
                   INFORMACJA PRASOWA 

                      13.03.2018r. 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego  

           w Siedlcach 

 

 

 

     Szybki  PIT 

 

 

Po raz kolejny Ministerstwo Finansów rozpoczęło kampanię informacyjno-edukacyjną 

„Szybki PIT”, która pomaga podatnikom szybko i sprawnie rozliczać roczne zeznanie 

podatkowe (PIT). Na stronie internetowej www.szybkipit.pl dostępne są: 

-formularze podatkowe,  

-broszury informacyjne, 

-informacje dotyczące wysyłania zeznań drogą elektroniczną, 

-niezbędne informacje pomocne w dokonaniu rozliczenia rocznego. 

 

Ideą akcji „Szybki PIT” jest ułatwienie podatnikom wypełnienie obowiązku podatkowego 

poprzez korzystanie z nowoczesnych narzędzi informatycznych  jakimi są usługi online 

będące  najprostszym i  najszybszym sposobem rozliczenia z Urzędem (oszczędność czasu 

 i pieniędzy bez potrzeby oczekiwania w kolejce na złożenie rozliczenia rocznego, 

drukowania formularza i kupowania znaczka pocztowego). Dzięki dostępności do usług 

elektronicznych , Podatnicy mają możliwość: 

 

-wysłania rozliczenia rocznego drogą elektroniczną przez system e-deklaracje.  

Bez wychodzenia z domu o dowolnie wybranej porze wystarczy wejść na stronę 

 www.e-deklaracje.gov.pl i wypełnić interaktywny formularz rozliczenia rocznego.    

 

-dokonanie  rozliczenia rocznego za 2017r. za pomocą  usługi PFR dostępnej na Portalu  

  Podatkowym (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl), która to usługa   adresowana  

  jest wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących  działalności gospodarczej  

http://www.szybkipit.pl/
http://www.e-deklaracje.gov.pl/
http://www.portalpodatkowy.mf.gov.pl/


  i składających    PIT-37 i PIT-38.  

 

-przesłania wniosku PIT-WZ wyłącznie w formie elektronicznej do właściwego Urzędu 

Skarbowego za pośrednictwem Portalu Podatkowego www.portalpodatkowy.pl lub systemu 

e-Deklaracje. Urząd Skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie 

posiadanych danych a następnie w ciągu 5 dni roboczych udostępnia podatnikowi jego wersję 

elektroniczną. Podatnik będzie mógł  zeznanie podatkowe zaakceptować lub odrzucić do 

upływu terminu składania zeznań tj. 30 kwietnia 2018r. Jeżeli podatnik w tym terminie nie 

podejmie żadnych czynności, jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane z dniem 

30.04.2018r. Podatnik może złożyć wniosek PIT-WZ  do dnia 16 .04.2018r. 

Powyższa  usługa   adresowana   jest wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących  

działalności gospodarczej i składających  PIT-37 i PIT-38.  

 

-złożenia oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku 

publicznego (OPP), które  przeznaczone jest dla podatników osób fizycznych, którzy 

otrzymali od organów rentowych roczne obliczenie podatku PIT-40A oraz chcą  przekazać 

1% podatku na rzecz OPP. Oświadczenie za rok 2017 można składać  do dnia 30 kwietnia 

2018r. elektronicznie przy użyciu dostępnego na Portalu Podatkowym  formularza online, 

formularza interaktywnego, aplikacji e-Deklaracje Desktop a także za pośrednictwem 

bankowości internetowej i papierowo. Na podstawie złożonego przez podatnika oświadczenia 

PIT-OP, Urząd Skarbowy samodzielnie wyliczy kwotę 1 procenta podatku i przekaże ją na 

wskazaną w oświadczeniu organizację pożytku publicznego. 

   

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach gorąco zachęca Państwa do wysłania rozliczeń 

rocznych PIT za 2017r. drogą elektroniczną w możliwie najszybszym czasie, bez czekania na 

ostatni dzień terminu. Jest to najprostszy i najszybszy sposób rozliczania z Urzędem 

Skarbowym.        

http://www.portalpodatkowy.pl/

