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DECYZJA
w sprawie potwierdzeniaspelnieniaprzez kasęfunkcji' kryteriów i warunków
t€ c hnicznych, którym muŚząodpowiadaćkasy rejestrujące
,

Na podstawię a|1. |04 ustawy z dn]a 14 czerlvca 1960 r. Kodeks postępowania
(Dz' U' z 2000 r. Nr 98' poz' 107|. ze zm.) w związku z ań. 1l 1 ust.6b
administracyjnego
ustawyZ dnia l 1 marca2004r. o podatkuod towarówi uslug(Dz. U. Nr 54' poz. 535,fe z|n.)
orazwzwiązkuz$9ust. l i $ l0 rozporządzenia
MinistraFinansówz dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie kr$eriów i warunków technicznych.którym muszą odpowiadaćkasy
rejestrujące
oraz warunków ich stosowania(Dz. U. NI 2|2, poz. 1338ze Zm') na wniosek
złożonyw dniu 23 grudnia2010r..uzupęłniony
w dniu 16 czerwca20llr.. finny UPoS
systęmsp. z o'o' z Knurowa- producenta
krajowegokasyrejestrującej
oznaczolrejsynrbolem
FP-T88FVA. Minister Finansówpotwierdza.że w kasaspełniaf.unkcje'kryteriaiwarunki
technjczne.którym musząodpowiadaćkasyręjęstrującc'
Niniejsza decyz-jastanowijedynie potwierdfenieo spełnięniuprzez ww. kasę kryteriów
iwarunków technicznych,którym muszą odpowiadaćkasy rejeslrującejako urządzenia
ewidencjonu.jące
obrót i kwoty podatkuna|eżnego'
wynikającez postanowieńww. art. 11l
ust. 6a ustawyi rozporządzenia
Ministra Finansówz dnia 28 listopada2008 r. i nie odnosi
się do innychfunkcji.w którewyposażono
to urządfenie.
Dęcyża.icstważnaprzezokfestrzechlat od dniajej doręczenia.
Kasa opa a jest na programiepracy oznaczonynrw wersji źródłowej
symbolcm2.03 oraz
zawicra plogranrzapisanyw pamięci stałejkasy oznaczonyprfez producentasynbolem
88-2.03. z t.unkcjąodcą,tu tych symboli w nporcie kasy z zapisów stałyc|r'Kasa
współpracujeZ pl.ogramemdo odcz}tu panięci fiskalnej o nazwie FM_PI,'].9.0.0 oraz
proglamemarchiwizującymEJ PL 2.0
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kasyw wersjachz:
Dopuszczasię występowanie
LCD lub VFD lub OLED montowanymz lewej lub prawejstrony
1) wyświetlaczem
kasy,
2) zasilaczemEPSON lub MPL.
opcjonalnie,
3) inteńbjsamiEthemeti Rs232B montowanymi
na nośnikach
CD-R,/DVD-Rlub kanachmicroSD,
4) zapisemkopii elektronicznej
5) pamięciądanych:8 MB lub 16 MB,
wydłużenia
rurywyświetlacza,
6) możliwością
}\ryposażęnia
kasy dokonujesię przed przekazaniemkasy
z tym, że wyboru kompletacji
jej wpisemdo książkikasy.
z równoczesnymobowiązkowym
nab}.\rr'cy
Programpracyzawaltyw w/w kasieumożliwiastosowaniekasyw sieciachmarketingowych
uż),tkującychw swoich sklepach duie ilości kas i współpracujez programem
archiwizującymumożliwiającymzapis kopii wydruków z tych kas na inf.ormatycznych
nośnikachdanych' Emitowane wydruki oznaczone są numerem kontrolnym. Program
tych zapisów. Kasa
zawierarównieżfi'rnkcjewydruku,soltowaniai kontroli kompletności
nie ma zastosowania
do prowadzenia
ewidencjisprzędaży
towarówi usług,gdzieze względu
lub dokumentowaniem
transakcjina
na szczególnewymogi związanez jej użytkowaniem
specjalnych wydrukach stosuje się kasy dostosowanedo ewidencji obrotów tylko
rodzajutowarówlub usług.Programpracykasy przewidujerównieżmożliwość
określonego
wydruku.t.aktury
w miejsceparagonukasowego,przy czym możliwajest do zastosowania
przez użytkownika
opcjawydrukufakturyz miejscemna podpislub bez.
Na podstawieań. 107 $ 4 K.p.a.odstępujesię od uzasadnienia
decyzji.poniewazuwzględnia
ona w calościżądanie
strony.
Mającna uwadzepowyższe,
MinisterFinansóworzekajakw sentencji'

POUCZENIE
jednakżestronaniezadowolonaz
Zgodniezai. l27 $ 3 K.p'a.od decyzjinie słuzyodwołanie,
decyzjimożezwrócić się do MinistraFinansówz wnioskiemo ponownerozpatrzeniesprawy'
W szczególności
wnioseko ponownerozpatŹeniesplawypowinienbyćwnięsionyw tęrminie
l4 dni od dnia doręczeniadecyzji.

otŹvmuią:
1.UPOS SystemSp.z o.o.
ul. slenkrewlcza lJ

_
44J90 KNUlRólw
2. Dyrektorzylzb Skarbowych
wszyscy
3. Departament
Infomatyki
- wg zęstawienia
okresowego'
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