2019-02-08

Wyższe od zakładanych wpływy do budżetu z podatku VAT
Dochody podatkowe w 2018 r. wyniosły 349,9 mld zł i były wyższe o 18,2 mld zł w stosunku do kwoty
zapisanej w ustawie budżetowej na 2018 r. Główną przyczyną były wyższe wpływy z podatku VAT.
Szacowane wpływy z podatku VAT wyniosły w 2018 r. 174,9 mld zł, tj. o 18,1 mld zł więcej w stosunku
do roku ubiegłego i o ponad 8,9 mld zł więcej w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na
2018 r. - Wzrost dochodów podatkowych budżetu państwa jest, obok dobrej sytuacji makroekonomicznej,
również wynikiem wprowadzenia szeregu działań uszczelniających system podatkowy i wdrażania nowych
rozwiązań w zakresie analizy …

2018-10-15

Polska wśród liderów pod względem zmniejszania luki VAT
Według firmy doradczej A.T. Kearney, Polska zajęła 5. miejsce wśród krajów najbardziej efektywnych
w redukcji szarej strefy. W latach 2007-2016 tzw. gospodarka cienia skurczyła się w Polsce o 30 proc., z
24,9 proc., do 17,4 proc. PKB.W 2016 r. Polska była piąta w Unii pod względem zmniejszania luki VAT z poziomu 24,3 proc. w 2015 r. spadła do 20,8 proc. w 2016 r. Według szacunków CASE
przygotowywanych na zlecenie Komisji Europejskiej, spadek o 3,5 pkt. proc. w ciągu roku był jednym z
najlepszych wyników w krajach Unii. Źródło: PAP (op.pb)

2018-10-12

Służby uniemożliwiły wyłudzenie 340 mln zł
Ścisła współpraca CBŚP, KAS i Prokuratury Regionalnej w Warszawie zapobiegła wyłudzeniu ponad
340 mln zł zwrotu nienależnego podatku VAT. Do sprawy zatrzymano 5 osób, którym przedstawiono m.in.
zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a następnie tymczasowo aresztowano. O olbrzymiej
skali procederu świadczyć może fakt, że łączna kwota fikcyjnej sprzedaży dokonana przez znikającego
podatnika tylko w jednym kwartale wyniosła prawie miliard złotych. Sprawa wyjaśniana jest przez
policjantów z warszawskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami
Podlaskiego Urzędu …

2018-03-30

MF: W lutym wzrost dochodów z tytułu podatku VAT
Ministerstwo Finansów podało wstępne wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - luty 2018 r. w
stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. W okresie styczeń-luty 2018 r. dochody podatkowe budżetu
państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - luty 2017 r. o 1,1%.Bardzo wysoka baza odniesienia,
a także znacznie przyspieszające w IV kwartale 2017 roku inwestycje (a co za tym idzie większe zwroty
podatku na początku br.) sprawiły, że w okresie styczeń-luty 2018 r. dochody z podatku VAT były niższe
niż zgromadzone w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednakże wpływy w samym lutym z tego
podatku były wyższe o …

2018-02-19

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
Krajowa Administracja Skarbowa oraz Ministerstwo Finansów zapewniają pomoc dla przedsiębiorców,

którzy do 26 lutego 2018 r. składają pierwszy JPK_VAT za styczeń br. Do 23 lutego wyznaczeni
pracownicy urzędów skarbowych będą wyjaśniać, jak tworzyć JPK_VAT i korzystać z aplikacji emikrofirma. Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) – czyli
elektroniczną ewidencję zakupów i sprzedaży VAT za styczeń 2018 r. – muszą złożyć do 26 lutego br.
Dlatego urzędy skarbowe uruchomią specjalne dyżury ekspertów, którzy wyjaśnią podatnikom, jak
korzystać z aplikacji e-mikrofirma i …

2018-01-03

Obowiązek JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. mają obowiązek
prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do
resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Od 1 stycznia 2018 r. ok.
1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączyła do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną
ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże
przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. „Chcemy
stale polepszać sytuację …

