
ABC Kas Fiskalnych

tomasz.haba@interia.pl Strona 1

Urządzenia fiskalne

Materiały informacyjne



ABC Kas Fiskalnych

tomasz.haba@interia.pl Strona 2

 Kiedy przedsiębiorca powinien mieć urządzenie fiskalne ?

Kiedy kupić urządzenie?
Przepisy prawa nakładają obowiązek instalowania urządzenia fiskalnego na każdą osobę fizyczną i prawną

prowadzącą działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży lub świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, która:
 W pierwszym roku rozpoczęcia przekroczyła wysokość obrotów 20000zł;
 W minionym roku przekroczyła obrót 40000zł, w przypadku podmiotów kontynuujących działalność

gospodarczą (drugi i kolejne lata działalności).
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 Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym
Poniżej zamieszczamy 6 najważniejszych etapów, które będą pomocne przy wyborze odpowiedniego urządzenia
oraz przy jego prawidłowym i zgodnym z prawem użytkowaniem:

1. Wybierz i kup urządzenie fiskalne
Wybór urządzenia fiskalnego powinien być przemyślany. Kasy i drukarki poza funkcją fiskalną wspomagają

zarządzanie placówką handlową. Ważne jest odpowiednie dopasowanie urządzenia do obecnych i przyszłych
potrzeb Twojej działalności. Instalując urządzenie fiskalne, powinniśmy wiedzieć, czy wybrany model ma
rejestrować tylko podstawowe informacje (np. wartość obrotu z podziałem na stawki podatkowe), czy też
posiadać bardziej złożone funkcje (np. rejestracja stanów magazynowych, rozliczanie kasjerów itp.). Drukarka w
połączeniu z odpowiednim programem obsługi sprzedaży, pozwala na wygodne zarządzanie magazynem firmy.
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2. Powiadom Urząd Skarbowy
Po zakupie kasy lub drukarki rejestrującej należy, na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem

ewidencji (fiskalizacji), złożyć pismo do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Pismo niniejsze powinno zawierać
dokładną liczbę zgłaszanych do fiskalizacji urządzeń oraz ich miejsce instalacji. Należy wziąć pod uwagę
wszystkie urządzenia (włącznie z rezerwowymi).
Pamiętaj: Podatnikowi, który dopiero rozpoczyna ewidencjonowanie przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej,
przysługuje zwrot w wysokości 90 % ceny netto urządzenia, nie więcej jednak niż 700 PLN za sztukę.
Dodatkowo zakup urządzenia fiskalnego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak
pamiętać, że odliczenia będą dotyczyły tylko wcześniej zadeklarowanej w Urzędzie Skarbowym liczby urządzeń
fiskalnych.

3. Zaprogramuj i skonfiguruj urządzenie
Serwisant pomoże zaprogramować urządzenie. Udzielone przez niego instrukcje ułatwią sprawną i szybką

obsługę klientów oraz prawidłową sprawozdawczość, potrzebną dla kontroli skarbowej lub podatkowej.

4. Dokonaj fiskalizacji
Następnie należy nieodwracalnie uaktywnić pamięć fiskalną (zafiskalizować urządzenie). Operację

fiskalizacji przeprowadza uprawniony do tego pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację
producenta bądź dystrybutora kas i drukarek fiskalnych. Od tej pory w pamięci fiskalnej będą zapisywane
wszystkie operacje dokonywane w urządzeniu.

5. Rozpocznij ewidencję obrotu i stosuj obowiązujące przepisy
Przedsiębiorca który rozpoczyna rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym, musi pamiętać o kilku

ważnych działaniach. Przede wszystkim zobowiązany jest rejestrować każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych
i wydawać klientowi oryginał paragonu. Na koniec każdego dnia lub przed rozpoczęciem sprzedaży dnia
następnego musi wykonać dzienny raport fiskalny. Urząd skarbowy wymaga też od podatnika miesięcznych
raportów sprzedaży, sporządzanych na koniec każdego miesiąca lub przed pierwszą sprzedażą miesiąca
następnego. Wymaga się, aby dokumenty kasowe były przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od
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następnego roku po rozpoczęciu fiskalizacji. Bardzo istotną sprawą jest też ścisła współpraca ze służbami
serwisowymi. Serwisant ma za zadanie zamieszczać wpisy w książce kasy rejestrującej, przechowywanej w
miejscu zainstalowania urządzenia. Dokonuje on także obowiązkowych przeglądów technicznych kasy
(przynajmniej raz na 24 miesiące).

6. Zgłoś urządzenie fiskalne do Urzędu Skarbowego
W ciągu siedmiu dni od fiskalizacji należy zarejestrować urządzenie w Urzędzie Skarbowym (odpowiedni

druk Zgłoszenie kasy przez podatnika jest dostarczony razem z kasą). Urząd nada numer ewidencyjny
urządzenia i pisemnie powiadomi o tym podatnika.
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 Jak uzyskać ulgę na zakup urządzenia?
Podatnikom, którzy muszą kupić, zainstalować i stosować kasę fiskalną, przysługuje ulga na zakup takiego
urządzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mogą odliczyć nawet 90% ceny zakupu urządzenia
fiskalnego!
Podatnicy, którzy rozpoczynają rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym mają możliwość skorzystania z ulgi
na zakup każdej z kas rejestrujących (koszt netto), zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku)
ewidencjonowania. Wysokość ulgi może wynosić nawet 90% jednostkowej ceny zakupu (netto), nie więcej
jednak niż 700 PLN za urządzenie.
Uwaga: Ulgą nie są objęte kasy nabywane w celu wymiany starych modeli na nowe oraz instalowane dodatkowo
(nie zgłoszone z pierwszą fiskalizacją).
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 Obowiązki podatnika – użytkowanie po zakupie kasy
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Sprzedaż przy użyciu urządzenia fiskalnego wiąże się z kilkoma obowiązkami:
Paragony:
 Prowadzący sprzedaż powinien wydawać kupującym oryginały paragonów fiskalnych;
 Kopie paragonów powinien przechowywać w odpowiednich warunkach (przez okres 2 lat od zakończenia

roku podatkowego, w którym zostały wydane). Obowiązek ten ułatwia stosowanie urządzeń z tzw. kopią
elektroniczną paragonu.

Raporty:
 Na koniec dnia sprzedaży należy wykonać raport dobowy fiskalny;
 Po zakończeniu miesiąca należy wykonać pełny fiskalny raport okresowy (miesięczny);
 Przechowywać w odpowiednich warunkach raporty (przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego,

w którym zostały rozliczone).
Przeglądy:
 Podatnik powinien zlecać serwisowi co 24 miesiące wykonanie przeglądu technicznego kasy. Serwis

urządzeń fiskalnych może świadczyć wyłącznie uprawniona w tym zakresie firma.
Kontrola urządzenia:
 Podatnik rejestrujący sprzedaż przy pomocy urządzenia fiskalnego, jest zobowiązany udostępnić

urządzenie do kontroli na wezwanie uprawnionych do tego organów;
 Kontrola urządzenia fiskalnego polega na sprawdzeniu: stanu technicznego kasy, nienaruszalności plomb,

prawidłowości obsługi klienta, dobowego raportu fiskalnego, zaprogramowania kasy (nagłówek, nazwy
i ceny towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów), numeru fabrycznego, unikatowego
i ewidencyjnego (po nadaniu nr ewidencyjnego przez U.S. należy zapisać go trwale na obudowie kasy
w widocznym miejscu), książki serwisowej (musi być zawsze przy kasie).
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 Najważniejsze cechy urządzeń fiskalnych

Każde urządzenie fiskalne, wymogiem Ministerstwa Finansów, musi być wyposażone w następujące elementy:
 Pamięć fiskalna – rejestrująca wszystkie operacje rejestrowane na kasie. Wbudowana jest w tzw. moduł

fiskalny – część kasy niedostępną dla użytkownika, umieszczona w gnieździe związanym nierozłącznie
z obudową, zalanym twardą nieprzezroczystą masą oraz zabezpieczoną w sposób powodujący jej
zniszczenie w momencie naruszenia;

 Mechanizm drukujący – drukarka kasy, drukująca oryginały paragonów dla klientów;
 Wyświetlacze – przeznaczone do odczytu danych o wartości sprzedaży, z których jeden musi zapewniać

łatwy odczyt wartości sprzedaży przez kupującego;
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 Wbudowany akumulator – zapewniający wydruk co najmniej 200 paragonów fiskalnych po odłączeniu
urządzenia od sieci;

 Plomba ołowiana – zabezpieczająca obudowę kasy. Każda nieuprawniona ingerencja powoduje
zniszczenie plomby.

Do każdej kasy producent obowiązkowo dołącza:
 Książkę kasy (serwisową);
 Instrukcję obsługi;
 Program do odczytu pamięci fiskalnej kasy – umożliwiający wydruk raportów fiskalnych okresowych za

wskazany okres.



ABC Kas Fiskalnych

tomasz.haba@interia.pl Strona 11

 Czym się różni kasa od drukarki fiskalnej ?

Kasa fiskalna jest kompletnym systemem do rejestrowania sprzedaży, który może pracować samodzielnie.
Baza towarów i usług (PLU) znajduje się wewnątrz urządzenia fiskalnego - kasy. Przed przystąpieniem do
sprzedaży należy zafiskalizować urządzenie i zaprogramować bazę PLU.

Drukarka fiskalna zawsze współpracuje z zewnętrznym systemem sprzedażowo-rozliczeniowym. Z tego
względu nie jest urządzeniem samodzielnym, lecz stanowi fragment systemu sprzedaży. Jej zadaniem jest
zbieranie informacji o obrocie handlowym i rejestrowanie ich w pamięci fiskalnej. Zewnętrzny system
sprzedażowo-rozliczeniowy to zazwyczaj komputer z odpowiednim dla danej branży oprogramowaniem. W tym
przypadku baza towarów i usług (PLU) zintegrowana jest z oprogramowaniem komputerowym zainstalowanym
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na komputerze. Połączenie drukarki fiskalnej i oprogramowania komputerowego jest dużo wygodniejszym
rozwiązaniem. Zaawansowane funkcje do analizy i raportowania w programie komputerowym w połączeniu
z informacjami zgromadzonymi na elektronicznym nośniku danych w drukarce fiskalnej, pozwalają na pełną
kontrolę prowadzonej działalności i efektywne zarządzanie placówką. Dodatkową funkcją w drukarce fiskalnej
jest możliwość wystawiania faktur VAT. Przed przystąpieniem do sprzedaży z wykorzystaniem drukarki fiskalnej
należy zafiskalizować urządzenie.

Kolejną różnicą jest możliwość drukowania na drukarce fiskalnej nie tylko paragonów ale również faktur VAT (
w kasach fiskalnych takiej możliwości nie ma).
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PODZIAŁ l CHARAKTERYSTYKA KAS

Duża różnorodność kas dostępnych na rynku utrudnia podatnikowi dokonanie wyboru
najlepszej dla niego kasy. Pomocne byłoby dokonanie porównania ich cech, a wręcz stworzenie
zestawienia ich parametrów. Jednak takie porównanie nie miałoby sensu bez pogrupowania
kas. Grup kas jest sześć:
1) kasy jednostanowiskowe bez możliwości współpracy z komputerem
2) kasy z możliwością współpracy z komputerem
3) specjalizowane systemy kasowe
4) kasy typu POS (komputerowe)
5) drukarki fiskalne
6) kasy specjalnego przeznaczenia.

Kasy jednostanowiskowe bez możliwości współpracy z komputerem
to najprostsza grupa kas. Co prawda część z nich ma zainstalowaną kartę do komunikacji
z komputerem, lecz z reguły jest ona wykorzystywana tylko do łatwiejszego i szybszego
programowania kasy. Mimo posiadania przez niektóre kasy tej grupy karty komunikacji, liczba
PLU, jaką mają, jest tak mała (do około 1000), że wykorzystanie tych kas do budowy systemów
kasowo-komputerowych nie ma sensu. Kasy te zostały jednak wyposażone w bardzo bogaty
zestaw przydatnych funkcji i parametrów ułatwiających pracę ich użytkownikom. Jest to grupa
kas, która zaspokoi potrzeby najszerszej grupy klientów, którzy mają zamiar wydać na kasę jak
najmniej pieniędzy i nie oczekują od niej niczego specjalnego. Grupa tych kas polecana jest
jako wyposażenie sklepów, w których obsługiwana jest niewielka lub średnia liczba klientów.
Najczęściej popełniany przez podatników błąd, to zakup najtańszych kas tej grupy do sklepów
bardzo mocno obciążonych klientami. Efektem takiego postępowania jest bardzo szybkie
zużycie drukarki kasy nie przewidzianej do tak intensywnej pracy.

