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Twój e-PIT
rozliczymy podatek dla Ciebie 



2

3  P
proste, przyjazne, przejrzyste podatki 

wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom podatników 

*
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• automatyzacja i uproszczenia w rozliczeniu PIT

• zmniejszenie albo wyeliminowanie obowiązków po stronie podatnika

• załatwianie spraw podatkowych bez wychodzenia z domu

3 P*
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Jak jest w Europie 

wstępnie wypełnione zeznanie online

brak podobnego rozwiązania

brak danych
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10 lat PIT: 2008-2018
Porównanie liczby deklaracji PIT-28, 36, 36L, 37, 38 składanych w formie elektronicznej i papierowej

Dane za prezentowany rok uwzględniają korekty złożone za rok bieżący i lata poprzednie.
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W roku 2017
liczba deklaracji elektronicznych 

przekroczyła liczbę 

deklaracji papierowych

W roku 2018
• liczba deklaracji elektronicznych

przekroczyła 11 mln
• blisko 2/3 podatników 

rozliczyło się elektronicznie

Deklaracje
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elektroniczne
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uzupełnić go o dane OPP 
i odliczenia, np. o ulgę 
rehabilitacyjną, na internet, 
odliczenia darowizny 
na określone cele, IKZE 
– a następnie zaakceptować
dokument

sprawdzić e-PIT 
i zaakceptować 
bez zmian

nie robić nic 
– w takim przypadku 

30 kwietnia
urząd rozliczy cię
na podstawie przygotowanego 
e-PIT

KROK 1:  KAS udostępnia wypełnione zeznanie podatkowe na Portalu Podatkowym

KROK 2:  Teraz możesz:

Twój e-PIT w praktyce

zrezygnować 
z e-PIT 
i rozliczyć się
samodzielnie
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1/4 podatników: 3,980 mln

(zero) kliknięć osoby rozliczające się indywidualnie bez ulg i odliczeń
mogą nie robić nic, a 30 kwietnia PIT-37 będzie rozliczony

0
kliknięcia*2

* Od momentu 
autoryzacji w systemie

1/4 podatników: 3,988 mln

osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem, 
bez ulg i odliczeń

zaznaczają wspólne rozliczenie 

akceptują zmianę

→

→

Blisko 50% podatników**
rozlicza się w maksymalnie 2 kliknięciach

** Dane za rok 2016

Twój e-PIT
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Usługa dla 25 103 630 podatników rozliczających się:

• indywidualnie

• wspólnie z małżonkiem

• jako osoby samotnie wychowujące dzieci, 
w tym korzystające z ulgi na dzieci  

i dla tych, którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz OPP

Twój e-PIT
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Twój e-PIT będzie dostępny

jeśli 30 kwietnia nie wypada w sobotę, niedzielę 
lub inny dzień wolny od pracy

od 15 lutego do30 kwietnia
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PIT dziś
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Podatnik składa PIT (PIT-37, 38, 28, 36, 36L) wraz z załącznikami
(co najmniej 8 stron) w formie 

• papierowej do US

• elektronicznej przez e-Deklaracje

• elektronicznej przy użyciu PFR (PIT-37, 38)

• elektronicznej przy użyciu PIT-WZ (PIT-37)

PIT dziś

W formularzu PIT-37 podatnik

wypełnia 42 do 59 pól 

(jeśli rozlicza się indywidualnie, korzysta z możliwości 
przekazania 1% podatku na rzecz OPP, odliczenia od podatku 
lub dochodu – ulga na dzieci, wydatki rehabilitacyjne) 

Otrzymuje:

• potwierdzenie złożenia (papier) 

• UPO (elektronicznie)
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PIT

16 348 716 podatników

285 745 podatników

3 016 673 podatników

534 027 podatników

PIT-37

PIT-38

PIT-36

PIT-36L

81%

1%

15%

3%
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Twój e-PIT 
rozliczymy podatek dla Ciebie 

Dane, które dotąd podatnik 
wprowadzał sam, system będzie 
czerpał z rejestrów KAS i innych 
państwowych rejestrów, 
m. in. KSI ZUS, PESEL, OPP

PIT jutro
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Identyfikator podatkowy (np. PESEL)Imię nazwisko

Rozliczasz się indywidualnie? Sprawdź PIT-37, który dla Ciebie przygotowaliśmy.

rozliczam się wspólnie z małżonkiem

samotnie wychowuję dziecko

Twój e-PIT-37

Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowujesz dziecko, rozliczymy PIT-37, 
korzystając z danych, które już mamy. Nie musisz ich uzupełniać, ale możesz je sprawdzić.

Sprawdzam PIT-37
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Twój e-PIT-37

Zmieniam OPP

Jeśli akceptujesz e-PIT (chcesz przekazać 1% podatku na rzecz OPP, której w zeszłym 
roku go przekazałeś/przekazałaś i nie odliczasz ulg) – nie musisz robić nic więcej.
Dziękujemy! 

Rozliczę się samodzielnie

możesz wybrać inną OPP lub zrezygnować 
z przekazania 1% podatku

możesz także odrzucić e-PIT-37 – pamiętaj 
o tym, by rozliczyć PIT-37 samodzielnie

Przysługuje mi ulga

wskaż, z jakiej ulgi lub odliczenia 
chcesz skorzystać

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany,
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Twój e-PIT

Urząd przygotuje wstępnie wypełnione 
zeznania podatkowe PIT-37, PIT-38 
na podstawie informacji:

• posiadanych od płatników 

• ubiegłorocznych zeznań podatkowych 
(np. ulga na dzieci)

I etap od 2019 II etap od 2020
• do zeznań wypełnianych przez urząd 

dołączą PIT-36, PIT-36L i PIT-28

• dane, na podstawie których wypełniane 
będą zeznania, zostaną rozszerzone 
o informacje o wpłaconych 
przez podatnika zaliczkach na PIT 
i dane z rejestrów państwowych, 
np. KSI ZUS, PESEL itp.
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• nie musi samodzielnie sporządzać zeznania podatkowego

• łatwiej rozlicza ulgi 
kiedy będziemy automatycznie pobierać dane z systemów informacyjnych KAS i z innych rejestrów państwowych, 
podatnik nie będzie musiał dostarczać do US dokumentów potwierdzających prawo 
do skorzystania z odliczenia lub ulgi

• nie musi podpisywać deklaracji 
w przypadku, gdy:

• nie korzysta z odliczeń lub ulg
• zgadza się z przedłożoną propozycją zeznania sporządzonego przez urząd

• może sprawdzić dane przed zaakceptowaniem zeznania

• może poprawić i uzupełnić dane w przygotowanym przez urząd zeznaniu

• nie spóźni się ze złożeniem zeznania

Korzyści dla podatnika
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Twój e-PIT
rozliczymy podatek dla Ciebie 


