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§ 11. Nakładanie na obywateli obowiązków w ramach 
przygotowań do samoobrony następuje w formie przepisów 
gminnych. 

§ 12. 1. Koszty związane z realizacją obowiązków w ra 
mach przygotowań do samoobrony, wymienionych wart. 
173 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254) , 
pokrywają obywatele we własnym zakresie. 

2. W wyjątkowych wypadkach koszty, o których mowa 
w ust. 1, są pokrywane ze środków własnych gminy. Decyzje 

w tych sprawach podejmują wójtowie lub burmistrzowie 
(prezydenci miast). 

§ 13. Traci moc uchwała nr 112 Rady M inistrów z dn ia 
18 maja 1973 r. w sprawie szkolenia ludnośc i w zakresie 
powszechnej samoobrony (Monitor Polski Nr 25, poz. 152 
i z 1978 r. Nr 21 , poz. 72). 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 września 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy 
rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. 

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127) zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 
maja 1993 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, 
którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków 
stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 39, poz. 
178) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4: 
a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
.. 1) zapisują w pamięci fiskalnej następujące da

ne dotyczące sprzedaży dobowej: 
a) numer i datę raportu dobowego, 
b) wartość sprzedaży z podziałem na war

tość sprzedaży opodatkowanej stawką 
22%, 7% i 0% oraz wartość sprzedaży 
zwolnionej od podatku, 

c) łączną kwotę podatku, 
d) łączną kwotę należności , 

e) ilość paragonów w okresie objętym ra
portem," 

pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
.. 3) dane zapisane w pamięci fiskalnej muszą być 

zgodne z drukowanymi na taśmie kontrolnej 
danymi raportu dobowego kasy, a w szcze
gólności : 

a) raporty o zawartości pamięci fiskalnej 
powinny być drukowane na taśrme kont
rolnej. 

b) dane stałe zapisane w pamięci fiskalnej 
zawierają procentowe wartości podatku 
od towarów i usług oraz datę i nr rapor
tów zerowania pamięci kasy," 

- pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
.. 7) pozwalają na sporządzenie dobowych 

i okresowych raportów kasowych zgodnie 
z przepisami o rachunkowości." , 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
.. 2. Korekta paragonu może być dokonana wyłącz 

nie przed zakończeniem t ransakcji sprzedaży; 
transakcja sprzedaży zakończona wydrukiem pa 
ragonu nie podlega korekc ie."; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

.. § 5. Paragon drukowany przez kasę powinien zawierać 
co najmniej następujące informacje: 
1) nazwisko (nazwę) podatnika i jego adres 

(siedzi bę) , 

2) numer identyfikacj i podatkowej podatnika, 
3) kolejny numer paragonu, 

4) datę i czas (godzinę) sprzedaży, 
5) nazwy towarów i usług, 

6) ceny jednostkowe towarów i usług , 

7) wartość sprzedaży, stawki i kwoty podatku, 
8) łączną kwotę podatku, 

9) kwotę należności , 

10) logo i numer pamięci fiskalnej kasy."; 

3) w załączniku nr 2: 
a) w ust. 4 wyraz "analizowana" zastępuje się wyrazem 

.. aktualizowana" , 
b) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

,, 11 . Każda kasa rejestrująca musi pos iadać numer 
ewidencyjny. Numery ewidencyjne kas rejest 
rujących nadaje właśc iwy urząd skarbowy. Taki 
sam numer ewidencyjny otrzymuje książka da
nej kasy rejestrującej . Numer ten nie może być 
przypisany innym urządzeniom ." , 

c) skreśla się ust. 1 2, 
d) dotychczasowe ust. 13- 20 oznacza się jako ust. 

12- 19. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życ i e z dn iem ogło 

szenia . 

Minister Finansów: w z. R. Pazura 


