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Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z2012r. poz. 1342, poz. 1448, poz. 1529 ipoz.1530,
z 2013 r. poz. 35, poz. 1027 i poz. 1608, z 2014 r. poz. 312, poz. 1171 i poz. 1662 oraz z 2015 r.
poz. 211, poz. 605, poz. 978, poz. 1223 i poz. 1649) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 lutego
2015 r., bez numeru, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 16 lutego 2015 r.,
uzupełnionego pismami z dnia 16 marca 2015 r., z dnia 9 czerwca 2015 r., z lutego 2016 r., bez
numeru, które wpłynęło do Głównego Urzędu Miar w dniu 2 lutego 2016 r. i z dnia 16 marca
2016 r., zgłoszonego przez INNOVA spółka akcyjna, ul. Sikorskiego 119, Klaudyn, 05-080
Izabelin oraz na podstawie wyników badań wykonanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar
potwierdzonych sprawozdaniem
POTWIERDZAM,
że kasa rejestrująca INNOVA DF-1 FV, produkowana i wprowadzana na terytorium kraju do
obrotu przez INNOVA spółka akcyjna, ul. Sikorskiego 119, Klaudyn, 05-080 Izabelin, spełnia
funkcje określone wart. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług oraz spełnia kryteria i warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym
muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076).
Decyzja ważna jest przez okres 4 lat od dnia jej doręczenia.
Dane charakteryzujące typ kasy rejestrującej:

-

-

kasa bez programu aplikacyjnego (drukarka fiskalna), stacjonarna, przeznaczona do
ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu
rejestrowania sprzedaży,
kasa z elektronicznym zapisem kopii,
kasa z funkcją drukowania faktur,
program pracy kasy jest oznaczony przez producenta symbolem II I031,
pamięć z programem pracy kasy jest oznaczana przez producenta symbolem llP031,
kasa współpracuje z programem INNPF011 do odczytu pamięci fiskalnej,
kasa współpracuje z programem archiwizującym INNPFO 11 do odczytu informatycznego
nośnika danych kopii elektronicznej,
kasa umożliwia zapis 128 tys. pozycji w bazie danych algorytmu weryfikującego zmiany
stawek podatkowych przypisanych do nazw towarów lub usług,
wyświetlacz kasy może być wyświetlaczem alfanumerycznym typu VFD/LCD 2x20 albo
wyświetlaczem graficznym typu LCD 240x64, montowanym od tyłu lub z boku urządzenia,
w zależności od opcji kasy,
kasa współpracuje z komputerem oraz może współpracować z szufladą.
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Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ
uwzględnia ona w całości żądanie strony.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona
z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik: Adwokat Andrzej Rogoyski, Kancelaria Adwokacka, Aleje Jerozolimskie 31
lok. 10,00-508 Warszawa,
2. GUM a/a.