2017-12-15

Zarzuty za oszustwa podatkowe przy obrocie paliwami na kwotę prawie 70 milionów
złotych
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo dotyczące fikcyjnej sprzedaży paliw
płynnych pochodzących z Niemiec przy użyciu „pustych” faktur i nierzetelnych deklaracji podatkowych.
Do fikcyjnej sprzedaży dochodziło od 3 września do 29 listopada 2014 roku we Wrocławiu i w
Warszawie. Sprawcy doprowadzili do uszczuplenia podatku od towarów i usług w kwocie nie mniejszej
niż 69 milionów 803 tysiące złotych na szkodę Skarbu Państwa. Jak działała grupa przestępcza W toku
postępowania ustalono, że przedstawiciele spółek, których siedziby zarejestrowano we Wrocławiu,
„użyczyli” swoich danych członkom …

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)

2017-10-31

Wciąż wysokie wpływy z VAT
Sektor finansów publicznych wchodzi w deficyt, ale w budżecie państwa po III kwartałach nadal
utrzymywała się nadwyżka. Spora w tym zasługa wpływom z tytułu podatku VAT. W okresie styczeń –
wrzesień 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 23,7 mld zł w porównaniu z tym samym
okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim
poziomie, tj. 15,2% r/r. Wzrost dochodów w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2016 r.
odnotowano we wszystkich głównych podatkach, w tym dochody z podatku VAT były wyższe o 23,3% r/r
(tj. ok. 22,4 mld zł). Szacunki MF dotyczące całego …

2017-10-02

Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w
formie zestawów
Ministerstwo Finansów informuje i ostrzega, że w przypadku towarów i usług sprzedawanych w
zestawach, nieproporcjonalne obniżenie podstawy opodatkowania stawką podstawową w stosunku do

podstawy opodatkowania stawką obniżoną naraża podatnika na ryzyko sporu z organem podatkowym,
ponieważ tego rodzaju rozwiązania optymalizacyjne mogą zostać uznane przez organy podatkowe (po
dokonaniu analizy całokształtu okoliczności faktycznych) za praktykę stanowiącą nadużycie prawa, w
szczególności w kontekście zmiany ustawy o VAT, w której z dniem 15 lipca 2016 r. wprowadzono
definicję nadużycie prawa. Przez „nadużycie prawa" …

2017-09-29

Projekt ustawy dot. wykazu podatników VAT czynnych
Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projektowana regulacja zakłada publikowanie
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych wykazu podatników VAT czynnych, który będzie
aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Wykaz będzie stanowił bardzo ważne
narzędzie dla uczciwych podatników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich
kontrahentach, a więc informacji przede …

2017-09-26

Zarzuty za wyłudzanie podatku VAT przy fikcyjnym obrocie olejem rzepakowym
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu prowadzi
śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Wrocławia i innych
miejscowości w Polsce. Jej celem było wyłudzanie podatku od towarów i usług poprzez wystawianie
nierzetelnych faktur VAT mających potwierdzać obrót towarowy, który w rzeczywistości nie miał
miejsca. Nierzetelne faktury na ponad 7 milionów złotych Na podstawie dotychczasowych ustaleń
ujawniono nierzetelne faktury VAT o łącznej wartości ponad 7 mln zł. Wystawiane były one w związku
z fikcyjnymi …

2017-09-14

PiS sprawdzi, jak rząd PO-PSL walczył z wyłudzeniami podatku VAT
Specjalny zespół prokuratorów pokieruje śledztwem, które ma ustalić, czy urzędnicy rządu PO-PSL nie
zaniedbali walki z wyłudzeniami VAT - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Śledczy będą sprawdzać,
jak rząd PO-PSL przeciwdziałał wyłudzeniom podatku we wszystkich branżach. – Przedmiot
postępowania został wzbogacony o nowy zakres, większy niż ustalony pierwotną decyzją o przekazaniu
sprawy do prowadzenia w tutejszej prokuraturze. Obejmuje wszystkie działania i zaniechania
funkcjonariuszy publicznych podejmowane w związku z tworzeniem i zmianami regulacji prawnych, które
miały przeciwdziałać wyłudzeniom podatku VAT …

