2018-06-18

Sejm rozpoczął prace nad projektem wprowadzającym kasy fiskalne online
Posłowie rozpoczęli prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz
ustawie - Prawo o miarach. Przepisy wprowadzają m.in. kasy fiskalne online. Uzasadnienie projektu
przedstawił Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. - Mamy różne metody
uszczlenienia systemu podatkowego. Jedną z nich jest kasa online. To rozwiązanie powoduje, że
ewidencja sprzedaży prowadzona jest w najnowocześniejszy sposób - powiedział wiceminister. Sejm
skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Źródło: sejm.gov.pl (op.pb)

2018-04-19

KAS i Policja uderzyły z ogromną siłą w rynek nielegalnego obrotu paliwami
Ponad 300 policjantów CBŚP i funkcjonariuszy KAS wzięło udział w akcji skierowanej wobec
podejrzanych o przekształcanie parametrów oleju smarowego i opałowego oraz wprowadzanie go do
obrotu jako oleju napędowego, bez opłacenia podatków. Zatrzymano 20 osób, zlikwidowano odbarwialnię
olejów i zabezpieczono 200 tysięcy litrów paliwa, wartego około 880 tys. zł. Zarząd w Bydgoszczy CBŚP
pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Włocławku prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy
przestępczej, która działała w okresie od listopada 2016 r. do kwietnia 2018 r. na terenie Polski i innych
krajów Unii Europejskiej. …

2018-03-28

MF udostępni dane podatkowe dużych firm
Zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o CIT Ministerstwo Finansów upubliczni dane podatkowe
firm, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych. Polskie
rozwiązania w tym zakresie są realizacją polityki przejrzystości podatkowej, przyjętej w wielu krajach
Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności zostaną opublikowane dane podatkowe za poprzednie lata
podatkowe (2012-2016). Ich publikacja nastąpi do końca kwietnia 2018 r. Natomiast dane podatkowe za
2017 r. będą upubliczniane po ich wpłynięciu oraz wstępnej weryfikacji przez urzędy skarbowe.
Planowany termin ich publikacji to …

2018-01-24

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu
akcyzy od samochodu osobowego. Szczegóły w załączniku.

2017-12-15

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku
oznaczania znakami akcyzy
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień
wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Szczegóły w załączniku.

2017-12-04

Szybszy zwrot VAT na koniec roku
Resort finansów zaplanował powtórkę operacji przyspieszonych zwrotów VAT. Chce jeszcze w grudniu
przelać firmom 5 mld zł, które normalnie trafiłyby do nich później - czytamy w dzisiejszym "Dzienniku
Gazecie Prawnej". Taki zabieg miał już miejsce w poprzednim roku. Wówczas tylko w grudniu na konta
przedsiębiorców wróciło 6,2 mld zł z podatku od towarów i usług. Normalnie termin tych zwrotów
przypadał na styczeń i luty. Tempo było na tyle ekspresowe, że część firm otrzymywała VAT w ciągu
trzech dni. Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna" (op.pb)

2017-11-29

Uwaga na fałszywe e-maile rzekomo przesyłane przez KAS
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) otrzymały informację o rozsyłanych
na skrzynki pocztowe obywateli i przedsiębiorców wiadomościach, które zawierają załącznik ze złośliwym
kodem, udający deklarację. W polu nadawcy widnieje Krajowa Administracja Skarbowa, chociaż
wiadomości faktycznie wysłane zostały z zagranicznych, prawdopodobnie przejętych kont pocztowych.
MF informuje, że KAS w prowadzonych sprawach komunikuje się w sposób przewidziany przepisami
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a faktury nie są przesyłane drogą elektroniczną. W przypadku
innych wiadomości otrzymywanych w …

2017-11-16

Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.
Wprowadzono regulacje, które mają usprawnić funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie
zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP). W rezultacie ma to ułatwić podejmowanie
i prowadzenie działalności gospodarczej. W praktyce obsługa przedsiębiorców ma być sprawniejsza –
uproszczony zostanie …

2017-11-06

Ministerstwo Finansów ostrzega przed optymalizacją podatkową
Ministerstwo Finansów zidentyfikowało przypadki nadużywania zwolnienia podatkowego dla dywidend
poprzez dokonywanie ich wypłat z wykorzystaniem spółek pośredniczących. Schematy opisane w
ostrzeżeniu stosowane są przede wszystkim w przypadkach, gdy zagraniczny inwestor nabywa udziały w
polskich spółkach („spółki operacyjne") nie bezpośrednio, ale z wykorzystaniem spółek zlokalizowanych
w innych państwach UE/EOG, np. w Luksemburgu („spółki pośredniczące"). W efekcie powstaje
struktura, w której udziałowcem spółek polskich są spółki pośredniczące (UE/EOG), których z kolei
udziałowcem jest ten inwestor zagraniczny …

