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Program szkolenia

1. Pojęcie podatku
2. Rolnik ryczałtowy
3. Podatnik VAT czynny
4. Stawki podatku VAT
5. Biała lista
6. Ulga na złe długi



Podatek to:
• publicznoprawne
• nieodpłatne
• przymusowe
• bezzwrotne

świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub gminy wynikające
z ustawy podatkowej



W Polsce VAT (PTU) funkcjonuje od 5 lipca 1993 r. 
Uregulowany został Ustawą o podatku 

od towarów i usług oraz podatku akcyzowym
z dnia 8 stycznia 1993 r. 

(Dz.U. nr 11 z późniejszymi zmianami)



Rolnicy zostali podzieleni na dwie grupy:
• rolnik ryczałtowy
• osoby rozliczające się 

na zasadach ogólnych

Ustawa nie nakłada na gospodarstwa rolne obowiązku rozliczania 
się z podatku VAT na zasadach ogólnych, tak jak to ma miejsce w 
przypadku innych podatników, po przekroczeniu równowartości 
200 tys. zł rocznej sprzedaży towarów i usług



Zryczałtowany zwrot podatku

7%

Od 4 września 2000 r. nieprzetworzone produkty
rolne zostały opodatkowane podatkiem od towarów
i usług



Rolnik ryczałtowy

Rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych
pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz
świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia
od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, jeśli nie
jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów
do prowadzenia ksiąg rachunkowych



Dostawa nieprzetworzonych produktów rolnych
pochodzących z własnej produkcji oraz
usług rolniczych dokonywana między rolnikami
ryczałtowymi jest zwolniona z podatku VAT



Rolnik ryczałtowy jest zwolniony z obowiązku:

• dokonania zgłoszenia rejestracyjnego
w urzędzie  skarbowym,

• składania do urzędu skarbowego plików 
JPK_V7M lub JPK_V7K,

• wystawiania faktur,

• prowadzenia ewidencji sprzedaży
i zakupu towarów i usług.



Jedynym prawnym obowiązkiem ciążącym na rolniku

ryczałtowym jest obowiązek przechowywania otrzymanych

od nabywcy faktur VAT RR przez 5 lat, licząc od końca roku, w

którym wystawiono fakturę



Faktura VAT RR

oWystawia nabywca - podatnik VAT czynny (m.in. rolnik
rozliczający się na zasadach ogólnych) dla rolnika
ryczałtowego

oNabywca dokonuje zapłaty za zakupione produkty przelewem
na konto rolnika ryczałtowego w – ustawa nie określa terminu
zapłaty

oW tytule przelewu numer i data wystawienia faktury VAT RR

oOryginał faktury VAT RR otrzymuje rolnik ryczałtowy

oW rejestrze zakupu nabywca (np. rolnik rozliczający się
na zasadach ogólnych) księguje kopię faktury VAT RR



Faktura VAT RR – odliczenie podatku

oPodatnik (nabywca produktów rolnych) ma prawo zwiększyć
podatek naliczony o kwotę podatku wynikającą
z faktury VAT RR tylko w rozliczeniu za okres, w którym
nastąpiła zapłata należności wynikającej z tej faktury

oDla potrzeb rozliczania podatku VAT nie jest więc istotna
data wystawienia faktury VAT RR, ale data złożenia
dyspozycji bankowej przekazania środków pieniężnych
na konto rolnika ryczałtowego

o Jest to szczególny przypadek, kiedy odliczenia
nie można dokonać w późniejszym okresie, ani też
we wcześniejszym





Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub
świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku VAT,
może zrezygnować z tego zwolnienia i rozliczać się z urzędem
skarbowym na zasadach ogólnych VAT pod warunkiem
dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym
na formularzu VAT-R



Zasady ogólne rozliczania podatku 
od towarów i usług

Podatnikami są osoby prawne, jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz
osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie
działalność gospodarczą bez względu na cel lub
rezultat takiej działalności



Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność
producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów
pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność
osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza
obejmuje w szczególności czynności polegające
na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i
prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.



oW przypadku osób fizycznych (małżeństwo)
prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne
zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje tylko jedna
osoba

oFaktury sprzedaży będzie wystawiała osoba, która
została zarejestrowana jako „podatnik VAT czynny”
i na nią będą wystawiane faktury przy zakupie
towarów i usług

oNumer siedziby stada w ARiMR również
na podatnika VAT czynnego



Rolnik rozliczający się na zasadach ogólnych zobowiązany jest do:

• dokonania zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R oraz NIP-7)

• wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż

• prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku VAT

• składania JPK_V7M lub JPK_V7K do US

• terminowego wpłacania podatku do US



W systemie rozliczeń podatku VAT wyróżnia się:

Podatek należny
• zobowiązanie podatkowe w przypadku sprzedaży

towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT
• jest to kwota doliczona do ceny netto w imieniu US i

pobrana od nabywcy towaru lub usługi

Podatek naliczony

• kwota podatku zapłacona sprzedawcy przy
zakupie towarów i usług opodatkowanych
podatkiem VAT

• kwota ta jest pobrana przez sprzedawcę
w imieniu US



Na podstawie wystawionych i otrzymanych faktur prowadzi się:

• rejestry sprzedaży (podatek należny)

• rejestry zakupu (podatek naliczony)

które stanowią podstawę sporządzenia deklaracji dla potrzeb PTU



W okresach rozliczeniowych 

obliczana jest różnica (saldo)

kwot podatku 

należnego i naliczonego



W przypadku, gdy

podatek należny   >   podatek naliczony 

podatnik jest zobowiązany

przekazać kwotę salda VAT 

do urzędu skarbowego



W przypadku, gdy

podatek należny   <   podatek naliczony 

podatnik

otrzymuje zwrot salda VAT
z urzędu skarbowego na rachunek bankowy

lub przenosi nadwyżkę na następny okres 
rozliczeniowy



Terminy zwrotu VAT

o 60 dni - podstawowy

o 25 dni - skrócony; wszystkie faktury muszą być zapłacone, faktury powyżej 15 000 zł 
należy zapłacić przelewem, kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku 
naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i 
wykazana w deklaracji, nie przekracza 3000 zł.

o 180 dni - jeżeli w danym miesiącu (lub kwartale) podatnik nie dokonał czynności
opodatkowanych (brak sprzedaży)







Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

• odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na
terytorium kraju

• eksport towarów

• import towarów

• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na
terytorium kraju

• wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów



Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

• dokonania dostawy towaru

• wykonania usługi

• otrzymania zaliczki (przedpłaty) 
przed dokonaniem dostawy towaru
lub wykonaniem usługi



Faktury
Podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę
dokumentującą:

• sprzedaż dokonywaną na rzecz innego
podatnika podatku, podatku od wartości
dodanej lub podatku o podobnym
charakterze lub na rzecz osoby prawnej
niebędącej podatnikiem

• otrzymanie całości lub części zapłaty
przed dokonaniem czynności



Faktury

Fakturę wystawia się nie wcześniej niż 30. dnia przed
wydaniem towaru lub wykonaniem usługi i nie później
niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym czynność ta miała miejsce

Jednak w praktyce najlepiej wystawić fakturę
do końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż
towarów lub świadczenie usług



Faktury

Podatnicy zobowiązani są do wystawienia faktur
osobom fizycznym nieprowadzącym działalności
gospodarczej, jeśli osoby te wystąpią z takim
żądaniem

Fakturę na żądanie nabywcy należy wystawić, jeżeli
żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone
w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca,
w którym dostarczono towar lub wykonano usługę
bądź otrzymano całość lub część zapłaty



Elementy faktury
Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, za fakturę uznaje się
dokument zawierający:

• datę wystawienia

• kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii –
numer musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację f-ry

• imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy
towarów lub usługi, a także ich adresy

• numer, za pomocą którego podatnik jest identyfikowany
na potrzeby podatku VAT – zazwyczaj jest nim NIP;
w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
i świadczenia usług, dla których zobowiązany do zapłaty
VAT jest usługobiorca numer ten może być poprzedzony
kodem PL



Elementy faktury
• datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub

wykonania usługi; w przypadku zaliczek, zadatków,
przedpłat itp. (czyli sytuacji, w których podatnik dostał
część lub nawet całość płatności jeszcze przed dostawą
towarów lub świadczeniem usługi) powinna to być data
otrzymania płatności (jej części lub całości), ale pod
warunkiem, że data taka jest określona, a co ważniejsze
różni się od daty wystawienia faktury

• nazwę (rodzaj) towaru lub usługi - określoną dokładnie
(słownie) np. nazwa „jałówka” a nie numer zwierzęcia

• miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów - jedn.
miary ma odpowiadać ilości np. jeżeli miara określona w
tonach to ilość też w tonach, a nie w kilogramach



Elementy faktury

• cenę jednostkową netto towaru lub usługi - bez kwoty
podatku VAT

• kwoty wszystkich upustów lub obniżek cen

• wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług w
kwocie netto (wartość sprzedaży netto)

