
Wysokie kary za wydawanie paragonu kelnerskiego 

zamiast paragonu fiskalnego 

Ewidencjonowanie usług gastronomicznych 

Kelner obsługujący klienta, dla którego świadczona jest usługa 
gastronomiczna, powinien zarejestrować na kasie fiskalnej dokonaną 
sprzedaż, wydrukować paragon fiskalny oraz wydać go klientowi.   

Zauważalna jest praktyka wydawania klientom tzw. rachunku lub paragonu 
kelnerskiego, w miejsce paragonu fiskalnego. Rachunek kelnerski może mieć 
postać dokumentu wypisanego odręcznie, na bloczku oznaczonym np. jako 
"pokwitowanie wpłaty". Może to być również dokument, który jest zbliżony z 
wyglądu do paragonu fiskalnego. Nie jest to jednak paragon fiskalny, jeżeli 
nie pochodzi z wydruku z kasy fiskalnej. 

Co grozi za ukrywanie obrotów 

Fiskus ostrzega, że taka praktyka jest niezgodna z przepisami i może rodzić 
negatywne konsekwencje zarówno dla przedsiębiorcy – właściciela restauracji, 
jak i dla kierownika zmiany i kelnera, który nie rejestruje transakcji za pomocą 
kasy fiskalnej. Rachunek lub paragon kelnerski może służyć wyłącznie do 
rozliczeń pracodawcy z pracownikami, w żaden sposób nie może 
zastępować paragonu fiskalnego. Jeśli w ślad za paragonem kelnerskim 
nie zostanie wydany klientowi paragon fiskalny, to znaczy, że transakcja 
prawdopodobnie nie została zarejestrowana na kasie fiskalnej. 

Brak rejestracji transakcji za pomocą kasy fiskalnej oznacza, że usługa 
została wykonana w tzw. szarej strefie – a więc podatki nie trafiły do 
budżetu. Wydanie rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu 
fiskalnego świadczyć może o ukrywaniu prawdziwych obrotów 
przedsiębiorcy. 

Dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub n iewydanie 
paragonu dokumentującego tę sprzedaż wiąże się z odpowiedzialnością 
karną skarbową. Mandatem karnym nakładana jest kara grzywny za 
wykroczenia skarbowe w granicach od 200 zł do 4 000 zł. 
Odpowiedzialność ta może dotykać każdej osoby odpowiedzialnej za 
ewidencjonowanie transakcji, a więc zarówno właściciela restauracji, 
kierownika zmiany, jak i kelnera. 

Ministerstwo Rozwoju i Finansów zaapelowało do podatników, jak i do ich 
pracowników, o zaprzestanie tego rodzaju praktyk. Ostrzega przy tym, że 
branża gastronomiczna jest przez organy podatkowe oceniana jako branża 
o jednym z najwyższych stopni ryzyka działalności w szarej strefie i z tego 
powodu musi liczyć się z bardzo dużym  prawdopodobieństwem 
weryfikacji przez organy podatkowe obowiązków ewidencjonowania 
sprzedaży w kasach fiskalnych. 

 


