PREZES

GLÓ~GOURZĘDUMUAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

DECYZJA NR PT 17/2013
Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, poz. 1448, poz. 1529 i poz. 1530
oraz z 2013 r. poz. 35), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 grudnia 2012 r., który wpłynął do
Głównego Urzędu Miar w dniu 11 stycznia 2013 r., zgłoszonego przez EDATA POLSKA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cybisa 6, 02-784 Warszawa, uzupełnionego pismami
z dnia 11 stycznia 2013 r., z dnia 14 stycznia 2013 r., z dnia 7 lutego 2013 r., z dnia 12 lutego
2013 r., z dnia 21 marca 2013 r. (2 pisma), z dnia 15 kwietnia 2013 r., z dnia 8 maja 2013 r.
(2 pisma), z dnia 4 czerwca 2013 r., z dnia 6 czerwca 2013 r. i z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz na
podstawie wyników badań wykonanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar potwierdzonych
sprawozdaniem
POTWIERDZAM,
że kasa rejestrująca KF-03 produkowana przez XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL Co. Ltd.,
4F GuangXia Building, Torch High Tech Zone, Xiamen, Fujian Province, 361006 Chiny
i wprowadzana na terytorium kraju do obrotu przez EDATA POLSKA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Cybisa 6, 02-784 Warszawa spełnia funkcje określone wart. 111 ust. 6a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz spełnia kryteria i warunki
techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie
kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków
ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z 2010 r. Nr 252, poz. 1694 oraz z 2011 r. Nr 140,
poz. 818).
Decyzja ważna jest przez okres 3 lat od dnia jej doręczenia.
Dane charakteryzujące typ kasy rejestrującej:
- kasa współpracująca z komputerem, przenośna, przeznaczona do ewidencji sprzedaży
towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży,
- program pracy kasy jest oznaczony przez producenta symbolem 002,
- pamięć z programem pracy kasy jest oznaczona przez producenta symbolem KF03.002,
- kasa bez elektronicznego zapisu kopii, bez funkcji oznaczania dokumentów kasowych
numerem kontrolnym, bez funkcji drukowania faktur VAT,
- kasa współpracuje z programem PLOMP PLUS FM do odczytu pamięci fiskalnej,
- kasa zawiera bazę danych o towarach i usługach umożliwiającą zapis 3000 pozycji,
- kasa może współpracować z szufladą, wagą, czytnikiem kodów kreskowych i komputerem.
Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ
uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Strona 2 decyzji Nr PT 17/2013
POUCZENIE
Od decyzji niniejszej stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona
z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Otrzymują:
1. Paweł Makówka - pełnomocnik spółki pod firmą EDATA POLSKA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Cybisa 6,00-784 Warszawa,
2. GUMa/a.

