
Akcja "Weź paragon" 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żurominie przypomina o akcji “Weź paragon”, której założeniem 
jest  sprawdzenie  wywiązywania  się  przez  podatników  z  obowiązków  dotyczących 
ewidencjonowania  obrotu  kwot  podatku  należnego  przez  zastosowani  kas  rejestrujących  i 
wydawania  paragonów,  a  także  działania  o  charakterze  prewencyjnym,  informacyjnym  i 
edukacyjnym.  Znaczenie  akcji  “Weź  paragon”  szczególnie  podkreślane  jest  w  okresie  ferii 
zimowych oraz wakacji, czemu towarzyszą liczne kampanie informacyjne. 

Doświadczenia ubiegłych lat  pokazały,  że akcja „Weź paragon” łącząca działania o charakterze 
informacyjnym i kontrolnym zyskuje coraz większe poparcie społeczne, zarówno wśród uczciwych 
przedsiębiorców, jak i samych konsumentów.. 

 Cel Akcji Weź Paragon

Głównym  celem  przeprowadzanych  czynności  oprócz  efektu  fiskalnego  jest  wsparcie  tych 
podatników, którzy prowadzą swą działalność  gospodarczą zgodnie z przepisami  prawa,  płacąc 
należne  podatki  i  nie mają szans konkurować z tymi  którzy tego nie  robią i  stanowią dla  nich 
nieuczciwą  konkurencję.  Takie  prewencyjne  działania  znacząco  ograniczają  szarą  strefę  oraz 
nieuczciwą  konkurencję.  Pomagają  we  wprowadzeniu  pewnego  ładu  oraz  przyczyniają  się  do 
zapewnienia równych warunków funkcjonowania dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

Będziemy przypominać klientom jakie  są  korzyści  (prawa) wypływające  z  tego,  że posiadają 
dowód  potwierdzający  dokonanie  zakupu  towaru  lub  usługi  –  paragon  (choćby  do  dokonania 
zwrotu wadliwego towaru lub jego zamiany na inny czy też złożenia reklamacji) oraz to, że każdy z 
nas  żądając  paragonu  ma  bezpośredni  wpływ  na  wartość  podatków wpływających  do  budżetu 
państwa.

Poprzez każdorazowe żądanie paragonu mobilizujemy sprzedawców do ewidencji każdej sprzedaży 
co gwarantuje, że podatek zawarty w cenie towaru lub usługi zostanie odprowadzony do budżetu 
państwa i wzmocni uczciwą konkurencję.

Ważne,  aby  o  cenie  towaru  czy  usługi  decydowała  operatywność  sprzedawcy  i  uczciwa 
konkurencja, a nie nierzetelność.

Korzyści płynące z posiadania paragonu:
• ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
• mamy możliwość porównania cen,
• wspieramy uczciwą konkurencję,
• mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
• zmniejszamy szarą strefę,
• dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie podatek trafił do budżetu państwa

Pracownicy Urzędów Kontroli Skarbowej i Urzędów Skarbowych (w tym Urzędu Skarbowego w 
Żurominie)  będą   przeprowadzać  czynności  prewencyjno-informujące,  które  mają  uzmysłowić 
każdemu  potencjalnemu  klientowi  o  jego  prawach  i konieczności  reagowania  w  przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości.



A z drugiej strony prowadzone będą czynności kontrolne, sprawdzające posiadanie kasy fiskalnej 
oraz  dokonywanie  na  niej  ewidencji  całości  sprzedaży  dla  osób  fizycznych  nie  prowadzących 
działalności gospodarczej oraz wydawanie paragonów stwierdzających dokonanie sprzedaży.


