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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 kwietnia 2004 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych,
którym muszà odpowiadaç kasy rejestrujàce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników 

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycz-
nia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podat-
ku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z póên. zm.1)) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków tech-
nicznych, którym muszà odpowiadaç kasy rejestrujà-
ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatni-
ków (Dz. U. Nr 108, poz. 948 oraz z 2003 r. Nr 152,
poz. 1481) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) zapewniaç prawid∏owà i bezpiecznà prac´
w ró˝nych warunkach eksploatacyjnych, o któ-
rych mowa w § 7 ust. 2 pkt 14,”; 

2) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podatnicy prowadzàcy ewidencj´ przy zasto-
sowaniu kas rejestrujàcych, u których podsta-
wà opodatkowania jest kwota prowizji lub in-
na postaç wynagrodzenia za wykonywane
us∏ugi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia,
poÊrednictwa lub innych umów o podobnym
charakterze albo te˝ mar˝a, ewidencjonujà na
potrzeby obliczenia osiàganego przez nich ob-
rotu oraz kwot podatku nale˝nego ca∏à war-
toÊç sprzeda˝y w∏asnej oraz prowadzonej na
rzecz lub w imieniu innych podatników.”;

3) w § 7 w ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) informacj´ o wystawieniu dla kasy deklaracji
zgodnoÊci lub oznakowaniu CE, okreÊlonych
w odr´bnych przepisach,”.

§ 2. Przepisu § 7 ust. 2 pkt 13 rozporzàdzenia wy-
mienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporzàdzeniem, nie stosuje si´ do wniosków z∏o˝o-
nych przed dniem 1 maja 2004 r., do których do∏àczo-
no certyfikat znaku bezpieczeƒstwa „B”. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
29 kwietnia 2004 r. 

Minister Finansów: w z. E. Mucha

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132,
poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703,
z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722,
Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943
i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161,
poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95,
poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107,
z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580,
Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106,
poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185,
Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169,
poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7,
poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188,
Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1934 i Nr 229, poz. 2271.


