
PREZES
GI,6WNEGO IJRZEDU NtrAR

Warsztwa' ul. trlektoraltra 2
wa$zawa, \1 . tZ,forl

DECYZJA tiR PT 1b nIB

Na podstawie art. 111 ust. 6d ptl I ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w
i uslug @z. U. z 20l l r- Nr 177, poz. lO54, z 2012 t. poz.1342, poz.1448, poz' 1529 ipoz 1530

or* i 2013 r. poz. 35 i poz. lO2'1), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 marca 2013 r', lt6ry
wptyn4l do Gl3wnego Uizgdu Miar w dniu 28 matca 2013 r., zgloszonego przez Zakady
Urzqdzeli Komputerowych ,!LZAB" spolka akcyjna, ul. Kruczkowskiego 39, 4l-813 Z^brze,
,lrui"lnion"go pi.-utni z dnia2} maja2}13 t, z dnia 13 sierpnia 2013 r., z dnia 16 pazdziemika

201] r., z dnia 7 listopada 2013 r., z dnia 19 listopada 2013 r. i z dnia2'l listopada2}l3 r' orM rtd
podstawie wynik6w badafi wykonanych pflez Prczesa Gl6wnego Urzqdu Miar potwierdzonych
spmwozdaniem

POTWIERDZAM'

ze kasa rejestruj4ca ELZAB Mini E produkowana i n?rowadzana na ter,'torium kraju do obrotu

Fzez Zaklady r.lrz4dzei Komputerowych ,'ELZAB" sp6lka akcyjn4 ul Kruczkowskiego 39,
4l-813 Zabne spelnia funkcje okreglone w art. ll1 ust. 6a ustarT z dnia 1l marca 2004 r'

o podatku od towar6w i uslug oraz spelnia kqteria i warunki techniczne okre$one

w iozporzqdzeniu Mnistra Finans6w z dnla 28 listopada 2008 r. w sprawie l<r$e 6w
i wanmkriw technicaych, kt6rym musz4 odpowiada6 kasy rejestruj4ce oraz warunk6w ich

stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z 2010 r. Nr 252, Poz. 1694 otuz z 2011 r' Nr 140, poz'

818).

Decyzja waznajest przez okes 3 lat od dniajej dorgczenia

Dane charaklerlzujqce typ kasl rejestrujacej:
- kasa wspdlpracujqoa z komputercm, przenodna, przeznaczona do ewidencji sprzedazy
towar6w i ushg bez stosowania szczeg6lnych wymog6w trybu rejestrowania sprzeda2y,

- program pracy kasy j est oznaczorry przez producenta symbolami: MA0T-02 (czq3d pro$amu

zawarta w pamigci OfP) oraz Elo I (czQS6 progmmu zawarta w p{uniQci milcoprocesora),
- pamigi z programem pracy kasy jest oznaczona pflez Producenta symbolami: MA0T-02

(oznaczenie pamigci OTP) oraz EJ0l (oznaczenie mikroprocesora),
- kasa z elektronicznym zapisem kopii, w)?osazona w funkcjq oznaczania dokument6w

kasowych numetem kontrolnym,
- kasa bez funkcji drukowania faktur VAT,
- kasa wspdlpracuje z programem ElzabR-8 I do odczytu pamigci fiskalnej,
- kasa wsp6lpracuje z programem Ejviewer2 do odczltu informatycznego nosnika danych kopii

eleldronicznej,
- kasa zawiera bazg danych o towarach i uslugach umozliwiaj4c4 zapis 3071 pozycji,
- klawiatura kasy moze by6 klawiaturq membranow4 albo modulow4,
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- kasa mo2e wsp6lpracowai z szuflad4, wag4, c4tnikiem kod6w keskowych, modemem

telefonicznym, multiplekserem port6w szeregowych omz komputerem'

Na podstawie art. 107 $ 4 ustawy
administacyjnego (Dz- U. z 2Ol3 r. poz
uwzglgdnia ona w calo3ci z4danie strony.

z drria 14 cz*rwca 1960 r. Kodeks post9powania
267) odslqpuje sig od uzasadnienia decyzji. ponie\ a2

POUCZEI{IE

Od decyzji niniejszej stronie nie przysluguje odwolanie- Jednakze sqo1a. niezadowolona

z decyzji- moze zwr6ci6 sig do Prezesa Gl6wnego Urzgdu Miax z \anioskiem o ponowne

rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dor9czenia decyzji stronie'

/Prezes

l'rtp4u
i r.li pojrowska

Ohzvmuja:

1 . la4 Siwy - pelnomocnik sp6lki Zaklady Urzqdzef Komputerowych ,,ELZAB" sp6lka

akcyjna, ul. Knczkowskiego 39,41-813 Zabrze,
2. GUM a,/a.