Kasy z możliwością współpracy z komputerem
dzięki swojej budowie mogą pracować samodzielnie, tak jak kasy grupy pierwszej, ale można je
również połączyć z komputerem. W takiej sytuacji kasa stanowi dla komputera źródło informacji
o sprzedaży artykułów (PLU). Zasadniczo więc to, co sobą prezentuje system kasowo-
komputerowy, zależy od oprogramowania, jakie pracuje na komputerze. Różnorodność
wykonań jest bardzo duża zarówno pod względem funkcji wykonywanych przez program, jak i
łatwości jego obsługi. Istniejące systemy można podzielić na dwie grupy charakteryzujące
sposób komunikacji miedzy kasą a komputerem. Pierwszy z nich, “Off-line", transmituje dane
tylko na “rozkaz" (sygnał) wysyłany z komputera, co powoduje (z reguły) konieczność
przerwania pracy na kasie. Następuje odczyt danych z kasy i dopiero wtedy komputer
przetwarza te informacje, czyli zdejmuje ze stanów magazynowych sprzedane towary, drukuje
odpowiednie dokumenty, zestawienia itp. Komunikacja taka nie zapewnia aktualizacji danych
na bieżąco. Drugi rodzaj transmisji, w czasie rzeczywistym, czyli “On-line", umożliwia kasie
automatyczne wysyłanie informacji o sprzedaży do komputera, natychmiast po jej wykonaniu.
Informacje o stanach zapasów są aktualizowane na bieżąco, na bieżąco też mogą być
wykonywane zestawienia, raporty itp.
Z reguły w parze z możliwością podłączenia kasy do komputera idzie również możliwość
łączenia do kasy czytników kodów kreskowych, wag elektronicznych, specjalizowanych
drukarek (np.: kuchennych lub rachunków), modemów i innych urządzeń zewnętrznych. Bardzo
często klienci kupujący takie systemy zapominają o najistotniejszej rzeczy - przemyślanym,
systematycznym i dokładnym wprowadzaniu danych do komputera i kas. Bałagan, jaki powstaje
przy braku takiego postępowania, jest trudny do usunięcia. Często z tego właśnie powodu
klienci nie są zadowoleni z zakupu i obciążają winą za to niewinnych sprzedawców kas.

Specjalizowane systemy kasowe
to grupa kas, o której zapomina się i nikt jej nie wyszczególnia. Jest to grupa kas bardzo
różniąca się pod względem wykonania od wszystkich innych. Wyglądem przypominać mogą
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kasy komputerowe (POS), czasem kasy “normalne", a czasem wręcz duże kalkulatory. Zaleta
tych kas tkwi w tym, że są to kasy zaprojektowane z myślą o tworzeniu systemów kasowych.
Nie mogą więc pracować samodzielnie, bez współdziałania z komputerem, na którym pracuje
oprogramowanie kontrolujące. Nie zawierają one tak charakterystycznego dla POS-u dysku
twardego, a nawet stacji dyskietek (urządzenia te nie są po prostu potrzebne). Nic więc
dziwnego, że kasy te są polecane jako wyposażenie największych organizacji handlowych.
Zastosowane tu rozwiązania techniczne zapewniają najwyższej jakości ochronę przed
dostępem osób niepowołanych, jak również niespotykaną w innych rodzajach kas sprawność
działania systemu.

Kasy typu POS
(od angielskiego skrótu nazwy Point of Sale - punkt sprzedaży) zbudowane są na bazie
komputera. Najczęściej są do niego bardzo podobne, mają oddzielną jednostkę centralną,
klawiaturę bardziej lub mniej zmienioną, przystosowaną do zadań sprzedaży, i monitor. Mają
one zalety - “przyjazna" obsługa, ogromna ilość funkcji i pojemność baz danych, ogromne
możliwości rozbudowy czy przystosowania. Ma też i wady -stosunkowo wysoki koszt zakupu
(sprzęt + oprogramowanie), możliwości zarażenia kasy “wirusem komputerowym", szybkie
“moralne" zużycie sprzętu (komputer “starzeje się" średnio co 1,5 do 2 lat), wysoki w stosunku
do kasy pobór mocy, kosztowny system ochrony przed spadkami napięć sieci (zasilacze
awaryjne) i konieczność ochrony danych (kopiowanie). Kasy tego typu znajdują zastosowanie w
nietypowych organizacjach handlowych, gdzie konieczne jest sterowanie i komunikacja z innymi
urządzeniami (CPN, hotele, apteki, hurtownie, supermarkety). Klienci często jednak zapominają
o tym, że kasa komputerowa nie może wykonywać innych czynności poza rejestracją
sprzedaży. Nie może dopuszczać do wyjścia z oprogramowania zatwierdzonego przez
Ministerstwo Finansów do systemu operacyjnego, co umożliwiłoby zmianę lub skasowanie
dowolnych danych. Nie można więc wykorzystywać tego - “komputera" jako edytora tekstów,
bawić się różnymi grami itd.

Drukarki fiskalne
To niespotykana dotąd grupa “kas". Powstały one w wyniku zupełnie innego spojrzenia na
problem budowy kasy. W każdej z omówionych typów kas program oraz elektronika, pamięć
fiskalna i inne elementy stanowiły integralną całość. Jednak by spełnić “fiskalność" urządzenia,
wewnątrz kasy musi się znajdować tylko ta część programu kasy, która odpowiada za
wystawianie paragonów fiskalnych, zbiera dane do zapisania ich w pamięci fiskalnej, drukuje te
dane podczas ich zapisu, umożliwia wydrukowanie tego, co w pamięci jest zapisane,
przechowuje dane o stawkach podatku PTU (VAT) i ich przyporządkowanie do nazw towarów.
Pozostała część programu nie musi się w kasie znajdować. Współpraca drukarki fiskalnej ze
zwykłym komputerem działa tak, że za pomocą komputera rejestruje się sprzedaż ze
wszystkimi operacjami jej towarzyszącymi (upusty, korekty, pomyłki itd.). Drukarka poprzez
własny wewnętrzny program kontroluje tylko, czy stawka podatku dla towaru jest właściwa i czy
musi wystawić paragon fiskalny oraz zarejestrować sprzedaż w pamięci fiskalnej. Zapisuje tylko
taką sprzedaż, na którą komputer nie wystawia faktur VAT i rachunków uproszczonych dla osób
prowadzących działalność gospodarczą

Kasy specjalnego przeznaczenia
Ma jak do tej pory tylko jednego przedstawiciela. Jest to bileterka fiskalna używana w środkach
komunikacji międzymiastowej. Jest to urządzenie bardzo specyficznie oprogramowane,
ponieważ “towarem" jest tu trasa, jaką klient zamierza przejechać, a ceną tego “towaru" -
stosowna dla tej trasy opłata. Takie oprogramowanie i działanie kasy eliminuje możliwość
zastosowania tego urządzenia do innych celów i w innych rodzajach działalności.
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BUDOWA i  WYPOSAŻENIE KAS FISKALNYCH

Standardowe wyposażenie kas

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów wszystkie kasy muszą mieć pewne elementy
budowy, aby mogły uzyskać homologację MF a co za tym idzie były dopuszczone do obrotu. Te
właśnie elementy stanowią standardowe wyposażenie kasy.

W jego skład wchodzi:
 pamięć fiskalna wraz z elektronicznymi elementami jej sterowania
 program pracy zapisany wewnątrz obudowy kasy
 klawiatura kasy umożliwiająca wykonywanie niezbędnych czynności obsługi kasy
 elementy umożliwiające przełączanie kasy w pozycje dostępu do poszczególnych jej

funkcji (stacyjka,  hasła dostępu)
 wyświetlacze dla klienta i obsługi
 drukarka kasy.

Każdy z tych elementów wykonuje określone zadania, takie same we wszystkich modelach kas,
mimo że różnice ich budowy mogą być znaczne.

Pamięć fiskalna kasy jest najbardziej tajemniczym elementem kasy. We wszystkich kasach
jest to pamięć elektroniczna. Najczęściej jest to scalony układ pamięciowy typu EPROM wraz z
układami sterującymi jego pracą, umieszczony w puszce i zalany nieprzezroczystą żywicą. Jego
pojemność jest bardzo mała - najczęściej 128 kB. Jest to znacznie mniej niż pojemność
twardego dysku normalnego komputera i wywołuje to zdziwienie wielu osób. Jednak wystarczy
zdać sobie sprawę, jakie dane są zapisywane w pamięci fiskalnej, by zrozumieć, dlaczego
może być ona tak mała.

Program pracy zapisany w kasie powinien być niedostępny dla użytkownika. Zapisany jest na
“nośniku" magnetycznym (dysk twardy) lub elektronicznym (EPROM) zamontowanym wewnątrz
kasy oraz zabezpieczony przed wymianą i dostępem osób niepowołanych. Program ten składa
się z dwóch części. W pierwszej są zapisane wszystkie procedury, dzięki którym kasa umie
wykonać wszystkie “fiskalne zadania". W drugiej te elementy, dzięki którym możliwe jest
prowadzenie na niej sprzedaży. Wyjątkiem od tej reguły jest drukarka fiskalna, która ma tylko
pierwszą część programu, drugą wykonuje podłączony do niej komputer.

Klawiatura kasy fiskalnej jest najczęściej wykonana jako tak zwana klawiatura klawiszowa. Ale
można również spotkać różne inne jej rodzaje. Niektóre kasy, takie jak restauracyjne lub
przeznaczone do pracy w wilgotnym lub zanieczyszczonym otoczeniu (sklepy mięsne,
warzywne), mają klawiatury płaskie, szczelne i odporne na zalanie lub zakurzenie.

Stacyjka lub inny system autoryzacji dostępu do funkcji kasy system autoryzacji jest
wykonywany w kasach w postaci stacyjki z kilkoma typami kluczy dla kasjera, kierownika
i właściciela sklepu. Każdy z kluczy można obrócić w stacyjce tylko do określonego położenia,
w którym można wykonać przewidziane przez producenta czynności. Często kasy mają drugą
stacyjkę, przewidzianą dla indywidualnych kluczy i kasjerskich (kelnerskich). Stacyjka może być
zastąpiona przez czytniki kart magnetycznych, stosowane tylko w kasach typu POS

Wyświetlacze (monitory) kasy są elementami niezbędnymi dla dwóch osób: klienta i obsługi
(kasjera). Wyświetlacze są różnie skonstruowane, wyświetlają tylko cyfry i niektóre znaki
literowe, albo też wyświetlają wszystkie! znaki cyfrowe i literowe (tzw. alfanumeryczne).
Wyświetlacze są konstruowane jako fluorescencyjne (montowane w j ogromnej przewadze kas)
lub wyświetlacze typu LCD (ciekłokrystaliczne), których zaletą jest niski pobór prądu, a wadą (
gorsza widoczność wyświetlanych informacji. Wyświetlacze kas są z reguły jedno lub
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dwuwierszowe i umożliwiają kontrolę aktualnie wykonywanej w rachunku operacji. Kasy
komputerowe POS są wyposażane w monitory komputerowe.

Drukarka drukuje paragony dla wszystkich operacji wykonywanych na kasie. Drukarka musi
wykonać oryginał paragonu i jego kopię. Kasy najczęściej wyposażone są w drukarki termiczne.
Drukują one metodą “wypalania" znaków na papierze termoczułym (tak jak faksy). Tu nie może
być stosowany papier “samokopiujący" i drukarki te zawsze drukują na dwóch oddzielnych
rolkach papieru. Drukarki te są bardzo szybkie, nawet kilka razy szybsze niż igłowe.

Dodatkowe wyposażenie kas
Wymienione wyżej elementy stanowią podstawowe, zasadnicze wyposażenie kas. Jednak to,
co czyni kasy urządzeniami wszechstronnymi, stanowi wyposażenie dodatkowe. Część z tego
wyposażenia jest montowana w kasach od razu. Tak się dzieje w sytuacjach, kiedy kasa jest
przewidywana do pracy w określonych warunkach, wymagających posiadania specjalnego
wyposażenia.

Do wyposażenia dodatkowego kas można zaliczyć następujące elementy:
 kasety (szuflady) na pieniądze
 karty komunikacyjne
 rozszerzenia pamięci
 dodatkowe klawiatury lub rozbudowa standardowej klawiatury
 dodatkowe wyświetlacze
 dodatkowe stacyjki dla kluczy kasjerskich.

