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Warszawa, dnia 25.01.2010 r. 
    

Zasady zmiany serwisu kas rejestrujZasady zmiany serwisu kas rejestrujZasady zmiany serwisu kas rejestrujZasady zmiany serwisu kas rejestrujących obowicych obowicych obowicych obowiązujzujzujzujące ce ce ce     
w DATECSw DATECSw DATECSw DATECS----POLSKA Sp. z o.o.POLSKA Sp. z o.o.POLSKA Sp. z o.o.POLSKA Sp. z o.o. od dnia 01.02.2010 r. od dnia 01.02.2010 r. od dnia 01.02.2010 r. od dnia 01.02.2010 r.    

    
I.I.I.I. Podstawa prawnaPodstawa prawnaPodstawa prawnaPodstawa prawna    
    

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008  r. § 14 pkt. 3 „w sprawie 
kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz 
warunków stosowania” zwane dalej Rozporządzeniem. 
 
„Zmiana prowadzącego serwis kas nie wynikająca z naruszenia warunków jego prowadzenia może 
być dokonana na wniosek podatnika za zgodą producenta krajowego lub importera, z tym, że nie 
może on odmówić zgody na zmianę prowadzącego serwis kas, jeżeli warunki cenowe i miejsca jego 
świadczenia są korzystniejsze dla podatnika. O dokonanej zmianie producent krajowy lub importer 
zawiadamia Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od jego dokonania”. 
 

II.II.II.II. Warunki przydzielania oraz zmiany serwisuWarunki przydzielania oraz zmiany serwisuWarunki przydzielania oraz zmiany serwisuWarunki przydzielania oraz zmiany serwisu    
    

1. Zgodnie z zasadami ogólnymi serwisem kasy rejestrującej zostaje firma sprzedająca kasę 
rejestrującą klientowi. Zgodnie z tymi zasadami książka serwisowa kasy powinna być 
przekazana podatnikowi w dniu fiskalizacji kasy w celu uniknięcia jej zagubienia, zniszczenia 
lub dokonania wpisów przez inne serwisy. W momencie fiskalizacji kasy firma - sprzedawca 
kasy - powinna dokonać stosownych wpisów o serwisantach i serwisie w książce serwisowej 
kasy. Wszelkie zmiany dotyczące prowadzenia serwisu kasy dokonane przed ufiskalnieniem i 
wypełnieniem książki serwisowej nie wymagają zgody Datecs-Polska. 
 

2. Zgody Datecs-Polska nie wymaga dopisanie lub wykreślenie z książki serwisowej kasy 
serwisantów, którego dokonuje firma aktualnie prowadząca serwis kasy rejestrującej. 
 

3. Każda zmiana firmy serwisującej kasę rejestrującą wymaga pisemnej zgody Datecs-
Polska. 
 
4. Serwis zostaje zmieniony w następujących sytuacjach: 

a. Na pisemny wniosek podatnika (właściciela kasy rejestrującej), zawierającego 
uzasadnienie (powód) zmiany serwisu. Druk wniosku znajduje się na Naszej  
stronie internetowej.  

b. Na pisemny wniosek firmy dotychczas wykonującej serwis i firmy, która będzie 
wykonywała serwis.  

c. Na pisemny wniosek firmy chcącej przejąć serwis kasy rejestrującej pod 
warunkiem, że zawiera zgodę firmy dotychczas wykonującej serwis kasy. 

d. Gdy firma dotychczas wykonująca serwis utraci zdolność do wykonywania serwisu 
w związku z likwidacją firmy, rozwiązaniem umowy Handlowo-Serwisowej z 
Datecs-Polska, braku serwisantów lub nieaktualnych uprawnień serwisowych.  

e. Gdy firma  prowadząca serwis narusza warunki jego wykonywania określone w 
Rozporządzeniu.  

 
5. W każdym z wymienionych w punkcie 4 przypadku zawiadomienia o zmianie serwisu 
otrzymują: firma przekazująca serwis, firma przejmująca serwis oraz właściwy dla podatnika 
Urząd Skarbowy. 

 

6. Serwis zostanie przekazany wyłącznie firmie, która: 
a. posiada podpisaną umowę handlowo-serwisową, 



 2 

b. kupiła co najmniej 2 urządzenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy, 
c. nie posiada przeterminowanych płatności wobec Datecs-Polska Sp. z o.o., 
d. zatrudnia serwisantów z aktualnymi uprawnieniami do serwisowania urządzeń 

Datecs-Polska Sp. z o.o. 
 

III.III.III.III. OpOpOpOpłatyatyatyaty    
 

1. Za wydanie „Decyzji o zmianie serwisu kasy rejestrującej” firma DATECS-POLSKA Sp. z 
o.o. pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 160,00 zł netto za każde urządzenie. Z 
opłaty tej jest wyłączona tylko sytuacja opisana w pkt. 4d i 4e. Opłata pobierana jest od 
firmy przejmującej serwis kasy rejestrującej natomiast firma ta obciąża tymi kosztami 
podatnika / właściciela kasy rejestrującej. 
 
2. Przekazanie serwisu kasy rejestrującej nastąpi po wpłynięciu opłaty manipulacyjnej na 
konto bankowe firmy DATECS-POLSKA Sp. z o.o. 
 
3. „Decyzja o zmianie serwisu kasy rejestrującej” jest dokumentem wystawianym 
przez firmę Datecs-Polska Sp. z o.o. dla firmy przejmującej serwis ze wskazaniem 
właściwego Urzędu Skarbowego, w którym kasa lub kasy wymienione w decyzji zostały 
zaewidencjonowane.  
 

IV.IV.IV.IV. Procedura przekazywania Procedura przekazywania Procedura przekazywania Procedura przekazywania obsobsobsobsługiugiugiugi serwisowej kasy rejestruj serwisowej kasy rejestruj serwisowej kasy rejestruj serwisowej kasy rejestrującejcejcejcej    
 

1. Na podstawie pisemnego wniosku o zmianę serwisu lub zaistnienia zdarzeń 
uzasadniających taką zmianę (patrz pkt.II ppkt.4) Datecs-Polska, jeśli okoliczności tego 
wymagają, kontaktuje się z zainteresowanymi stronami w celu uzgodnienia przekazania 
serwisu. 
2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Datecs-Polska Sp. z o.o. wystawi i prześle fakturę 
VAT za opłatę manipulacyjną firmie przejmującej serwis. 
3.  Przesłanie decyzji nastąpi w momencie, gdy zostanie uiszczona opłata manipulacyjna na 
konto bankowe firmy DATECS-POLSKA Sp. z o.o. 
4. Decyzja wysyłana jest listem poleconym do: Naczelnika Urzędu Skarbowego, w którym 
kasa rejestrująca jest zaewidencjonowana, Podatnika (właściciela kasy rejestrującej), 
Serwisu dotychczas prowadzącego obsługę serwisową kasy rejestrującej oraz do Serwisu 
przejmującego obsługę serwisową kasy rejestrującej. 
5. Po wydaniu pozytywnej decyzji firma przejmująca serwis musi niezwłocznie 
dokonać odpowiednich wpisów w Książce Serwisowej Kasy Rejestrującej 
podatnika ! 
6. Datecs-Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od w/w zasad w 
uzasadnionych przypadkach. 
7. W/w zasady wchodzą w życie z dniem 01.02.2010 roku. 
 
 


