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Masz kasę fiskalną?
Zainstaluj terminal płatniczy - bezpłatnie!

Polski Ład
Prowadź firmę zgodnie z przepisami.

Polska Bezgotówkowa:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Wynajem terminala – 0zł przez 12 miesięcy
Prowizja od sprzedaży – 0% (do 100 000zł) przez 12 miesięcy
Dostawa – 0zł
Konfiguracja – 0zł
Instalacja – 0zł
Szkolenie – 0zł
Przygotowanie dokumentów – 0zł

Zmiany już od 1 stycznia 2022, szczegóły na odwrocie.

Nowe przepisy zawarte w Polskim Ładzie dotyczące posiadaczy kas fiskalnych.
16 października 2021 roku Prezydent podpisał Ustawę zwaną potocznie Polskim
Ładem.
Z Ustawy tej dla użytkowników kas fiskalnych wynikają dwa obowiązki:
Pierwszy – (wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku) obowiązek przyjmowania zapłaty za
towary czy usługi „instrumentem płatniczym”, czyli formą elektroniczną zapłaty przez
wszystkich przedsiębiorców stosujących kasy fiskalne.
Wynika z zapisu:
„Art. 22.
W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
wprowadza się następujące zmiany:
2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:
„Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym
miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w
szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe
wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu
instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).”
instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez
użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do
złożenia zlecenia płatniczego;
Drugi – (wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku) jeśli przedsiębiorca stosuje kasy online a
do płatności „instrumentem płatniczym” wykorzystuje terminal płatniczy, to ma
obowiązek łączenia terminala z kasą online. Wynika z zapisu:
„3. Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu
terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas
rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą
rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy
rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas
rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej
ustawy.”
Powyższy obowiązek nie dotyczy użytkowników drukarek fiskalnych online, gdyż te są
wyłączone z obowiązku posiadania interfejsu komunikacyjnego z terminalem
płatniczym na mocy § 6. 7) c. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą
odpowiadać kasy rejestrujące na podstawie którego do tej pory wszystkie urządzenia
online otrzymały homologację Prezesa GUM. Taki sam zapis znalazł się w
znowelizowanym Rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych dla kas
rejestrujących.

