
Nowa Tabela (matryca) stawek podatku VAT

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 w sprawie kas 
rejestrujących, należy przypisać oznaczenia literowe A-G do stawek podatku VAT  w 
następujący sposób:

- literze „A” – jest przypisana stawka podatku w wysokości 23% 

- literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 8% 

- literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%

- literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%

- literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

- literze „F” i „G” są przypisane pozostałe stawki podatku.
W tym VAT marża tzw. “zero techniczne" czyli dodatkowe 0%

W urządzeniach pracujących przed dniem 2019-05-01 zmiany tabel stawek VAT 
należy dokonać do 2019-07-31.

Zmiana tabeli podatku na urządzeniach może być wykonana przez podatnika we własnym
zakresie. 

Ustawienie standardowe Ustawienie  z Vat marża

Na każdy raporcie dobowym możemy sprawdzić w jaki sposób jest zaprogramowana 
dana kasa.



Pod względem trudności, zmiany można podzielić na 4  grupy:

1. Podatnicy który są płatnikami VAT i dokonują sprzedaży tylko w stawce A (23%) i/lub B (8%) 

      -    wykonują raport dobowy. 

– zmieniają wartości w tabeli  (wg schematu I)

– przypinają wydruk do książki serwisowej

2. Podatnicy którzy są płatnikami VAT i prowadzą sprzedaży również stawce dodatkowej 5 % 

– wykonują raport dobowy.

– zmieniają wartości w tabeli (wg schematu I)
– przypinają wydruk do książki serwisowej

– drukują listę towarów  (w opcjach raportów kasy)
–  wykonują raport zerujący sprzedaży (zachować jeśli na tej podstawie jest obliczana   

koncesja lub sprzedaż reklamówek recyklingowych)  (w opcjach raportów kasy)
– przypisują towary 5% do stawki C (wg schematu II)
– ponownie drukują listę towarów w celu weryfikacji  (w opcjach raportów kasy)

3. Podatnicy którzy nie są płatnikami VAT 

– wykonują raport dobowy

– zmieniają wartości w tabeli (wg schematu I)

– przypinają wydruk do książki serwisowej

– drukują listę towarów (w opcjach raportów kasy)

– wykonują raport zerujący sprzedaży (zachować jeśli na tej podstawie jest  
sprzedaż reklamówek recyklingowych)  (w opcjach raportów kasy)

– przypisują każdy towar/ usługę do stawki E  (wg schematu II)

–  ponownie drukują listę towarów w celu weryfikacji (w opcjach raportów kasy)

4. Podatnicy którzy mają drukarki fiskalne 

– wykonują raport dobowy.

– zmieniają wartości w tabeli

– dokonują zmian w programie magazynowym

– przypinają wydruk do książki serwisowej



I.  Tabele stawek VAT zmieniamy w opcjach kasy odpowiednio

Dla kas Elzab

FUNKCJE SERWISOWE
STAWKI PODATKU

stawkę zwolnioną (zw) wybieramy literą Z, rezerwową R

Dla kas Novitus (prócz Next) 

43 F Menu OK OK

Stawki: zwolnioną (zw) lub rezerwową (-) wybiramy klawiszem X

         dla kas Next        Menadżer  - > Programownie - > Stawki VAT

Dla kas Posnet 

KIEROWNIK - > Programowanie - > stawki VAT 
lub
KIEROWNIK - > Konfiguracja - > Parametry ogólne - > Stawki VAT

Dla kas Aclas
 
Menu 0306

najpierw wybieramy stawkę E (zw)

Dla kas pozostałych producentów (Ipos, Sharp, Emar, Euro, Datecs, Farex/Edata, Samsung) 
zalecany kontakt z serwisantem. 

II.  Przypisywanie wartości stawki podatku do towaru dokonuje się 

Dla kas Elzab 

FUNKCJE KIEROWNIKA
Konfiguracja
Programowanie Baz
Baza PLU... 



Dla kas Novitus 
311 F Menu OK... 
dla kas Next               Menadżer  - > Programownie

Dla kas Posnet 
KIEROWNIK - > Programowanie - > Programowanie Baz - > Baza PLU... 

Dla kas Aclas 
Menu 030301 
Dla kas pozostałych producentów ( Ipos,Sharp, Emar, Euro, Datecs, Farex/Edata, Samsung) 
zalecany kontakt z serwisantem. 

 W przypadku drukarek fiskalnych za pomocą programów dostępnych na naszej stronie 
ftp://ftp.segal.home.pl/Urzadzenia_fiskalne/

W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.

Zmiany dokonywane przez serwis są płatne w zależności od wielkości bazy. 

W miesiącu w którym nastąpiła zmiana może być konieczność rozbicia raportu miesięcznego na
dwa okresy. 

W niektórych przypadkach może wystąpić tzw. “schodek podatkowy” objawiający się brakiem 
możliwości sprzedaży niektórych twoarów/ usług

W takim przypadku proszę o kontakt.

Szczegółowe instrukcje dla poszczególnych urządzeń danego producenta/ importera:

Elzab:
https://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/instrukcje-obslugi

Novitus:
https://www.novitus.pl/pl/instrukcje-obslugi.html

Posnet:
https://www.posnet.com.pl/bingo

Aclas:
https://www.aclas-polska.pl/instrukcje_obslugi

Sharp/ Euro:
https://www.torell.pl/do-pobrania/2

Emar:
https://emar.pl/wsparcie-klienta/do-pobrania/

Datecs:

ftp://ftp.segal.home.pl/Urzadzenia_fiskalne/
https://emar.pl/wsparcie-klienta/do-pobrania/
https://www.torell.pl/do-pobrania/2
https://www.aclas-polska.pl/instrukcje_obslugi
https://www.posnet.com.pl/bingo
https://www.novitus.pl/pl/instrukcje-obslugi.html
https://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/instrukcje-obslugi


https://www.datecs-polska.pl/dla-klienta/227-instrukcje

Edata/Farex:
https://www.edatapolska.pl/23/instrukcje-uzytkowania

iPOS:
https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/115000587545-Asortyment

https://www.edatapolska.pl/23/instrukcje-uzytkowania
https://www.datecs-polska.pl/dla-klienta/227-instrukcje

