Poniższa karta nie jest wykładnią prawa i ma charakter informacyjny

KARTA USŁUGI
Składanie informacji podatkowych

Co chcę załatwić?
Kogo dotyczy?
Co przygotować?

Data zatwierdzenia:
18.07.2013

Złożyć informacje podatkową.
Osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Przygotuj:

swoje dane (NIP/PESEL; adres zamieszkania/adres siedziby)

dane dotyczące składanej informacji.
Wypełnij wybrane dokumenty, w zależności od informacji jaką chcesz złożyć:







Jakie dokumenty
muszę wypełnić?
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PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku,
PIT/D - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych,
PIT/ZG - informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku,
PIT/Z - informacja o wysokości dochodu ( straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej,
prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7A ustawy
PIT/B - informacja o wysokości dochodu ( straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej,
PIT/M - informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających łącznemu opodatkowaniu
z dochodami rodziców
PIT-28A - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28B - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki
(spółek) osób fizycznych,
PIT-11 - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
PIT-8C - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów
pieniężnych,
PIT-R - informacja o wypłacanych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków
społecznych i obywatelskich.

Jak wypełnić
dokumenty?

Wypełnij czytelnie ww. druk zgodnie z zamieszczonymi rubrykami.
Ww. druki znajdziesz:

na Sali Obsługi Klienta, Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto – wejście od ul. Podzamcze 2,

za pośrednictwem Internetu pod adresem: www.finanse.mf.gov.pl/
w zakładce: PIT/Formularze

Ile muszę
zapłacić?

Usługa świadczona jest bezpłatnie.





Kiedy złożyć
dokumenty?







PIT/O (załącznik do PIT-37, PIT-36) – w terminie złożenia tych zeznań tj. do dnia 30 kwietnia
roku następującego po roku podatkowym.
PIT/D (załącznik do PIT-37, PIT-36) – w terminie złożenia tych zeznań tj. do dnia 30 kwietnia roku
następującego po roku podatkowym.
PIT/ZG (załącznik do PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) – w terminie złożenia tych zeznań tj. do dnia
30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
PIT/Z (załącznik do PIT-36, PIT-36L) – w terminie złożenia tych zeznań tj. do dnia 30 kwietnia
roku następującego po roku podatkowym.
PIT/B (załącznik do PIT-36, PIT-36L) – w terminie złożenia tych zeznań tj. do dnia 30 kwietnia
roku następującego po roku podatkowym.
PIT/M (załącznik do PIT-36) – w terminie złożenia tego zeznania tj. do dnia 30 kwietnia roku
następującego po roku podatkowym.
PIT/O; PIT-28A; PIT28B (załączniki do PIT-28) – w terminie złożenia tych zeznań tj. do dnia
31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
PIT-11; PIT-8C; PIT-R - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
PIT-11 - w przypadku, gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez
płatników – w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika.
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Gdzie załatwię
sprawę?

Co zrobi urząd?

Jaki jest czas
realizacji?
Jak się odwołać?
Informacje
dodatkowe
Podstawa prawna

Udaj się do właściwego (ze względu na adres zamieszkania/siedziby) Urzędu Skarbowego.
W Krakowie znajdziesz nas pod adresem:
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków
tel.: 12 29-38-100, faks: 12 29-38-266
e-mail: us1212@mp.mofnet.gov.pl
Sprawę załatwisz:


bezpośrednio, w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - Sala Obsługi Klienta wejście od ul. Podzamcze 2, poniedziałek: 7:15-18:00, wtorek-piątek: 7:15-15:15,

za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków

elektronicznie, za pośrednictwem platformy e-deklaracje:
http://www.e-deklaracje.gov.pl
1. Sprawdzimy Twoją informację:
 pod względem formalnym i zgodności z zeznaniem podatkowym,
 pod względem merytorycznym i rachunkowym niezwłocznie nie później jednak niż
w terminie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek
podatkowy
2. W przypadku stwierdzenia niejasności bądź nieprawidłowości wezwiemy Cię do złożenia
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania zeznania.
Sprawdzimy niezwłocznie pod względem formalnym złożone przez Ciebie informacje (załączniki) wraz
ze złożonym zeznaniem.
W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.
W przypadku gdy termin złożenia dokumentów wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy druki
możesz złożyć w pierwszym dniu roboczym.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
( t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)
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