Kasety (szuflady) na pieniądze w wielu kasach są wyposażeniem standardowym.
W rzeczywistości jednak równie wiele kas nie musi jej mieć, by działać poprawnie. Nie mają jej
kasy restauracyjne, drukarki fiskalne i kasy specjalnego przeznaczenia (bileterki). Szuflada jest
wyposażona w sterowany przez kasę elektromagnetyczny zamek, otwierany automatycznie po
zakończeniu rachunku. Może być również otwierana w sposób mechaniczny (w przypadku
braku prądu lub uszkodzenia kasy).

Karty komunikacji oferowane są po to, by można było do kas podłączać urządzenia
zewnętrzne. Najczęściej używane są karty RS232C, ale również karty komunikacji typu RS422,
RS465 lub RS485 i inne. Różnice między nimi polegają na szybkości transmisji danych lub
sposobie komunikowania się z urządzeniami zewnętrznymi. Karty tego rodzaju umożliwiają
komunikację kas z komputerem, czytnikiem kodu kreskowego i wieloma innymi urządzeniami.
Pozwalają także na tworzenie sieci pomiędzy kasami, nazywane sieciami Master-Slave (Pan-
Sługa). W przypadku kas  komputerowych POS stosowane są karty sieciowe różnych
standardów, umożliwiające współpracę sieciową tych kas ze sobą. Karty komunikacji nazywane
“interfejsami" montowane są w kasach albo od razu, albo można zainstalować je w specjalnie
przewidziane do tego celu gniazda rozszerzeń.
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FUNKCJE l PARAMETRY KAS

WPROWADZENIE

Każda z grup kas ma pewien zestaw funkcji i parametrów (cech), które ją charakteryzują. Wiele
z pośród tych funkcji i parametrów działa w kasach tak samo lub ich działanie bardzo niewiele
się różni.
Istnieje pewna grupa parametrów, które kasy muszą spełniać, by można je było nazwać “kasa
rejestrująca". Mogą różnić się od siebie parametrami “nieobowiązkowymi", szczegółami
działania lub liczbą różnych funkcji. Ponieważ jednak klienci mają z reguły niewielkie
doświadczenia z kasami, bardzo często dokonują niewłaściwych, błędnych ocen kasy na
podstawie wyglądu kasy czy jakiegoś szczegółu jej działania.

ARTYKUŁY KODOWANE (PLU)

“Artykuł kodowany" jest to popularna nazwa funkcji określanej w kasie skrótem PLU. Jest to
skrót od nazwy angielskiej funkcji - Price Luck Up i oznaczającej “podejrzyj, wywołaj cenę".
Nazwa wywodzi się z czasów pierwszych kas elektronicznych posiadających pamięć, które
potrafiły nie tylko zliczać obrót ze sprzedaży, ale również pamiętać kilka innych rzeczy. W tych
czasach kasy nie potrafiły jeszcze pamiętać na przykład nazwy artykułu, pamiętały tylko “cenę" i
tylko ją potrafiły w trakcie sprzedaży wywołać. W dzisiejszych kasach tym mianem oraz jego
polskim odpowiednikiem (artykuł kodowany) określa się, ile w kasie można zaprogramować
towarów będących w sprzedaży w sklepie, restauracji, aptece itp. wpisując ich nazwy i ceny.
Tworzy się w ten sposób listę artykułów w kasie, które podczas sprzedaży wywołuje się
indywidualnym numerem, czyli kodem. Stąd nazwa - artykuły kodowane. Jednak kasy potrafią
nie tylko pamiętać dwie wymienione cechy. Funkcji związanych z PLU jest znacznie więcej.

Liczba Określa, ile można w kasie zaprogramować artykułów kodowanych. Kasy mają
zróżnicowaną ich ilość, uzależnioną od poziomu zaawansowania technicznego kasy. Jeżeli w
sklepie będzie musiała być prowadzona gospodarka magazynowa sprzedawanych towarów
(ewidencja ilościowo-wartościowa), należy wybrać do tego celu kasy z odpowiednio dużą liczbą
PLU (większa o prawie 50% od aktualnego asortymentu, jaki ma sklep w chwili jej wyboru). Jeśli
takiej potrzeby nie ma (ewidencja wartościowa sprzedaży), zmienia się zasada
wykorzystywania PLU  Kasa może mieć nawet i 200 PLU pod warunkiem, że asortyment sklepu
nie będzie zbyt duży W ogromnej większości sklepów nawet o stosunkowo szerokim wyborze
towarów, 400 PLU jest wystarczającą ilością.

Nazwa (liczba znaków) Każdy artykuł PLU ma swoją nazwę. Długość tej nazwy określana jest
liczbą znaków. Ponieważ istnieje ograniczenie długości tej nazwy w kasie, często nie można
wpisać całej nazwy towaru do pamięci i wymaga to użycia skrótów nazw, tym trudniejszych do
określenia, im mniej znaków mamy do dyspozycji. Warto więc, by ich liczba była jak największa.
Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że im dłuższa nazwa towaru drukowana na paragonie,
tym więcej zajmuje miejsca na papierze i musi on być szerszy (na pewno też droższy), być
może też więcej będzie się go zużywać (na przykład cena towaru nie mieści się w jednej linii z
nazwą i jest drukowana w następnej, dodatkowej linii). Niektóre kasy mają możliwość zmiany
długości nazwy. Trzeba pamiętać, że “spacja" (puste miejsce) w nazwie też jest znakiem.
Polskie znaki (ą, ę itp.) są w kasach fiskalnych obowiązkowe.

Sposób rejestracji ceny oznacza sposób prowadzenia sprzedaży artykułów (poprzez cenę
zmienną/programowaną). Określenia te wskazują, czy kasa może rejestrować sprzedaż
artykułów kodowanych poprzez podawanie cen przez kasjera każdorazowo przy jego sprzedaży
(zmienna cena) czy przez wywołanie ceny z pamięci kasy (programowana cena). Cenę
programowaną dla PLU ma każda kasa. Zmienna cena  ma istotne znaczenie, jeśli kasa będzie
używana w sklepie prowadzącym ewidencję sprzedaży tylko wartościowo (bez prowadzenia
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stanów magazynowych towarów). Wówczas towary sprzedaje się nie poprzez wywołanie ich
ceny z pamięci kasy, tylko poprzez podanie jej ręcznie.

Sprzedaż pojedynczego artykułu z zakończeniem rachunku gotówką. Jest to funkcja, która
powoduje, że po sprzedaży jednego artykułu kasa automatycznie kończy rachunek. Funkcja ta
ma zastosowanie w sklepach, gdzie sprzedaje się pojedyncze sztuki towarów i po każdej z nich
konieczne jest zakończenie rachunku (np. sprzęt RTV lub AGD, gdzie paragon jest
dokumentem umożliwiającym dokonanie zwrotu towaru) i powinien być wystawiony na każdy
artykuł osobno.

Liczba znaków kodu liczba oznacza maksymalną długość kodu (numeru), jakim można
oznaczyć artykuł PLU. Tym kodem (numerem) artykuł wywołuje się podczas sprzedaży. Często
sklepy, posiadające komputerowe systemy, mają własny system oznaczania towarów
wewnętrznym numerem oznaczającym np. dostawcę, grupę towarów i kolejny numer towaru w
tej grupie. Im więcej cyfr ma taki “kod" artykułu, tym większe daje to możliwości jego
wykorzystania.

Sposób programowania nazwy każda kasa musi mieć możliwość programowania nazw
towarów. Nie wszystkie są jednak wyposażone w klawisze liter ułożonych tak jak w maszynie do
pisania. Większość typowych kas umożliwia programowanie nazw poprzez podawanie kodu
(cyfry) oznaczającej odpowiednią literę lub symbol (np. gwiazdka, myślnik itp.) Litera “a" małe
może mieć kod 065, “A" duże - 195, “b" małe - 066 itd. Programowanie jest wtedy bardzo
uciążliwe; tym bardziej, im więcej cyfr ma kod każdej litery lub znaku. Część kas ma możliwość
programowania nazw literowo.

Przyporządkowanie PLU Artykuł PLU nie istnieje w kasie “samotnie". Może być przypisany do
innych elementów, np. G.Tow. (grupy towarowej) lub Działu. Takie przypisanie powoduje, że w
momencie sprzedania artykułu kodowego (PLU) wartość tej sprzedaży zostanie zapisana nie
tylko w liczniku sprzedaży tego artykułu, ale również w liczniku sprzedaży grupy towarowej lub
(i) działu. Taki podział umożliwi uzyskanie danych, jakie chciał klient bez konieczności
sumowania ręcznie wartości sprzedaży poszczególnych grup. Umożliwi to odpowiedni raport
kasowy, który poda stosowne informacje.
VAT dla PLU Sprzedawane artykuły muszą mieć w kasie przypisaną stawkę podatku od
towarów i usług (PTU lub VAT). W kasach można to zrobić dwiema metodami. Każdemu
artykułowi z osobna przypisywać stawkę tego podatku lub też artykuł może mieć stawkę
podatku “pobieraną" automatycznie z grupy towarowej, do jakiej jest przyporządkowany. Obie
metody dają taki sam efekt podatkowy. Jednak przy drugiej metodzie (stawka podatku taka,
jaką ma grupa towarowa, do której należy artykuł) artykuły, które powinny być przypisane do
tych samych grup towarowych (np. mleko, masło, ser biały), muszą być “rozdzielone" ze
względu na inne stawki podatku od towarów i usług. Jeśli się tego nie zrobi, znacznie
skomplikuje to odczyt danych o sprzedaży, jakie uzyskiwane są z kasy, ponieważ obroty
wykazane na raporcie kasowym w Grupach Towarowych będą pochodziły z kwot
zarejestrowanych w różnych stawkach podatku. Niektóre kasy mają możliwość niezależnego
przypisania podatku dla artykułu PLU i Grupy Towarowej.

Bezpośrednie PLU W pewnych rodzajach prowadzonej działalności (restauracje, bary, a nawet
niektóre sklepy) asortyment sprzedawanych towarów lub usług jest niewielki (kilkadziesiąt do
200 - 300 pozycji). W takiej sytuacji sprzedaż poprzez podawanie numerów (kodów) artykułów
PLU może zostać zastąpiona przez naciskanie odpowiednio zaprogramowanych klawiszy.
Bezpośrednie PLU to klawisze kasy, które “wiedzą", że po ich naciśnięciu mają wywołać
(zarejestrować) odpowiedni (wcześniej ustalony) artykuł. Takich specjalnych klawiszy może być
bardzo dużo. Ich zaletą jest prostota korzystania, wadą ciągła konieczność szukania
odpowiedniego klawisza na klawiaturze oraz konieczność dokonywania częstych zmian opisów
klawiatury przy zmianach nazw lub numerów artykułów.
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Poziomy bezpośrednich PLU Klawisze bezpośrednie artykułów mogą normalnie wywołać tylko
jeden zaprogramowany kod artykułu. Jednak 20 takich klawiszy to za mało na mający np. 100
pozycji (artykułów) bar. Wymyślono więc sposób na zwielokrotnienie tej liczby. Kasa może być
wyposażona w poziomy grup. Pamiętać należy, że klawiatura powinna być wtedy opisana
nazwami artykułów.

Programowanie kolejności PLU na poziomach Jest to kolejny problem do rozwiązania
związany z bezpośrednimi klawiszami artykułów PLU. Klawiszy bezpośrednich jest z reguły
niewiele, co umożliwia umieszczenie na nich niewielkiej liczby artykułów spośród wszystkich,
jakie posiada sklep (np. 3000). W związku z tym wybiera się tylko te, które są najczęściej
sprzedawane (używane). Jednak numeracja tych artykułów nie musi być (i najczęściej nie jest)
kolejna.

