
 

 

Co to jest kasa online i czym się różni od zwykłej? 

Kasy fiskalne online to urządzenia, których, podobnie jak zwykłych kas, nadrzędnym zadaniem 

jest rejestrowanie sprzedaży i drukowanie paragonów fiskalnych dla nabywców. Różnica między 

nimi jest jednak zasadnicza, bowiem urządzenia online’owe zostały wzbogacone o inne ważne 

funkcje. Przede wszystkim przesyłają one dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK).  

Robią to w sposób ciągły i automatyczny, dlatego przez cały czas muszą być połączone z siecią 

telekomunikacyjną. Kasy online spełniają poniższe funkcje: 

 Zapisują kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci chronionej  

(w przeciwieństwie do kas „starego” typu, które zapisu dokonują na nośniku danych lub 

drugiej rolce papieru kasowego) 

 Posiadają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania 

 Udostępniają opcję wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie (w standardzie) 

 Współpracują z terminalem płatniczym – w standardzie posiadają ujednolicony 

protokół do terminala płatniczego 

 

Kasa fiskalna online w 2020 i 2021 roku 

W 2021 roku kasy online będą stopniowo wymagane dla poniższych branż: 

 

Styczeń 2020 r - jako pierwsze warsztaty samochodowe 

Od stycznia 2020 roku do posiadania kasy fiskalnej online zobowiązanie zostali: 

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, 

ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla 

pojazdów silnikowych oraz motorowerów; 

b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników 

spalinowych. 

 

  



 

 

Styczeń 2021 r - hotele, pensjonaty, gastronomia 

Od lipca 2020 zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności: 

a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki 

gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; 

b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, 

węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. 

 

Lipiec 2021 r – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitnessy i siłownie 

Do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią również świadczący usługi: 

a) fryzjerskie; 

b) kosmetyczne i kosmetologiczne; 

c) budowlane; 

d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów; 

e) prawnicze; 

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie  

w zakresie wstępu. 

 


