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ZGLOSZENIE/AKTUALIZACJA ZGLOSZE1NIA DAJNYCH DOTYCZACYCH KASY PRZEZ PODATNIKA

l.CELZLOZENIA1': ~~~

o ZGLOSZEN1E

o AKTUALIZACJAZGLOSZEN1A

II. MIEJSCE SKLADANIA ZGLOSZENIA

Naczelnik urz^du skarbowego, do ktorego jest sktadane zgloszenie:

WIII. DANE PODATNIKA

ldentyfikator podatkowy NIP podatnika:
Nazwa3)/Nazwisko i pierwsze imi§4):

Kraj:

Ulica:

Miejscowosc:

Skrytka pocztowa:

IV. TRESC ZGLOSZENIA

Wojewodztwo:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Telefon:

Zglaszam dane dotyczace kasy/kas rejestrujqcych, wykazane w zalaczniku do zgloszenia.
\l D^U/hn 1MCTAI A 1^11 kTACV1)V. POWOD INSTALACJi KASY

Gmina/Dzielnica:

Nr lokalu:

Poczta:

Adres e-mail:

Zalqczniknr3

o Ze wzgl^du na rodzaj prowadzonej dziaialnosci, dla ktorej sprzedaz jest obj§ta obowiazkiem prowadzenia ewidencji przy uzyciu kasy
rejestrujacej.

o Ze wzgl^du na przekroczenie limituuprawniajacego do zwolnienia z obowiazku prowadzenia ewidencji przy uzyciu kasyrejestrujacej.
o Dobrowolnainstalacja
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VI. KASA REJESTRUJACA NABYWANA PRZEZ PODATNIKA WSKAZANEGO W CZ^SCI III JEST KASA REZERWOWA"

TAK

N1E

VII. DATA I MIEJSCE SPORZADZENIA ZGLOSZENIA ORAZ PODPIS SKLADAJ^CEGO ZGLOSZENlED)

Data (dd-mm-rrrr):
Miejsce:
Imie i nazwisko:

Podpis:
VIII. ADNOTACJE URZgDU

Nr dokumentu:

Dataprzyjecia dokumentu (dzien, miesiac, rok):
lmi$ i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe pracownika sporzadzajacego adnotacjg:

i)

2)

3)

4)

5)

Objasnienia
Zaznaczyc wlasciwe.
W danych adresowych nalezy wskazac:
a) adres siedziby - w przypadku podmiotu nieb^dacegoosoba^ fizyczna^
b) adres zamieszkania - w przypadku podmiotu be^cego osoba. fizyczna..
Wypemic w przypadkupodmiotu niebe.dacego osodq fizyczna^
Wypemicw przypadkupodmiotu b^daxego osoba^ fizyczn%
W przypadku podmiotu nieb^dacego osob$ fizyczna^ - imi$ i nazwisko orazpodpis osoby/osob uprawnionej/uprawnionych do
reprezentacjipodatnika skladajacego zgtoszenie.
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Zaiaranik do zgloszenia

DANE DOTYCZACE KAS REJESTRUJACYCH, KT6RYCH DOTYCZY SKLADANE ZGLOSZENIE

Lp. Adres miejsca instalacji
kasy oraz nazwa
placowki1*

Data

dokonania

zmiany
miejsca
instalacji
kasy

Typ/model
kasy

Numer

unikatowy
Numer

fabryczny
Data

fiskalizacji
Data obowiazku

stosowania kasy
Numer

ewidencyjny^

i)

2)

Objasnienia

W przypadku kasy przenosnej wskazac:
a) adres siedziby - w przypadku podmiotu nieb^dacego osoba^ fizyczna^
b) adres zamieszkania - w przypadku podmiotu be^cego osoba fizyczn^.
W przypadku pierwszego zgloszenia pole pozostawia si§ puste.
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