Prowadzenie stanów magazynowych Jest to funkcja przydatna w sklepach z niewielkim
asortymentem, których właściciele nie chcą wydawać pieniędzy na zakup komputera. Każdy
artykuł może mieć wówczas w kasie zaprogramowany stan magazynowy (ilość towaru). W
trakcie sprzedaży kasa natychmiast odejmuje liczbę sprzedanego artykułu od jego stanu. Na
koniec dnia odpowiedni raport pokaże, jaki jest aktualny stan w magazynie artykułów. Nie
należy jednak zapominać, że prowadzenie magazynu przez kasę wymaga umożliwienia
wprowadzania do kasy dostaw (dodanie do stanu), zdjęcia ze stanu (w przypadku zepsucia,
stłuczenia itp.) oraz ustalenia stanu magazynu (np. po kontroli lub remanencie). Bardzo ważne
jest, żeby kasa podczas wykonywania zmian w magazynie drukowała odpowiednie informacje
kontrolne (ile było przed zmianą, a ile jest po zmianie), bo inaczej nie będzie wiadomo, czy nie
popełniono błędu wprowadzając zmiany w stanach artykułów. Tylko przy małej liczbie artykułów
(maks. kilkaset pozycji) prowadzenie magazynu ma sens. Przy większej (np. 5000 artykułów)
jest to uciążliwe, a wydruk aktualnych stanów magazynowych może trwać od kilku do
kilkudziesięciu minut.

Druga cena PLU i jej wywołanie Artykuł zaprogramowany w kasie (PLU) ma (lub może mieć)
zaprogramowaną cenę sprzedaży. Niektóre kasy umożliwiają zaprogramowanie drugiej (a
nawet trzeciej) ceny. Taka możliwość została wprowadzona, ponieważ wiele placówek
handlowych (sklepy nocne, restauracje, pensjonaty) sprzedają towary w innych cenach w dzień,
a innych nocą, inne są ceny w sezonie, inne poza sezonem, inne w czasie trwania imprez
(targów, festiwali), a inne poza tym czasem. W takich sytuacjach zmiana cen
zaprogramowanych w kasie jest kłopotliwa i czasochłonna. Jeśli kasa umożliwia
zaprogramowanie dwóch (lub więcej) cen, to pierwsza cena artykułu jest jego “ceną
standardową", druga cena jest wywoływana poprzez użycie dodatkowego klawisza w momencie
sprzedawania artykułu. Niektóre kasy mają możliwość takiego zaprogramowania, że druga
cena będzie “ceną standardową" dla poszczególnych kasjerów. Jest to przydatne przy
systemach pracy zmianowej, gdzie część kasjerów pracuje nocą (na wyższych cenach). Istnieją
również kasy, które zmieniają “cenę standardową" w zaprogramowanym przez właściciela
przedziale godzin.

Łączone PLU Są sytuacje, w których sprzedaż jednego artykułu jest nierozerwalnie związana
ze sprzedażą drugiego artykułu. Najczęściej spotykana sytuacja to sprzedaż napojów w
opakowaniu zwrotnym, sprzedaż zestawów obiadowych itp. Można oczywiście taką sprzedaż
wykonać, rejestrując każdy z artykułów kolejno, będzie to jednak znacznie dłuższa operacja. By
ją uprościć, w niektórych kasach można połączyć artykuły tak, że sprzedaż jednego
automatycznie powoduje sprzedaż drugiego (pozostałych). Ten pierwszy artykuł nazywa się
“głównym" i tylko on wywołuje sprzedaż tego drugiego (tych pozostałych - tzw. dołączonych).
Artykułów dołączonych może być więcej. Warto zwrócić uwagę, jak jest wyliczana cena takiego
“zestawu". Może ona być liczona jako suma wszystkich składników, można zaprogramować
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kasę tak, że odejmie od sumy cen wszystkich artykułów określoną wartość kwotową lub
procentową.

Kod PLU na paragonie Każdy artykuł zaprogramowany w kasie ma swój numer (kod). Ma on
różną liczbę cyfr (od 3 do 13). W sklepach, w których prowadzi się sprzedaż artykułów według
tych kodów i które prowadzą rozliczenia magazynów, bardzo ważne jest, by na paragonie widać
było, jaki artykuł sprzedano. Są sytuacje, kiedy kasjer się pomyli albo klient rozmyśli się z
zakupu jakiegoś towaru i będzie trzeba wycofać towar z rachunku. Wymaga to jednak, by kasjer
sprawdził, jaki towar został sprzedany, przy czym nazwa artykułu jest w tym momencie mało
precyzyjna i zachodzi niebezpieczeństwo, że kasjer wycofa z rachunku inną pozycję, niż została
sprzedana. Błąd taki nie wystąpi, jeżeli kasa oprócz nazwy wydrukuje na paragonie również kod
artykułu.

Limity Czasami podczas rejestrowania sprzedaży metodą ceny podawanej ręcznie (zmiennej),
kasjer wpisze kwotę wyższą niż faktyczna cena artykułu poprzez pomyłkowe wpisanie np. o
“jedno zero za dużo" (zamiast 10 zł 100 zł). Pomyłka zauważona zostaje najczęściej dopiero w
momencie, kiedy klient płaci za zakupy, co wywołuje nieprzyjemną sytuację, odbieraną przez
klienta jako próba jego oszukania. Jedną z metod zapobiegania takim sytuacjom jest ustalenie
górnego limitu ceny, jaką można wprowadzić ręcznie dla artykułu. Jest ona oznaczona skrótem
HALO (High Amount Lockout - zablokuj za wysoką wartość) i w momencie, kiedy kasjer przez
pomyłkę wprowadza kwotę wyższą niż zaprogramowana “górna granica", kasa zgłasza błąd
uniemożliwiając zarejestrowanie za wysokiej ceny. Ustalenie wartości HALO polega na
określeniu, jaka jest najwyższa cena artykułu z danej grupy artykułów.

GRUPY TOWAROWE

Liczba grup towarowych w kasie nie ma większego znaczenia. Wykorzystuje się je
sporadycznie do bezpośredniej rejestracji sprzedaży poprzez zmienną cenę. Jednakże
rejestracja sprzedaży poprzez grupy towarowe wymaga bezpośredniego użycia klawisza grupy
towarowej (z nielicznymi wyjątkami), muszą więc one znajdować się na klawiaturze kasy.
Ponieważ nie ma na nie zbyt dużo miejsca (na klawiaturze jest ich zazwyczaj kilka do mniej
więcej 30), ten rodzaj rejestracji może być wykorzystywany tylko w placówkach o bardzo
niewielkim asortymencie towarów (tyle grup asortymentowych, ile jest klawiszy grup
towarowych dostępnych na klawiaturze).

Nazwa (liczba znaków) Im więcej znaków ma nazwa grupy towarowej, tym łatwiej jest ją
precyzyjnie opisać i jest łatwiejsza do odczytania z wydruków kasowych (raportów).

KASJERZY

Każda kasa posiada funkcję kasjerską. Funkcja ta ma różne nazwy w zależności, jak nazywa
się osoby, które będą na niej pracowały. Są to na przykład “kasjerzy", “kelnerzy", “sprzedawcy"
itd. Dla ułatwienia nazywa się ją funkcją kasjerską i jeśli kasa ją posiada, to znaczy, że “ma
kasjerów". Celem tej funkcji jest umożliwienie pracy na kasie kilku osób w systemie zmianowym
lub w systemie pracy jednocześnie (kilku kasjerów obsługujących duże stoisko za pomocą
jednej kasy. Gdyby takiej funkcji nie było, praca kilku osób na kasie byłaby możliwa (wszyscy
pracowaliby na jedno konto), ale nie byłoby możliwe ich oddzielne, indywidualne rozliczanie.

Liczba kasjerów, jaką musi mieć kasa, zależy od cyklu, w jakim pracuje jednostka handlowa.
Jeśli sklep pracuje systemem dwuzmianowym, kasa musi mieć dwóch kasjerów, jeśli
trzyzmianowym - trzech. Jeśli na kasie pracuje tylko jedna osoba i nie ma cyklu zmianowego,
wystarcza tylko jeden kasjer. W sklepie nie poleca się pracy na kasie więcej niż jednej osoby
jednocześnie, ponieważ powoduje to poważne komplikacje - jeden kasjer drugiemu
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przeszkadza w obsłudze, może zarejestrować pomyłkowo sprzedaż na jego konto, zakończyć
rachunek współpracownika, który nie powinien być zakończony itp.

Identyfikacja Różne są metody identyfikowania pracujących na kasie kasjerów. Może to być
przycisk przełączający poszczególnych kasjerów, kod kasjera, tajne hasło kasjera, specjalny
klucz kasjerski, karta magnetyczna lub wykorzystywanie kilku z pośród tych sposobów
jednocześnie. Każda z metod ma wady i zalety. Przyciski kasjerskie są łatwe i szybkie w użyciu,
ale umożliwiają łatwy dostęp innym osobom. Często też kasjerzy zapominają ich przycisnąć,
pracując w ten sposób na konto innego kasjera. Kod kasjera jest wolniejszy w użyciu (trzeba
podać numer kasjera i go zaakceptować) i ma takie same wady jak wyżej. Hasło kasjerskie
dobrze zabezpiecza dostęp niepowołanych osób, ale jest wolne w użyciu i w przypadku
zapomnienia powoduje komplikacje (konieczne jest przeprogramowanie). Klucz kasjerski jest
chyba najlepszym rozwiązaniem, ma zaletę szybkości użycia i dobrego zabezpieczenia dostępu
osób niepowołanych, jest odporny na uszkodzenia i zużycie. Podobne zalety ma karta
magnetyczna, ale jest delikatna, podatna na uszkodzenia i szybkie zużycie, jest więc
stosowana najrzadziej.

Nazwa kasjera Na każdym paragonie kasy może się pojawiać nazwa kasjera. Może to być
imię, nazwisko, nazwa “własna" pracownika (barman) lub inne oznaczenie literowe lub cyfrowe.
W wielu przypadkach umożliwia to ustalenie, kto wykonał paragon (sprzedaż), wydruk raportu
lub inną operację. Bardzo często tylko na tej podstawie można pociągnąć kasjerów do
odpowiedzialności za celowe nadużycia lub przypadkowe błędy popełnione na kasie.

Kasjerowi można zabronić wykonania funkcji Nie wszystkie funkcje właściciel kasy chce
udostępnić do wykonania kasjerowi. Powody są bardzo różne. Możliwość udzielenia przez
kasjera rabatu na podstawie okazania karty stałego klienta jest niebezpieczne, nikt bowiem nie
udowodni na koniec dnia, że karta ta rzeczywiście została okazana przy zakupie. Może to być
wykorzystane do udzielania rabatów rodzinie, znajomym i innym nieuprawnionym osobom.
Wycofywanie pozycji z rachunku lub anulowanie całego paragonu (tzw. storna) też mogą być
nadużywane. Oczywiście można by zablokować lub usunąć te funkcje, ale nie będzie ich
można wtedy w ogóle używać, co znacznie ograniczy funkcjonalność kasy. Jeśli kasa umożliwia
zablokowanie wykonania “niebezpiecznych" funkcji tylko kasjerom, oznacza to, że inne osoby
(wyposażone w inne hasło lub inny klucz) mogą te operacje wykonać. Z reguły są to osoby na
wyższych stanowiskach i one “uwiarygodniają" każdą potencjalnie podejrzaną operację.

Każdorazowe wywołanie kasjera Jeżeli kasjer chce pracować na kasie, musi się kasie
“przedstawić" (nacisnąć swój klawisz, podać swój numer lub hasło, włożyć klucz lub kartę
magnetyczną), inaczej kasa nie pozwoli wykonać żadnych czynności. Dopóki kasjer nie
odchodzi od kasy i nie zastępuje go inny (wprowadzając własny kod, hasło, klucz lub kartę),
wszystkie operacje są zapisywane na jego konto. Istnieją jednak kasy, które wymagają
“przedstawienia się" kasjera przed każdą wykonywaną operacją. Zabiera to dużo czasu i jest
bardzo uciążliwe.

PODATKI

Każda kasa fiskalna musi umieć liczyć podatek VAT (po polsku PTU) od rejestrowanych kwot
sprzedaży. Podatek ten jest wyliczany z ceny brutto (z podatkiem) według procedury określonej
przez Ministerstwo Finansów. W kasie programuje się wartości takie, jakie określa prawo, kasa
sama wie, jak wykonać odpowiednie obliczenia. Stawek podatku musi być w kasie co najmniej
pięć - 23%, 8%, 0%, 5% i zwolniony z podatku. Większość kas dodatkowo ma jedną stawkę
dodatkową (rezerwową) na wypadek wprowadzenia nowej. Kasy produkowane według nowej
homologacji posiadają 8 stawek PTU  a przepisy jasno rezerwują stawki A=23%, B=8%, C=0%,
pozostałe stawki mogą być programowane dowolnie. Na paragonach wydawanych przez kasę
musi się pojawić, przy cenach sprzedawanych artykułów, sygnatura (oznaczenie) stawki
podatku, jaka dla tego artykułu będzie użyta. Są to oznaczenia literowe - “A" dla stawki 23%, “B"
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dla stawki 8%, “C" dla stawki 0% i “G" dla zwolniony od PTU. Kasa na każdym paragonie musi
również podać, jaka jest suma do opodatkowania w każdej ze stawek oddzielnie i jaki jest
wyliczony podatek. Wyniki te (w rozbiciu na każdą stawkę) zapisują się do pamięci fiskalnej
w trakcie wykonywania raportu dobowego fiskalnego.