2017-10-25

List Podsekretarza Stanu Pawła Cybulskiego w sprawie JPK dla mikroprzedsiębiorców
Przekazujemy Państwu list od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Pawła Cybulskiego,

kierowany do wszystkich przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Izbie Paliw Płynnych. Dotyczy on
wprowadzenia, od stycznia 2018 roku, obowiązku prowadzenia przez mikroprzedsiębiorców
elektronicznej ewidencji VAT. Celem MF jest, aby informacja o JPK_VAT dotarła do każdego
mikroprzedsiębiorcy w Polsce. Pod linkiem dostępny jest krótki film instruktażowy dotyczący JPK.
Wszelkie bieżące informacje dostępne są na dedykowanej stronie internetowej www.jpk.mf.gov.pl. Z
załącznikach: List od Podsekretarza Stanu w …

2017-10-09

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS
Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, należy wpłacać na
indywidualny numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku
składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte. Informację o
numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.
Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych,
powinien to zrobić jak najszybciej. Dzięki zmianie płatnicy zamiast kilku przelewów wypełnią tylko
jeden, co oznacza dla nich niższe …

2017-09-11

Fiskus będzie kupować puste faktury
Ministerstwo Finansów chce, by służby skarbowe mogły kupować puste faktury. Dzięki temu sprawdzą,
kto korzysta z „dostawców kosztów” i oszukuje na podatkach - czytamy w dzisiejszym "Dzienniku Gazecie
Prawnej" Krajowa Administracja Skarbowa już teraz ma prawo do zakupu kontrolowanego, ale może to
robić tylko w określonych przypadkach. Jak ustalił DGP, Ministerstwo Finansów pracuje nad czymś w
rodzaju uproszczonej wersji zakupu kontrolowanego. Chce, żeby kontrolerzy KAS mogli odpowiadać na
ogłoszenia w stylu „sprzedam koszty” i kupować puste faktury po to, żeby zdobyć NIP nieuczciwego
wystawcy faktury. …

2017-09-05

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017
W Dzienniku Ustaw została ogłoszone Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca
świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu)
towarów lub usług. Szczegóły w załączniku.

2017-08-24

Paweł Gruza: Chcemy wygrać wojnę z przestępczością VAT
Przez lata przyciągaliśmy wyłudzaczy podatków, ale ten czas się kończy. Uszczelnienie systemu przynosi
efekty. Mamy kolejne narzędzia do walki z oszustami - mówi w wywiadzie dla "Dziennika Gazety
Prawnej" Paweł Gruza, wiceminister finansów. Minister wyjaśnia, że po sześciu miesiącach wpływy z
VAT były wyższe o 17,5 mld zł niż rok wcześniej, to wzrost o 28 proc. To wyniki, których nie można
wytłumaczyć tylko lepszą sytuacją gospodarczą czy rosnącą bazą VAT. O pełnym sukcesie będzie można
jednak mówić, gdy firmy wyłudzające VAT całkowicie wycofają się z Polski. - Jest coś, co będzie
świadczyć o tym, że …

2017-07-17

Uszczelnienie systemu podatkowego i odbudowa bazy podatkowej w CIT
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw podatkowych, który zakłada m.in.
odbudowanie źródeł dochodów w CIT. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada m.in. powiązanie
miejsca opodatkowania z miejscem uzyskiwania dochodu oraz określa reakcje na konkretne przykłady
agresywnej optymalizacji podatkowej. Chodzi przede wszystkim o duże przedsiębiorstwa, głównie

międzynarodowe. Stosowane przez nich sposoby …

2017-07-13

Konsultacje podatkowe dotyczące JPK_VAT
Rozpoczęły się konsultacje podatkowe na temat ulepszenia i możliwej rozbudowy schemy JPK_VAT.
Uwagi z uzasadnieniem można zgłaszać do 7 sierpnia. Z perspektywy organów podatkowych niezwykle
istotne jest, żeby pliki JPK_VAT zawierały informacje, które umożliwiają efektywną i szybką analizę.
Natomiast dla przedsiębiorców ważne jest, aby były one łatwo i skutecznie generowane z ich systemów IT
oraz bez przeszkód przesyłane na serwery MF. Pliki JPK_VAT dają też podatnikom duże możliwości
wprowadzenia mechanizmów kontroli wewnętrznej ich rozliczeń VAT. Ze względu na wyniki analiz
Ministerstwa Finansów i Krajowej …

