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Siła rekomendacji
Kasy fiskalne najczęściej wybierane przez podatników

Wspieramy Twój biznes
Najpopularniejsze kasy fiskalne na polskim rynku
Ponad 700 tysięcy urządzeń fiskalnych działających na rynku to produkty Novitus. Dzięki rozbudowanej
sieci dystrybucji, obejmującej swoim zasięgiem obszar całego kraju, oferujemy najlepszy serwis oraz
wsparcie techniczne zarówno dla drobnych przedsiębiorców jak i potężnych firm. Novitus to 20 lat
doświadczenia, niezmiennie najwyższa jakość i potwierdzona niezawodność. Pozycja lidera i zaufanie
klientów zobowiązują nas do dostarczania wyłącznie najlepszych rozwiązań. Nowe funkcjonalności,
prosta i intuicyjna obsługa zapewniają wysoki komfort pracy z każdym z naszych urządzeń. Dedykowane
wersje kas oraz drukarek fiskalnych zostały doskonale dopasowane do specyfiki pracy wielu branż.
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5 ważnych kroków
dla nowych Podatników 2015
Krok 1

Nano E to obecnie najpopularniejsza kasa fiskalna na rynku. Opinie użytkowników jednoznacznie potwierdzają, iż
urządzenie doskonale sprawdza się w wielu branżach. Wiedza o potrzebach naszych klientów pozwoliła na stworzenie
dedykowanych wersji kasy fiskalnej Nano E. Niewielki rozmiar, niska waga oraz bardzo wydajny akumulator, pozwalają
na wygodne korzystanie z urządzenia w dowolnym miejscu. Elektroniczna kopia to spora oszczędność pieniędzy oraz
miejsca, potrzebnego do magazynowania rolek z tradycyjną kopią paragonu. Pomimo bogatej funkcjonalności, kasa
jest wyjątkowo prosta, wręcz intuicyjna w obsłudze. Wysokiej jakości podzespoły zapewniają jej niezawodność na
najwyższym poziomie. Nano E może komunikować się m.in. z komputerem, wagą, skanerem, terminalem płatniczym.
Klawiatura wykonana z silikonu zabezpiecza elektronikę przed zanieczyszczeniami lub przypadkowym zalaniem
równocześnie zapewniając precyzyjną obsługę kasy. Oferowane przez nas kasy z homologacją GUM posiadają najnowsze
oprogramowanie, umożliwiające drukowanie grafiki w nagłówku paragonu, zaprogramowania nazwy towaru do 40
znaków oraz wydrukowanie NIP-u nabywcy na paragonie. Kasa Nano E występuje w dwóch wersjach kolorystycznych
oraz wersjach dostosowanych do potrzeb różnorodnych branż: NANO E Med – dla lekarzy, NANO E Lex – dla prawników,
NANO E Moto – dla serwisów oraz warsztatów samochodowych. Urządzenie sprawdzi się świetnie również w salonach
fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych, małej gastronomii.
Dowiedz się więcej na: www.kasawgabinecie.pl, www.kasawkancelarii.pl, www.kasawwarsztacie.pl
Rekomendowany dla:

Funkcjonalności:

Wybierz najlepsze rozwiązanie
Aby wybrać optymalne urządzenie
do twojego biznesu, musisz wiedzieć, które rozwiązanie będzie dla
Ciebie najlepsze. Kasa fiskalna czy
drukarka fiskalna? Urządzenie przenośne czy stacjonarne? Skorzystaj
z wiedzy specjalistów. Napisz do nas
na info@novitus.pl, a odpowiemy na
wszystkie twoje pytania. Pomożemy
wybrać produkt najbardziej odpowiedni dla Ciebie.

Krok 3
Zamów urządzenie Novitus
– intuicyjne i proste w obsłudze
Jeśli szukasz najbliższego autoryzowanego przedstawiciela firmy
Novitus, skorzystaj z infolinii: 0 801
13 00 23. Możesz zamówić również
wypełniając odpowiedni formularz
na www.fiskalizacja2015.pl.

