
ACLAS Polska Sp. z o.o., 41-902 Bytom ul. Kędzierzyńska 17A 
Telefon: 32 282 69 72, e-mail: serwis@aclas-polska.pl 

Administratorem danych jest ACLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Kędzierzyńska 17A, 41-902 Bytom, e-mail: serwis@aclas-polska.pl. Państwa dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków ustawowych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas 
rejestrujących (Dz.U. Poz. 816 z 2019 r. - podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO) oraz 
realizowania obowiązku prowadzenia serwisu głównego urządzeń fiskalnych przez ACLAS Polska.  

 
WNIOSEK DO SERWISU GŁÓWNEGO ACLAS Polska Sp. z o.o.  

O WYSTAWIENIE DUPLIKATU KSIĄŻKI KASY 
 

Data wystawienia wniosku  
Dane kasy fiskalnej, dla której wnioskowany jest duplikat książki 
Numer fabryczny  
Numer ewidencyjny  
Data i godzina fiskalizacji  
Powód wystawienia duplikatu  
Dane użytkownika kasy fiskalnej 
Nazwa  
Kod pocztowy i miejscowość  
Ulica i numer domu/lokalu  
Identyfikator podatkowy NIP   
Miejsce użytkowania kasy fiskalnej 
Nazwa  
Kod pocztowy i miejscowość  
Ulica i numer domu/lokalu  
Dane podmiotu prowadzącego serwis kasy 
Nazwa  
Kod pocztowy i miejscowość  
Ulica i numer domu/lokalu  
Identyfikator podatkowy NIP   
Dane Urzędu Skarbowego właściwego dla użytkownika kasy 
Nazwa Urzędu Skarbowego  
Kod pocztowy i miejscowość US  
Ulica i numer domu US  
Zmiany miejsca użytkowania kasy, wymiany pamięci fiskalnej, sposobu użytkowania kasy i inne 
Rodzaj zmiany i opis 

1  

2  

3  

(WYPEŁNIA SERWIS) Osoby upoważnione do wykonywania serwisu kasy rejestrującej 
Imię, nazwisko / Numer identyfikatora / Numer telefonu  
1  
2  
3  
4  
Informacja o przeglądach i interwencjach serwisowych od dnia fiskalizacji kasy 

1  

2  

 
1. Pozostawienie pustej rubryki skutkuje tym, że rubryka ta pozostanie niewypełniona w duplikacie książki kasy. 
2. W przypadku nieczytelnego wypełnienia wniosku duplikat książki kasy nie zostanie wystawiony. 
3. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: serwis@aclas-polska.pl 

 
…………………………………………………………………………………………… 

Podpis i pieczęć użytkownika kasy 


