SZANOWNY PANIE/ SZANOWNA PANI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie przypomina o obowiązkach podatkowych
związanych z uzyskiwaniem dochodów w zakresie handlu za pośrednictwem Internetu
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W związku Informacja
z informacjami
wpływającymi
do urzędu
a także naw
podstawie
dokonanych analiz
ustalono, iż istnieją osoby (podatnicy), które - pomimo istnienia takiego obowiązku - nie
dla rolników opodatkowanych podatkiem VAT
deklarują uzyskanych kwot z transakcji dokonywanych za pośrednictwem Internetu, a tym
samym nie odprowadzają należnego podatku dochodowego od osób fizycznych / podatku
od towarów i usług.
Każdy, kto uzyskuje przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomych za pośrednictwem Internetu,
a nie prowadzi działalności gospodarczej zobowiązany jest do:
 wykazania w zeznaniu podatkowym PIT-36 (w pozycji inne źródła) dochodu
pomniejszonego o koszty jego nabycia, jeżeli sprzedaż rzeczy nastąpiła przed upływem
pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie,
 obliczania podatku wg skali podatkowej łącznie od wszystkich uzyskanych dochodów
składając zeznanie podatkowe w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku
podatkowym, w którym rzecz została sprzedana.
WAŻNE!!! Sprzedaż rzeczy na aukcjach internetowych w sposób ciągły (powtarzalny)
i zorganizowany (zakup rzeczy w celu dalszej odsprzedaży) posiada znamiona działalności
gospodarczej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przychody z tego tytułu należy zatem opodatkować według zasad uregulowanych
w przepisach dotyczących działalności gospodarczej, a osoba dokonująca takiej sprzedaży
musi zarejestrować działalność gospodarczą i wypełniać związane z tym obowiązki
podatkowe, wśród których wymienić należy m.in.:
 prowadzenie ewidencji podatkowej,
 rejestrowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej,
 odprowadzanie podatku dochodowego,
 rejestracja dla potrzeb VAT, gdy sprzedaż przekroczy za poprzedni rok podatkowy lub
w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej równowartość 200.000 zł, a co za
tym idzie, składanie deklaracji dla podatku od towarów i usług.
Mając na uwadze powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie informuje, iż
wobec podatników, o których mowa wyżej, może zostać przeprowadzona kontrola
podatkowa. W razie stwierdzenia uchybień w tym zakresie podatnik zobowiązany będzie
do uregulowania zaległego podatku wraz z należnymi odsetkami, jednocześnie może również
ponieść konsekwencje wynikające m.in. z art. 54 § 1 i art. 56 § 4 Kodeksu Karnego
Skarbowego (np. kara grzywny).
Dobrowolne złożenie zeznania (lub zeznań) oraz wpłacenie należnego podatku
z powyższego tytułu pozwoli uniknąć ewentualnych konsekwencji karnych skarbowych.
Pozostając z poważaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie podkreśla,
iż dobrowolne regulowanie zobowiązań podatkowych stanowi element budowy zaufania na
linii obywatel – państwo oraz przyczynia się do realizacji społecznie użytecznych zadań
finansowanych przez budżet.
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