Krok 2
Uruchom wirtualną kasę Nano E
Wchodząc na jedną ze stron: www.
kasawgabinecie.pl, www.kasawkancelarii.pl lub www.kasawwarsztacie.
pl zobacz interaktywną instrukcję
obsługi przenośnej kasy fiskalnej
Nano E. Sprawdź m.in. jak włączyć
i wyłączyć kasę, wystawić paragon
przy wpisywanej z klawiatury cenie
towaru/usługi czy zrobić zestawienie w postaci raportu miesięcznego.
Po zakończonym szkoleniu możesz
sprawdzić zdobytą wiedzę, rozwiązując quiz. Przekonaj się, że obsługa
kasy Novitus jest dziecinnie prosta.

Krok 4

Kasa zostanie Ci w kieszeni!
Jeśli dopiero rozpoczynasz ewidencjonowanie,
realny koszt zakupu kasy będzie dla Ciebie
znacznie niższy. Przy pierwszym zakupie kas
możesz skorzystać z odliczenia do 90% wartości
netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Dzięki
temu ustawowemu odliczeniu koszt zakupu
kasy Nano E to tylko 56% jej wartości.

Rekomendowana przez
producenta cena kasy
fiskalnej Nano e, to
1586,70 zł.

• Posiadać dowód zapłaty całej należności za
kasę,
• Przed rozpoczęciem ewidencjonowania zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego liczbę
kas i miejsce ich użytkowania (adres),

Odliczenie
od podatku
700 zł

• W ciągu 7 dni od fiskalizacji powiadomić
o tym fakcie odpowiedni dla siebie urząd
skarbowy,
• Zakupiona kasa musi posiadać aktualną homologację Ministerstwa Finansów.

!

Rekomendowany dla:

Funkcjonalności:

DEON E to przenośna drukarka z elektroniczną kopią paragonu. Niewielkie
rozmiary, lekka konstrukcja, ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na
uderzenia oraz możliwość pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, funkcja zaawansowanego zarządzania energią, bardzo wydajny wewnętrzny akumulator, możliwość wydrukowania nawet 2,5 tysiąca paragonów bez zasilania
zewnętrznego – to tylko nieliczne cechy funkcjonalne tego urządzenia. Dzięki
zastosowaniu mechanizmu drukującego typu „clamshell” wymiana rolki paragonu jest dziecinnie prosta, odbywa się na zasadzie: „wrzuć i pracuj”. DEON E
jest pierwszą na rynku drukarką z alfanumeryczną klawiaturą. Po zamontowaniu
opcjonalnego modułu bluetooth można korzystać z przenośnej pracy drukarki
komunikując się z komputerem, laptopem lub palmtopem bez dodatkowych
przewodów. Podświetlana klawiatura switchowa, jest pokryta silikonową nakładką zabezpieczającą przed zalaniem. Drukarki z homologacją Głównego Urzędu
Miar mają możliwość drukowania logo graficznego w nagłówku, umieszczania
NIPu nabywcy na paragonie fiskalnym oraz wystawiania dowolnych wydruków
niefiskalnych, w tym faktur VAT, kodów QR, kreskowych oraz dowolnej grafiki.

Rekomendowany dla:

Funkcjonalności:

Krok 5

Warunki, które musisz spełniać aby skorzystać
z odliczenia:

• Rozpocząć ewidencjonowanie w terminie,

Zgłoś w urzędzie skarbowym,
ile kas będziesz mieć, aby dostać
odliczenie na każdą z nich
Zgłoś w urzędzie skarbowym liczbę
kas rejestrujących, a także miejsce ich
używania (adres). Takie zgłoszenie
powinieneś złożyć na piśmie przed
terminem rozpoczęcia ewidencjonowania. Podatnicy, którzy zamierzają
stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, mogą je złożyć
łącznie z zawiadomieniem o miejscu
instalacji kasy rejestrującej (na tym
samym formularzu), po fiskalizacji
urządzenia.

Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to mała kasa dla wielkich zysków. Najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży. Wyposażona w elektroniczną
kopię paragonu, dzięki czemu znacznie zmniejszają się koszty związane z eksploatacją kasy i przechowywaniem zadrukowanych rolek papieru. Zastosowanie
elektronicznej kopii paragonu pozwala na użycie papieru o szerokości 57 mm,
poprawiającemu czytelność wydruków.
Nowoczesne wzornictwo i sprawdzona, poparta wieloletnim doświadczeniem
ergonomia, oraz najwyższa jakość zastosowanych podzespołów sprawiają, że
zarówno początkujący jak i wieloletni użytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich
to, czego obecnie można wymagać od urządzeń fiskalnych. Dzięki niewielkim
wymiarom kasa nie zabierze dużo miejsca na – często ograniczonej – powierzchni
stanowiska sprzedaży. Kasa współpracuje z komputerem, pozwala na podłączenie czytnika kodów kreskowych, elektronicznej wagi kalkulacyjnej czy terminala
płatniczego. Steruje szufladą na pieniądze. Dzięki zastosowanemu mechanizmowi drukującemu typu „wrzuć i pracuj” wymiana papieru jest bardzo szybka i prosta. Czytelne wyświetlacze oraz intuicyjna klawiatura ułatwia codzienną pracę
obsługującym.
W ostatnim czasie oprogramowanie kasy zostało poddane modyfikacji, dzięki
czemu kasa otrzymała dodatkowe funkcjonalności. Pozwala na zaprogramowanie nazw towarów oraz usług o długości do 40 znaków, ma możliwość drukowania grafiki w nagłówku paragonu (logo graficzne) oraz pozwala na wydrukowanie NIP-u nabywcy na paragonie dla klienta (lub jego REGON, PESEL, czy też
inny identyfikator).

Kompleksowa oferta z zakresu elektronicznych transakcji. Przetwarzanie
transakcji płatniczych, obsługa płatności masowych, sprzedaż produktów i usług
elektronicznych, w tym usług przedpłacanych telefonii GSM i VoiP na samodzielnych
terminalach płatniczych jak i urządzeniach zintegrowanych z kasami fiskalnymi.

Realny koszt
zakupu kasy
Nano e wynosi
886,70 zł

Korzystając z pomocy fachowców,
przeprowadź fiskalizację urządzenia
Fiskalizacja urządzenia polega na
wykonaniu przez serwis odpowiedniej procedury, której efektem jest
uaktywnienie pamięci fiskalnej urządzenia. Fiskalizacja może być wykonana zarówno w siedzibie serwisu
jak również bezpośrednio w miejscu
instalacji urządzenia. Przed fiskalizacją urządzenia koniecznie pamiętaj
o szkoleniu, które przeprowadza
autoryzowany partner firmy Novitus. Szkolenie to pozwoli poznać
działanie kasy i zapoznać się z jego
obsługą. Serwis pomoże również we
właściwym oprogramowaniu kasy.

Drukarki z elektroniczną kopią charakteryzujące się nowoczesnością zastosowanych technologii, zamknięte w poręcznej i ergonomicznej obudowie. Są dedykowane do małych i średnich punktów handlowych, prowadzących sprzedaż
z poziomu komputera, w których drukarki są fiskalnym uzupełnieniem systemu
sprzedaży. Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu znacznie obniża koszty
eksploatacji urządzenia, paragony drukowane są na jednym, szerokim papierze
bez równoczesnego zadrukowywania drugiej rolki papieru kopią. Zastosowanie
mechanizmu drukującego typu „wrzuć i pracuj” powoduje, że operacja wymiany
papieru jest dziecinnie prosta. Wysokiej jakości mechanizm drukujący, znanej
firmy SEIKO, bardzo szybko i cicho drukuje paragony oraz niezbędne raporty
i faktury VAT. Drukarki z homologacją GUM mają możliwość drukowania logo
graficznego w nagłówku, umieszczenia NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym,
oraz wystawiania dowolnych wydruków niefiskalnych, w tym faktur, kodów kreskowych, QR oraz dowolnej grafiki.

Rekomendowany dla:

Funkcjonalności:

Akcesoria i materiały eksploatacyjne. Novitus proponuje szeroką paletę akcesoriów do urzędzeń
sprzedawanych w ramach własnej oferty oraz innych wspomagających pracę punktów handlowych.
Oferta obejmuje setki różnych pozycji, w tym m.in. wysokiej jakości szuflady kasowe, różnorodne kable
połączeniowe, metkownice, rolki papieru termicznego, etykiety, pokrowce, uchwyty i wiele innych.

!

Poradnik dla Podatnika 2015
Czym jest kasa
fiskalna?
Kasa fiskalna to urządzenie rejestrujące,
posiadające homologację Ministerstwa
Finansów lub Prezesa Głównego Urzędu
Miar, służące do rejestracji obrotu oraz
kwot podatku należnego przy sprzedaży towarów i usług. Kasa jest jednym
z typów urządzeń rejestrujących. Innym
urządzeniem jest drukarka fiskalna.

