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DECYZJA NR ZPT 2 IZOZT

Na podstawie art. 111 ust. 6fa ustawy zdnia 11 marca 2OO4 r. opodatku od towar6w
iuslug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 7106, 1747 i 2479), po rozpatrzeniu
wniosku zdnia 2lipca 2O2O r. uzupelnionego pismami zdnia 20 lipca 2O2O r., zdnia
18 sierpnia 2O2O r. i z dnia 11 wrze6nia 2O2O r., zgloszonego przez Exorigo-Upos Sp6lka
Akcyjna, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, NIP 525-25-35-950 oraz na
podstawie wynik6w badafi wykonanych przez Prezesa Gtownego Urzgdu Miar
potwierdzonych sprawozdaniem

zMTENTAM DECYZJE

Nr PT 47/2079 z dnia 5 listopada 2079 r. potwierdzajqcq,2e kasa rejestrujqca UPOS-
FP2O ONLINE spetnia funkcje okreSlone w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca
2OO4 r. o podatku od towarow i ustug oraz spelnia wymagania techniczne okre6lone
w rozporzqdzeniu Ministra Przedsigbiorczo5ci i Technologii z dnia 28 maja 2078 r.

w sprawie kryteri6w iwarunk6w technicznych, kt6rym muszE odpowiadai kasy
rejestrujqce (Dz. U. poz. 7206), w spos6b nastgpujqcy:

- w danych charakteryzujqcych kasg, po wyrazach:

,,- program pracy kasy ma oznaczenie 3.01.2077, suma kontrolna programu pracy kasy
wynosi 29DECAA7BA02FCFB5B957DCCI I654D6l 808FC4E09 1 84CA3C2926F83D ABD4
CZDE,,'

dodaje sig wyrazy:

,,albo program pracy kasy ma oznaczenie 3.O2.2O85, suma kontrolna programu pracy
ka sy wy n o s i C D 1 D 3 9 1 0 B 6 9 F3 1 F DF EE79 23 A69 28 69 AAAE4247 8 D E0 FC9 O 67 58 5 A
60D55D846497,',.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 S 4 ustawy z dnia t4 czerwca t96O r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z2O2Ot. poa.256,695 i1298 orazz2O2tr. poz.54i 187)
odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji, jako uwzgledniajacej w catosci zqdanie strony.
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Strona 2decyzji NrZPT 2" tZOZt

POUCZENIE

Od decyzji stronie nie przystuguje odwotanie. Jednak2e strona niezadowolona z decyzji
mo2e zwrocii sie do Prezesa Gl6wnego Urzgdu Miar z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie t4 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie albo wnieSi
skargg do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie, bez skorzystania
z prawa zwr6cenia sig do Prezesa Gt6wnego Urzqdu Miar, w terminie 30 dni od dnia
dorgczenia decyzji stronie. Skargg wnosi sig w dw6ch egzemplarzach za po5rednictwem
Prezesa Gt6wnego Urzgdu Miar. Wpis od skargi ma charakter staty i wynosi
200 (slownie: dwie5cie) zlotych.

Strona mo2e zlo2ye Prezesowi Gl6wnego Urzgdu Miar o6wiadczenie o zrzeczeniu sig
prawa do zwr6cenia sig z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem
dorgczenia Prezesowi Gt6wnego Urzqdu Miar tego oSwiadczenia, decyzja staie siq
ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem mo2liwo5ci zaskar2enia jej do
Wojew6dzkiego Sqdu Ad ministracyjnego.

Na podstawie ustawy zdnia 30 sierpnia 2OO2 r. - Prawo o postgpowaniu przed sqdami
administracyjnymi (Dz. U. 22079 r. poz. 2325, z2O2O t. poz. 2299 i 2320 oraz 22027 r.

poz. 54 i 159), stronie w postqpowaniu przed sqdami administracyjnymi mo2e zostai
przyznane prawo pomocy, obejmujqce zwolnienie od koszt6w sqdowych oraz
ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Wniosek ten wolny jest od optat sqdowych
i sktada sig go na urzqdowym formularzu wedtug ustalonego wzoru.

-Zrrs-PGt6wne Miar
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Otrzymuja:

1. Exorigo-Upos Sp6tka Akcyjna, ul. Skierniewicka 7OA,07-230 Warszawa,
ad res do korespondencji:
Exorigo-Upos S. A., ul. Bojkowska 35, budynek 2,44-tOO Gliwice

2. GUM a/a.
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