
TAX FREE – czy jesteś gotowy na nowe rozwiązania?

Już od 1 stycznia 2022 r. przy sprzedaży w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będzie 

obowiązywał elektroniczny obieg dokumentów. Od nowego roku:

− sprzedawcy będą wystawiać i rejestrować elektroniczne dokumenty TAX FREE, a także 

ewidencjonować wypłacone podróżnym kwoty zwrotu VAT, w Krajowym Systemie 

Teleinformatycznym TAX FREE, 

− sprzedaż w systemie TAX FREE, jak i rejestracja w systemie informatycznym, będą z kolei 

wymagały stosowania przez sprzedawców kas online.

Czym jest kasa online?

Kasa online - kasa rejestrująca zapewniająca 
prawidłowe zaewidencjonowanie, 
przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych 
z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki 
danych oraz umożliwiająca połączenie i 
przesyłanie danych między kasą rejestrującą a 
Centralnym Repozytorium Kas.

WAŻNEZaniechanie przygotowań
w odpowiednim czasie

- brak możliwości prowadzenia dalszej 
sprzedaży w systemie TAX FREE

- brak ulgi na zakup kas online



Zaplanuj proces wdrożenia nowych rozwiązań w systemie TAX FREE

Jak możemy pomóc?

wsparcie merytoryczne VAT na etapie testów nowych kas, w tym:
- udział w rozmowach z wybranym producentem kas
- analiza przykładowych dokumentów emitowanych przez kasy online

weryfikacja typów transakcji dotychczas raportowanych na kasach 

asysta przy rozliczeniu ulgi na zakup kas 

weryfikacja/przygotowanie procedur VAT w zakresie sprzedaży na kasach, w 
tym raportowania transakcji z kas fiskalnych na potrzeby JPK_V7M  

Biorąc pod uwagę doświadczenie Deloitte w zakresie doradztwa podatkowego związanego z kasami 
fiskalnymi, jak również obsługi Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, możemy 
zaoferować wszechstronne wsparcie w procesie przygotowawczym.

Nasza pomoc obejmuje w szczególności poniższe obszary:

PAMIĘTAJ

Stosowanie kas online to bieżący wgląd 
organów podatkowych do emitowanych 
dokumentów - sprawdź, co obecnie jest 
raportowane na kasie fiskalnej

Rejestracja na PUESC jest otwarta –
działając wcześniej, zapewnisz 
zachowanie ciągłości sprzedaży

WAŻNE
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WPROWADZENIE
KAS ONLINE

REJESTRACJA
NA PUESC

TESTY NOWYCH
ROZWIĄZAŃ

ZACHOWANIE
CIĄGŁOŚCI SPRZEDAŻY

przeprowadzenie Państwa pracowników przez proces rejestracji na PUESC
oraz szkolenie z obsługi platformy

dokonanie rejestracji na PUESC w Państwa imieniu, na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa

stałe zarządzanie profilem TAX FREE, w tym rejestracja nowych
kas fiskalnych i upoważnionych pracowników
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