
Przepisy prawne
Dlaczego Nowy Podatnik potrzebuje kasę od 01.03.2015 r.?

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas wynika 
z  Ustawy o  VAT oraz obecnie obowiązujących Rozporządzeń 
Ministra Finansów i obejmuje zakresy:

przedmiotowy: dla określonych rodzajów usług (np. gabine-
ty lekarskie, warsztaty samochodowe, bary),

podmiotowy: dla tych, którzy w 2014 r. przekroczyli 20.000 zł 
obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalno-
ści gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Wysokość ulgi na zakup kasy fiskalnej:

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i  kwot 
podatku należnego w  obowiązujących terminach, mogą od-
liczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej 
z kas rejestrujących. Wysokość odliczenia to 90% wartości net-
to kasy, nie więcej jednak niż 700  zł (do odliczenia uprawnia 
art. 111 ust. 4 ustawy o VAT).
Odliczenie obowiązuje jedynie przy pierwszym zakupie kas.
Należy pamiętać o tym, że kasa musi posiadać aktualną homo-
logację Ministerstwa Finansów.

Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, podatnik musi:

1.  przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożyć do 
naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie 
kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania

2.  rozpocząć ewidencjonowanie w obowiązującym terminie
3.  posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę
4.  w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy dokonać jej zgłosze-

nia do naczelnika urzędu skarbowego

Partnerzy Handlowi ELZAB służą Państwu pomocą w przy-
gotowaniu wszelkich formalności wymaganych przez urząd 
skarbowy.
 

ELZAB K10 to nowoczesna, uniwersalna kasa fiskalna,  
dedykowana zarówno do pracy stacjonarnej jak i w terenie, 
w usługach oraz małych placówkach handlowych.

Mobilna Kasa Fiskalna

• solidna obudowa, wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne
• dotykowa klawiatura, prosta obsługa, intuicyjne rozwiązania  

znane z telefonów komórkowych
• wyposażona w smycz, łatwa do przenoszenia
• przyjemna w dotyku, antypoślizgowa obudowa
• statuetka Teraz Polska oraz nagrody za nowoczesne wzornictwo  

Dobry Wzór 2013 i Red Dot Design Award
• mała i poręczna, szczególnie lubiana przez kobiety

357,80 zł  
koszt kasy dla podatnika *

Partner Handlowy ELZAB:

 POPULARNE,  
PROFESJONALNE,  

PO PROSTU PEWNE

POLSKIE
KASY
FISKALNE

ELZAB SA 
41-813 Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39 

www.elzab.pl
www.facebook.com/elzabsa

www.youtube.com/elzabmarketing

 * Cena sugerowana producenta 1.290,00 zł netto pomniejszona o:   
 700,00 zł (zwrot z urzędu skarbowego) 
 oraz 232,20 zł (z tytułu podatku dochodowego)

„…od pierwszej prezentacji na targach ko-
smetycznych kasa wydała mi się idealna dla 
prowadzonej praktyki. O moim wyborze zde-
cydowały: marka producenta, opinia znajo-
mych i wygląd.”



ELZAB Mini E z tradycyjną klawiaturą to łatwa w obsłudze 
kasa z elektroniczną kopią paragonów, polecana dla małych 
placówek handlowych i usługowych.

Kasa Fiskalna

ELZAB Mini E to prosta w obsłudze kasa z elektroniczną  
kopią paragonów, idealna dla usługodawców i małych  
placówek handlowych.

Kasa Fiskalna  

ELZAB Mini 511 to mała i prosta w obsłudze kasa,  
polecana dla usługodawców i niewielkich placówek  
handlowych.

Kasa Fiskalna

• małe wymiary i waga, ergonomiczny kształt
• możliwość szybkiej sprzedaży — jedno naciśnięcie klawisza 

powoduje wydruk paragonu
• wymienna wkładka klawiatury, którą użytkownik  

może opisać wg. potrzeb
• łatwość utrzymania w czystości

• elektroniczna kopia paragonów – wystarczy na 5 lat  
codziennej pracy kasy

• mechanizm wymiany papieru easy load czyli „wrzuć i pracuj”
• bardzo wydajny akumulator Li-Ion (możliwość pracy bez 

zasilania przez 10 godzin)

• wygodna, tradycyjna klawiatura
• elektroniczna kopia paragonów – wystarczy na 5 lat  

codziennej pracy kasy
• mechanizm wymiany papieru easy load czyli „wrzuć i pracuj”
• bardzo wydajny akumulator Li-Ion (możliwość pracy bez 

zasilania przez 10 godzin)
• długa rolka papieru (aż 40 m), co wydłuża okres pomiędzy 

kolejnymi wymianami

119,18 zł  
koszt kasy dla podatnika*

357,80 zł  
koszt kasy dla podatnika **

398,80 zł  
koszt kasy dla podatnika ***

z tradycyjną  
klawiaturą

• gabinety lekarskie i dentystyczne • kancelarie prawnicze • firmy doradztwa podatkowego • salony i warsztaty samochodowe • stacje przeglądów technicznych pojazdów  
• punkty wymiany opon • salony fryzjerskie • salony kosmetyczne i kosmetologiczne • mała gastronomia (bary, pizzerie, pijalnie soków) • catering

 * Cena sugerowana producenta 999,00 zł netto pomniejszona o:   
 700,00 zł (zwrot z urzędu skarbowego) 
 oraz 179,82 zł (z tytułu podatku dochodowego)

 ** Cena sugerowana producenta 1.290,00 zł netto pomniejszona o:   
 700,00 zł (zwrot z urzędu skarbowego) 
 oraz 232,20 zł (z tytułu podatku dochodowego)

 *** Cena sugerowana producenta 1.340,00 zł netto pomniejszona o:   
 700,00 zł (zwrot z urzędu skarbowego) 
 oraz 241,20 zł (z tytułu podatku dochodowego)

„…przez cały dzień lecą tu ścinki włosów i pył 
z lakierów, dlatego tak ważne jest, że klawiatura 
w kasie Mini jest pyłoszczelna. Która inna kasa 
wytrzyma w takich warunkach?.”

„…proszę zobaczyć, jakie tu u mnie wszystko 
brudne – smary, oleje, pył. Wiadomo – pracuje 
się, dlatego po pierwsze kasa w grafitowej 
obudowie jest u nas praktyczna, a po drugie 
płaska klawiatura, którą łatwo przetrzeć, jest 
w tych warunkach niezastąpiona.”

„… dziewczyny mają u mnie zawsze najmod-
niejsze, najtwardsze paznokcie żelowe, dlate-
go wybrałam sprawdzoną przez salon kole-
żanki kasę Mini w wersji z klawiszami.”


