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Z dniem 31 grudnia 2012 r. zakończy się okres, w którym podatnicy mają 

obowiązek przechowywać przez okres dwóch lat kopie dokumentów kasowych 

sporządzonych na nośniku papierowym. Od 1 stycznia 2013 r. ponownie będzie miał 

zastosowanie § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 

2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy 

rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.), 

zgodnie z którym podatnicy będą zobowiązani do przechowywania kopii dokumentów 

kasowych przez okres pięciu lat. 

W odpowiedzi z dnia 13 września 2011 r. (nr PT7/0602/6/645/KWA/11/BMI9-

12381) Rzecznik Praw Obywatelskich została poinformowana, że skrócenie - do dwóch 

lat - okresu obowiązkowego przechowywania kopii dokumentów kasowych 

sporządzonych przy zastosowaniu kasy na nośniku papierowym było przejściowym 

rozwiązaniem. Decyzja o jego przyjęciu zapadła w związku z sygnalizowanymi przez 

podatników trudnościami technicznymi spowodowanymi dużą ilością rolek 

dokumentacji paragonowej, podlegającej archiwizacji oraz niewielkim udziałem kas 

umożliwiających archiwizowanie kopii dokumentów na nośnikach informatycznych 

w ogólnej liczbie kas. Wyjaśniono nadto, że zgłoszony przez Rzecznika postulat 

wprowadzenia stałego, krótszego terminu przechowywania dokumentów kasowych 

będzie przedmiotem szczegółowej analizy, również w kontekście danych dotyczących 

liczby wprowadzonych do obrotu kas umożliwiających archiwizowanie kopii 

dokumentów kasowych na nośnikach elektronicznych. 
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Z informacji prasowych wynika, że nadal jedna trzecia działających w Polsce 

sklepów przechowuje papierowe kopie dokumentów kasowych. W tej grupie znajdują 

się przede wszystkim drobni przedsiębiorcy, którzy z powodu kosztów zakupu kasy 

umożliwiającej elektroniczne archiwizowanie kopii dokumentów dotychczas 

nie wymienili tego urządzenia (Koniec ulgi. Kopie paragonów trzeba będzie 

przechowywać przez pięć lat; artykuł Patrycji Otto z 7 listopada 2012 r.; 

http://www.gazetaprawna.pl/). 

Oczywistym jest, że zwiększenie dostępności kas umożliwiających 

elektroniczną archiwizację nie stanowi jedynej przesłanki podejmowania przez 

drobnych przedsiębiorców decyzji o wymianie urządzeń. W trudnej - zwłaszcza 

dla nich - sytuacji gospodarczej szczególnego znaczenia nabiera ograniczenie kosztów 

działalności. 

Rzecznik Praw Obywatelskich ma świadomość znaczenia informacji 

utrwalonych w paragonach kasowych dla kontroli prawidłowości rejestrowania 

sprzedaży, pragnie jednak zwrócić uwagę, że wobec braku obowiązku stosowania 

atestowanych gatunków papieru gwarantujących czytelność paragonów w okresie 

wieloletnim powrót do pięcioletniego okresu przechowywania tych dokumentów 

nie zabezpieczy ich czytelności. 

Z przedstawionych względów, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 

Nr 14, poz. 147 z późn. zm.), uprzejmie proszę Pana Ministra o rozważenie kolejnego 

przedłużenia okresu przejściowego przyjętego w § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz 

podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia dwuletniego okresu 

przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzonych na nośnikach 

papierowych. 
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