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Warszawa, dnia//"grudnia

2010 roku

DECYZJA
w sprawie potwierdzenia spełnienia przez kasę funkcji, kryteriów i warunków
technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 111 ust.
6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535,
ze zm.) oraz w związku z § 9 ust. l i § 10 rozporządzenia 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)
na wniosek złożony w dniu 19 stycznia 20 lOr. firmy FARIMEX Polska Sp. z 0.0.
z Warszawy - importera kasy rejestrującej firmy XIAMEN PINNACLE ELECTRlCAL
CO.Ltd. z Chin oznaczonej symbolem KF - Ol, Minister Finansów potwierdza, że w/w
kasa spełnia funkcje, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy
rejestrujące.
Decyzjajest ważna przez okres trzech lat od dnia jej doręczenia.
Kasa zawiera program pracy w wersji źródłowej oznaczony przez producenta symbolem
001 oraz program zapisany w pamięci stałej kasy oznaczony symbolem KF1 001,
z funkcją odczytu tych symboli w raporcie kasy z zapisów stałych. Kasa współpracuje
z programem do odczytu pamięci fiskalnej o nazwie PLOMP PLUS FM.
Program pracy zawarty w w/w kasie umożliwia współpracę z kompatybilnym
programem komputerowym, z tym że kasy nie mają zastosowania do prowadzenia
ewidencji sprzedaży towarów i usług, gdzie ze względu na szczególne wymogi trybu jej
rejestrowania lub dokumentowania na specjalnych wydrukach stosuje się kasy
o zastosowaniu specjalnym. Program działania kasy przewiduje wydruk kopii paragonów
i innych dokumentów kasowych na nośniku papierowym.
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Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia
uwzględnia ona w całości żądanie strony.

decyzji, ponieważ

Mając na uwadze powyższe, Minister Finansów orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127 § 3 K.p.a. od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona
niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Finansów z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy. W szczególności wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien
być wniesiony w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Stan/staw

Otrzymują:
1. FARIMEX Polska Sp. z
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa
2. Izby Skarbowe
wszystkie
3. Departament Informatyki
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