Zakup kasy fiskalnej – pierwsze kroki
Wybierz

Zawiadom

Zafiskalizuj

Zgłoś

Z oferty Posnet wybierz
urządzenie odpowiednie
dla Twojej działalności.
W tym celu skontaktuj się
z Autoryzowanym
Dystrybutorem Posnet.

Przed fiskalizacją
powiadom pisemnie
Urząd Skarbowy
o liczbie zakupionych
kas oraz adresie
ich instalacji.

Zleć fiskalizację
urządzenia
Autoryzowanemu
Serwisowi Posnet.
Od tego momentu kasa
będzie gotowa do pracy.

W ciągu 7 dni od
fiskalizacji zgłoś* ten fakt
w Urzędzie Skarbowym.
Nadany numer
ewidencyjny nanieś
na urządzenie (trwale,
w widocznym miejscu).

* Skorzystaj z gotowego formularza „Zgłoszenie kasy przez podatnika”, który jest dołączony do każdego urządzenia firmy Posnet.

PAMIĘTAJ! Termin, w którym musisz zainstalować kasę fiskalną upływa 1 marca 2015 r.
Jeżeli rozpoczynasz działalność w 2015 roku, masz na fiskalizację dwa miesiące od zakończenia miesiąca,
w którym świadczenie usług zostało rozpoczęte.

Skorzystaj z ulgi nawet do 700 zł!
Dopełnij opisanych wyżej formalności w Urzędzie Skarbowym i dokonaj terminowej fiskalizacji.
Kwotę ulgi możesz odliczyć w deklaracji podatkowej bądź wystąpić o zwrot do Urzędu Skarbowego
(jeśli nie jesteś podatnikiem VAT). Ulga przysługuje do każdego z urządzeń, które wskazałeś
w Zawiadomieniu.

Kasy fiskalne
dla mechaników i wulkanizatorów

Praca z kasą fiskalną – obowiązki podatnika
Pamiętaj o paragonie!
Po wykonaniu usługi wydaj oryginał
paragonu klientowi.

Wykonuj raporty!
Wykonuj raporty dobowe na koniec każdego dnia sprzedaży
oraz okresowe raporty fiskalne do 25 dnia każdego miesiąca
sprzedaży.

Przechowuj raporty i paragony!
Masz obowiązek przechowywać raporty dobowe oraz kopie paragonów
przez okres 5 lat od zakończenia roku
podatkowego, w którym zostały wystawione.

Serwisuj swoje urządzenia!
Co 2 lata zlecaj autoryzowanemu serwisowi wykonanie przeglądu technicznego zakupionego urządzenia. Robiąc to co
roku, masz możliwość przedłużenia gwarancji producenta
na pamięć fiskalną do 5 lat! Więcej na ten temat przeczytasz
na stronie www.posnet.com.pl.

Niezawodne jak Ty
Rodzina kas Posnet Bingo to solidne, bogato wyposażone kasy
fiskalne, które sprawdzą się w pracy w każdych warunkach.

Bingo – idealna kasa dla mechanika

Autoryzowany Przedstawiciel Posnet

kasy
dla mechaników

Zobacz nową odsłonę najpopularniejszej kasy w ofercie Posnet.
Teraz w wersjach dedykowanych dla Twojego warsztatu.

Kasa fiskalna

Posnet Bingo HS EJ
Posnet Bingo HS EU
Praktyczne wymiary i kolorystyka
Niewielkie rozmiary i kompaktowa obudowa
w ciemnej kolorystyce gwarantują, że kasy Bingo
sprawdzą się w wymagających warunkach warsztatów
samochodowych.

Elektroniczna lub papierowa
kopia paragonu

Legendarna solidność
Wyjątkowo wytrzymała, słynąca z niezawodności konstrukcja kas Bingo
zapewnia ciągłość pracy nawet w tnajbardziej wymagających warunkach.

Intuicyjna obsługa
Precyzyjnie i estetycznie zaprojektowana klawiatura, intuicyjne menu oraz
duże i czytelne wyświetlacze zapewniają łatwość w użytkowaniu urządzenia.
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Oferta kas Bingo pozwala na wybór pomiędzy urządzeniem z kopią elektroniczną, a tradycyjną kopią papierową (tzw. dwustacyjnym). W przypadku
kopii elektronicznej, oryginały paragonów (dla klientów), drukowane są na
papierze termicznym, natomiast kopie zapisywane są w formie elektronicznej
na standardowej karcie SD. Takie rozwiązanie to wygoda i duża oszczędność
kosztów eksploatacji urządzenia. Osoby, które wolą tradycyjne rozwiązania,
mogą wybrać kasę Bingo HS. Jest to urządzenie dwustacyjne, które drukuje
na papierze zarówno oryginał, jak i kopię paragonu.
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Drukarki fiskalne Posnet

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ

Drukarki fiskalne to urządzenia przeznaczone do współpracy z komputerem wyposażonym w oprogramowanie do zarządzania pracą warsztatu. Oferta drukarek fiskalnych Posnet jest niezwykle szeroka:
od mieszczącej się w dłoni Temo HS, do wysokiej klasy Thermal XL. Dostępne są w wersji z kopią elektroniczną paragonu oraz tradycyjną, papierową.

Posnet Mobile HS EJ to najmniejsza i najlżejsza kasa fiskalna na rynku.
Kieszonkowe rozmiary kasy pozwalają zabrać ją bezpośrednio do klienta,
a także lepiej zagospodarować miejsce pracy – przeznacz więcej przestrzeni
na swoje narzędzia!

