OŚWIADCZENIE
Firma ULISSES Sp. z o.o., z siedzibą 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 69a, będąca producentem programu
Comotel AKCYZA, oświadcza, że przedmiotowy program komputerowy spełnia warunki do prowadzenia
dokumentacji w formie elektronicznej wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i
znaków akcyzy (Dz.U. 2021 poz. 1150). Szczególnie program spełnia wymagania par. 7 ust. 2 i 3 tj.:
2. Dokumentacja jest prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego
wykorzystywanego do prowadzenia tej dokumentacji w taki sposób, aby:
1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed
zniekształceniem lub utratą;
2) umożliwiała dokonywanie korekty danych, identyfikację osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
3) umożliwiała wygenerowanie i wydruk, w porządku chronologicznym:
a) wpisów do dokumentacji,
b) zestawień danych określonych w § 8–20, § 22–25, § 27–33, § 36, § 39 i § 40 oraz podsumowanie ilości
odpowiednio wyrobów akcyzowych, w tym suszu tytoniowego, oraz banderol podatkowych,
c) raportów, o których mowa w § 6;
4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.
3. Podmiot prowadzący dokumentację przechowuje kopię dokumentacji zapisaną na informatycznym nośniku
danych, w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie
wydruku sporządzonego za okresy jednodniowe.
Program Comotel AKCYZA dedykowany jest podmiotom wprowadzającym, produkującym, wykorzystującym
oraz wyprowadzającym wyroby akcyzowe. W programie jest możliwość precyzyjnego wprowadzania dokumentów
stanowiących poszczególne ewidencje. Każdy dokument w programie ma swój indywidualny numer oraz datę
zachowując przy tym chronologię. Po zapisaniu danych nie jest możliwa ich modyfikacja. Zmiany można wprowadzać
jedynie dokumentem Korekta. Program umożliwia również wygenerowanie i wydruk w porządku chronologicznym
ewidencji określonych w przepisach oraz przygotowywanie raportów z dokumentacji na żądanie organów
podatkowych.
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