Kto musi mieć kasę
rejestrującą?
Kasę rejestrującą (potocznie zwaną fiskalną)
muszą mieć firmy sprzedające towary i świadczące usługi klientom detalicznym, czyli osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności
gospodarczej, które na mocy Rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie zwolnień z rejestracji przy zastosowaniu kas fiskalnych nie zostały zwolnione z obowiązku ich używania na
kolejny okres.

Kogo obejmie obowiązek
stosowania kas od 2015
roku?
• Bez względu na osiągany obrót obowiązkiem
rejestracji na kasie fiskalnej obowiązek obejmie: prowadzących sprzedaż perfum i wód toaletowych • świadczących usługi: przewozów
pasażerskich w samochodowej komunikacji
• przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego
taksówkami • naprawy pojazdów silnikowych
oraz motorowerów • naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) • wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych
oraz motorowerów • badań i przeglądów
technicznych pojazdów • opieki medycznej
przez lekarzy i lekarzy dentystów • prawnicze
• doradztwa podatkowego • związane z wyżywieniem • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne

Po więcej informacji
wejdź na:
www.kasawgabinecie.pl – Lekarze
www.kasawkancelarii.pl – Prawnicy
www.kasawwarsztacie.pl – Mechanicy

Autoryzowany Partner

Novitus – Centrum Technologii Sprzedaży
Comp sa
ul. Nawojowska 118 • 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 444 07 20 • faks +48 18 444 07 90
info@novitus.pl • infolinia 801 13 00 23 • www.novitus.pl

Czym się różni kasa
fiskalna od drukarki
fiskalnej?
Kasa fiskalna to urządzenie, które może działać
samodzielnie. Rejestrację sprzedaży na kasie realizuje się poprzez wprowadzanie kodów sprzedawanych towarów (lub usług) bezpośrednio
z klawiatury lub za pomocą skanera. Nazwy
sprzedawanych towarów/usług należy wcześniej zaprogramować w pamięci kasy. Drukarka
rejestrująca to fiskalne uzupełnienie stanowiska sprzedaży opartego na komputerze i oprogramowaniu realizującym sprzedaż. Paragon
wystawiany jest w programie komputerowym,
natomiast drukarka drukuje gotowy paragon,
rejestrując sprzedaż w swojej pamięci.

Obowiązki podatnika
• rozpoczęcie rejestracji na kasie fiskalnej w wyznaczonym terminie,
• zgłoszenie kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego
kasy,
• naniesienie na obudowę kasy w sposób trwały nadanego jej numeru ewidencyjnego,
• dokonywanie rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy
i dokonywania wydruku paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży,
• wydawanie oryginału wydrukowanego paragonu nabywcy,
• rejestracji zaliczek na kasie w chwili jej otrzymania od klienta,
• sporządzanie raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej
sprzedaży w dniu następnym,
• sporządzanie raportu fiskalnego za okres miesięczny do 25 dnia
następnego miesiąca,
• prowadzenie poza kasą ewidencji zwrotów, reklamacji i ewidentnych pomyłek,
• przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres pięciu
lat w przypadku kas z kopią papierową, w przypadku kas z kopia
elektroniczną do przechowywania zapisanych nośników (kart SD)
przez ten okres,
• przechowywania książki kasy oraz programu archiwizującego
w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania ich na
żądanie właściwych organów,
• poddawania kasy obowiązkowym ustawowym przeglądom serwisowym nie rzadziej niż co 2 lata.

Kiedy należy rozpocząć
ewidencję przy
zastosowaniu kasy
fiskalnej?
Ewidencję sprzedaży perfum i wód toaletowych
na kasie fiskalnej należy rozpocząć od 1 stycznia 2015. Ewidencję usług (lekarze, prawnicy,
warsztaty mechaniczne, przewóz pasażerów,
doradztwo podatkowe, wyżywienie itp.) należy rozpocząć od 1 marca 2015 roku. Kasę należy
zakupić z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
był czas na jej zaprogramowanie, zapoznanie
się z jej obsługą oraz przeprowadzenie procesu
fiskalizacji.

