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DECYZJA
w sprawig potwiedzeDi8 spelBięli& przą k'sę funkcii kryteńów i warutrków
tech.Eiczlych, którym muszą odpowiłdrć ktsy rej.strojące

Na podstawię arŁ 104 ustavy z ddą 14 częnvca 1960 t. Kodeks postępowa4iil
admilistacyjBęgo (Dz. U. z 2000 r. N. 98, pÓz. l0'|1' zę B-) w związku z a.rt'1l l ust. 6b
i usług(Dz. U- Nr 54, po4 535' ze an.)
usawy z dnia l l mal.ca200.{I. o podatkuod tow8ró.v\'
oIdf,'w zl'JiryLbJ'z $ 9 !st. 1 i $ l0 rozporządz€nia MiD'ista Filglrsow z dnia 28listopada
2008 !' w spt8wie Ę/tcńów i warwk5w techniczttycb' którym' muszą odpowiadac kasy
rcjestrujqpęoraz walullków i9h stosowania(DLv.Ńr z|z,poz- 1338) Ę wniosęk złożbly w
dniu 19 styczrtia2009 r', uzrrpe}nionyw dliach 25 mąrca 2009 r-' 3 matca i 26 rnaja 2010 r.
frmy UPos systen sp. z o'o- z Knuowa - produc,entakrajowego kary ręjęstrująpej
o ffiż!,ną symbolem FP.TA lOr.VĄ Minist€r Finansow potwi dza, że \ł,/wk&sa Ęełda
fiukcje' kryteda i varur*i tĘchnicz\ą kto$'m rnusz4odpowiadaćkasy rejcstrujące.
Decyfjajęs1 waaa przez ok€s Ezęch lat od dliajęj doręczenia.
Kasa fawięra Prcgraa pracy w wersji ffidlo*cj oanaczouyprzez produceDtes),robolęm2.o2
ot.az proglarD zapisaEy w pat]dęci stałęjkasy oziaczoly symbolem 10_2'02' z fi;nkcją
odcrytu tyoh s}łmboliw nporcie kosy z zapisow statych.K95a wĘółpmcuje z programemdo
odcz7tu pamięci fiskabej q nazwie FM_PL_1'7'0.0 or8z progra'lcm a!ęhi.,r'izującym
EJ.PL_2.0,
Dopuvcza śęwysępovaoie kasy w wersjachkomplstaoji z:
l) wyświetlączemLcD lub YFD lub oLED moatowanymz 1ew9jlub p.awej stspny
kasY,
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frtmy Toshibą lub Meatr węil,
2) zasit.^ęzer\'
3) intęrfejsemEtbęu'et i Rs232B,
4) zapisemkopii elektouioarej na nośnikachCD.R/DVD.R lub kartacbmicroSD
z tym, żę }.yboTu komplotącji wnosazenia kąsy dokomję się przed przekazaniem kasy
nąb}'\łoyz ló\'vnoczęsnymobowiązkowymjej wpiscm do książ*ikasy za wyjątkiem sposobu
zapisu kopii elekt.onicztrsj,lĆóry jest ustglarryw mornenciefiskalizacji kasy i potwierdzany
odpowieddm wpisem.do panięłi fiskaluej kasy.
Plogram Eacy zaw8ńy w w kasie umożliwia stosowaEiekasy w sieciach marLetilgowych
r'zytkujągych w swoich sklepach duże ilości kas i wspotprdcujo z progra'ocm
archiwizrrjągyo umofiwiająoyro zapis kopii wydruków z tych kas na i.Bformatyoznych
nośnikachdanych. EBitowane łydruki oaaczone są nrrmercrB koĄtoln}m. Prognm
ząwiefa ńwnigż fuokQc wydru&q sońo}łElia i konboli kompletnoścityoh zapisów' Kasa
lie oa usloso\łartia do p,lolvadzeniaewidencji spĘędażytowarów i usług,gdzie ze wzgtędu
na szqzególnę wynogi zwiq'zanez j€j użytkowŹĘiemlub dokutne towaniem transakcji ns
specjalnych rłydrukach stosuje się k85y dostosowalre do ewideucji obTotów tylko
okeślorrcgorodzaju tow.ańw lub usług.kograo pracy klsy pEewiduje tórłniez moż:liwość
w}.drukuekt'lry w miejsc€ pafagonu kasowego' przy czyln możliwa jest do z2stosowalia
przez uł'tkownika opcja wdĘku faktrrryz miejsoemna podpis lub bez.
Na podstawięarŁ 107 $ 4 K.p.a. odstępujesię od ''-"ęa.l'Iieoia dełĘi, poniewaz uwzględnia
ola w ca.łÓści
żądalie Śtrony.
Mająp na uwadzepowyżs-ze'Ministel Finalsóv/ orzekajal<w seBtcncji.

POUCZENIE
zgod\Liez ałL 127 $ 3 K.p'a- od deoyzji aie shĘy odwołanie,je&akŻe sEona niefadowolona z
decrzji no:Żez'.lTjocióŚię do MiEists Fin8nsów z lłIioskiem o ponownerozpatrzeniesPlawy.
w szc2cgólnościłniosck o po!o1ł'neiozpatrzenięsPauy powilielt być wniesiony w tęminie
la dni od ot-zynania declzji.
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