
Zmiana stawek VAT w kasie MERCURY 130F 
 

Zmiany tabeli stawek podatku od towarów i usług wymagają przeprogramowania użytkowanych kas fiskalnych. Zmiany  

te należy wprowadzić do 31 lipca 2019. Operacja przeprogramowania kasy może być przeprowadzona samodzielnie, lub można ją zlecić 

serwisowi kasy. Należy pamiętać, że w przypadku kas współpracujących z komputerem zmiany należy wprowadzić także w bazie 

towarowej użytkowanego oprogramowania.  W celu przeprowadzenia zmian w bazie towarowej kasy można posłużyć się darmowym 

oprogramowaniem ‘Mercury 130F Manager’ dostępnym na stronie www.torell.pl W celu sprawnego przeprowadzenia zmian zaleca się 

wcześniejszą analizę użytkowanej bazy towarowej, by określić szczegółowo katalog koniecznych do przeprowadzenia zmian. Kasy fiskalne 

są z natury przystosowane do wielokrotnych zmian stawek podatkowych i operacja ta zostanie w odpowiedni sposób uwzględniona np. na 

raportach z pamięci fiskalnej. 
 

I. Czynności przygotowawcze 

- wykonać raport dobowy z zerowaniem  ,tryb raportów  

- wykonać inne raporty zerujące używane w sklepie; 
 

II. Zmiana wysokości stawek podatkowych. 

- poniższa procedura ma zastosowanie zarówno do kas wolnostojących, jak i pracujących z komputerem; 

- przeprowadzić procedurę w trybie programowania  
- Uwaga: w przykładzie przyjęto, że obecne zaprogramowanie stawek podatkowych jest następujące: A=23%, B=8%, C=0%, D=5%, E,F 

nieużywane,  G=zw. W przypadku innego przyporządkowania stawek podatkowych procedurę należy zmodyfikować zgodnie z 

instrukcją użytkownika.. 

 

Krok Procedura  Klawisze do naciśnięcia Wyświetlacz 

1 Wybór funkcji programowania 
wartości stawek podatkowych    

2 Zatwierdzenie  
   

 3 Wprowadzenie wartości 5%  
dla stopy podatkowej 3 (C)    

4 Wprowadzanie wartości 5%  
dla stopy podatkowej 4 (D)     

5 Wprowadzenie stawki zwolnionej 
dla stopy podatkowej 5 (E)     

6 Wyjście z programowania  
i zatwierdzenie       

 

 

III. Zmiana przypisania stawki podatkowej do towaru 

 

- procedura ma zastosowanie wyłącznie do kas wolnostojących, w przypadku kas współpracujących z systemem 

komputerowym nowa baza towarowa powinna zostać przesłana z programu komputerowego; 

- Wybrać funkcję programowania towarów , zatwierdzić klawiszem  następnie dokonać korekty 

danych: 

- przeglądać bazę towarową klawiszem  

- towary w stawce G przeprogramować na stawkę E używając sekwencji        

 

- towary w stawce C przeprogramować na stawkę D używając sekwencji        

  

- towary w stawce D przeprogramować na stawkę C używając sekwencji        

 

 

- po zakończeniu przeglądania bazy (ostatni towar) wyjść z procedury                         i przejść do punktu VI.                 
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Kod towaru (1 … 2000) 
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Wydruk zaprogramowania towarów uzyskujemy za pomocą funkcji   

Należy wybrać funkcję i nacisnąć klawisz . 

 

 

Zmianę przypisania stawek podatkowych możemy wykonać także używając programu Mercury 130F Manager. 

 

IV. Czynności przygotowawcze do pracy z programem ‘Mercury 130F Manager’ 

- podłączyć kasę do portu RS-232 komputera;  

- uruchomić program ‘Mercury 130F Manager’, ustawić właściwy numer portu komunikacyjnego. 

 
 

V. Zmiana przypisania stawki podatkowej do towaru za pomocą programu ‘Mercury 130F manager’ 

- procedura ma zastosowanie do kas wolnostojących, a w niektórych przypadkach także dla kas pracujących z komputerem; 

- wczytać listę towarów do komputera; 

wybrać z menu sekcję Towar i następnie funkcję Odczyt, 

następnie wybrać zakres numerów towarów, które chcemy 

odczytać i nacisnąć klawisz   

i poczekać na zakończenie transmisji.  

 

 
- skorygować przypisanie stawki podatkowej towaru 

wprowadzając we właściwej komórce numer stopy podatkowej z 

zakresu od 1 do 7, gdzie: 1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – D, 5 – E, 6 – F, 7 – G.  

- zapisać dane do pliku . 

 

- wysłać towary do kasy - wybrać z menu sekcję Towary 

i funkcję Dodaj | Zmień …, następnie wczytać uprzednio 

zapisany plik , po czym nacisnąć klawisz 

 i poczekać na zakończenie transmisji.  

 

Uwaga: w przypadku większej ilości kas w sklepie raz 

przygotowane towary można wielokrotnie przesyłać do kolejnych 

kas. 

 

Po przesłaniu towarów należy przejść do punktu VI. 

 

 

 

 

 

VI. Zmiana stawki podatkowej G na nieaktywną. 

 

Krok Procedura  Klawisze do naciśnięcia Wyświetlacz 

1 Wybór funkcji programowania 
wartości stawek podatkowych    

2 Zatwierdzenie  
   

3 Wprowadzenie stawki nieaktywnej 
dla stopy podatkowej 7 (G)      

4 Wyjście z programowania  
i zatwierdzenie       
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