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Akcja edukacyjna Ministerstwa Finansow, ktora zach^ca do brania i wydawania paragonow
fiskalnych zostala przediuzona o 6 miesi^cy i potrwa do 31 marca 2017 r. - poinforinow.il
wiceminister finansow Leszek Skiba. To efekt duzego zainteresowania lo ter i< j i pozytywnych
zmian w postawach Polakow, ktorzy coraz cz^sciej pami^tajq o znaczeniu paragonow podczas
zakupu towarow i ushig. Do korica sierpnia br. uczestnicy loterii zarejestrowali blisko 107
milionow paragonow. 12 wrzesnia 2016 r. przekazalismy juz d/jesiatego Opla Astra, ktory
pojedzie do pana Jacka z Mszany Dolnej. To jedna ze 131 nagrod, ktore dotychczas
wydalismy w loterii.

Dotychczasowe efekty
Narodowa Loteria Paragonowa jest projektem edukacyjnym wpisuj^cym sie^ w program dzialari,
ktore zmierzaJ3 do odbudowania wplywow podatkowych paristwa, realizowany przez obecne
kierownictwo Ministerstwa Finansow. Akcja promuje postawy obywatelskie, takie jak placenie
podatkow i uswiadamia Polakom, ze bior^c paragony wspierajq uczciwy obrot gospodarczy. Loteria
wystartowala 1 pazdziernika 2015 r. Juz pierwsze miesi^ce jej trwania pokazaly, ze przynosi
konkretne efekty. Wbadaniu IPSOS (XII 2015) 58 proc. respondentow uznalo, ze dzi^ki akcji
branie i wydawanie paragonow b^dzie czyms ocz}rwistym i normalnym. Prawie polowa (48 proc.)
wskazala, ze loteria b^dzie miala korzystny wplyw na stan finansow publicznych.

ZnaczQco wzrosl odsetek respondentow deklaruj^cych, ze gdy nie otrzymuj^ paragonu zawsze o
niego proszq - z 7 do 31 proc. przy zakupie towarow i z 5 do 28 proc. przy placeniu za usiugi. Z
danych Ministerstwa Finansow wynika m.in., ze ogolna liczba kas rejestruj^cych w IV kw. 2015 r.
(czyli pierwszych trzech miesiqcach loterii) wzrosla o prawie 15 proc. w porownaniu do IV kw.
2014 r. W tym samym okresie w premiowanej wowczas branzy (fryzjerstwo i pozostale zabiegi
kosmetyczne) liczba kas wzrosla o 38 proc. a wielkosc obrotow o 1/5. Wzrost deklarowanych
wplywow z VAT w premiowanej branzy wyniosl blisko 13 proc.

O popularnosci loterii swiadczy to, ze do 31 sierpnia 2016 r. Polacy zarejestrowali na stronie akcji
106,972 mln paragonow fiskalnych.

NLP przeciwdziaia szarej strefie
Wi^kszosc przedsi^biorcow, ktorzy sprzedaj^ towary i swiadczy usiugi, ma obowi^zek stosowania
kas fiskalnych. Niestety cz^sc z nich uchyla sie^ od tego obowi^zku, a inni, chociaz posiadaj^ kase^
fiskalnq, nie rejestrujq obrotow za kazdym razem. W ten sposob ukrywaj^ swoje obroty, a



konsument nie otrzymuje paragonu fiskalnego. Jednak kupujqc towary czy korzystajqc z uslug i tak
placi cene^ brutto, czyli z naliczonym podatkiem, tyle ze cala kwota trafia do kieszeni nieuczciwego
sprzedawcy. Przez to s^ zanizane wplywy do budzetu panstwa z tytulu VAT, ktory stanowi prawie
polowe^ wszystkich dochodow budzetu panstwa.

Narodowa Loteria Paragonowa w nowatorski w Polsce sposob i dzi^ki cennym nagrodom (Ople
Insignie i Astry, laptopy i tablety) ma zwi^kszyc liczbe^ paragonow wydawanych i odbieranych
przez podatnikow, a w efekcie prowadzic do zmniejszenia szarej strefy i uszczelnienia systemu
podatkowego. Kampania przypomina, ze osoby, ktore nie placa^ podatkow, oszukujq w pierwszej
kolejnosci swoich klientow i wypychaj^ z rynku uczciwych przedsi^biorcow. A przywlaszczone
przez nich pieniqdze powinny zostac wydane na nasze bezpieczeristwo, zdrowie czy edukacj^.

