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DECYZJA NR PT /ll ,2020

Na podstawie art. 111 ust. ód pkt l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. póz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 31 lipca 2020 r., o numerze 48/PS/2020, który wpłynął do Głównego
Urzędu Miar w dniu 10 sierpnia 2020 r., uzupełnionego pismami z dnia l września
2020 r., z dnia 2 września 2020 r., z dnia 15 września 2020 r., z dnia 3 listopada 2020 r.,
z dnia 25 listopada 2020 r., z dnia 7 grudnia 2020 r., z dnia 10 grudnia 2020 r., z dnia
14 grudnia 2020 r. i z dnia 16 grudnia 2020 r., zgłoszonego przez Comp Spółka Akcyjna,
ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, NIP 522-00-01-694 oraz na podstawie wyników
badań wykonanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar potwierdzonych
sprawozdaniem

POTWIERDZAM,

że kasa rejestrująca NOYITUS SDF-1, wprowadzana na terytorium kraju do obrotu
przez Comp Spółka Akcyjna, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, spełnia funkcje
określone w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług oraz spełnia wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać
oprogramowania (Dz. U. póz. 957).

Decyzja ważna jest przez okres 5 lat od dnia jej doręczenia.

Dane charakteryzujące kasę:
kasa o zastosowaniu specjalnym, przeznaczona do prowadzenia ewidencji przy
świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką,
wyłącznie na podstawie ceny umownej, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego,
program pracy kasy ma oznaczenie Novitus SDF-1 1.65, suma kontrolna programu

pracy kasy wynosi 58B20DD6CAFEEFE2F896A92C03C6B607A846C1568700438E
09430AA54D6B4209,

- w skład kasy wchodzą pliki programu pracy kasy o nazwach:
current/armeabi-v7a/IEbbootloader.so,
current/armeabi-v7a/iibcharset-nv.so,



Strona 2 decyzji Nr PT /li ,2020

current/armeabi-v7a/libcrypto-nv.so,

current/armeabi-v7a/libiconv-nv.so,

current/armeabi-v7a/libnative-lib.so,
current/armeabi-v7a/libssh2-nv.so,

current/armeabi-v7a/libssl"nv.so,

current/armeabi-v7a/preioadable_libiconvnv.so,

current/x86/libbootloader.so,
current/x86/libcharset-nv.so,

current/x86/libcrypto-nv.so,
current/x86/libiconv-nv.so,

current/x86/libnative-lib.so,
current/x86/libssl2-nv.so,

current/x86/libssl-nv.so,

current/x86/preloadab!e_libiconv.so
oraz pliki bazy danych kasy o nazwach:

buyerc.db,
fiscal.db,

prncont.db,

prncont.shm,

prncontwal,

kasa stanowi oddzielną aplikację zintegrowaną poprzez protokół komunikacyjny
z aplikacją mobilną.

UZASADNIENIE

Na podstawie art 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. póz. 256, 695 i 1298) odstępuje się od uzasadnienia
decyzji Jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od 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 albo wnieść
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bez skorzystania
z prawa zwrócenia się do Prezesa Głównego Urzędu Miar, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem
Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200
(słownie: dwieście) złotych.

Strona może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się
prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem

doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar tego oświadczenia, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia Je] do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
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Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. póz. 2325), stronie w postępowaniu przed sądami
administracyjnymi może zostać przyznane prawo pomocy, obejmujące zwolnienie od
kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Wniosek ten wolny

jest od opłat sądowych i składa się go na urzędowym formularzu według ustalonego
wzoru.
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Otrzymują:

l. Piotr Chronowski, pełnomocnik spółki Comp Spółka Akcyjna, ul. Jutrzenki 116,02-
230 Warszawa, adres do korespondencji: Comp Spółka Akcyjna, Novitus - Centrum
Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz,

2. GUMa/a.