2017-08-09

Dochody i zwroty w VAT w latach 2007 - 2017
9 sierpnia 2017 r. wiceminister finansów Paweł Gruza i dyrektor Departamentu Poboru Podatków w MF
Tomasz Strąk podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów przedstawili dane dotyczące
dochodów i zwrotów w VAT od 2007 roku. Dane pokazują, że wprowadzone przez obecny rząd
rozwiązania skutecznie wpływają na poprawę ściągalności podatku od towarów i usług ograniczając skalę
nadużyć przy równoczesnym skróceniu okresu wypłaty należnych zwrotów VAT. Obserwowane
uszczelnienie VAT jest także miarą nieszczelności VAT w poprzednich kadencjach. Przedstawione
podczas konferencji dane znajdują się w prezentacji …

2017-06-09

Patologie w systemie VAT - debata PAP
Polski organy skarbowe coraz sprawniej uszczelniają system podatkowy, jednak aby zlikwidować
przestępczą działalność związaną z wyłudzeniami VAT konieczne są decyzje na szczeblu Komisji
Europejskiej. To tylko niektóre wnioski wypływające z debaty PAP pt. „Wystarczy nie kraść, czyli jak
dobrze żyć z polskim fiskusem”, zorganizowanej w Centrum Prasowym PAP. W debacie o VAT,
sposobach i dotychczasowych efektach uszczelniana systemu oraz planowanych zmianach uczestniczyli
przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Pracodawców RPP oraz
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dr hab. …

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 …

2017-06-07

Podejrzani o wyłudzenia VAT-u przy obrocie paliwami
Suwalska prokuratura okręgowa postawiła czterem przedsiębiorcom zarzuty udziału w zorganizowanej
grupie przestępczej, podejrzanej o wyłudzenie ponad 1 mln zł podatku VAT przy obrocie paliwami. Grupa
zaczęła działać w 2014 r. Wystawiła fikcyjne faktury na 6 mln zł, z czego ok. 1,2 mln zł to podatek VAT.
Przedsiębiorstwa prowadziły między sobą fikcyjny handel paliwami. Jedne spółki wystawiały innym
fałszywe faktury na sprzedaż paliwa. W ten sposób odzyskiwano od Skarbu Państwa podatek VAT,
którego nigdy nie zapłacono. Sprawa jest rozwojowa - w zainteresowaniu prokuratury jest więcej firm.
Źródło: PAP (op.pb)

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 …

2017-05-26

Powstanie lista działań wskazujących na należytą staranność na potrzeby VAT
Resort finansów pracuje nad listą działań wskazujących na należytą staranność. MF wyjaśnia też w
odpowiedzi na interpelację posła Jakuba Kuleszy, jakie okoliczności transakcji, które są nietypowe i
odbiegają od normalnych dotyczących transakcji danym towarem, powinny wzbudzić wątpliwości
podatnika i zainicjować dokładną kontrolę kontrahenta. Zdaniem resortu finansów, dołożenie należytej
staranności w zakresie weryfikacji kontrahentów nie kończy się na pozyskaniu kopii dokumentów nadania
Regon, NIP, odpisu z KRS czy innych dokumentów, np. koncesji na obrót paliwami. Należy również
dokładnie …

2017-05-24

27 zatrzymanych w sprawie lewych faktur na miliony złotych
Funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali kolejne 3 osoby zamieszane w obrót fikcyjnymi

fakturami VAT, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy. Straty Skarbu
Państwa z tytułu działalności tej grupy sięgają wielu milionów złotych. Agenci CBA zatrzymali dziś
kolejne trzy osoby podejrzane m.in. o obrót fikcyjnymi fakturami VAT oraz o udział w zorganizowanej
grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstwa prania
pieniędzy. Szacowana wartość uszczuplonego podatku z działalności tylko tych trzech osób wynosi około
3 mln złotych, a …

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

Wyłudzili 11,5 mln VAT na obrocie fakturami paliwowymi
Luksusowe zegarki znanych marek, kolekcje numizmatów i nieruchomości warte prawie 35 mln złotych
zabezpieczyli policjanci wrocławskiego CBŚP. Miało to związek z likwidacją zorganizowanej grupy
przestępczej, która poprzez fikcyjny obrót paliwami wyłudziła blisko 11,5 mln VAT i wyprała ponad 25
mln złotych. Policjanci wrocławskiego CBŚP uzyskali informację, że dwóch biznesmenów zarządzających
firmami handlującymi paliwami może być zamieszanych w fikcyjny obrót fakturami. Kiedy
funkcjonariusze pogłębili swoją wiedzę na ten temat, ustalili że wspomniani przedsiębiorcy - jeden z
Łodzi, drugi z okolic Wrocławia - mają …

