
 

 

 

Regulamin odnawiania uprawnień do serwisowania urządzeń 

fiskalnych Novitus. 
„Odnowienie uprawnień 2 kwartał 2023 ” 

 

1. COMP S.A./Oddział Novitus w ramach odnowienia uprawnień organizuje szkolenia 

„Odnowienie uprawnień 2 kwartał 2023” Informacje dotyczące szkoleń udostępniany na  

http://extranet.novitus.pl moduł AUTORYZACJA. 

2. Podstawą przedłużenia lub przydzielenia uprawnień do serwisowania urządzeń fiskalnych 

Novitus jest: 

•  posiadanie aktualnej umowy w zakresie handlu i serwisu z COMP S.A.  oddział Novitus, 

•  potwierdzenie zapoznania się serwisanta z  Obwieszczeniem  Ministra  Finansów Funduszy 

i Polityki Regionalnej z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Poz. 1625 z 6 

września 2021 r.) oraz z aktualnymi przepisami dotyczącymi serwisu kas rejestrujących 

udostępnionych na www.novitus.pl w zakładkach Centrum Obsługi Klienta, Przepisy 

Prawne, 

•  zgłoszenie chęci odnowienia/przydzielenia uprawnień, 

•  uregulowanie należności za przedłużenie lub przydzielenie uprawnień, aktualizację 

identyfikatora serwisanta, dokumentację oraz certyfikat. 

3.  Opłata za przyznanie lub przedłużenie  uprawnień  do serwisowania urządzeń 

fiskalnych Novitus, wydanie nowego identyfikatora serwisanta, certyfikatu, udostępnienie 

dokumentacji oraz zgłoszenie uprawnień do CRK, uzależniona jest od zakupów kas oraz  

drukarek fiskalnych, dokonanych w kwietniu 2023 r. i  dla jednej osoby wynosi:  

• 100 zł za zakup 3 kas lub 2 drukarek, 

• 200 zł za zakup 2 kas lub 1 drukarki, 

• 300 zł w przypadku braku zakupów. 

4. Przy obliczaniu opłaty uwzględnionej w p. 3, urządzenia Next oraz One zaliczamy do kas 

fiskalnych, a kasy specjalizowane i kasy w postaci oprogramowania niebrane są pod uwagę. 

5. Koszt uprawnień dla osób,  które pierwszy raz ubiegają się o przydzielenie uprawnień, 

 powiększony jest o 175 zł + vat, tj. o  koszt  zakupu  pakietu serwisanta. W skład pakietu 

serwisanta wchodzą: plombownica, dokumentacja i fiskalizator. 

6. W ramach opłaty za przyznanie lub odnowienie uprawnień, serwisant uzyskuje prawo do 

udziału szkoleniach serwisowych z urządzeń fiskalnych organizowanych w 2023 roku w Novitus 

Nowy Sącz. 

7. Identyfikator serwisanta, certyfikat, dokumentacja oraz faktura zgodnie z p. 3 i 4 wysłane będą 

po 15 maja 2023 r. 

8. Zgłoszenie uprawnień serwisantów do CRK i przedłużenie uprawnień nastąpi przed 15 maja 

2023 r  

9. Informacje o uprawnieniach serwisanta i potwierdzenie zgłoszenia do CRK dostępne są na 

stronie https://extranet.novitus.pl:8443/home/schooling/serwisanci.html . 

https://extranet.novitus.pl:8443/home/schooling/serwisanci.html