2017-07-11

Fiskus będzie mógł ścigać podatnika najdłużej przez 25 lat
25 lat. Maksymalnie przez tyle czasu urząd skarbowy będzie mógł żądać daniny. Dzisiejsza zasada
przedawnienia jej po 5 latach nie działa - informuje dzisiejszy "Dziennik Gazeta Prawna". Ministerstwo
Finansów przygotowało projekt nowej ordynacji podatkowej. Nowe przepisy regulują, jak długo
skarbówka może domagać się zapłaty zaległych podatków. Jak wyliczyli dziennikarze "DGP", jeśli fiskus
wykorzysta wszystkie dostępne możliwości zawieszenia lub przerwania przedawnienia zaległości
podatkowych, to termin dochodzenia roszczeń będzie wynosił maksymalnie 25 lat. Źródło: DGP (op.pb)

2017-06-09

Rozporządzenia w sprawie rodzajów oraz prawnej kontroli metrologicznej przyrządów
pomiarowych
W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia
2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej
oraz zakresu tej kontroli http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/0885 Data ogłoszenia: 2017-05-08
oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli
metrologicznej przyrządów pomiarowych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/0969 Data ogłoszenia:
2017-05-17

2017-06-08

Teresa Czerwińska wiceministrem finansów
Dr hab. Teresa Czerwińska została z dniem 7 czerwca 2017 r. powołana na funkcję podsekretarza stanu
w Ministerstwie Finansów. Dotychczas była wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Teresa
Czerwińska jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, ekspertem od budżetowania i finansów
publicznych. Dr hab. Teresa Czerwińska urodziła się 7 września 1974 r. Studia magisterskie ukończyła na
Wydziale Nauk Społecznych (w 1997 roku) oraz na Wydziale Zarządzania (w 1998 roku) Uniwersytetu
Gdańskiego. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych (od 2010 roku). Zainteresowania
naukowe Pani minister oraz aktywność w …

2017-06-08

Polska wśród inicjatorów międzynarodowego porozumienia przeciw unikaniu
opodatkowania
Wicepremier Mateusz Morawiecki podpisał 7 czerwca 2017 r. Konwencję przeciwdziałającą ukrywaniu
dochodów przed opodatkowaniem. Dzięki temu do umów podatkowych zostaną wprowadzone
mechanizmy, które pozwalają na uszczelnienie systemów podatkowych i ograniczenie nieuczciwego
unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym. Konwencja będzie promować uczciwą
konkurencję między firmami, ponieważ wyeliminuje wiele możliwości międzynarodowej optymalizacji
podatkowej. Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na
celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i …

2017-06-06

Sprzedaż paliwa rośnie, wpływy z akcyzy wolniej

W zeszłym roku oficjalna sprzedaż paliw w Polsce wzrosła o 13 proc. Tymczasem dochody fiskusa z
akcyzy na paliwa zwiększyły się tylko o 5,3 proc., a od autogazu - nawet się skurczyły - czytamy w
dzisiejszej "Gazecie Wyborczej". Zdaniem ekspertów tak duża różnica pomiędzy wzrostem
legalnej sprzedaży, a wpływami podatkowymi wynika z niedostatecznego uszczelnienia systemu
podatkowego. Warto jednak podkreślić, że pakiet paliwowy i energetyczny, mające na celu walkę z szarą
strefą na rynku paliw weszły w życie dopiero w drugiej połowie 2016 r. Zatem efekty fiskalne tych
ustaw będą w …

2017-06-01

Odebrał paragon ze stacji paliw i wygrał samochód
31 maja 2017 r. przed gmachem Ministerstwa Finansów odbyło się 18. wręczenie nagrody głównej Opla
Astry i 6. wręczenie nagrody specjalnej Opla Insigni w Narodowej Loterii Paragonowej. Ostatnią
premiowaną branżą była sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Polska
Izba Paliw Płynnych, realizując swe statutowe zadania wspierania uczciwej konkurencji w obrocie
gospodarczym, była partnerem akcji. Finałowi zwycięzcy: pani Elżbieta z Grudziądza i pan Bronisław z
Gorlic z radością odebrali kluczyki do swoich samochodów z rąk wiceministra finansów Pawła Gruzy.
Podczas spotkania ze …

2017-05-31

Wykrycie wielkiej, międzynarodowej karuzeli VAT
Analizy przeprowadzone przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy (MUCS) w Warszawie pozwoliły na
wykrycie karuzel podatkowych, które były wykorzystywane do wyłudzania podatku VAT na wielką skalę.
Brało w nich udział co najmniej 170 podmiotów polskich oraz 55 firm zagranicznych, m.in. z Cypru,
Słowenii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Węgier, Belgii, Słowacji, Bułgarii, Czech, Estonii oraz Niemiec.
Wyłudzony z budżetu państwa podatek VAT według wstępnych wyliczeń to ponad 108 mln zł, a wartość
wystawionych faktur, którymi posłużono się w oszustwie, według szacunków wyniosła 570 mln zł. Wykrycie tak dużej i dobrze …