• stawkę podatku

• sumę wartości sprzedaży netto - uwzględnić przy tym
trzeba podział na sprzedaż objętą różnymi stawkami VAT

• kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto
z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych
stawek podatku

• kwotę należności ogółem (wartość sprzedaży brutto)



Faktury

oFakturę wystawia się w co najmniej dwóch egzemplarzach,
z których jeden otrzymuje nabywca,
a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik
dokonujący sprzedaży

oPodatnik wykazuje kwoty na fakturze w złotych.
Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się
w złotych z zastosowaniem zasad przeliczania na złote
przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych
do określenia podstawy opodatkowania

oKwoty wykazywane na fakturze zaokrągla się do pełnych
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza. Dotyczy to zarówno kwot netto, jak i kwot VAT



Numer NIP nabywcy na fakturze

oPrawidłowo wystawiona faktura powinna
obowiązkowo zawierać numer NIP nabywcy, także
na fakturach za media

oFaktury zakupu bez numeru NIP nabywcy należy
poprawić zwracając się do wystawcy błędnej faktury
o fakturę korygującą, a jeżeli nabywca nie otrzyma
korekty to sam wystawia notę korygującą



Odliczenie podatku naliczonego

oPodatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku
VAT zawartego w cenach zakupionych towarów
i usług w zakresie, w jakim te towary i usługi są
wykorzystywane do wykonywania czynności
opodatkowanych

oPodatnik nie może odliczyć VAT-u od zakupów
niezwiązanych z przedsiębiorstwem, od towarów
i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności
zwolnionych

oOdliczenie jest w praktyce prawem podatnika
do pomniejszenia o ten VAT kwoty podatku należnego
z tytułu dokonanej sprzedaży, co skutkuje w efekcie
obniżeniem podatku VAT do zapłaty albo powstaniem
nadwyżki



Terminy odliczeń podatku naliczonego –
zasada ogólna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje kiedy
powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy

Ponadto w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT
zastrzeżono, iż odliczenia można dokonać
nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym
podatnik otrzyma fakturę i towar



Terminy odliczeń podatku naliczonego

ow dacie dokonania dostawy towaru
lub wykonania usługi, jednak nie wcześniej niż
w dniu otrzymania faktury – faktury za nawóz,
pasze, środki ochrony roślin, części zamienne

ow dacie wystawienia faktury, nie wcześniej niż
w momencie otrzymania faktury – faktury
za telefon, wodę, energię elektryczną, leasing,
najem, usługi budowlane

lub w dwóch (trzech) następnych okresach   
rozliczeniowych



Terminy odliczeń podatku naliczonego

ow dacie zapłaty zaliczki przed dokonaniem dostawy
towaru lub wykonaniem usługi, jednak nie
wcześniej niż w dniu otrzymania faktury
zaliczkowej

ow dacie otrzymania duplikatu faktury, przy
założeniu, że u sprzedawcy powstał już obowiązek
podatkowy z tytułu danej transakcji

lub w dwóch (trzech) następnych okresach 
rozliczeniowych



Terminy odliczeń podatku naliczonego

ow dacie dokonania zapłaty na rachunek rolnika
ryczałtowego – faktury VAT RR

ow momencie otrzymania faktury – faktury
korygujące zmniejszające

bez możliwości odliczania w innym terminie



Nie odliczamy

o faktury (dokumentu) proforma

oparagonu, rachunku

o kosztów niezwiązanych z gospodarstwem rolnym

o faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący (podmiot
niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny)

o faktur, na których wykazana jest kwota podatku VAT,
a towar/usługa jest zwolniona z podatku (stawka „zw” lub nie
podlega opodatkowaniu)

o faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane

o faktur, które podają kwoty niezgodne z rzeczywistością



oPodatnicy są zobowiązani składać w urzędzie
skarbowym deklaracje podatkowe:

• JPK_V7M – za okresy miesięczne (VAT-7)

• JPK_V7K – za okresy kwartalne (VAT-7K)

oCzęstotliwość rozliczania podatku VAT:
• za okresy miesięczne – w terminie do 25 dnia miesiąca

następującego po miesiącu, w którym powstał
obowiązek podatkowy

• za okresy kwartalne – w terminie do 25 dnia miesiąca
następującego po kwartale, w którym powstał
obowiązek podatkowy



Obowiązkowe rozliczenie miesięczne

Brak możliwości stosowania JPK_V7K (deklaracji
kwartalnych) dla podatników rejestrowanych jako
podatnicy VAT czynni przez okres 12 m-cy od
miesiąca zarejestrowania na VAT



