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PREZES GTOWNEGO URZEDU MIAR

Warszawa, l011-ll- I 6

DECYZJA NR ZPT 4 tZOZt

Na podstawie art. 111 ust.6fa ustawy zdnia 11 marca 2OO4 r. opodatku od towar6w
i uslug (Dz. U. z 2O2! r. poz. 685, z poin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lutego
2O2t r., ktory wplyn4t do Gt6wnego Urzqdu Miar w dniu 24 lutego 202! r.,
uzupetnionego pismami zdnia 19 sierpnia 2027r., zdnia 30 wrze6nia 2O2! r. iz dnia
5 paZdziernika 2O2t r., zgtoszonego przez Exorigo-Upos Spotka Akcyjna,
ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, NIP 525-25-35-950 oraz na podstawie
wynikow badaf wykonanych przez Prezesa Gtownego Urzgdu Miar potwierdzonych
sprawozdaniem

ZMIENTAM DECYilE

Nr PT 2t/2O79 z dnia 15 kwietnia 2Ot9 r., zmienionq decyzjq nr ZPT 4/2020 z dnia
3 sierpnia 2O2O r., potwierdzajqcq,2e kasa rejestrujqca TAURUS ONLINE spetnia funkcje
okre5lone w art. 111 ust.6a ustawy zdnia 11 marca 2OO4 r. opodatku od towar6w
i ustug oraz spetnia wymagania techniczne okre6lone w rozporzqdzeniu Ministra
Przedsiqbiorczo5ci i Technologii z dnia 28 maja 2OtB r. w sprawie kryteri6w i warunk6w
technicznych, kt6rym musza odpowiadai kasy rejestrujqce (Dz. U. poz. t2O6), w spos6b
nastqpujqcy:

- w danych charakteryzujqcych kasq, po wyrazach:

,,albo program pracy kasy ma oznaczenie 3.02.3032, suma kontrolna programu pracy
ka sy wynos i 4202F7 AA235 tB A8902 9 5 1 I D 5 97 67 AB7 4537 47 3749 F 49 F D 6D97 9 9
A5A757963398,', kt6re zgodnie z decyzjq nr ZPT 4/2020 z dnia 3 sierpnia 2O2O r.
zostaty dodane po wyrazach:

,,- program pracy kasy ma oznaczenie 3.00.1020, suma kontrolna programu pracy kasy
wy n o s i 7 CBg 2E1ED70A6 FC AOFT 039 4D B 1 0468 2F E65 57 EC DA2C B 6 D 1 3 E 3A4 1 C E0
D59D90DF,',

dodaje siq wyrazy:

,,albo program pracy kasy ma oznaczenie 3.02.3037, suma kontrolna programu pracy
ka sy wyn os i 6 D C B C ECCD 4 6 64 D0 E3 5 0 89 629 D9 CCOT 4F 3E9 D37 A2 A5O 649 B 65F 02
D54AA902A781,',.
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Strona 2decv4i NrZPT 4 tZOZt

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 5 4 ustawy z dnia 74 czerwca t96O r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (Dz. U. z2O2tr. poz.735 i 7491) odstqpuje sig oduzasadnienia
decyzji, jako uwzgledniajacej w catosci zqdanie strony.

POUCZENIE

Od decyzji stronie nie przystuguje odwotanie. Jednakze strona niezadowolona z decyzji
moze zwrocic sie do Prezesa Gtownego Urzqdu Miar z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorqczenia decyzji stronie albo wnie6i
skargq do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie, bez skorzystania
zprawa zwrocenia sig do Prezesa Gtownego Urzqdu Miar, w terminie 30 dni od dnia
dorgczenia decyzji stronie. Skargg wnosi sig w dwoch egzemplarzach za poSrednictwem
Prezesa Gtownego Urzqdu Miar. Wpis od skargi ma charakter staty i wynosi 2OO

(stownie: dwie6cie) ztotych.

Strona mo2e zto2yc Prezesowi Gt6wnego Urzgdu Miar o5wiadczenie o zrzeczeniu sig
prawa do zwrocenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem
dorgczenia Prezesowi Gtownego Urzqdu Miar tego o5wiadczenia, decyzja staje siq
ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem mozliwo6ci zaskarzenia jej do
Wojew6dzkiego Sadu Ad ministracyjnego.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2OO2 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2079 r. poz. 2325, z 2O2O r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2O2t r.

poz. 54, 759 i 1598), stronie w postqpowaniu przed sadami administracyjnymi moze
zostac przyznane prawo pomocy, obejmujace zwolnienie od kosztow sqdowych oraz
ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Wniosek ten wolny jest od optat sqdowych
i sktada sig go na urzgdowym formularzu wedtug ustalonego wzoru.

NECO

Otrzvmuja:

1. Adam Winiarski, petnomocnik spotki Exorigo-Upos Sp6tka Akcyjna,

adres do korespondencji: Exorigo-Upos Sp6tka Akcyjna, ul. Bojkowska 35, budynek 2,
44-tOO Gliwice

2. GUM a/a.
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