SZANOWNY PANIE/ SZANOWNA PANI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie przypomina
o obowiązku rejestracji prowadzonej działalności gospodarczej
W związku z informacjami wpływającymi do Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, a także
na podstawie dokonanych analiz ustalono, iż istnieją osoby (podatnicy), które - pomimo istnienia
takiego obowiązku - nie rejestrują prowadzonej działalności gospodarczej oraz nie
odprowadzają z tego tytułu należnego podatku dochodowego od osób fizycznych / podatku
od towaru i usług.
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Osoba wykonująca we własnym
imieniu działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do
rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoby, które wykonują działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez
wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlegają, zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń,
karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Do obowiązków osoby prowadzącej działalność gospodarczą należy m.in.:
 prowadzenie ewidencji podatkowych,
 rejestrowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej,
 odprowadzanie podatku dochodowego,
 rejestracja dla potrzeb VAT, gdy wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200.000 zł, a co za
tym idzie, składanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji dla podatku od towaru
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 deklaracji podatkowych oraz wpłacenie należnego podatku
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 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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