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Urząd Skarbowy 
w Tarnowskich Górach

Letnia akcja „Weź paragon”
Wraz  z  nastaniem  wakacji,  podobnie  jak  w  latach  poprzednich,  ruszyła  przygotowana  przez 

Ministerstwo Finansów ogólnopolska letnia akcja „Weź paragon”.

W ramach tej akcji, w naszym województwie przez cały okres wakacyjny Urzędy Skarbowe oraz 

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach będą prowadziły kontrole ewidencji sprzedaży na kasach 

fiskalnych  oraz – wespół  z  Izbą  Skarbową w Katowicach – kampanię  informacyjnoedukacyjną 

mającą na celu wzmocnienie świadomości społecznej  i wiedzy o tym, że  paragon to nie tylko 

dowód sprzedaży potrzebny podczas reklamacji,  ale  także  skuteczne narządzie  budowania 

uczciwej  konkurencji  oraz  wsparcia  przedsiębiorców  rzetelnie  wywiązujących  się

z obowiązków podatkowych.

Partnerem akcji jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Otrzymanie paragonu to bowiem 

prawo  podatnika  i  konsumenta,  ponieważ  paragon,  to  także  potwierdzenie,  że  kwota  podatku 

naliczonego  w cenie  zakupionego  towaru  lub  usługi  trafi  do  budżetu  państwa,  czyli  do  naszej 

wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy. Akcja ta z roku na rok zyskuje także 

coraz większe poparcie  konsumentów, a  przede wszystkim przedsiębiorców, którzy prawidłowo 

ewidencjonują obrót za pomocą kas fiskalnych i nie godzą się na sytuację, w której przegrywają 

konkurencję z tymi, którzy obrotu nie ewidencjonują. W wyniku ubiegłorocznej akcji Ministerstwa 

Finansów Weź paragon okazało się, że skontrolowani przedsiębiorcy w trzecim kwartale 2011 roku 

wpłacili aż o ponad 20% więcej podatków niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a wśród 

nie  kontrolowanych  przedsiębiorców  wzrost  wpłat  z  tytułu  podatków  wyniósł  tylko  około  5%

z danych zebranych przez Ministerstwo Finansów tylko w jednym województwie, w pojedynczym 

kwartale wynika, że te dodatkowe 20% wpływów podatkowych w sumie dało ponad 15 mln zł,

a kontrolowany był tylko co pięćdziesiąty punkt handlowy.

Akcja  potrwa  do  31  sierpnia  2012  roku,  ale  także  po  tym  okresie  uczestnicy  akcji  będą 

przypominali  o  korzyściach  wynikających  z  posiadania  paragonu  i  kontrolowali  prawidłowość 

ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych.
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