Firmowe rachunki bankowe pod
okiem skarbówki
Każdego dnia przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania
skarbówce wszystkich informacji z firmowych rachunków
bankowych.
Szykuje się nowy obowiązek dla przedsiębiorców. Z projektu
nowelizacji ordynacji podatkowej, opublikowanego przez
Ministerstwo Finansów, wynika, że firmy za pośrednictwem banku
mają przesyłać skarbówce dobowe wyciągi ze swoich rachunków
bankowych.
Resort finansów cały projekt uzasadnia następująco: „chcemy
szybko wyłapywać podejrzane transakcje”.
Z kolei Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej uważa,
że „Codzienny wyciąg z konta firmy to potężna wiedza. Fiskus
pozna wszystkich jej kontrahentów, sytuację finansową,
szczegóły rozliczeń, tajemnice handlowe”.
Natomiast za projektem opowiedział się m.in. Mariusz Korzeb,
doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP. Jak twierdzi,
„dostęp do rachunków bankowych w połączeniu z informacjami z
ewidencji VAT przesyłanymi w Jednolitym Pliku Kontrolnym
powinien uszczelnić system”. Tłumaczy również, że w łańcuchach
transakcji, które mają na celu wyłudzenie zwrotu podatku VAT –
tzw. karuzelach VAT, bardzo często zdarza się tak, że jednego
dnia jest wykonywanych kilka przelewów oraz jest wystawianych
kilka faktur na ten sam produkt.
Jak dodaje Mariusz Korzeb, „mam nadzieję, że dzięki wglądowi w
konta takie operacje będą przez fiskusa natychmiast
identyfikowane i będzie od razu na nie reagował”.
Ministerstwo Finansów wyliczyło, iż nowym obowiązkiem
zostanie obciążonych ok. 80 tys. przedsiębiorców. Z obowiązku

mają zostać wyłączeni mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy
zatrudniające do dziesięciu osób i których obroty sięgają do 2
mln euro.
Doradca podatkowy Grzegorz Gąbka przypomina, że obecnie fiskus
również „ma wgląd do firmowych kont, ale musi najpierw wszcząć
odpowiednią procedurę, np. kontrolę. I wystąpić do banku z
żądaniem udostępnienia danych”. Natomiast dzięki wprowadzeniu
tej zmiany, Ministerstwo Finansów w pierwszej kolejności
otrzyma
wszystkie
dane,
by
następnie
wytypować
przedsiębiorstwa do kontroli.
Na podstawie upoważnienia od firmy, bank ma przekazywać
fiskusowi
Informacje dotyczące operacji na firmowym rachunku mają być
przekazywane przez bank, na podstawie upoważnienia od firmy. W
przypadku, gdy firma ma rachunek za granicą, musi ona sama
przekazywać te informacje fiskusowi. Nowe przepisy mają wejść
w życie od 1 września br.
Zdaniem Jerzego Bańka, wiceprezesa Związku Banków Polskich,
„to nierealny termin”. Jak tłumaczy, przygotowanie systemów
informatycznych służących do codziennego
fiskusowi jest czasochłonne i kosztowne.

raportowania

Wgląd do codziennych operacji na firmowych rachunkach jest
kolejnym elementem walki z oszustwami podatkowymi. Zostały już
zaostrzone przepisy o podatku VAT, pakiet paliwowy oraz
Jednolity Plik Kontrolny. Rząd ma w planach wprowadzenie
podzielonej płatności, czyli obowiązku przekazywania VAT na
rachunek zarządzany i kontrolowany przez skarbówkę. Ponadto,
rząd chce blokować konta bankowe, jeśli będzie podejrzewać, że
jest ono wykorzystywane do wyłudzania podatku. Resort
wyjaśnia, że do walki z przestępczością podatkową są potrzebne
zdecydowane działania, gdyż z szacunków wynika, iż na
wyłudzeniach podatku VAT budżet traci ok. 40 mld zł rocznie.
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