Przed startem loterii
Z badari przeprowadzonych przed uruchomieniem loterii na zlecenie Ministerstwa Finansow
wynikalo, ze polowa Polakow nie ma zdania, czy wydawanie bqdz niewydanie paragonu
w jakikolwiek sposob wplywa na srodki z podatkow uzyskiwane przez paristwo. Tylko 5 proc.
twierdzilo, ze rezygnuje z zakupow, w sytuacji gdy podejrzewa, ze sprzedawca nie odprowadza
podatku od transakcji. Blisko 40 proc. osob uwazalo, ze nie ma to dla nich znaczenia lub ze
prowadzenie tego rodzaju kontroli nie nalezy do nich.

Zasady udziahi w loterii
W Narodowej Loterii Paragonowej moze wziqc udzial kazdy paragon fiskalny wystawiony na
kwot£ minimum 10 zl. Uczestnikami loterii moga^ bye osoby, ktore ukonczyly 18 lat i zarejestruj^
paragon na www.loteriaparagonowa.gov.pl. Clink otwiera nowe okno w innym serwisie).

Loteria b^dzie trwac 18 miesi^cy, od 1 pazdziernika 2015 r. do 31 marca 2017 r.

Nagrody
Kluczyki do dziesiqtego Opla Astry przekazal panu Jackowi z Mszany Dolnej wiceminister
finansow Leszek Skiba. Pan Jacek, nauczyciel w szkole dla dzieci niewidomych, uczestniczy w
Narodowej Loterii Paragonowej od samego pocz^tku. Co miesiqc rejestruje ok. 100-150
paragonow, ktore zbiera cala rodzina. Szcz^sliwy paragon, ktory okazal sie^ wart auta, dostal w
aptece za zakup lekarstw dla zony. Pan Jacek uwaza, ze kazdy sprzedawca powinien wydawac
paragony i bierze dowody zakupu, odkqd je wprowadzono.

Do tej pory w naszej akcji edukacyjnej wydalismy juz 131 cennych nagrod, w tym:

• 10 samochodow Opel Astra
• 3 samochody Opel Insignia
• 64 iPady Air 2
• 54 notebook! Lenovo.



Wez paragon ze sob^ - startuje akcja informacyjna
Ministerstwa Finansow
Zrodlo: Ministerstwo Finansow Autor: Ministerstwo Finansow

Pod haslem ,,Wez paragon ze soba/' w calym kraju rusza ogolnopolska kampania
informacyjna Ministerstwa Finansow. Akcja ma uswiadomic Polakom z czym wiqze sie^ nie
wydawanie paragonow fiskalnych na stacjach paliwowych i nie zabieranie ich ze sobq w
przypadku otrzymania. Kampania prowadzona bed/je od wrzesnia do listopada 2016 roku.

Ministerstwo Finansow analizuj^c mechanizmy wystejpuja_ce w szarej strefie odnotowuje coraz
cz^stsze sygnaly o naduzyciach wyst^puj^cych na stacjach paliw.

Jedna^ z najcz^stszych nieprawidlowosci jest niewydawanie paragonu fiskalnego nieuwaznemu
klientowi lub zbieranie nieodebranych przez klienta paragonow fiskalnych. Proceder ten moze miec
dalsze konsekwencje polegaja^ze na wystawianiu tzw. ,,pustych" faktur na podstawie niewydanych
lub nieodebranych paragonow fiskalnych. Uczestnicz^ w nim zarejestrowane i legalnie dzialaj^ce
podmioty. ,,Puste" faktury to faktury niedokumentuja/ze rzeczywistych zdarzeri gospodarczych,
maj^ce na celu m.in. zawyzenie kosztow w dzialalnosci gospodarczej oraz zwi^kszenie podatku
naliczonego. Dokumenty te nast^pnie s^ przekazywane ,,umowionym" podmiotom prowadz^cym
dzialalnosc gospodarczq w celu wygenerowania niemaj^cych odzwierciedlenia w rzeczywistosci
kosztow dziaialnosci, a takze nienaleznego podatku naliczonego. Takie dzialania godz^ w
uczciwych przedsi^biorcow, ktorym trudniej jest konkurowac z oszustami osi^gaj^cymi nienalezne
korzysci.

" Chcemy uczulic podatnikow na naduzycia zwi^zane z wyludzaniem podatku VAT. Wystarczy, ze
kazdy z nas tankujqc paliwo zabierze ze sob^ paragon fiskalny, by zapobiec takim sytuacjom.
Wazne jest dla nas nawiqzanie wspolpracy z branzq paliwowq, dla ktorej rowniez ta kwestia jest
wazna. Dlatego partnerami kampanii 53 mi^dzy innymi Polska Izba Paliw Plynnych oraz Polska
Organizacja Przemyslu i Handlu Naftowego" - mowi wiceminister finansow Leszek Skiba.

