"Weź paragon"
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie przypomina o wakacyjnej intensyfikacji działań
w ramach całorocznej akcji Ministerstwa Finansów „Weź paragon”.
Obowiązujące przepisy podatkowe nakładają na podatników (z wyłączeniem podatników zwolnionych)
bezwzględny obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy
rejestrującej. Nie wszyscy podatnicy wypełniają rzetelnie ten obowiązek, nie ewidencjonują na kasie
fiskalnej

całości

obrotu

i

nie

wydają

klientowi

paragonu.

W ten sposób zaniżają należne wpływy do budżetu państwa oraz pozbawiają klienta przysługujących mu
praw konsumenckich. Takie zachowanie sprzyja również nieuczciwej konkurencji i wzrostowi „szarej
strefy”.
W celu przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom Urząd Skarbowy w Krotoszynie rozpoczyna
wzmożone działania, w trakcie których skontroluje prawidłowość wydawania paragonów z kas
fiskalnych. Ponadto podjęta zostanie szeroko zakrojona aktywność informacyjno-edukacyjna mająca na
celu podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa oraz kształtowania właściwych postaw
obywatelskich, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
Kampania przypomina, że biorąc paragon:
•

ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,

•

wspieramy uczciwą konkurencję,

•

zmniejszamy szarą strefę,

•

zyskujemy pewność, że zapłacony przez nas w cenie towaru czy usługi podatek trafi do
budżetu państwa,

•

mamy możliwość porównania cen oraz pewność, że nie zostaliśmy oszukani.

Wszystkich podatników zachęcamy do wspierania kampanii i czynnego udziału w kształtowaniu
poprawnych

praktyk

konsumenckich

i
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strefy”.
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Przypominamy, że w przypadku powzięcia wiadomości o nieuczciwych praktykach, bądź posiadania
wiedzy na temat działań przedsiębiorców niezgodnych z przepisami prawa podatkowego, obowiązkiem
obywatelskim winno być zgłoszenie powyższego do właściwego urzędu skarbowego.
W związku z powyższym, w celu zapewnienia sprawnej realizacji założeń akcji promowanej
przez Ministerstwo Finansów, w Urzędzie Skarbowym w Krotoszynie przygotowano stanowiska
eksperckie oraz numery kontaktowe pod którymi pracownicy jednostki będą przyjmowali zgłoszenia,
bądź zalecali działania prewencyjne:
62 725 19 14, 62 725 19 79 lub us3013@wp.mofnet.gov.pl
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