2017-04-13

Wpływy z VAT po I kwartale o 40% wyższe niż w roku ubiegłym
Dane za I kwartał tego roku potwierdzają, że widać wyraźnie pozytywne rezultaty zarówno zmian w
prawie dotyczących podatków, w tym głównie podatku VAT, wprowadzonych w poprzednim roku przez
rząd premier Szydło, ale także zdecydowanej walki wszystkich służb państwowych z mafiami VATowskimi - pisze na swoim blogu europoseł Zbigniew Kuźmiuk. "Nie ma jeszcze oficjalnych danych
ministerstwa finansów dotyczących wpływów podatkowych z 4 najważniejszych podatków (VAT, akcyza,
PIT i CIT) za I kwartał tego roku, ale pojawiły się już dane dotyczące podatku VAT. Dane te mogą
dosłownie szokować, ponieważ okazuje się, że po …

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 …

2017-03-24

Większość Polaków nie rozumie systemu podatkowego
Dla większości Polaków obecny system podatkowy jest nieodpowiedni, przede wszystkim ze względu na
jego skomplikowanie i niezrozumienie. 93% Polaków uważa, że system ten powinien zostać uproszczony.
Obecny system jest postrzegany jako nieprzyjazny, niesprawiedliwy, skomplikowany i niezrozumiały –
wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Maison&Partners. - Przeprowadzone badania pokazały,
że jeżeli chodzi o rozumienie systemu podatkowego to jest bardzo źle. Większość Polaków nie rozumie o
co w tym systemie chodzi, nie ma świadomości jakie podatki płaci. 16 proc. pracujących na umowę o
pracę Polaków jest …

2017-03-10

Akty wykonawcze do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Od 1 marca obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniach: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i
Finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez
funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 397)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do
wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 239)

2017-02-13

25 lat więzienia za wyłudzenia VAT
Posłowie przyjęli poprawkę Senatu do nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw,
zaostrzającej kary za wyłudzanie VAT na podstawie fikcyjnych faktur. Ustawa trafi teraz do podpisu
prezydenta. Ustawa wprowadza do Kodeksu karnego nowe kategorie przestępstw: wystawianie fikcyjnych
faktur VAT, a także podrabianie i przerabianie faktur oraz używanie ich jako autentycznych. Nowelizacja
zakłada, że kara 25 lat pozbawienia wolności będzie mogła być orzeczona za fałszowanie faktur VAT,
których wartość przekracza 10 mln zł. Karą więzienia od 3 do 15 lat będzie zagrożone fałszowanie faktur o
wartości …

2017-02-03

Wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną
Przypominamy, że na stronie Ministerstwa Finansów opublikowany jest wykaz podmiotów, które złożyły
kaucję gwarancyjną. Ma on pomóc nabywcom paliw uchronić się przed odpowiedzialnością za zaległości
podatkowe VAT sprzedawcy. Istnieją bowiem przesłanki, których spełnienie będzie wyłączać nałożenie na
nabywcę odpowiedzialności podatkowej w przypadku, gdy sprzedawca nie zapłaci podatku VAT. Jedną z
takich przesłanek jest ustanowienie przez sprzedawcę kaucji gwarancyjnej. Polega ona na tym, że nabywca
nie będzie ponosił odpowiedzialności podatkowej, jeżeli: - kupił towary od podmiotu wymienionego na
dzień dokonania …

2017-02-03

Można odliczyć VAT od zakupu stacji paliw
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że sprzedaż budynków komercyjnych nie jest zbyciem
zorganizowanej części przedsiębiorstwa i można od niej odliczyć VAT - czytamy w "Dzienniku Gazecie
Prawnej". Rozpatrywana przez NSA sprawa dotyczyła spółki, która kupiła grunt ze stacją paliw
wyposażoną w pełną infrastrukturę paliwową . Sprzedawca wystawił fakturę z 23 procentowym VAT, a
nabywca odliczył podatek w wysokości ok. 440 tys. zł. Po czterech latach fiskus dopatrzył się
nieprawidłowości. Stwierdził, że od transakcji powinien być PCC, a nie VAT, bo stacja paliw to
zorganizowana część przedsiębiorstwa. …
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