Stawki podatku VAT 
na podstawowe produkty rolne oraz na towary i usługi 
nabywane do produkcji rolnej

5%
• zboża
• ziarno kukurydzy
• rzepak (8%)
• buraki cukrowe (korzenie) (8%)
• ziemniaki
• warzywa, owoce 
• nasiona owoców i warzyw
• mleko
• miód
• jaja świeże



Stawki podatku VAT 
na podstawowe produkty rolne oraz na towary i usługi 
nabywane do produkcji rolnej

8%
• zwierzęta żywe i ich nasienie
• rośliny pastewne
• słoma
• materiał siewny (burak cukrowy, nasiona roślin     

pastewnych)
• gotowe pasze dla zwierząt
• środki do produkcji rolnej (nawozy, środki ochrony roślin, 

sznurek do maszyn rolniczych)
• usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą 

zwierząt
• usługi agroturystyczne
• usługi weterynaryjne
• woda



Stawki podatku VAT 
na podstawowe produkty rolne oraz na towary i usługi 
nabywane do produkcji rolnej

23%

• paliwa silnikowe
• oleje opałowe, węgiel, koks
• energia elektryczna, cieplna, gaz
• maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze 
• części zamienne
• narzędzia gospodarcze
• materiały i roboty budowlane
• usługi pozarolnicze



Wiążąca Informacja Stawkowa

Zgodnie z art. 42d. ust 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, wniosek o wydanie WIS, 

podlega opłacie w wysokości 40 zł. Wpłaty należy dokonać nie później niż 
w dniu złożenia wniosku. Ponadto w sytuacji, gdy rozpatrzenie wniosku o 

wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analiz, 
wnioskodawca zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej opłaty 

z tego tytułu.

Skorzystanie z Wiążącej Informacji Stawkowej, jest możliwe dla 
podatników (czynnych oraz zwolnionych z VAT) posiadających numer 
identyfikacji podatkowej (NIP), oraz zamawiającego (osoba fizyczna, 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych), w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny, 
w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.



Uzyskanie Wiążącej Informacji Stawkowej niesie za sobą wiele korzyści, 
między innymi gwarancję (bezpieczeństwo) prawidłowości zastosowanej 
stawki VAT, uzyskanie ochrony przez wnioskodawcę, dzięki której organ 
podatkowy nie może zakwestionować zastosowanej stawki VAT w razie 
kontroli, zagwarantowane prawidłowe rozliczenie niektórych transakcji na 
gruncie podatku VAT, ochrona dla innych podatników na gruncie VAT, a 
także – w przypadku zamawiającego, zwiększenie pewności ustalania 
ceny w przetargach.



Wiążąca Informacja Stawkowa ma postać decyzji administracyjnej, 
wydanej przez KAS – Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, na 
podstawie rozporządzenia wykonawczego.

Wydane informacje w zakresie WIS, są zamieszczane w BIP (Biuletynie 
Informacji Publicznej). Dzięki temu inni podatnicy, będą mogli skorzystać 
z danej decyzji. W przypadku innego podatnika niż wnioskodawcy, jeśli 
będzie miała miejsce sprzedaż produktu/usługi o takiej samej specyfikacji 
co na decyzji WIS, będzie ona wiążąca również dla niego.



Rezygnacja z pełnego rozliczania 
podatku VAT

oDecyzja o rezygnacji ze statusu rolnika
ryczałtowego nie jest nieodwołalna

oRolnik ryczałtowy, który zrezygnował
ze zwolnienia i przeszedł na ogólne zasady
rozliczania VAT, może powrócić do systemu
zryczałtowanego zwrotu podatku, ale dopiero po
upływie pełnych 3 lat od daty rezygnacji ze
zwolnienia



Rezygnacja z pełnego rozliczania 
podatku VAT

oW celu rezygnacji z pełnego rozliczania
podatku VAT należy:

• pisemnie powiadomić US o zamiarze
rezygnacji przed końcem miesiąca
poprzedzającego miesiąc, od którego
ponownie będziemy korzystać ze statusu
rolnika ryczałtowego

• złożyć do 25 dnia następnego miesiąca
ostatnią deklarację JPK_V7M/K



Rezygnacja z pełnego rozliczania 
podatku VAT

oKwotę podatku, jaką US oddał w trakcie pełnego
rozliczania VAT, trzeba rozliczyć dokonując
odpowiedniej korekty

o Korekta podatku VAT obejmuje:

• środki trwałe o wartości netto do 15 tys. zł, które rozlicza się
jednorazowo w ciągu 12 miesięcy