W ramach kampanii uruchomiona zostanie zakladka na stronie www.mf.gov.pl (link otwiera nowe
okno) poswi^cona kampanii, w ktorej znajda^ sie^ m.in. materialy informacyjne do pobrania np. dla
przedsi^biorcow. Dzi^ki wspolpracy z organizacjami branzowymi: Polskq Organizacj^ Przemyslu i
Handlu Naftowego oraz Polsk^ Izbq Paliw Plynnych, na stacjach benzynowych nalez^cych do ich
czlonkow pojawia^ si^ materialy informacyjne w postaci plakatow. Plakaty, a takze plansze
wyswietlane na monitorach b^d^ widoczne tez w salach obslugi podatnika w urz^dach i izbach
skarbowych w calej Polsce. Na stronach www publikowane b^d^ banery kieruj^ce na dedykowan^
kampanii zakladk^. Uzupelnieniem kampanii b^dzie ogolnopolska akcja reaJizowana na
wielkoformatowych ekranach wizyjnych rozmieszczonych w wybranych lokalizacjach na terenie



f

calego kraju. Nosniki umieszczone b^d^ w miejscach o duzym nat^zeniu ruchu, szczegolnie
samochodowego. Kampania b^dzie prowadzona przy aktywnym wsparciu rzecznikow prasowych
wszystkich izb skarbowych. Do wspolpracy ministerstwo zaprosilo takze Generally Dyrekcje^ Drog
Krajowych i Autostrad oraz Policj^.Kampania skierowana jest do ogolu konsumentow i
podatnikow, ze szczegolnym naciskiem na kierowcow. Ponadto skierowana jest do przedsi^biorcow
i organizacji branzowych dzialaj^cych w sektorze paliw plynnych.

Dzialania informacyjne i edukacyjne sq prowadzone rownolegle do nowelizacji ustawy o VAT i
akcyzie, stanowi^cej tzw. pakiet paliwowy. Nowe rozwiqzania zdecydowanie ogranicza^ mozliwosc
dokonywania oszustw podatkowych w obrocie wewnajrzwspolnotowym i przyczynia^ sie^ do
zwi^kszenia legalnej sprzedazy paliw oraz bezpieczenstwa ich nabywcow.

Ministerstwo apeluje rowniez, by w przypadku, gdy stwierdzimy, ze sprzedawca nie wydaje
paragonow lub zbiera wystawione i nieodebrane paragony fiskalne zglosmy te nieprawidlowosci na
numer bezplatnej infolinii: 800 807 007 lub adres e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl, ktore 53
przeznaczone m. in. do zglaszania naduzyc wyst^puj^cych na stacjach paliw.

w e z p a r a g o n z e so

Wi^cej o akcji: Wez paragon ze sob^ (link otwiera nowe okno w serwisie zewnqtrznyirO

Kampania ,,Wez paragon" jest organizowana przez Ministerstwo Finansow cyklicznie od 2002
roku. Jej celem jest uswiadomienie Polakom roli paragonu fiskalnego i minimalizowanie
negatywnych efektow nierzetelnego ewidencjonowania obrotow na kasach rejestruj^cych przez
przedsi^biorcow. Duza grupa podatnikow sprzedaj^cych towary i swiadcza/zych uslugi ma
obowi^zek ewidencjonowania obrotow na kasach rejestruj^cych. Cz^sc przedsi^biorcow uchyla si^
jednak od obowi^zku ich instalowania. 84 rowniez i tacy, ktorzy mimo tego, ze posiadaj^ kas^
rejestruj^c^ nie ewidencjonuj^ wszystkich swoich obrotow, a powinni to robic za kazdym razem.
Tego typu naduzycia wplywaj^ na uszczuplenie wplywow z tytulu podatku VAT, co ma negatywny
wplyw na budzet panstwa i w efekcie na kondycj^ i rozwoj calego spoleczehstwa b^dqcego
odbiorc^ uslug finansowanych przez panstwo, takich jak edukacja czy sluzba zdrowia. Po drugie
zmniejsza to konkurencyjnosc uczciwego sprzedawcy lub uslugodawcy, ktory rzetelnie placi
podatek VAT. Po trzecie wreszcie takie zachowania przyczyniaj^ siê  do powi^kszania szarej strefy i
w efekcie oslabiaj^ polsk^ gospodark^.

W 2015 roku kampania odbywala sie^ pod haslem ,,Nie daj sie^ oszukac - Sprawdz paragon" i
dotyczyla branzy gastronomicznej. Rok wczesniej, w 2014 roku, w odslonie pod haslem ,,Nie b^dz
jeleri. Wez paragon" Ministerstwo Finansow zach^calo podatnikow do brania paragonow,
nawi^zuj^c wspolprac^ z rysownikiem Andrzejem Mleczko.


