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1694
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 23 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać
kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,
poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków
technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212,
poz. 1338) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
„23) stawce podstawowej podatku — rozumie się
przez to stawkę podatku w wysokości 22 %
lub stawkę, która w okresie wskazanym
w ustawie ma zastosowanie w miejsce tej
stawki.”;
1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199
i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029,
z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r.
Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209,
poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195,
poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz
z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679,
Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578 i Nr 247, poz. 1652.

2) w § 5 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) oznaczenia literowe od „A” do „G” służące
użytkownikowi kasy do przyporządkowania
stawki podatku do nazw towarów i usług, przy
czym:
— literze „A” jest przyporządkowana stawka
podstawowa podatku,
— literom od „B” do „G” odpowiadają pozostałe stawki podatku wprowadzane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie
od podatku,”;
3) w § 7 w ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) stosować przyporządkowanie do oznaczeń
literowych stawek podatku zgodnych z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c;
ewentualne odstępstwa są dopuszczalne:
a) w starszych typach kas, gdzie liczba przewidzianych w konstrukcji kasy grup podatkowych jest mniejsza, niż wynika z tego
przepisu,
b) w okresie 5 miesięcy od dnia zmiany wysokości stawek podatkowych.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 r.
Minister Finansów: w z. W. Szczuka