• środki trwałe o wartości netto powyżej 15 tys. zł, rozliczane
w zależności od rodzaju w okresie:

5 lat – środki ruchome tj. sprzęt, maszyny

10 lat – nieruchomości tj. budynki, budowle



Likwidacja działalności gospodarczej
lub przekazanie gospodarstwa następcom

Likwidacja działalności rodzi obowiązek sporządzenia
remanentu likwidacyjnego i odprowadzenia VAT należnego
z tego tytułu

Przy przekazaniu gospodarstwa podatek VAT będzie
rozliczany odpowiednio w zależności od tego czy następca
będzie czynnym podatnikiem podatku VAT, czy będzie
korzystał ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy



Świadczenie usług rolniczych
oOpodatkowanie przychodu ze świadczenia usług

rolniczych zostało odmiennie uregulowane na gruncie
ustawy o podatku VAT i ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych

oRolnik, który jest czynnym podatnikiem VAT
i wykonuje usługi rolnicze rozlicza podatek VAT oraz
podatek dochodowy

oRolnik ryczałtowy świadczący usługi rolnicze rozlicza tylko
podatek dochodowy

oZatem, rolnik świadczący usługi rolnicze bez względu
na swój status w podatku VAT powinien rozliczyć podatek
dochodowy od świadczonych usług rolniczych



„Ulga na złe długi”

oPodatnik VAT – dłużnik ma obowiązek skorygowania
podatku naliczonego wynikającego z faktury, której
nie zapłacił w ciągu 90 dni od upływu terminu
jej płatności

oKorekta powinna być dokonana w rozliczeniu
za okres, w którym upłynął 90 dzień od terminu
płatności określonego na fakturze



„Ulga na złe długi”

oPodatnik VAT – wierzyciel ma prawo do korekty
(zmniejszenia) podstawy opodatkowania i podatku
należnego w sytuacji, gdy nie otrzymał
w odpowiednim terminie zapłaty za sprzedane towary
czy usługi

oProcedura nazywana "ulgą na złe długi" dotyczy
wierzytelności, których nieściągalność została
uprawdopodobniona – czyli, gdy nie została ona
uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu
90 dni od dnia upływu terminu jej płatności
określonego w umowie lub na fakturze



Elektroniczna forma JPK_V7M/ JPK_V7K

Obowiązek składania zarówno miesięcznych jak i
kwartalnych JPK_V7 za pomocą środków
komunikacji elektronicznej



Pozostałe obowiązki podatnika

Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych
plików JPK_VAT, organy podatkowe w trakcie postępowania
podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej
będą mogły wezwać podatnika do dostarczenia innych struktur JPK
z informacjami na temat:

• faktur - JPK_FA

• ksiąg rachunkowych i podatkowych – JPK_PKPIR

• wyciągów bankowych – podatnicy ewidencjonujący operacje na 
rachunkach bankowych

• obrotów magazynowych – prowadzący magazyn



Biała Lista Podatników VAT



Wśród wielu obowiązków osób prowadzących
działalność gospodarczą jak również osób
prowadzących biura rachunkowe, ich pracowników i
księgowych należy między innymi przed dokonaniem
transakcji, podpisaniem umowy czy kontraktu
upewnić się czy kontrahent, klient, bądź osoba
współpracując na pewno jest czynnym podatnikiem
VAT jeżeli wystawia faktury, czy ma założoną
działalność gospodarczą, czy po prostu istnieje na
rynku.



Od 1 września 2019 roku MF udostępniło Białą Listę
Podatników VAT:





Jeżeli podmiot, którego dane zostały zawarte w
wykazie stwierdzi, że są one niezgodne ze stanem
faktycznym może złożyć do Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wniosek wraz z
uzasadnieniem o usunięcie lub sprostowanie danych
innych niż osobowe. Jeżeli dane we wniosku są
niezgodne ze stanem faktycznym to odmowa
następuje w formie decyzji.



Biuro rachunkowe – kontakt:

Minikowo:

Ewa Stodolna - tel. 723 692 537

Marta Knop-Kołodziej – tel. 506 392 844

Paulina Cholewińska – tel. 723 330 978

Radziejów:

Iwona Serkowska - tel. 723 692 581

Świecie:

Aleksandra Erdmańska - tel. 723 692 593 Biuro rachunkowe, KPODR w Minikowie



Paulina Cholewińska

tel. 723 330 978

paulina.cholewinska@kpodr.pl



Paulina Cholewińska

Specjalista ds. podatków

e-mail: paulina.cholewinska@kpodr.pl

tel.: 723 330 978