2017-05-31

UE przeciw unikaniu opodatkowania przez koncerny wielonarodowe
29 maja 2017 r. przedstawiciele państw UE przyjęli regulacje, które mają pomóc w walce z unikaniem
opodatkowania przez międzynarodowe koncerny. Nowe przepisy mają utrudnić korporacjom korzystanie z
różnic w regulacjach w Unii i krajach trzecich. W spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za
sprawy konkurencji wziął udział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Zmiana
w dyrektywie odnosi się do rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw
trzecich. Tzw. hybrydowe niedopasowania występują, gdy kraje mają różne przepisy dotyczące
opodatkowania niektórych dochodów …

2017-05-29

Wyjaśnienia MF co do charakteru gier na automatach
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, które dotyczą charakteru gier urządzanych na
automatach, Ministerstwo Finansów informuje, że grami na automatach są gry na urządzeniach
mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry
odpowiadające zasadom gier na automatach, urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub
rzeczowe, w których gra zawiera element losowości (art. 2 ust. 3 ustawy o grach hazardowych). Grami na
automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w
tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, …

2017-05-25

Wpływy z podatku VAT wciąż wysokie
Wg szacunkowych danych w okresie styczeń - kwiecień 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe
o 11,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym
okresie o 21,0 % r/r. Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - kwiecień 2016 r. odnotowano
we wszystkich głównych podatkach: •dochody z podatku VAT były wyższe o 33,8% r/r (tj. ok. 14,4 mld
zł),•dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,6%r/r (tj.ok.0,7 mld zł),•dochody z
podatku PIT były wyższe o 7,6% r/r (tj.ok.1,1mldzł),•dochody z podatku CIT były wyższe o 15,1% r/r …

2017-05-15

Split payment trafił do konsultacji
Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
wprowadzający system podzielonej płatność w rozliczaniu podatku VAT (ang. split payment), został
opublikowany w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Split payment ma być dobrowolny - w
zamian Ministerstwo Finansów oferuje system zachęt. Ma radykalnie ograniczyć nadużycia i przestępstwa
przy rozliczaniu VAT. Ministerstwo Finansów szacuje, że dzięki tej ustawie w ciągu 10 lat w budżecie
państwa przybędzie ok. 82 mld zł. (op.pb)

2017-05-08

Split payment za kilka dni trafi do konsultacji
Brak kar, ekspresowe zwroty, koniec odwróconego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności w VAT —
tak fiskus chce przekonać firmy do split paymentu - informuje dzisiejszy "Puls Biznesu". Projekt ustawy,
który za kilka dni trafi do konsultacji zakłada, że już od przyszłego roku przedsiębiorcy będą mogli
dobrowolnie skorzystać z mechanizmu, w którym płatność będzie dzielona na kwotę netto — wpłacaną
przez nabywcę na konto dostawcy oraz podatek, który trafia bezpośrednio na specjalne konto VAT.
Wyjątkowo dla niektórych branż split payment ma być obligatoryjny. Ministerstwo Finansów liczy, że …

2017-03-27

Spotkanie nt. unijnych procedur dla małych przedsiębiorstw
Ministerstwo Finansów oraz Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu we współpracy z Komisją
Europejską zorganizowały seminarium dotyczące przeglądu pakietu środków upraszczających na rzecz
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które są zawarte w dyrektywie VAT-owskiej. Seminarium,
zorganizowane w ramach Programu Komisji Europejskiej Fiscalis 2020 w formie warsztatów, miało za
zadanie wsparcie Komisji w przygotowywaniu kompleksowego pakietu środków upraszczających na rzecz
MŚP. Chodzi o utworzenie otoczenia, które sprzyja rozwojowi MŚP i jest korzystne dla handlu
transgranicznego. Potrzeba takich prac wynika z …

2017-03-23

Obowiązki uczestników systemu monitorowania drogowego przewozu towarów
Zbliża się termin wejścia w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowe
przepisy zostały uchwalone przez parlament i oczekują na podpis prezydenta RP. Przedstawiamy
najważniejsze informacje o obowiązkach uczestników systemu. Nowe rozwiązania będą obowiązywać 14
dni po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw. Narzędzie do zwalczania szarej strefy System monitorowania
drogowego przewozu towarów to narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie
handlują m.in. paliwami płynnymi, olejami roślinnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem
tytoniowym lub wyłudzają podatek od …
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