Konfiguracja drukarki fiskalnej w McSPAL

Konfiguracja drukarki fiskalnej
(NIP na paragonie)
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 roku przepisy dotyczące
wystawiania faktur do paragonów uległy zmianie. Przedsiębiorcy
mogą wystawić faktury do paragonów wyłącznie tylko do tych, na
których widnieje NIP nabywcy.

Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek
wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta w terminie:
•

do 15. dnia kolejnego miesiąca – jeżeli żądanie ma miejsce
przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar
lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,

•

nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli
żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie
miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę
bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy fiskalne
posiadają możliwość umieszczenia na paragonie numeru NIP
nabywcy, w związku z tym wymóg umieszczania numeru NIP
ogranicza się do grupy kas posiadających opisywaną
funkcjonalność.

Sprawdź czy masz poprawnie skonfigurowaną drukarkę fiskalną!
Do prawidłowego działania funkcjonalności wydruk numeru NIP na
paragonie w McSPAL 7 PSP należy odpowiednio skonfigurować
drukarkę fiskalną dla każdego stanowiska wg opisanej procedury.

1.Uruchomić aplikacje zarządzającą (BOS),
2.Przejść do opcji Z8-3-1 Urządzenia peryferyjne,
3.Wybrać z listy stanowisk dane stanowisko (oznaczone na żółto na poniższych rysunku),
4.W tabeli urządzeń dla pozycji Drukarka fiskalna zaznaczyć w kolumnie NIP na paragonie
(zgodnie z rysunkiem poniżej oznaczonym na czerwono) i zatwierdzić (ENTER),
5.Czynności 3 i 4 należy powtórzyć dla każdego zdefiniowanego stanowiska sprzedaży,
6.Ponownie uruchomić aplikację kasową (POS) na poszczególnych stanowiska sprzedaży.
Uwaga! W przypadku, gdy drukarka nie będzie funkcjonować prawidło należy przywrócić poprzednią
konfigurację (odznaczyć dla Drukarki Fiskalnej kolumnę NIP na paragonie), a następnie uruchomić
aplikację kasową (POS) na poszczególnych stanowiska sprzedaży. W takim przypadku Państwa drukarki nie
obsługują funkcjonalności NIP na paragonie.