Wartość Podczas programowania stawek podatku od towarów i usług kasy pozwalają
wprowadzić wartości całkowite lub ułamkowe. W pierwszym przypadku nie ma możliwości
zaprogramowania stawki podatku np. 10,5 %, w drugim jest to możliwe. Jest jednak mało
prawdopodobne, aby kiedykolwiek wprowadzono stawki podatkowe o takich ułamkowych
wartościach.

Zmiana stawek w ciągu dnia W każdej kasie istnieje możliwość zmiany stawek podatku VAT.
Taka możliwość musi istnieć, ponieważ stawki podatku mogą ulegać zmianie. Bardzo ważne
jest jednak, w jakim momencie zmianę taką można wykonać. W większości przypadków zmiany
stawek podatku VAT można dokonać dopiero po wykonaniu raportu zerującego obroty dzienne i
zapisującego dane do pamięci fiskalnej.

FUNKCJE

Wpłata Funkcja oznaczana jest skrótem. Zadaniem tej funkcji jest umożliwienie dokonywania
wpłat do kasy pieniędzy nie pochodzących z utargu w danym dniu. Najczęściej są to pieniądze
wpłacane do kasy na początku dnia na tak zwane “pogotowie kasowe" lub “drobne pieniądze na
wydawanie". Funkcja może jednak służyć do przyjmowania z jakichś powodów (na przykład
braku dostępu do kasy firmy) kwot do przechowania (depozytu). Wykonanie wpłaty powoduje
wydrukowanie pokwitowania na wpłacaną kwotę (bonu), a jej wartość nie wpływa na dzienny
obrót uzyskany ze sprzedaży, lecz jest ujęta w bilansie gotówki w szufladzie.

Wypłata Zadaniem jej jest umożliwienie dokonywania wypłat z kasy pieniędzy, pochodzących z
utargu danego dnia pracy. Są to pieniądze odbierane od kasjerów przed ich rozliczeniem, ze
względu na zgromadzenie zbyt dużej gotówki w szufladzie, z powodu potrzeby uzupełnienia
gotówki na pilne zakupy itp. powodów. Wykonanie wypłaty powoduje wydrukowanie
pokwitowania na wypłacaną kwotę (bonu), a jej wartość nie wpływa na dzienny obrót uzyskany
ze sprzedaży, lecz jest ujęta w bilansie gotówki w szufladzie.

Limit Umożliwia wprowadzenie ograniczenia w wysokości wpłacanej lub wypłaconej kwoty przy
użyciu funkcji “Wpłata". Jeśli kasa posiada możliwość zaprogramowania takiego limitu, kasjer
nie będzie mógł dokonać większej wpłaty, niż zostanie to zaprogramowane. HALO jest limitem
ograniczającym maksymalną wysokość wpłacanych kwot. Limity stosuje się do ograniczania
liczby popełnianych błędów podczas używania tej funkcji oraz do ograniczania możliwości
używania jej w “niecnych" celach przez kasjerów.

Otwarcie szuflady Podczas normalnej pracy szuflada otwiera się tylko wtedy, kiedy zostaje
zakończony paragon (transakcja) umożliwiając włożenie pieniędzy i wydanie reszty. Jednak są
sytuacje, kiedy kasjer musi dostać się do kasy bez konieczności wykonania sprzedaży. Funkcja
nazywana często NS - No Sale (bez sprzedaży) umożliwia otwarcie szuflady kasy w dowolnym
momencie. Większość kas w raporcie ze sprzedaży dziennej podaje, ile razy była otwierana
szuflada kasy “bez sprzedaży".

Przymus zamykania szuflady Bardzo wielu kasjerów nie zamyka szuflady po zakończeniu
jednej transakcji, a przed rozpoczęciem drugiej. Pracując na otwartej szufladzie kasjer nie wie,
czy prawidłowo zakończył rachunek dla klienta, ponieważ to właśnie otwarcie szuflady jest
najbardziej wyraźnym sygnałem poprawnego zakończenia sprzedaży. Efekt takiego
postępowania ujawnia się bardzo często w ten sposób, że nie zakończony poprawnie paragon
sumuje się z następnym, a do momentu wywołania sumy rachunku kasjer nie dostaje od kasy
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żadnego sygnału o popełnieniu błędu. Żeby temu zapobiec, niektóre kasy są wyposażane w
mechanizm kontrolowania otwarcia szuflady i po zakończeniu jednego paragonu i otwarciu
szuflady żądają jej zamknięcia przed rozpoczęciem nowego, blokując kasę do momentu, kiedy
nie zostanie to zrobione.

Druk liczby sprzedanych pozycji na paragonie Na końcu paragonu niektóre kasy mają
możliwość wydrukowania liczby sprzedanych pozycji znajdujących się na danym paragonie.
Funkcja ta może być pomocna w przypadku, jeśli sklep posiada ochronę, która ma za zadanie
kontrolowanie klientów. Zamiast sprawdzania towar po towarze, wystarczy wtedy zliczyć liczbę
kupionych przez klienta towarów znajdujących się w koszyku i porównać z liczbą pozycji
wydrukowaną na paragonie (podanej jedną liczbą na końcu paragonu). Kontrola taka ma na
celu nie tylko “wyłapanie" osób kradnących, ale również dokonywanie sprawdzenia, czy
prawidłowo pracuje kasjer i czy wszystkie zakupione przez klienta pozycje rejestruje na kasie.

Sprzedaż na m2 W sklepach sprzedających wykładziny, materiały krawieckie, materiały
budowlane (glazura, terakota, kostka brukowa, tapety) cena towaru jest często podawana w
złotych za metr kwadratowy. Wiele spośród tych towarów podczas sprzedaży jest po prostu
odmierzana i ilość kupowanego przez klienta towaru jest wyrażona jego wymiarami. Klient
może też podać przy zakupie, że potrzebuje kostki brukowej na pokrycie placu o wymiarach 4
metry 58 cm na 12 metrów 80 cm. Kasa powinna więc umieć wykonać mnożenie długości przez
szerokość i cenę jednostkową metra kwadratowego towaru. Większość kas nie potrafi takiej
operacji wykonać i wówczas wyliczenie ilości sprzedawanego towaru musi odbyć się najpierw
na papierze lub kalkulatorze.

Sygnalizacja błędu operacyjnego Kasa może różnie sygnalizować popełnienie błędu przy jej
obsłudze. Istnieją dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na sygnalizowaniu przez kasę błędu
tylko sygnałem dźwiękowym z jednoczesnym wyświetleniem na wyświetlaczu znaku błędu.
Druga metoda polega na tym, że dodatkowo przy znaku błędu pojawia się cyfra. Wówczas w
instrukcji kasy można odnaleźć (w tabeli komunikatów błędów), jakiego rodzaju błąd został
popełniony, w jaki sposób się go usuwa i czy może go usunąć użytkownik czy konieczne jest
wezwanie serwisu. Niektóre kasy mają dodatkowe systemy komunikowania o błędach poprzez
wykonywanie wydruków z możliwymi procedurami usunięcia błędu lub wyświetlają słowny opis
błędu. Najbardziej czytelną metodą sygnalizowania błędów jest “literowy opis błędu" na
wyświetlaczu.

Klawisze płatności W trakcie kończenia paragonu we wszystkich kasach istnieje możliwość
automatycznego wyliczenia reszty, jaką kasjer powinien wydać klientowi. Wykonuje się to w ten
sposób, że przed naciśnięciem klawisza płatności (gotówka lub czek) należy podać, jaką
wartość klient daje kasjerowi.

RABATY / NARZUTY

Właściciele sklepów bardzo często stosują różnego rodzaju akcje udzielania rabatów.
Najczęściej stosowane są posezonowe obniżki cen o jakąś procentową wartość. Ale równie
często stosowane są systemy rabatowania dużych jednorazowych zakupów (np. powyżej 100 zł
w sklepie spożywczym) lub rabatowanie klientów mających kartę stałego klienta. W niektórych
sytuacjach jednak nie da się określić rabatu w procentowej wysokości, na przykład wtedy, kiedy
właściciel musi obniżyć cenę towaru w związku z jego wadą o konkretną sumę. Tu przydaje się
rabat kwotowy, który od ceny artykułu odejmie wyznaczoną wartość. Mimo że najczęściej
stosowane są upusty cenowe (rabaty), kasy mają również możliwość wprowadzania narzutów,
zarówno procentowych, jak i kwotowych. Sytuacji, w których wykorzystuje się tę “odmianę"
funkcji, jest niewiele i zdarzają się najczęściej przy świadczeniu usług hotelowo-restauracyjnych
(podawanie posiłków do pokoi) lub świadczeniu innych usług (np. za ich wykonanie w domu
klienta).
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Funkcje rabatów i narzutów mogą działać na wiele różnych sposobów.

Procentowe - % Zadaniem funkcji jest umożliwienie stosowania rabatów bądź narzutów
procentowych. Nazwa funkcji jest czysto umowna. To, że nazywana jest “rabatem", powoduje
sposób działania tej funkcji (obniża cenę). Gdyby znak tej funkcji był dodatni (podwyższa cenę),
wówczas funkcja nazywałaby się “narzut procentowy". Liczba w tabeli parametrów oznacza, ile
klawiszy wykonujących tę funkcję może być zainstalowanych na kasie. Ponieważ rabaty
(narzuty) mogą być udzielane w bardzo różnej wysokości i w stosunku do różnych kwot
(pojedynczego artykułu, sumy transakcji), kasa powinna mieć ich co najmniej kilka.

Kwotowe - (-) Zadaniem funkcji jest umożliwienie stosowania rabatów bądź narzutów
kwotowych. Nazwa funkcji jest czysto umowna. To, że nazywana jest “rabatem", powoduje
sposób działania tej funkcji (obniża cenę). Gdyby znak tej funkcji był dodatni (podwyższa cenę),
wówczas funkcja nazywałaby się “narzut kwotowy". Liczba oznacza, ile klawiszy wykonujących
tę funkcję może być zainstalowanych na kasie. Ponieważ rabaty (narzuty) mogą być udzielane
w bardzo różnej wysokości i w stosunku do różnych kwot (pojedynczego artykułu, sumy
transakcji), kasa powinna mieć ich co najmniej kilka.

Pojedynczy artykuł/suma Często zachodzi konieczność udzielania rabatów (narzutów) na
pojedynczy artykuł (klient kupuje tylko jeden artykuł, na który w sklepie jest rabat) lub na
wszystkie sprzedane artykuły (jeśli wszystkie takiemu rabatowi podlegają). W takiej sytuacji
rabat (narzut) jest udzielany po podsumowaniu wszystkich pozycji sprzedaży (suma) i kasa
automatycznie udziela go każdemu sprzedanemu artykułowi.

Większość kas potrafi udzielać obu rodzajów rabatu (zarówno dla pojedynczego artykułu, jak i
od sumy transakcji). Wysokość rabatu (narzutu) procentowego może być w kasie
zaprogramowana i podczas sprzedaży wywoływana tylko poprzez naciśnięcie odpowiedniego
klawisza procentowego. Są jednak sytuacje, w których wysokość rabatu lub narzutu zależy od
kilku czynników (wysokości rachunku klienta, rodzaju kupowanych artykułów, posiadania karty
stałego klienta) i z tego powodu programowanie jego wysokości nie jest możliwe. Wówczas
potrzebna jest możliwość ręcznego podawania procentowej wysokości tego rabatu lub narzutu
każdorazowo przy jego używaniu.

Limity Ponieważ funkcje rabatu (narzutu) procentowego wpływają na wartość rejestrowanych
kwot i mogą być nadużywane przez kasjerów, powinny istnieć możliwości ograniczania
używania tych funkcji. Takim “limitem" (ograniczeniem) może być na przykład maksymalna
wysokość ręcznie podanego rabatu (narzutu) procentowego, jakiego kasjer może udzielić
podczas sprzedaży, lub całkowite zabronienie ręcznego podawania ich wysokości. Próba
udzielenia rabatu powyżej określonej wartości procentowej nie jest wówczas możliwa. Innym
sposobem jest ustalenie liczby rabatów, jakie mogą być udzielone w obrębie jednego rachunku
(tak by nie można było udzielić cztery razy rabatu 10% od sumy tego samego rachunku).
Oznaczenie HALO w tabeli mówi o tym, że można ograniczyć wysokość ręcznego udzielania
rabatów.

