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DECYZ'A NR PT 20 NOTI
I

pkt I ustawy z dnia I I marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug
po rozpalrzeniu wniosku z dnia l0 listopada 2016 r., kt6ry rvplyn4l
do Cl6wnego Urzgdu Miar wdniu l4 listopada 2016r., uzupelnioncgo pismami zdnia

Na podstawie art. I I

(Dz. U.22017 r.poz.

ust. 6d

l22l)

23grudnia2016r.,zdnia20stycznia2017t.,zdna8lutego2017r.,zdnia16marca2017r.,
z dnia 23 marca 2017 r. i. z dnia 29 czetwca 2017 r., zgloszonego przez Exorigo-Upos Sp6lka
z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq, ul. Kolejowa 5/1, 0l-217 Warszawa oraz na podstawie
wynik6w badai wykonanych przez Prezcsa Gl6rvnego Urzgdu Miar potrvicrdzonych
sprawozdaniem

POT\\'I t]RDZA1\I.
Ze kasa rejestruj4ca FP-T88FVA, produkowana i wprowadzana na ter,,torium kraju do obrotu
przez Exorigo-Upos Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno(ciq, ul. Kolejowa 5l'1, 01-217
Warszawa, spelnia funkcje okreilone u,an. I I I ust. 6a usrawy z dnia I I marca 2004 r. o podatl:u

od towar6w iuslug oraz spelnia kryeria ilvarunki lechniczne okre{lone w rozporzqdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteri6w i warunk6w technicznych,
kt6rym muszq odpowiada6 kasy rejestruj4ce (Dz. U. poz. 1076).
Decyzja wa2najest przez okes 4 lat od dniajej dorgczenia.
Dane charakteryzujqce typ

-

ka\) rejestrujqcej:

kasa bez programu aplikacyjnego (drukarka fiskalna), stacjonama, przeznaczona do
ewidencji sprzcda2y towar6w i uslug bez stosowania szczeg6lnych wymog6w trybu
rejestrowania sprzedazy,
kasa z elektmnicznyrn zapisem kopii.
kasa z funkcjq drukowania faktur,
progmm pracy kasyjest oznaczony przez producenta symbolem 2.05,
pamiQi z programem pracy kasyjest oznaczana przez producenta symbolem 88-2.05,
kasa wsp6lpracuje z programem Gen.Rap.Ok.2.0.0.l do odczltu pamigci fiskalnej,

z

do odcz)lu
inlormatycznego noinika danych kopii elektronicznej,
kasa umoZliwia zapis 350000 pozycji w bazie danych algorltmu weryfikujqcego zmiany
stawek podatkowych przypisanych do nazw towar6w lub uslug,
wy(wietlacz kasy mo2e byt typu LCD albo VFD albo OLED (okre5lany przez producenta
jako wySwietlacz WGO), z mo2liwoftiq wydluzenia rury wyiwietlacza, zaleznie od opcji
kasy,
kasa wsp6lpracuje z komputerem oraz moze wspdpracowai z szufladq.
kasa wsp6lpracuje

programem archiwizujqcym Efviewer2 2.1.0.0

Strona 2 declzji Nr PT

Z0l201?

UZASADNIENIE
aa. 107 S4 ustawy z dnia 14 czeiwca 1960r. - Kodeks poslspowania
administracyjnego (Dz. U. z 2Ol7 r. poz. 1257) odstgpuje sig od uzasadnienia dec)zji, poniewa2
uwzglgdnia ona w calo5ci 2Adanie slrony.

Na podstawie

PoIJ('7,ENIE

Od niniejszcj decyzji stronie nie przysluguje odwolanie. Jednakze strona niezadowolona
Prezesa Cl6wnego UrzSdu Miar z wnioskiem o ponowne

z decyzji mo2e zwr6cid sig do

rozpatrzenie spmwy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.
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Otrzvmuia:

l.

Piotr Szendzielorz, pelnomocnik spolki Exorigo-Upos Sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialno5ci4, ul. Kolejowa 5/7, 0l-217 Warszawa,
2. GUM a/a.

