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DECYZJA tiR PT 1b nIB
Na podstawieart. 111 ust. 6d ptl I ustawyz dnia 11 marca2004r. o podatkuod towar6w
i uslug@z. U. z 20l l r- Nr 177,poz. lO54,z 2012t. poz.1342,poz.1448,poz' 1529ipoz 1530
or* i 2013r. poz. 35 i poz. lO2'1),po rozpatrzeniuwniosku z dnia 15 marca2013 r', lt6ry
wptyn4l do Gl3wnegoUizgdu Miar w dniu 28 matca 2013 r., zgloszonegoprzez Zakady
UrzqdzeliKomputerowych,!LZAB" spolka akcyjna,ul. Kruczkowskiego39, 4l-813 Z^brze,
2013r., z dnia16pazdziemika
,lrui"lnion"gopi.-utni z dnia2} maja2}13t, z dnia13sierpnia
2013r. i z dnia2'l listopada2}l3r' orM rtd
2013r., z dnia19listopada
201] r., z dnia7 listopada
pflez
PrczesaGl6wnegoUrzqdu Miar potwierdzonych
podstawiewynik6w badafiwykonanych
spmwozdaniem
POTWIERDZAM'
ze kasarejestruj4caELZAB Mini E produkowanai n?rowadzanana ter,'toriumkraju do obrotu
r.lrz4dzei Komputerowych,'ELZAB" sp6lka akcyjn4 ul Kruczkowskiego39,
Fzez Zaklady
w art. ll1 ust. 6a ustarT z dnia 1l marca2004r'
4l-813Zabne spelniafunkcjeokreglone
o podatku od towar6w i uslug oraz spelnia kqteria i warunki techniczne okre$one
w iozporzqdzeniu Mnistra Finans6w z dnla 28 listopada 2008r. w sprawie l<r$e 6w
i wanmkriw technicaych, kt6rym musz4 odpowiada6kasy rejestruj4ceoraz warunk6w ich
(Dz.U. Nr 212,poz. 1338,z 2010r. Nr 252,Poz.1694otuzz 2011r' Nr 140,poz'
stosowania
818).
Decyzjawaznajestprzezokes 3 lat od dniajej dorgczenia
typ kasl rejestrujacej:
Danecharaklerlzujqce
przeznaczona
do ewidencjisprzedazy
- kasawspdlpracujqoa
z komputercm,przenodna,
wymog6wtrybu rejestrowaniasprzeda2y,
towar6wi ushg bezstosowaniaszczeg6lnych
- programpracykasyj estoznaczorry
przezproducentasymbolami:MA0T-02 (czq3dpro$amu
progmmuzawartaw p{uniQcimilcoprocesora),
zawartaw pamigciOfP) orazElo I (czQS6
symbolami:MA0T-02
pflez Producenta
- pamigi z programempracykasyjest oznaczona
(oznaczenie
mikroprocesora),
pamigciOTP)orazEJ0l
(oznaczenie
- kasaz elektronicznymzapisemkopii, w)?osazonaw funkcjqoznaczaniadokument6w
kasowychnumetemkontrolnym,
- kasabezfunkcji drukowaniafaktur VAT,
- kasawspdlpracujez programemElzabR-8 I do odczytupamigcifiskalnej,
nosnikadanychkopii
- kasawsp6lpracujez programemEjviewer2 do odczltu informatycznego
eleldronicznej,
- kasazawierabazgdanycho towarachi uslugachumozliwiaj4c4zapis3071pozycji,
- klawiaturakasymozeby6klawiaturqmembranow4
albomodulow4,

Strona2 decYzjiNr PT76 /2013
- kasamo2ewsp6lpracowaiz szuflad4,wag4,c4tnikiem kod6wkeskowych, modemem
omz komputerem'
telefonicznym,multiplekseremport6w szeregowych
Na podstawie art. 107 $ 4 ustawy z drria 14cz*rwca 1960 r. Kodeks post9powania
decyzji.ponie\a2
sig od uzasadnienia
(Dz- U. z 2Ol3r. poz 267)odslqpuje
administacyjnego
uwzglgdniaonaw calo3ciz4daniestrony.
POUCZEI{IE
Od decyzji niniejszej stronie nie przysluguje odwolanie- Jednakzesqo1a.niezadowolona
z decyzji-moze zwr6ci6 sig do PrezesaGl6wnego Urzgdu Miax z \anioskiem o ponowne
rozpatrzeniesprawyw terminie 14dni od dniador9czeniadecyzjistronie'
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Ohzvmuja:
1. la4 Siwy - pelnomocniksp6lkiZakladyUrzqdzefKomputerowych,,ELZAB" sp6lka
39,41-813Zabrze,
akcyjna,ul. Knczkowskiego
2. GUM a,/a.