Działanie klawiszy % i (-) na podatki Oba rodzaje rabatów (narzutów) - procentowy i kwotowy,
działają na kwoty sprzedaży do opodatkowania. W przypadku udzielania rabatu bądź narzutu
na pojedynczy artykuł sprawa jest prosta. Rabat lub narzut zmniejsza lub zwiększa kwotę do
opodatkowania tylko tego artykułu i we właściwej dla niego stawce podatku. Jeśli jednak funkcje
działają na sumę transakcji, która może zawierać kwoty kilku artykułów w kilku różnych
stawkach podatku, powstaje pytanie, jak mają działać te funkcje. Oczywiście odpowiedź jest
prosta -proporcjonalnie, to znaczy zwiększać lub zmniejszać wartość kwot do opodatkowania w
takim stosunku, w jakim ma ona udział w wartości sprzedaży łącznej na tym rachunku.
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STORNA - ANULACJE

Storna i stornowanie jest funkcją, za pomocą której dokonuje się korekt sprzedaży dokonanej w
obrębie paragonu. Nazwa funkcji jest zapożyczona z księgowych operacji na kontach,
wykonywanych w przypadku popełnienia błędu przy wpisywaniu danych. Zasadą tej operacji
jest wykonanie poprawek w sposób “jawny", bez wycierania czy wydrapywania błędnie
wpisanych pozycji. W księgowości wykonanie storna powoduje konieczność wpisania takiej
samej kwoty po przeciwstawnej stronie konta. Ponieważ kasy muszą działać w identyczny
sposób, nazwa stornowanie jest jak najbardziej poprawna. Spotyka się również inne nazwy tej
operacji typu: wycofanie, korekta, kasowanie, anulacja. Istnieją różnego rodzaju stopnie
stornowania: ostatniej pozycji rachunku, dowolnej pozycji rachunku i storno całego rachunku,
które działa nieco inaczej i nazwa “storno" do niego mniej pasuje. W momencie wykonania
“storna" całego rachunku wycofywane pozycje nie są drukowane. Stąd też prawidłowa nazwa
tej operacji powinna brzmieć “anulacja paragonu". Działanie storn w kasie nie może
doprowadzić do powstania ujemnej sumy w każdej z kwot brutto zarejestrowanej na rachunku w
poszczególnych stawkach podatkowych. Storna są bardzo potrzebną funkcją w kasie, ale
również bardzo “groźną". Jeżeli nie ma kontroli nad operacjami stornowań wykonywanymi
codziennie przez kasjerów, funkcja ta może być nadużywana i służyć do uzyskiwania przez
kasjera korzyści finansowych (czasami nawet bardzo poważnych).

Ostatniej pozycji W trakcie pracy kasjer może popełnić błąd polegający na podaniu złej kwoty
sprzedaży lub złego kodu artykułu. W wyniku błędu zarejestrowana zostaje niewłaściwa kwota,
którą widać na wyświetlaczu kasy. Jeśli kasjer dostrzeże popełnienie pomyłki, zanim rozpocznie
rejestrowanie następnej pozycji sprzedaży, może wycofać ten błąd poprzez naciśnięcie jednego
klawisza, po którym kasa wykona stornowanie domyślając się, że chodzi o tę pozycję, która jest
na wyświetlaczu. Ten rodzaj storna działa tylko na ostatnią pozycję sprzedaży i nosi nazwę
“storna natychmiastowego". Jest on najbardziej potrzebny i jednocześnie najmniej "groźny".
Ponieważ dokonuje stornowania tylko w ściśle określonych warunkach (automatycznie i bez
możliwości manipulowania na rachunku przy jego użyciu). W niektórych kasach istnieje
możliwość zabronienia używania tej funkcji przez kasjera.

Poprzedniej pozycji Jeżeli kasjer w trakcie pracy dostrzeże błąd na rachunku na innej niż
ostatnia pozycja (inna niż ta, która znajduje się aktualnie na wyświetlaczu), musi skorzystać z
funkcji storna poprzedniej pozycji. Wykonanie tej funkcji polega na podaniu kwoty lub kodu
wadliwie zarejestrowanego artykułu i naciśnięciu odpowiedniego klawisza. Za pomocą tego
storna można dokonywać poprawek na dowolnej pozycji rachunku, przed jego zakończeniem.
W związku z tym funkcja jest “groźna" i jej używanie powinno być kontrolowane. W niektórych
kasach istnieje możliwość zabronienia używania tej funkcji przez kasjera.

Całego rachunku Często zdarzają się sytuacje, że klient zapomniał pieniędzy i nie może
zapłacić za zakupy. Nie pozostaje nic innego, jak skasować cały rachunek. Jeśli kasa jest
wyposażona w funkcję storna całego rachunku (anulacja). wówczas naciśnięcie jednego
klawisza powoduje wycofanie wszystkich wykonanych na kasie operacji w obrębie tego
rachunku. Operacja jest bardzo szybka. Jeśli jednak funkcji takiej w kasie nie ma, należy
skorzystać z funkcji storna poprzedniej pozycji, z tym że należy stornować kolejno
poszczególne pozycje z paragonu. Jest to operacja czasochłonna i uciążliwa, szczególnie gdy
paragon zawierał dużo pozycji. W związku z tym, że funkcja anulacji całego rachunku jest
bardzo szybka (zauważenie jej wykonania jest trudne), jest to funkcja “groźna" i jej używanie
powinno być szczególnie wnikliwie kontrolowane. Najlepiej jeśli jej wykonanie jest kasjerowi
zabronione i wykonuje je ktoś z osób odpowiedzialnych. W niektórych kasach istnieje
możliwość zabronienia używania tej funkcji przez kasjera.
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Limity storn Funkcja umożliwia ograniczenie stosowania klawiszy stornowania w inny sposób
niż poprzez zabronienie wielokrotnego jej użycia w obrębie rachunku. Najczęściej jest to
ograniczenie w wysokości kwoty, jaką można wystornować (oznaczone jako HALO lub LALO).

PŁATNOŚCI

Każda kasa jest wyposażona w klawisze, którymi jest możliwe zakończenie rachunku z
jednoczesnym określeniem, jakiego rodzaju płatność zakończyła dany rachunek. Można
wyróżnić trzy zasadnicze rodzaje płatności: gotówkową, czekową i kartą kredytową. Istnieją
również dodatkowe, “poboczne" rodzaje płatności, z których najczęściej spotykane są przelew,
kredyt i karta stałego klienta. Nie są to w zasadzie płatności, ponieważ oba rodzaje informują
raczej o braku zapłaty niż o płaceniu. Możliwość ich zainstalowania w kasach istnieje tylko
dzięki temu, że kasa może mieć kilka klawiszy reprezentujących dany rodzaj płatności, np.
jeden klawisz Gotówka, dwa klawisze Czek i osiem klawiszy Karta kredytowa. Dzięki temu, że
spora część kas ma możliwość zmiany opisów funkcji (które pojawiają się w treści paragonu)
istnieje możliwość zmiany nazwy Karta kredytowa na dowolną inną (na przykład Przelew).
Trzeba jednak zwrócić uwagę w jaki sposób poszczególne rodzaje płatności są rozliczane i
uwidaczniane na raportach. Zasadniczą regułą jest rozdzielność każdej z form płatności, to
znaczy, że żadna z nich nie może wpływać na stan wszystkich pozostałych. Tak na przykład
jeśli klient płaci czekiem o wyższej wartości niż rachunek musi otrzymać resztę. Resztę
otrzymuje gotówką, ale mimo to wartość czeku nie może zostać zmniejszona o wartość reszty,
ponieważ czek znajdujący się w szufladzie kasy ma stały i niezmienny nominał. Reszta z czeku
wydana gotówką może zmienić tylko stan licznika gotówki.

Limity płatności Czasami niezbędne jest ograniczenie wysokości płatności, jaką przyjąć może
kasjer. Szczególnie często spotykane jest ograniczenie w wysokości zapłaty czekami (na
przykład poczta i banki przyjmują obce czeki do wysokości 300 zł). Jest to ograniczenie
wynikające “z zewnątrz". Właściciele sklepów mogą jednak wprowadzić ograniczenia
“wewnętrzne". Mogą one ograniczać płatność czekami do pewnej wysokości lub całkowicie
zakazywać płacenia czekami (jeśli właściciel sklepu ma uzasadnioną “niechęć" do czeków) albo
też ograniczać płatność gotówkową do wysokości np. 3000 zł. Taka ilość gotówki do liczenia
może na dość długi czas unieruchomić stanowisko kasowe. Jeśli ustawimy takie ograniczenie,
wówczas rachunki o wysokości większej będą musiały być wykonywane przez upoważnioną
osobę, bo kasjer nie będzie mógł zakończyć rachunku samodzielnie.

CZAS l DATA

Każda kasa jest wyposażona w zegar czasu rzeczywistego i kalendarz. Kalendarze kas
uwzględniają lata przestępne i są z reguły zaprogramowane na wiele lat naprzód (minimum
kilkadziesiąt lat). Format drukowania czasu i daty przez kasę został określony przez prawo i nie
może być dowolny. Kasa musi drukować czas w systemie 24-godzinnym, a daty w systemie dd-
mm-rr (dzień-miesiąc-rok). Obie informacje muszą być umieszczone na paragonie fiskalnym.

Programowanie czasu Wykorzystuje się w kasach do korygowania pracy zegara (spóźnia się
lub spieszy) oraz w przypadkach zmiany czasu z zimowego na letni. Powinna być więc
możliwość jego programowania przez użytkownika. Zmianę czasu może zrobić podatnik, ale
tylko po wykonaniu raportu dziennego fiskalnego, a przed rozpoczęciem sprzedaży. Trzeba
jednak pamiętać, że ustawienie Czasu na godzinę 23:59 spowoduje po upływie jednej minuty
zmianę daty kalendarza o jeden dzień do przodu.

Programowanie daty Data jest jednym z elementów wpisywanych do pamięci fiskalnej.
Większość kas albo uniemożliwia podatnikowi zmianę daty na dzień wcześniejszy niż data
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ostatnio zapisanego w pamięci raportu dziennego fiskalnego, albo w ogóle uniemożliwia
podatnikowi zmianę daty. Wówczas w przypadkach szczególnych datę ustawia serwis.

NAGŁÓWEK

Będzie tu mowa o nagłówku paragonu, który kasa musi obowiązkowo drukować na każdym
paragonie fiskalnym. Nagłówek ten musi zawierać nazwę i adres podatnika oraz (zalecenie)
miejsce, gdzie kasa pracuje (nazwa sklepu i adres). Ostatnia linia nagłówka powinna zawierać
NIP podatnika.

Nagłówek Podane jest kolejno, ile linii maksymalnie może mieć nagłówek i ile znaków
standardowej wielkości może się zmieścić w jednej linii. Daje to pogląd na to, czy nagłówek
zmieści dane o podatniku.

Druk nagłówka na kontrolce Przepisy dopuszczają, by na kontrolce sprzedaży (kopii
paragonu) nie był drukowany nagłówek paragonu. Jeżeli jest on drukowany na kontrolce,
wówczas jest to niepotrzebne marnotrawstwo papieru.

Zapis nagłówka do pamięci fiskalnej Spora część kas zapisuje dane z nagłówka do pamięci
fiskalnej. Niektóre kasy zapisują do pamięci fiskalnej tylko część informacji z nagłówka (NIP).

Logo graficzne w nagłówku Tylko kasy wyposażone w drukarki termiczne mogą pozwalać na
umieszczenie w nagłówku paragonu logo graficznego (znaku graficznego). Jest to z reguły
najwyżej kilka linii, a więc obszar kilkunastu centymetrów kwadratowych.

WYŚWIETLACZE

W kasach służą one do wyświetlania głównie kwot sprzedawanych towarów. Niektóre kasy
mają jednak wyświetlacze umożliwiające również wyświetlanie nazw sprzedawanych artykułów,
słownych opisów wykonywanych operacji czy słownych komunikatów błędów. Z reguły kasa ma
dwa wyświetlacze, jeden dla obsługi kasy, drugi dla klienta. Nie jest to jednak reguła. Z kolei
inne kasy mają montowane dodatkowe wyświetlacze umożliwiające zamontowanie ich przy
ladzie lub ustawienie w dowolnym miejscu obok lady.

