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Przemyski Urząd Skarbowy w odpowiedzi na pismo Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej zorganizował
spotkanie 27.01.2016 r., na które przybyło wielu przedsiębiorców korzystających ze sprzedaży TAX-FREE. Na
powyższym spotkaniu zostały poruszone pytani,a na które szukaliśmy odpowiedzi. Uzyskaliśmy równieżinformację,
iżdziałania urzędu skarbowego razem z Urzędem celnym mająna celu ściganie nieuczciwych przedsiębiorców,
wyłudzających podatek VAT w systemie tak zwanej karuzeli. Z informacji wynika, iżwyłudzenia podatku VAT sięgają
miliardów złotych a zamieszana w powyższy proceder jest przeważająca liczba firm z Podkarpacia i ściany
wschodniej.
W dużej mierze poruszono kwestię, czy podróżny jest klientem detalicznym czy hurtowym, jasno
powiedziano, iż obecne przepisy nie regulują liczby produktów tej samej kategorii jaką możemy sprzedaćna
dokumencie TAX-FREE. Zwrócono nam jednak uwagęna zachowanie ostrożności przy nowych klientach. Ostrzeżono
nas przed kupowaniem produktów z nieznanej dystrybucji i odsprzedanie go natychmiast klientowi zza wschodniej
granicy.
Uwrażliwiono nas na dokładne i rzetelne wypełnianie dokumentów, powiedziano jasno, iżdokument
TAX-FREE jest dokumentem dla podróżnego dokonującego zakupu detalicznego, a klient hurtowy powinien korzystać
z Eksportu, potocznie mówiąc SAD. Była to oczywiście sugestia, propozycja rozwiązańbo na owąchwilęprzepisy nie
regulująi nie zakazująwystawiania TAX-FREE np. 30 sztuk Laptopów dla jednego kontrahenta.
W obecnej chwili trwająprace legislacyjne nad zmiana przepisów o podatku od towarów i usług VAT, o
czym informowałnas US jak i posełna sejm RP Pan mecenas Andrzej Matusiewicz.
PKK proponuje aby zabezpieczyć się przed niedomówieniami i wprowadzić wewnętrzne procedury
wystawiania dokumentu podróżnemu, jeżeli ten dokonuje zakupu więcej niżtylko jednej rzeczy z danej kategorii.
-Ksero lub sacan paszportu
-Ksero lub scan dokumentów pojazdu, którym wywozi sporąliczbęproduktów
-Fotografiępojazdu z numerem rejestracyjnym,
-Fotografiętowaru najlepiej na załadowanym pojeździe
-Spisane numery seryjne produktu, jego liczba, w miaręmożliwości waga.
-Do tak sporządzonej specyfikacji w miaręmożliwości dołóżmy xero Fv zakupy
powyższego produktu na dowód legalnej dystrybucji.
Ze spotkania wynika, że dalej możemy dokonywaćsprzedaży kontrahentom kupującym u nas od lat jak i tym
nowym z zachowaniem form bezpieczeństwa. Najlepiej obrazuje to dołączona prezentacja w mailu.
Jeżeli jednak sprzedamy produkt, za który zwrócimy podatek vat, a klient okaże sięnie- uczciwy i sprzedany
przez nas produkt, po krótkim czasie zostanie powtórnie wprowadzony do dalszej sprzedażny w Polsce poprzez rożne
kanały dystrybucji po mocno zaniżonej cenie, może sięto spotkaćz reperkusjami a my nawet nie będziemy tego
ś
wiadomi, bo działamy uczciwie, w dobrej mierze, bo nasząroląjest sprzedawaći zarabiaćzgodnie z zasadami
obowiązującego prawa i powyższe procedury choćuciążliwe mogąnam pomóc i zabezpieczyćprzed tak zwaną
karuzelą.
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