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Warsrawa. ul. Elektoraln. 2

DECYZIA NR PT 2,I/20I9

Na podstawie art. lll ust.6d pkt I ustawy z dnia ll marca 2004 r. o podatku od towar6w iuslug
(Dz. U. z 2018 r. Wz.2174 , zp6in. zm.\ - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 sty.Tia 2019 r.,
h6ry up$n4l do Gl6wnego Urzgdu Miar w dniu I I stycznia 2019 r., uzupelnionego pismami
z dnia 2t stycznia 2019r., z dnia 8lutego 2019r., zdnia 12 lutego 2019r., z dnia 28 lutego
2019r. iz dnia 5 kwiemia 2019r., zgloszonego przez Exorigo-Upos Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq, ul. Kolejowa 5/7, 0l-217 wa6zawa, nr NIP 928-18-38-767 oraz
na podstawie wynik6w badan wykonanych ptzez Prezesa Gl6wnego UrzQdu Miar
potwierdzonych spmwozdaniem

POTWIERDZAM.

ze kasa rejestrujqca TAURUS ONLINE, wprowadzana na teryorium kraju do obrotu
przez Exorigo-Upos Spdlka z ograniczon4 odpowiedzialnoiciQ, ul. Kolejowa 517, 01-211
Warszawa, spelnia funkcje okreilone w an. lll ust.6a ustawy z dnia ll marca 2004 r. o podatku
od towar6w i uslug oraz spetnia krrteria i warunki techniczne oke3lone w rozporzqdzeniu
Ministra PrzedsigbiorczoSci iTechnologii z dnia 28 maja 2018r. w sprawie lclteri6w
i warunk6w technicmych, kt6rym musz4 odpowiada6 kasy rejestrujqce (Dz. U. poz. 1206).

Decyzja waznajest przez okres 5 lat od dniajej dorQczenia.

Dane charakteryzujqce kasg:

- drukarka fiskalna,
- kasa o zastosowaniu specjalnym, ptzezrraczona do zainstalowania w urz4dzeniach do

automatycznej sprzedazy towadw i uslug,
- kasa umozliwiajqca przekaz danych,
- kasa z funkcj4 emitowania faktur,
- baza danych algorymu weryfikuj4cego zmiany stawek podatku przypisanych do nazw

towar6w lub uslug pozwala na zapis 350 000 pozycji,
- program pracy kasy ma omaczenie 3.00.1020, suma kontrolna programu pmcy kasy wynosi

7CB92EI ED70A6FCAOF70394DB I 0A682FE6557ECDA2CB6D I 3E3A4I CEOD59D9ODF,
- kasa wspdlpracuje z programem do odczyu pamiqci Memory Viewer wersja I .1.42,
- mechanizm drukujqcy kasy mo2e byi umieszczony w pozycji pionowej, albo w pozycji

poziomej, albo wraz z kontrolerem w wydzielonym module, w zale2no6ci od opcji kasy,
- wyswietlacz dla nabywcy moze miei oslong metalow4 albo z tworz) rya sztucznego

w zaleinosci od opcji kasy.

U24.SADNIENIE

Na podstawie art. 107 $4 ustawy z dnia 14 czerw.a 1960r. - Kodeks postlpowania
administracyjnego (Dz. U. z20l8r. poz. 2096 oraz z2ol9r. poz. 60) odstgpuje si9
od uzasadoienia decyzji, poniewa2 uwzglgdnia ona w caloSci zqdanie strony.
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POUCZENII

Od decyzii stronie nie przysluguje odwolanie. Jednak2e strona niezadowolona z decyzji lx,oze

zwrocid sii do Prczesa Gl6wnego Urzqdu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
w terminie 14 dni od dnia dorsczenia decrzji shonie albo wnieSd skargq do Wojew6dzkiego Sqdu

Administmcyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorQczenia decyzji stronie. Skargg

wnosi sig za poSrednictwem Prezesa Cl6wnego Urzgdu Miar. Wpis od skargi wynosi 200
(slownie: dwiescie) zlotych.

Strona moze zlozyi Prezesowi Gl6wnego Urzgdu Miar o(wiadczenie o zrzeczeniu sig prawa do
zwrocenia sig z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem dorqczenia Prezesowi
Gl6wnego Urzgdu Miar ww. o(wiadczenia decyzja staje si9 ostateczna i prawomocna, co
skutkuje brakiem mo2liwosci zaskar2eniajej do Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego.

Na podstawie ustawy zdnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postlpowaniu przed s4dami
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1461 i 1629 oraz 22019 r. poz. I I ), stronie w
postqpowaniu przed s4dami administracyjnymi moze zostad przyznane prawo flomocy,
obejmujqce zwolnienie od koszt6w sqdowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.
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Otrzvmuia:

l. Piotr Szendzielorz, petnomocnik spolki Exorigo-Upos Sp6lka z ogmniczonq
odpowiedzialno6ci4, ul. Kolejowa 5/7, 0l-217 Warszawa adres do korespondencji: Exorigo-Upos
Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno3ci4, ul. Bojkowska 35, budynek 2. 44-100 Cliwice,
2. GUM a/a.
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