Sygnalizacja rozładowania baterii Każda kasa jest wyposażona w baterie podtrzymujące
pamięć kasy w razie zaniku napięcia zasilania. Jest to najczęściej akumulator wielokrotnego
ładowania. Wystarcza on na podtrzymanie pamięci kasy przez co najmniej jeden miesiąc. Mimo
jego wysokiej trwałości mogą się zdarzyć sytuacje, że się on uszkodzi lub rozładuje. Wówczas
na wyświetlaczu kasy powinien się pojawić komunikat o niskim stanie naładowania
(uszkodzeniu) akumulatora. Jeśli kasa nie jest w stanie kontrolować i komunikować
użytkownika o stanie akumulatora, grozi to utratą danych i koniecznością odtwarzania danych w
kasie. W trakcie normalnej pracy zasilacz kasy ładuje akumulator i podtrzymuje pamięć kasy
samodzielnie.

STACYJKA

Jest to właściwie umowna nazwa urządzenia, które pozwala na autoryzowanie dostępu do
poszczególnych funkcji kasy. “Stacyjka" może być wykonana w bardzo różny sposób: klasyczna
pojedyncza stacyjka z kilkoma rodzajami kluczy, dwie klasyczne stacyjki, czytnik kart
magnetycznych lub perforowana karta (w jednym przypadku). Są też kasy pozbawione stacyjki
(np. kasy przenośnie, bateryjne), w których nie ma systemu autoryzacji dostępu do funkcji kasy
albo jest on wykonany w oparciu o hasła. Czasami poszczególne rodzaje autoryzowania są ze
sobą połączone, np. klucze do stacyjki i system haseł.
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Typy kluczy Im większa jest liczba kluczy i ilość pozycji stacyjki, tym lepszy i bardziej
“szczelny" może Liczba pozycji być system autoryzacji dostępu. Na poziomie prostych kas kilka
rodzajów kluczy i kilka pozycji stacyjki zupełnie wystarcza. Dopiero przy kasach wyższego
poziomu, konieczne jest stosowanie bardziej rozbudowanych zabezpieczeń. Wówczas w
kasach stosuje się dodatkowe stacyjki i klucze dla kasjerów, którym również można nadawać
uprawnienia do wykonywania poszczególnych funkcji.

KLAWIATURA

Klawiatura jest niezbędnym wyposażeniem kasy. W jednych kasach jest bardzo rozbudowana
(nawet ponad 100 dostępnych klawiszy), w innych bardzo ograniczona (tylko kilka klawiszy).
Różnice wynikają z zadań, jakie za pomocą klawiatury będą wykonywane. W kasach prostych a
więc wykonujących mniej funkcji, klawiszy jest mniej niż w kasach na przykład restauracyjnych.
Najmniej klawiszy mają drukarki fiskalne, ponieważ za ich pomocą nie wykonuje się zadań
sprzedaży.

Klawiatura klawiszowa Określony został tutaj typ zastosowanej w kasie klawiatury. Możliwe są
następujące typy: najczęściej używany typ, bardzo łatwy w używaniu (ergonomiczny), ale w
wielu kasach mało odporny na zakurzenie czy zalanie; płaska - to klawiatura nieco trudniejsza
w użyciu (lokalizację klawisza wyznacza podłożony pod płaskim przezroczystym przykryciem
rysunek klawiszy), ale za to odporna na zalanie i zakurzenie. W niektórych kasach obie
klawiatury występują w kasie jednocześnie. Klawiszową klawiaturą jest tylko część klawiszy
funkcyjnych i klawisze “numeryczne", pozostałe klawisze (bezpośrednie klawisze artykułów
PLU) są klawiaturą płaską.

Zmiana układu klawiatury Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których trzeba zmienić
położenie klawiszy na klawiaturze. Powodów może być wiele - zmiana położenia często
używanych klawiszy w celu wygodniejszego ich używania, przesunięcie lub usunięcie nie
używanych lub niepotrzebnych klawiszy, pogrupowanie podobnych funkcji na klawiaturze czy
leworęczny kasjer.

Rozszerzenie Jest potrzebne, gdy konieczne jest zwiększenie liczby klawiszy na klawiaturze.
Może to nastąpić w sytuacjach, gdy chcemy wprowadzić dodatkowe klawisze funkcyjne na
klawiaturę (dodatkowe klawisze rabatów procentowych lub dodatkowe klawisze bezpośrednich
klawiszy PLU).

Zmiana opisu klawiszy W celu łatwiejszego posługiwania się klawiszami wielu użytkowników
kas opisuje sobie klawisze na klawiaturze. Co prawda wszystkie kasy mają fabrycznie opisane
klawisze, ale często nie jest to opis dla użytkownika czytelny lub opis ten nic nie mówi, np.
opisanie klawisza zamiast standardowego “-%" tekstem “Rabat 10%" jest znacznie bardziej
czytelny. Jest to możliwe dzięki temu, że klawisze wielu kas mają zakładane przezroczyste
kapturki, pod które można włożyć kartkę papieru z opisem, jaki jest potrzebny. W kasach z
klawiaturą płaską obrys klawiszy i opis ich funkcji znajduje się na jednej dużej kartce papieru i
podłożony jest pod przezroczystą nakładkę z tworzywa. Opis takich klawiszy jest wtedy bardzo
prosty.

DRUKARKA

Jest to najciężej pracujący w kasie element. Nic dziwnego więc, że winę za skargi na
awaryjność kas ponosi właśnie drukarka. Należy jednak wziąć w obronę to urządzenie. Tak jak
samochód tak i drukarka będzie pracować znacznie krócej, jeśli nie będzie konserwowana i
czyszczona co jakiś czas (z reguły czas ten określa instrukcja użytkowania kasy lub określa go
służba serwisowa). Drukarka pracuje w warunkach stałego zapylenia pochodzącego z papieru,
a w drukarkach igłowych dodatkowo z taśmy barwiącej. Większość papieru dostępnego na
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rynku to papier bezpyłowy tylko z nazwy, ale za to kosztuje znacznie mniej niż papier dobrej
jakości (różnica w cenie dochodzi do 100%) i trudno się dziwić, że używany jest masowo. Ale
jeśli się już używa takiego papieru, to chociaż należy zadbać o konserwację drukarki. Rodzaj
używanego papieru ma największe znaczenie dla drukarek termicznych. Trzeba na to zwrócić
szczególną uwagę, ponieważ koszt wymiany głowicy w takiej drukarce jest porównywalny, a
czasem nawet większy niż koszt nowej drukarki.

Szybkość Drukarka musi zużyć pewien czas na wydrukowanie jednej linii na papierze.
Najwięcej czasu zajmuje to najprostszym (jednostacyjnym) drukarkom igłowym i drukarkom
atramentowym (igłowe od 2,4 linii na sekundę do 3,3 linii na sekundę, atramentowe około 3,5
linii na sekundę). Najszybsze są drukarki termiczne z szybkością druku od 13 do 20 linii na
sekundę. Wydawałoby się, że różnice pomiędzy szybkością pracy 2,4 linii a 3,3 linii jest
niewielka. W praktyce jednak oznacza to prawie dwukrotne zwiększenie szybkości wydruku
takiego samego paragonu. Szybkość pracy drukarki na poziomie co najmniej 3 linii na sekundę
zapewnia już wystawienie paragonu w takim czasie, że nie powoduje to zmniejszenia szybkości
obsługi klientów. Trzeba pamiętać, że po zakończeniu paragonu kasjer musi jeszcze wydać
resztę i trwa to z reguły dłużej niż zakończenie wydruku przez drukarkę.

Papier Określenie, jakiego papieru używa drukarka, ma ogromne znaczenie dla oszacowania
przyszłych kosztów eksploatacji kasy. Jeśli drukarka jest termiczna, używa papieru
termicznego, jeśli “plujka" lub igłowa, papier jest normalny lub offsetowy.

Sygnalizacja końca papieru Drukarka kasy musi być wyposażona w czujniki końca papieru na
każdej rolce. Jeśli kasa ma dwie stacje drukowania wykorzystuje dwa papiery (dwie rolki)
jednocześnie. Czujniki są wykonywane w różny sposób. Mierzą wagę rolki, jej średnicę, lub
poprzez fotooptyczny czujnik sprawdzają jego obecność tuż przy wejściu do drukarki.
Konsekwencją takiej konstrukcji jest sygnalizowanie papieru przed jego końcem (w czujnikach
wagowych i średnicowych) powiedzmy na około metr i sygnalizowanie faktycznego końca
papieru (w czujnikach fotooptycznych). Nie wolno również zapomnieć, że rolki papieru są
zaopatrzone w kolorowe pasy nanoszone na papier przez producenta na długości około metra
przed jego końcem.

Zmiana formatu druku Niektóre kasy potrafią zmieniać nieco wygląd paragonów. Jest to
możliwe dzięki temu, że kasy potrafią na przykład umieścić w stopce paragonu reklamowy
napis, czy też potrafią usunąć nie wykorzystywane linie z nagłówka (oszczędność papieru).

SZUFLADA

Nie jest ona obowiązkowym wyposażeniem kasy. Wiele kas (szczególnie przenośne) jej po
prostu nie ma. Jeśli będzie potrzebna, jej zakup może kosztować nawet kilkaset zł, których od
podatku sobie nie odliczymy. Szuflady są zamykane na elektromagnetyczny zamek
zatrzaskowy i otwierane są przez kasę w momencie przyjmowania pieniędzy od klienta
(zakończenie paragonu). Jeśli zabraknie prądu, szufladę można otworzyć od spodu za pomocą
specjalnego zwalniacza zatrzasku zamka. Niektóre szuflady mają oprócz tego oddzielny zamek
mechaniczny, zamykany na klucz. Często zdarzają się włamania do sklepów. Wielu
użytkowników kas nie zdaje sobie sprawy, że zamknięta szuflada kasowa kusi złodziei i choć
nic w niej nie ma, wyłamują ją często niszcząc całą kasę. Po zakończeniu dnia pracy (na noc)
szuflada kasowa powinna pozostać otwarta.

Wkład szuflady Jest to bardzo pomocny “wynalazek", szczególnie w sklepach prowadzących
sprzedaż w systemie zmianowym. W trakcie takiej zmiany wymieniają się przy kasie kasjerki.
Schodząca ze stanowiska pracy kasjerka musi zabrać ze sobą utarg znajdujący się w
szufladzie, l pojawia się tu problem, jak to zabrać. Jeżeli szuflada jest wyposażona we wkład,
umożliwia to jego zabranie ze sobą. Nowa zmiana kasjerek przynosi ze sobą puste (dodatkowo
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zakupione) kasety. Dzięki temu nie ma przerw w pracy stanowisk kasowych, a pieniądze nie
rozsypują się po podłodze.

Czujnik otwarcia Dzięki niemu kasa wie, czy szuflada jest otwarta czy zamknięta. Niektóre
kasy mają programy, które potrafią wymusić określone położenia szuflady kasowej przy
wykonywaniu określonych operacji (zamknięcie szuflady po wydaniu reszty a przed
rozpoczęciem kolejnego paragonu).

Alarm przekroczenia stanu gotówki Wcale nie tak rzadko zdarzają się napady na sklepy,
szczególnie te pracujące systemem całodobowym i osiągające wysokie obroty. Łakomym
kąskiem ma być wypchana pieniędzmi szuflada kasowa. Funkcja ta umożliwia ustalenie
maksymalnej ilości pieniędzy, jaka może być w szufladzie. Kasa wówczas sprawdza, ile jest w
niej pieniędzy (liczy wykonany obrót) i porównuje z ustaloną granicą. Jeśli zostanie ona
przekroczona, kasa zaczyna sygnalizować ten fakt na wyświetlaczu i sygnałem dźwiękowym.
Robi to do momentu, kiedy ktoś upoważniony nie wykona funkcji “Wypłaty" pieniędzy z kasy,
pozwalając jednak na dalszą pracę kasjera. Nigdy więc nie zapomni powiedzieć, że w
szufladzie jest za dużo pieniędzy. Funkcja ta zabezpiecza również pośrednio przed innym
skutkiem zbyt dużej ilości pieniędzy. Szuflada wyposażona we wkład pozwala na wkładanie
pieniędzy (tych najgrubszych) pod jego spód. Miejsce to staje się również wygodne do
przechowywania wielu innych drobiazgów, między innymi książki serwisowej kasy.
Zatrzaśnięcie wkładu szuflady wymaga interwencji serwisu i często prowadzi do uszkodzenia
szuflady, wkładu lub obu części.

