ZŁÓŻ PIT PRZEZ INTERNET - ZOBACZ JAKIE TO PROSTE
DO WYSŁANIA POWYŻSZYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH NALEŻY:

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy posiadać dostęp do Internetu
oraz przygotować dane takie jak:







PESEL
NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
imię i nazwisko,
datę urodzenia,
kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok
podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składane są deklaracje, które
zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji (składając zeznanie za rok 2015
należy podpisać je przychodem z zeznania za rok 2014) lub bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Państwa zeznanie zostanie
przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że gwarancję
bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony systemu
e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl
PIT PRZEZ INTERNET W PIĘCIU KROKACH:

1. wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki Do pobrania
aplikację e-Deklaracje desktop lub wtyczkę (plug-in) w przypadku chęci wysłania
formularza bezpośrednio ze strony,
2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje desktop lub bezpośrednio na
stronie - zakładka Formularze,
3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu
podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składane są
deklaracje (składając zeznanie za rok 2015 podpisujemy je kwotą przychodu
z zeznania za rok 2014 ),
4. wyślij dokument,
5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem
traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem
złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.
Jeśli składacie Państwo PIT-37 można skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania
podatkowego (PFR – Pre-Filled tax Return).
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR – Pre-Filled tax Return) to propozycja
rozliczenia rocznego PIT-37, udostępniana przez administrację podatkową, przygotowana
wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R
otrzymanych od płatników oraz informacji od organów rentowych PIT-40A/11A
Więcej informacji na ten temat możecie Państwo uzyskać na stronie:

www.finanse.mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr
oraz
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Zachęcamy Państwa również do korzystania ze strony: www.szybkipit.pl gdzie znajdziecie
Państwo wszelkie niezbędne informacje pomocne w rozliczeniu zeznania rocznego.

