
Proszę o dokonanie zwrotu ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej:

w kwocie 

Dodatkowe dane dot. podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami:

- oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

- informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;

 23. Identyfikator przyjmuj ącego formularz  24. Podpis przyjmuj ącego formularz

  F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
 22. Uwagi urz ędu skarbowego

 16. E-mail 14. Telefon  15. Fax

   POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK,  POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY,  WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE,  KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

   CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

WNIOSEK O ZWROT 
KWOTY WYDATKOWANEJ NA ZAKUP KASY REJESTRUJ ĄCEJ

 Podstawa prawna: Art. 111 ust. 5 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.
1054 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu
kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. Nr 257, poz.1733 z późn. zm.)

  A. MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZENIA
 2. Naczelnik urz ędu skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszeni e

  B. DANE PODATNIKA
                           * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną                ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

  B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
 3. Nazwa pełna */ Nazwisko, pierwsze imi ę, data urodzenia**

  B.2. ADRES SIEDZIBY * / ZAMIESZKANIA ** 
 4. Kraj  5. Województwo  6. Powiat

 7. Gmina  8. Ulica  9. Nr domu  10. Nr lokalu

 11. Miejscowo ść  12. Kod pocztowy  13. Poczta

  C. WNIOSEK
 17. Treść wniosku

 zł zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy na rachunek bankowy

(nr rachunku bankowego)

Dane podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy:

służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - 
w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

- kserokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ostatecznej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do 
prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą,

- dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;

 20. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)  21. Podpis podatnika lub osoby go reprezentuj ącej

nr licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką:

 18. Imię  19. Nazwisko

  E. OŚWIADCZENIE  I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ PODATNIKA

  D. POUCZENIE

z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie odliczania i zwrotu 
kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 163).

    W przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami, dodatkowo należy przedłożyć:

a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT; dokonają odliczenia 

nr rejestracyjny taksówki:

nr boczny taksówki:

- fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym

- informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz o numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której 
zainstalowano kasę rejestrującą.

Podatnicy s ą obowi ązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot w ydatkowanych na zakup kas rejestruj ących , w 
przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną 
działalności; nastąpi otwarcie likwidacji; zostanie ogłoszona upadłość;nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), 

(nazwa podmiotu, adres)

W załączeniu do wniosku należy przedłożyć:


