
PREZES
GLoWNEGO URZEDU MIAR

Warszawa, ul. Elektoralna 2
warszawa, ll ,o|.VA

DECYZIA NR PT 2II2OI3

Na podstawie art. I I I ust. 6d pkt I ustawy z dnia ll marca 2004 r. o podatku od towar6w
iuslug (Dz. U.z20ll r.Nr 177, poz. 1054, z2012r. poz. 1342, poz. 1448, poz. 1529 ipoz.l530
oraz z 2013 r. poz. 35), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 listopada 2012 r., kt6ry wptynql do
Cl6wnego Urzgdu Miar w dniu 29 listopada 2012 r., zgloszonego przez TORELL - Danuta

Wingert i Wsp6lnicy spolka jawna, ul. Obroric6w Westerplatte 5, 83-000 Pruszcz Gdariski,

uzupetnionego pismami z dnia 14 stycznia 2013 r., z dnia 2l stycmia 2013 r., z dnia I I marca

2013 r., z dnia 25 kwietnia 2013 r., z dnia 28 czerwca 2013 r. i z dnia 17 lipca 2013 r. oraz na

podstawie wynik6w badan wykonany ch przez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Miar potwierdzonych

sprawozdaniem

POTWIERDZAM,

2e kasa rejestrujqca SHARP ER-A285P produkowana przez Sharp Corporation, 22'22 Nagalke-
cho Abeno-ku, Osaka 545, Japonia i wprowadzana na terytorium kraju do obrotu przez TORELL

- Danuta Wingert i Wsp6lnicy sp6lka jawna, ul. Obroric6w Westerplatte 5, 83-000 Pruszcz

Gdanski spelnia funkcje okeSlone w art. lll ust.6austawy z dnia ll marca 2004 r. o podatku od

towar6w i uslug oraz spelnia kryteria i warunki techniczne okreSlone w rozporz4dzeniu Ministra
Finans6w z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteri6w i warunk6w technicznych, kt6rym
musz4 odpowiada6 kasy rejestruj 4ce oruz warunk6w ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338,
z 2010 r. Nr 252, poz. | 694 oraz z 20 I I r. Nr I 40, poz. 8 I 8).

Decyzja wabna jest przez okres 3 lat od dniajej dorgczenia.

Dane charakteryzujqce typ kasy rejestruj 4cej:

- kasa wsp6lpracuj4ca z komputerem, stacjonama lub przenodna, przeznaczona do ewidencji
sprzedazy towar6w i usfug bez stosowania szczeg6lnych wymog6w trybu rejestrowania
spfledazy,

- program pracy kasy jest ozn^czony przez producenta symbolem ER-A285P Wersja l .10,

- pamigi z programem pracy kasy jest oznaczona przez producenta symbolem
RH-iX2O74RCPZ,

- kasa z elektronicznym zapisem kopii, z funkcjq oznaczania dokument6w kasowych za

pomocq numeru kontrolnego,
- kasa bez funkcji drukowania faktur VAT,
- kasa wsp6lpracuje z programem Ceres 285P PLUS do odczyu pamigci fiskalnej oraz

informatycznego noSnika danych kopii elektronicznej,
- kasa zawiera bazg danych o towarach i uslugach umo2liwiajqcq zapis do 12000 pozycji,
- kasa moZe by6 wyposazona w modul do obslugi terminala platniczego,
- kasa moZe wsp6lpracowad z szuflad4, wag4, czytnikiem kod6w kreskowych, terminalem

platniczym (w przypadku kasy wyposaZonej w modul terminala platniczego) i komputerem.



Strona 2 decyzji Nr PT 2ll2013

Na podstawie art. 107 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego pz. U. z 2013 r. poz.267) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzj i, poniewa2
uwzglgdnia ona w caloSci 24danie strcny.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronie nie przysluguje odwotanie. Jednak2e strona niezadowolona
z decyzji mo2c zwr6cid sig do Prezesa Gl6wnego Urzgdu Miar z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie l4 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.
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Otrzvmuia:

l. TORELL - Danuta Wingert i Wsp6lnicy sp6lka jawna, ul. Obroric6w Westerplatte 5, 83-000

Pruszcz Gdanski,
2. GUM a/a.

&ffi
6)(j,/i*

I>Jnl'-4
d\2


