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jeśli sprzedaż odbędzie się bez wprowadzania
informacji o transakcji na kasę i bez wydania
paragonu, grozi Ci kara za wykroczenie lub
przestępstwo skarbowe
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Paragon fiskalny, który drukuje kasa fiskalna,
potwierdza sprzedaż. Paragon musisz dać klientowi
bez żądania, czyli niezależnie od tego, czy chce go
dostać, czy nie. Wręczasz go najpóźniej z chwilą
przyjęcia od kupującego pieniędzy, bez względu na
formę płatności.
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Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne
elementy, m.in. centralnie umieszczony napis paragon fiskalny, NIP wystawcy, jego nazwę i adres, logo
i numer unikatowy kasy.
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korzystasz z urządzeń do automatycznej
sprzedaży towarów lub usług, które w systemie
bezobsługowym przyjmują należność i wydają
towar lub świadczą usługę
w tych urządzeniach jest umieszczona kasa
fiskalna
zapewniasz kupującemu możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży w szczególności
wyświetlasz je na urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób
określony w przepisach o wymaganiach technicznych dla kas.
Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź!

www. podatki.gov.pl

•
•

korzystasz z urządzeń do automatycznej
sprzedaży towarów lub usług, które w systemie
bezobsługowym przyjmują należność i wydają
towar lub świadczą usługę
w tych urządzeniach jest umieszczona kasa
fiskalna
zapewniasz kupującemu możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży w szczególności
wyświetlasz je na urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób
określony w przepisach o wymaganiach technicznych dla kas.
Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź!

www. podatki.gov.pl

•
•

korzystasz z urządzeń do automatycznej
sprzedaży towarów lub usług, które w systemie
bezobsługowym przyjmują należność i wydają
towar lub świadczą usługę
w tych urządzeniach jest umieszczona kasa
fiskalna
zapewniasz kupującemu możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży w szczególności
wyświetlasz je na urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób
określony w przepisach o wymaganiach technicznych dla kas.
Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź!

www. podatki.gov.pl