POŁĄCZENIA

Zostaną tu omówione możliwości kas w zakresie podłączania do nich urządzeń zewnętrznych,
które z kasą mogą współpracować, oraz podstawowe informacje na temat tej współpracy. W
wielu różnego rodzaju opisach kas i ofertach można znaleźć informacje, że kasa może
współpracować z wieloma urządzeniami zewnętrznych. Wymienia się tutaj komputer, czytnik
kodu kreskowego, wagę, modem, drukarki rachunków i drukarki zamówień (kuchenne i
barowe), inne kasy w sieci Master-Slave i tak dalej. Klienci zachwyceni takimi możliwościami
nawet nie zastanawiają się nad tym, że kasa nie może pracować z taką “zgrają" urządzeń
naraz, ponieważ ma np. tylko dwa złącza dla dwóch urządzeń. Nie należy o tym zapominać.

Standardowa liczba złącz Określa, ile kasa ma kart komunikacyjnych w wykonaniu
standardowym. Umożliwia to zorientowanie się, ile urządzeń może być do kasy podłączonych
(komputer, czytnik kodu itp.) bez konieczności rozbudowywania kasy. Standardowo kasy mają
różnego rodzaju złącza. Najczęściej są to złącza szeregowe typu RS232C, ale często można
spotkać również RS422 lub specjalizowane złącza do komunikacji wyłącznie z określonymi
urządzeniami (waga - bardzo często ściśle określonego typu, czytnik kodu, drukarka
rachunków). Konieczne jest więc dokładne zapoznanie się z typami złącz i możliwościami ich
wykorzystania.
Mimo że standard kasy może czasami nie oferować zbyt dużo złącz, niemal każda kasa daje
możliwość zainstalowania dodatkowych kart komunikacji różnych standardów. Powoduje to
znaczne rozszerzenie jej możliwości i umożliwia rozbudowywanie kasy w dowolnym momencie,
jeśli takie będą potrzeby jej użytkownika.

Kasa - komputer Jest to parametr, który określa, czy kasa potrafi współpracować z
komputerem i jednocześnie zwraca uwagę, jakie są ograniczenia takiej komunikacji.
Sposób pracy kasy z komputerem Występują dwa rodzaje transmisji. OFF-Line jest to rodzaj
transmisji, która odbywa się poprzez podanie sygnału z komputera nakazującego przerwanie
pracy kasy i rozpoczęcie przesyłania danych z kasy do komputera (w przypadku rozliczania
sprzedaży) oraz z komputera do kasy (w przypadku zmiany lub aktualizacji danych w kasie)
Konsekwencją tego jest to, że prowadzone przez komputer stany magazynowe i inne zadania
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wykonywane przez niego na podstawie danych o sprzedaży są aktualizowane na koniec dnia.
Drugi sposób transmisji ON-Line - umożliwia co najmniej przesyłanie danych z kasy do
komputera natychmiast po wykonaniu sprzedaży. Są kasy, które komunikują się z komputerem
w obie strony, bez konieczności przerywania wykonywania czynności sprzedaży na kasie. Ten
rodzaj transmisji umożliwia komputerowi aktualizowanie danych na bieżąco (w czasie
rzeczywistym).

Pracuje po odłączeniu PC Jest to informacja, która pozwala zorientować się, czy kasy będą
pracować dalej samodzielnie, jeśli komputer zostanie odłączony (w tym rozumieniu również
przestanie działać). Ma to szczególnie duże znaczenie dla kas pracujących z komputerem w
trybie ON-line, ponieważ cały system może korzystać z bazy danych zawartych w komputerze i
w momencie jego “padnięcia" przestaje działać.

Kasa - kasa (Master-Slave) Jest to specyficzny system działający wyłącznie na kasach tego
samego rodzaju połączonych ze sobą. Nie wymaga on dołączania komputera.

Kasa - waga Jest to parametr, który określa, czy kasa potrafi współpracować z wagą
elektroniczną

Kasa - czytnik kodu Jest to parametr, który określa, czy kasa potrafi współpracować z
czytnikiem kodów kreskowych .

PAMIĘĆ FISKALNA

Jest to “czarna skrzynka" umieszczona we wnętrzu kasy. Ma za zadanie przechowywać
zapisane w trakcie wykonywania raportu dziennego fiskalnego (RDF) dane z minimum 5 lat. W
rzeczywistości pojemność pamięci fiskalnej liczy się w liczbie raportów dziennych fiskalnych,
jakie mogą być do niej zapisane. Pojemność 5 lat oznacza minimum 1827 raportów (dni) z
uwzględnieniem 2 lat przestępnych. Jeśli jednak kasa nie pracuje we wszystkie dni w roku i w
tych dniach nie wykonuje się raportów dziennych fiskalnych (RDF), łatwo obliczyć, na ile
wystarczy jej pojemność. Odwrotnie będzie, jeśli podatnik wykonywać będzie na przykład 2
raporty dzienne fiskalne. Pojemność pamięci fiskalnej wystarczy wtedy na połowę normalnej jej
pojemności.

Sygnalizacja końca pamięci fiskalnej Podawane są tutaj dwa parametry. Pierwszy z nich
(najczęściej brzmiący codziennie) określa, w jaki sposób kasa sygnalizuje zbliżający się koniec
pojemności pamięci fiskalnej. Sygnalizacja taka może się pojawiać na wyświetlaczu kasy w
postaci symbolu błędu i jakiegoś numeru (kodu błędu) lub przez drukowanie na raporcie
dziennym fiskalnym informacji “Pamięć pełna za 28 dni" (oczywiście nie będą to faktycznie “dni
kalendarzowe", tylko liczba raportów RDF, jakie można jeszcze wykonać). Drugi parametr (np.
od 30 dnia) mówi, na ile dni przed końcem pamięci fiskalnej kasa zacznie informować podatnika
o konieczności podjęcia stosownych działań. Po zapełnieniu się pamięci fiskalnej kasy przestaje
ona umożliwiać wykonywanie jakichkolwiek czynności oprócz drukowania danych zawartych w
pamięci fiskalnej.

BATERIA
Każda kasa jest wyposażona w baterię podtrzymującą pamięć (operacyjną) w razie zaniku
napięcia zasilania. Nie jest to “bateria", lecz akumulator wielokrotnego ładowania. Wystarcza on
na podtrzymanie j pamięci kasy przez okres, kiedy nie pracuje lub jest odłączona od napięcia.
Gdyby jej nie było, przy każdym wyłączeniu kasy czy zaniku napięcia zasilania wszystkie dane
o sprzedaży oraz zaprogramowane parametry (nazwy, ceny) zostałyby utracone. Mimo wysokiej
trwałości akumulatora mogą się zdarzyć sytuacje, że się on uszkodzi lub rozładuje
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PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 Co to jest pamięć fiskalna urządzenia i kiedy należy ją wymienić? - Pamięć fiskalna urządzenia to
zabezpieczony (najczęściej zalany żywicą) element zapamiętujący dane o obrotach. Pamięć fiskalną
kasy należy wymienić w przypadku jej zapełnienia lub uszkodzenia. Pojemność pamięci określona w
rozporządzeniu wynosi minimum 5 lat.

 Co to jest paragon fiskalny? - Jest to dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży, wydrukowany przez
kasę rejestrującą i przekazywany nabywcy w momencie sprzedaży.

 Co to jest wydruk niefiskalny? - Jest to każdy, niezawierający transakcji sprzedaży dokument
wydrukowany przez urządzenie fiskalne przed jego fiskalizacją oraz każdy inny dokument
niezawierający transakcji sprzedaży, dopuszczony programem pracy urządzenia do druku, poza
paragonem fiskalnym, fakturą VAT i raportami fiskalnymi.

 Co to jest kopia elektroniczna paragonu? - Kopia elektroniczna paragonu (EJ – Electronic Journal)
jest elektronicznym zapisem wystawionego paragonu, zapisanym na karcie SD/SDHC (tzw.
Informatycznym Nośniku Danych).

 Co to jest i kiedy należy wykonać raport dobowy? - Raport dobowy jest podstawowym fiskalnym
raportem rozliczeniowym. W raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do
rozliczenia podatkowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli w danym dniu realizowano
sprzedaż, raport dobowy należy wykonać po zakończeniu sprzedaży, najpóźniej następnego dnia
przed rozpoczęciem sprzedaży.

 Co to jest i kiedy należy wykonać raport miesięczny? - Jest to raport zawierający wszystkie raporty
dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w danym miesiącu oraz podsumowanie tych raportów. Raport
miesięczny można wykonać pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po wykonaniu ostatniego raportu
dobowego w minionym miesiącu.

 Czy istnieje obowiązek wykonywania przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych? - Tak i
wymaga tego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 w sprawie kryteriów i
warunków technicznych, którym muszą odpowiadać urządzenia rejestrujące, oraz stosowania tych
urządzeń przez podatników.

 Kto dokonuje przeglądów serwisowych? - W świetle obowiązujących przepisów, serwis urządzeń
fiskalnych może świadczyć wyłącznie wyznaczona przez producenta firma posiadająca autoryzację i
przeszkolenie w zakresie świadczenia serwisu. Każdy serwisant powinien legitymować się
identyfikatorem (ze zdjęciem), na którym umieszczona są: data ważności oraz zakres posiadanych
uprawnień.

 Na czym polega fiskalizacja kasy? - Fiskalizacja jest jednorazową i nieodwracalną operacją
polegającą na trwałym zapisie numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego. Fiskalizacja powoduje
przełączenie kasy w tryb fiskalny, w którym raporty dobowe zawierające sprzedaż dzienną i zapisują
się do pamięci fiskalnej. Fiskalizacji dokonuje uprawniony serwisant na wiosek użytkownika kasy.
Przeprowadzoną fiskalizację należy w ciągu 7 dni zgłosić do właściwego dla podatnika Urzędu
Skarbowego.

 Co to jest numer ewidencyjny kasy fiskalnej? - Jest to numer nadawany przez właściwy Urząd
Skarbowy. Powinien być naniesiony na urządzenie w sposób trwały i widoczny, oraz zapisany w
książce kasy.

 Co to jest numer unikatowy kasy fiskalnej? - Jest to numer nadawany przez producenta, wpisany
do pamięci fiskalnej w trakcie ufiskalnienia.
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 Co zrobić gdy urządzenie fiskalne ulegnie awarii? - W przypadku gdy urządzenie fiskalne ulegnie
awarii lub się zepsuje, należy zaprzestać prowadzenia sprzedaży, do czasu całkowitego usunięcia
przyczyn awarii. Sprzedaż można kontynuować przy skorzystaniu z rezerwowego urządzenia
fiskalnego. Awarię należy zgłosić firmie sprawującej serwis tego urządzenia (dane kontaktowe
serwisu znajdziesz w książce serwisowej urządzenia).

 Co należy zrobić gdy wystąpi błąd przy wystawianiu paragonu? - Po zakończeniu sprzedaży i
wydrukowaniu paragonu kasa nie pozwala na korekty. Można jednak klientowi zamienić towar na
wolny od wad, a jeżeli konieczny jest zwrot gotówki to należy spisać tzw. "protokół zwrotu towaru"
dołączając oryginał paragonu od klienta, na odwrocie którego umieszczamy dane osobowe klienta i
jego podpis.

 Czy należy wystawić paragon w przypadku gdy klient prosi o wystawienie faktury? - Tak.
Wystawiony paragon należy podpiąć do kopii faktury.

 Jakie informacje zawiera paragon fiskalny? - - imię i nazwisko lub nazwę podatnika; adres punktu
sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby podatnika; NIP;
kolejny numer wydruku; datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży; nazwę towaru lub usługi; cenę
jednostkową towaru lub usługi; ilość i wartość sprzedaży; wartość sprzedaży i kwoty podatku
według poszczególnych stawek; wartość sprzedaży zwolnionej z podatku; łączną kwotę podatku;
łączną kwotę należności; kolejny numer paragonu fiskalnego; kolejny numer kasy i oznaczenie
kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym; logo fiskalne numer unikatowy pamięci
fiskalnej kasy. Dodatkowo na paragonie mogą pojawić się inne informacje, jak: linie opisu, kod
kreskowy, teksty reklamowe.

Materiały do niniejszej instrukcji:
 Dariusz JARZYNA - WADEMEKUM KAS FISKALNYCH - Polskie Wydawnictwo Fachowe 1996r.
 http://www.kasadlaciebie.com/
 http://www.posnet.com.pl/
 http://www.elex.pl/


