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Nowy rok niesie za sobą liczne zmiany
w świecie podatków. Dotyczą one różnych ciężarów podatków. Cześć z nich
w praktyce odnosi się do specyficznych
podmiotów lub transakcji. Niektóre mają
większy zakres zastosowania. W tym
opracowaniu omówione zostaną dwie
interesujące zmiany: jedna w podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz
jedna w podatku od towarów i usług.
Płatnicy podatku dochodowego od osób
fizycznych mają obowiązek sporządzania
(w zależności od rodzajów dochodów
otrzymywanych przez podatników) po
zakończeniu roku różnych informacji
i deklaracji np. PIT-4R, PIT8-C, PIT-11.
Przesyłane są one między innymi do
właściwych urzędów skarbowych. Od
1 stycznia 2015 r. wprowadzony został
obowiązek ich składania urzędowi skarbowemu w formie elektronicznej zgodnie
z przepisami Ordynacji podatkowej.
Wprowadzono jedynie wyjątek dla płatników (przedsiębiorców), którzy w ciągu
całego roku „zatrudniali” w różnych
formach dla nie więcej niż pięciu podatników. Mogą oni nadal wypełniać i przesyłać informacje, deklaracje w formie
papierowej. Jednakże jeśli obowiązek
sporządzania takich deklaracji został
przekazany doradcom podatkowym lub
biurom rachunkowych, to wówczas niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa
ów
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(rozlicznych podatników), deklaracje
muszą mieć formę elektroniczną (Ustawa
z dnia 26 września 2014 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw,
DzU 2014, poz. 1563). Należy zwrócić
uwagę, że faktycznie forma papierowa
i tak będzie miała zastosowanie dla niektórych deklaracji, ze względu na fakt ich
przesyłania nie tylko do urzędów, ale
także do podatników.
W przypadku podatku od towarów i usług
interesującą zmianą jest poszerzenie
grupy zawodów, które muszą instalować
kasy fiskalne bez względu na wartość
sprzedaży. Zasadniczo podatnicy nie
muszą posiadać kasy fiskalnej, jeśli ich
sprzedaż nie przekracza rocznego obrotu
w wysokości 20 tys. zł netto. Wraz
z nowym rokiem obowiązek wystawiania
paragonów obejmie m. in. fryzjerów,
kosmetyczki, lekarzy. Zatem każde wykonanie usługi przez np. fryzjera lub
stomatologa będzie musiało być potwierdzone wystawieniem paragonu. Przy
czym podatnicy, którzy nie musieli posiadać dotychczas kasy fiskalnej będą
mieli dwa miesiące na jej zakup (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
4 listopada 2014 r., DzU 2014, poz. 1544).
Naturalnie kontrola zachowań niezgodnych z prawem (brak wydania paragonu)
dla niektórych zawodów będzie utrudniona, bo musiałaby oznaczać, że przy fotelu
stomatologicznym powinien obok pomocy stomatologicznej znajdować się również urzędnik organu podatkowego. Jednakże usługobiorcy mogą zawsze żądać
paragonu.
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