Co zyskasz?
wygodę
bezpieczeństwo
oszczędność czasu
szybszy zwrot nadpłaty podatku
(maksymalnie 45 dni od dnia złożenia
rozliczenia)

a także:
Rozliczasz PIT-37 lub PIT-38?

zdążysz na czas
nie pomylisz się
łatwo wykonasz elektroniczny przelew
(w przypadku niedopłaty podatku)

czeka na Ciebie

nie musisz instalować dodatkowego
oprogramowania, wystarczy
przeglądarka i dostęp do internetu

Masz pytania?
Zadzwoń do nas!

801 055 055
22 330 03 30

Urząd przygotował dla Ciebie
rozliczenie
Sięgnij po Twój e-PIT
— zyskasz spokój i oszczędzisz czas
Możesz to zrobić od

15 lutego 2019

Rozliczasz PIT-37 lub PIT-38?
(z umów o pracę, zlecenie, dzieło, z przychodów kapitałowych)

Jeśli tak, ta usługa jest dla Ciebie.
Twój e-PIT to przygotowane przez urząd Twoje
roczne rozliczenie. Znajdziesz w nim informacje
od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań,
takie jak numer Twojego rachunku bankowego,
ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku
publicznego (OPP). Dane te możesz uaktualnić.

Jak skorzystać z usługi
1

W serwisie podatki.gov.pl
wybierz Twój e-PIT
Wpisz swoje dane:

1 PESEL
(albo: NIP i datę urodzenia)

2

2 kwotę przychodu z deklaracji
za rok 2017

3 kwotę przychodu z jednej
z informacji od pracodawców
(np. PIT-11) za rok 2018
i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku
do zapłaty z deklaracji za rok 2017
albo

3

Sprawdź swoje dane. Teraz możesz:

zaakceptować zeznanie bez zmian
i pobrać Urzędowe Poświadczenie
Odbioru (UPO)
jeśli nie rozliczasz się
indywidualnie, zmienić
sposób rozliczenia na:
— wspólne z małżonkiem
— jako osoba samotnie
wychowująca dzieci
zmienić lub wskazać
organizację pożytku
publicznego (OPP),
której chcesz przekazać
1% podatku

zaakceptować
zmienione
zeznanie
i pobrać UPO

dodać inne dane

(np. odliczenia darowizny na cele
krwiodawstwa, kultu religijnego,
wydatki na cele rehabilitacyjne
lub z tytułu użytkowania internetu,
wpłaty na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

odrzucić przygotowane zeznanie
i rozliczyć się samodzielnie w formie
innej niż usługa Twój e-PIT. Wówczas
proponowane przez urząd zeznanie
nie będzie brane pod uwagę
Możesz też nie zrobić nic, wówczas
30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie
uznane za złożone.

