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GLoWNEGO URZDDU MIAR
Wlrszaw!, ul. Elektorrlno 2

warszawa. 2019'iJ4- I g

DECYZJA NR PT L' I2OII

Na podstawie art. I l1 ust. 6d pkt I ustawy z dnia ll marca 2004 r. o podatku od towar6w iuslug
(Dz. U. z20l8r.poz.2114,zpo2n. zm.) po rozpatrzeniu wniosku zdnia l0 lipca 2018r.,
kt6ry wplynql do Ct6wnego Urzgdu Miar w dniu I I lipca 2018 r., r-rzupelnionego pismami z dnia
30lipca20l8r.,zdnia23sierpnia20l8r.,zdnia27sierpnia20l8r.,zdnia2lwrzeinia20l8r.,
z dnia 9listopada 2018r., z dria 4 stycznia 2019 r., zdnia 9 stycznia2019r., z dnia ll stycznia
2019t., zd1ia29 stycznia 2Ol9 r. iz dnia 5 kwietnia 2019r., zgloszonego przez Exorigo-Upos
Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6ciq, ul. Kolejowa 5/1,0l-217 Warszawa, nr NIP 928-18-
38-767 oftz na podstawie wynik6w badan wykonanych przez Prezesa Gl6wnego Urzqdu Miar
potwierdzonych sprawozdaniem

POTWIERDZAN,l,

2e kasa rejestrujeca FP-T88FVA ONLINE, wprowadzana na terltorium loaju do obrotu
przez Exorigo-Upos Spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq, ul. Kolejowa 5/'7, Ol-217
Warszawa, spelnia funkcje okeslone w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia ll marca 20M r. o podatku
od towar6w i usfug oraz spelnia krlteria i warunki techniczne okeSlone w rozporzqdzeniu
Minisua PrzedsiEbiorczo3ci iTechnologii z dnia 28 maja 2018r. w sprawie l<r1teri6w
i warunkdw technicznych, kt6rym muszq odpowiadai kasy rejestrujqce (Dz. U. poz. 1206).

Decyzja waznajest przez okes 5 lat od dniajej dorEczenia.

Dane charakteryzuj ace kasQ:

- drukarka fiskalna.
- kasa og6lna, przqznaczona do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku naleinego

w spos6b niewymagajqcy stosowania specjalnych funkcji i rozwi4zari konstrukcyjnych,
- kasa umo2liwiajqca przekaz danych,
- kasa z funkcjq emitowania faktur,
- baza danych algorytmu weryfikuj4cego zmiany stawek podatku przypisanych do nazw

towar6w lub usfug pozwala na zapis 350 000 pozycji,
- program pracy kasy ma oznaczenie 3.00.1016, suma kontrolna programu pracy kasy wynosi

539 1 E408CBB2991 9A9849D81 F 7 029E9 4E8C802FE25ABB69058379EEE45C52958.
- kasa wspdlpracuje z prog.amem do odczltu pamigci Memory Viewer wersja l.1.41,
- kasa moze byd wyposa2ona w dodatkowy port Ethernet lub maszt wyswietlacza o r62nej

wysokosci, zaleznie od opcji kasy.

UZASADNItrNIE

Na podstawie art. 107 $4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postQpowania
administracjnego (Dz. U. z2018r. poz. 2096 oraz z2Ol9r. poz. 60) odstQpuje siQ

od uzasadnienia decyzji, poniewa2 uwzglgdnia ona w caloSci 2qdanie strony.



Srrona 2 decyzji Nr PT Zt20l9

POUCZENIE

Od declzji stronie nie przysluguje odwolanie. Jednak2e strona niezadowolona z decyzii fioze
zwr6cii sig do Prezesa Gl6wnego Urzldu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,
w terminie 14 dni od dnia dorqczenia declzji stronie albo wnieSi skargg do Wojew6dzkiego Sqdu
Administracyjnego w Wa6zawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie. Skargg
wnosi sig za poSrednictwem Prezesa Cl6wnego UrzQdu Miar. Wpis od skargi wynosi 200
(slownie: dwiescie) zlotych.

Strona moze zlozyd Prezesowi Cl6wnego Urzqdu Miar oSwiadczgnie o zrze.zeni! siQ prawa do
zwr6cenia sig z wnioskiem o ponome rozpatrzenie sprawy. Z dniem dorgczenia Prezesowi
Gl6wnego UrzQdu Miar ww. oiwiadczenia decyzja staje siq ostateczna i prawomocna, co
skutkuje brakiem mozliwosci zaskarzeniajej do Wojewddzkiego S4du Adminisracyjnego.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postgpowaniu przed s4dami
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467 i 1629 oraz z 2Ol9 t. poz. t I ), stronie w
postgpowaniu przed sqdami administracyjnymi mo2e zostad przyznane prawo pomocy,
obejmujqce zwolnienie od kosa6w s4dowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.
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Otrzvmuia:

l. Dariusz Pawelec, pelnomocnik spolki Exorigo-Upos Sp6lka z ograniczon4
odpowiedzialnoiciq, ul. Kolejowa 5/7,01-217 Warszawa adres do korcspondencji: Exorigo-Upos
Spolka z ograniczonq odpowiedzialnoSci4 ul. Bojkowska 35, budynek 2, 44-l0O Gliwice,
2. GUM a/n.
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