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SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO
Fiskas Tango
Zmiany w przypisywaniu stawek VAT programu do stawek kasy
Wstęp
W dniu 1 maja 2019 roku weszły w życie zmiany przepisów w sprawie kas rejestrujących – rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 816).
Zapisano w nich zmianę zasad oznaczania stawek podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Wynika z nich, że teraz na kasach rejestrujących (kasach i drukarkach fiskalnych) należy programować stawki
VAT w następujący sposób:
-

A – stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

-

B – stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

-

C – stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

-

D – stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

-

E – zwolnienie od podatku,

-

F i G – pozostałe stawki podatku ...

Jeśli ktoś ma w starszych urządzeniach fiskalnych zdefiniowane stawki w inny sposób powinien to zmienić do
31 lipca 2019 r., by były one ustawione zgodnie z nowymi przepisami. Najlepiej poprosić o to serwisanta
urządzenia fiskalnego.
Następnie należy sprawdzić i ewentualnie poprawić przypisania stawek VAT programu Fiskas do nowych
stawek VAT kasy. Przypominamy, że robi się to w oknie Fiskas/Konfigurowanie kas/[Enter] na wybranej kasie
typu Tango/[F8].

Opis zmian
W dotychczasowych wersjach Fiskasa "stawka" ZWL (zwolnienie od podatku od towarów i usług) była
przypisana na stałe. Nie można jej było przypisać w opisanym wyżej oknie Fiskasa do dowolnej litery/stawki
VAT kasy.
W nowej wersji zostało to zmienione, by dało się przypisać stawkę ZWL programu do stawki/litery E na kasie
(lub dowolnej innej).

Uwagi
1.

Nowa wersja Fiskasa Tango z opisanymi zmianami musi być zainstalowana przez te firmy, które
sprzedają na paragony towary ze stawką ZWL.

2. Powinna być też używana przez firmy instalujące nowe kasy Novitusa.
3. Po aktualizacji programu do nowej wersji, wszystkie firmy muszą pamiętać o konieczności sprawdzenia
i ew. dostosowania przypisania stawek VAT programu do stawek kasy.
4. W oknie przypisania stawek VAT programu do stawek kasy zaleca się, by przypisywać tylko te stawki
programu z jakimi towary są sprzedawane na kasie. Oznacza to, że jeśli dana firma sprzedaje na kasie
tylko towary ze stawkami 23% i 8% to może tam przypisać tylko te 2 stawki, a pominąć przypisywanie
stawek, np. 5%, 0%, ZWL ...
5. Firmy używające starych kas i nie sprzedające na paragony towarów ze stawką ZWL nie muszą
instalować i używać tej nowej, zmienionej wersji programu.

