
Zmiana matrycy stawek VAT 

Z racji na dużą ilość wersji programów / urządzeń, poniżej przygotowane instrukcje są 

poglądowe. 

W zależności od wersji programu / urządzenia mogą występować różnice w menu.  

Po dokonaniu zmian należy sprawdzić poprawność przyporządkowania stawek dla urządzeń, 

towarów oraz usług. 

Zmianę matrycy stawek VAT należy wykonać w związku ze zmianą przepisów - 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. 

W rozporządzeniu została zapisana kolejność stawek VAT jaka powinna być zaprogramowana 

na kasach i drukarkach fiskalnych. 

 

§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję: 

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do 

nazw towarów i usług, w następujący sposób: 

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%, 

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%, 

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%, 

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%, 

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku ZW, 

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku 

sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy; 

 

Najczęściej spotykana kolejność, która była programowana przed wejściem w życie powyższego rozporządzenia 

(nie może być stosowana po 31.07.2019 roku): 

A - 23% 

B - 8% 

C - 0% 

D - 5% 

E i F - pozostałe stawki, w tym 0% (zero techniczne) 

G - ZW - zwolnienie z podatku  



PC Market 7 / Lite – Kasy fiskalne Posnet:  

NEO, BINGO HS EU-EJ, MOBLIE EU-HS EJ, REVO… 

Zmiana matrycy stawek VAT 

 

1. Wykonać Import sprzedaży z kasy. 

2. Wykonać Raport Fiskalny Dobowy – na kasie fiskalnej. 

3. Na kasie fiskalnej zmienić matrycę stawek VAT na:  

A-23%, B-8%, C-5%, D-0%, E-ZW, F-nieakt., G-nieakt. 

Kierownik -> Konfiguracja -> Parametry ogólne -> Stawki VAT 

Kasa wydrukuje informację o zmianie. 

4. Przytrzymując/wciskając klawisz „C” przejść do ekranu logowania – na kasie fiskalnej. 

5. Obsługa kas -> Konfiguracja -> Lista urządzeń 

Wybrać kasę i wejść w „Szczegóły - Enter”, wybrać zakładkę „Inne ustawienia F7” 

Wykonać: 

- Usuwanie wszystkich towarów „Ctrl+5” / „ESC” - wyjście 

- Raport komunikacji 

6. W PCM ustawić prawidłową kolejność stawek na urządzeniu 

Obsługa kas -> Konfiguracja -> Lista urządzeń 

Wybrać kasę i wejść w „Szczegóły - Enter”, wybrać zakładkę „Inne ustawienia F7” 

- Tablica stawek VAT 

7. Wykonać Eksport danych do kasy z ustawionym parametrem: Rodzaj transmisji – 

Zmiana listy towarów. 

8. Obsługa kas -> Konfiguracja -> Lista urządzeń 

Wybrać kasę i wejść w „Szczegóły - Enter”, wybrać zakładkę „Inne ustawienia F7” 

Wykonać: 

- Raport komunikacji  

9. Sprawdzić poprawność przyporządkowania – chociaż jednego towaru dla stawki 5% 

Na kasie fiskalnej poprzez wejście w edycję towaru.  

Kierownik -> Programowanie Baz -> PLU 

Uwaga nie zapisać zmian na towarze! 



PC Market 7 / Lite – Kasy fiskalne Novitus  

Sento E, Mała… 

Zmiana matrycy stawek VAT 

 

1. Wykonać Import sprzedaży z kasy. 

2. Wykonać Raport Fiskalny Dobowy – na kasie fiskalnej. 

3. Na kasie fiskalnej zmienić matrycę stawek VAT na:  

A-23%, B-8%, C-5%, D-0%, E-ZW, F-nieakt., G-nieakt. 

F -> Menu -> Ustawienia -> Stawki podatku 

4. W PCM ustawić prawidłową kolejność stawek dla urządzenia  

Obsługa kas -> Konfiguracja -> Lista urządzeń 

Wybrać kasę i wejść w „Szczegóły - Enter” 

5. Wykonać Eksport danych do kasy z ustawionym parametrem: Rodzaj transmisji – 

Zmiana listy towarów. 

6. Sprawdzić poprawność przyporządkowania – chociaż jednego towaru dla stawki 5% 

Na kasie fiskalnej poprzez wejście w edycję towaru.  

F -> Menu -> Bazy danych -> Towary -> Edycja 

Uwaga nie zapisać zmian na towarze! 

 



PC Market 7 / Lite – Drukarki fiskalne 

Zmiana matrycy stawek VAT 

 

1. Wykonać Raport Fiskalny Dobowy – na drukarce fiskalnej. 

2. Zmienić matrycę stawek VAT na drukarce odpowiednim programem lub w serwisie 

na:  

A-23%, B-8%, C-5%, D-0%, E-ZW, F-nieakt., G-nieakt. 

3. W PCM ustawić prawidłową kolejność stawek dla urządzenia  

Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna -> Konfiguracja -> Lista urządzeń 

Wybrać drukarkę i wejść w „Szczegóły - Enter” 

Odszukać zakładkę z kolejnością stawek dla urządzenia. 

 

 

 

 

 

Subiekt GT – Drukarki fiskalne 

Zmiana matrycy stawek VAT 

 

1. Wykonać Raport Fiskalny Dobowy – na drukarce fiskalnej. 

2. Zmienić matrycę stawek VAT na drukarce odpowiednim programem lub w serwisie 

na:  

A-23%, B-8%, C-5%, D-0%, E-ZW, F-nieakt., G-nieakt. 

3. W Subiekt (Kasiarz) ustawić prawidłową kolejność stawek dla urządzenia  

Programy -> Uruchom -> Kasiarz GT 

W dziale drukarki fiskalne, odszukać urządzenie i wejść w edycję / popraw. 

Odszukać zakładkę (konfigurację) z kolejnością stawek dla urządzenia. 

 


