WYŚLIJ PIT@ !
www.e-deklaracje.gov.pl
Urząd Skarbowy
w Olsztynie

Termin składania zeznań podatkowych za 2012 rok
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39
upływa 30 kwietnia 2013 roku

Podatniku, nie zwlekaj! Złóż swój PIT już dziś w domowym zaciszu!
Pytania???
 Krajowa Informacja Podatkowa: Tel. 801 055 055 lub 22 330 03 30
 Infolinia Urzędu Skarbowego w Olsztynie: Tel. 89 539 26 80

 To prostsze niż myślisz – wystarczy 5 kroków:

PATRONATY
MEDIALNE:

Pobierz i uruchom aplikację dostępną na stronie: www.e-deklaracje.gov.pl
Wybierz i wypełnij Twój formularz PIT,
Wprowadź dane autoryzujące,
Wyślij swoje zeznanie, pamiętając o zanotowaniu numeru referencyjnego generowanego
automatycznie przez system po wysłaniu deklaracji,
– Pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), stanowiące potwierdzenie
prawidłowego i terminowego złożenia zeznania.
–
–
–
–

 Kto może wysłać PIT przez Internet?

Każdy, kto rozliczając się za 2012 rok posługuje się formularzami PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-38 oraz PIT-39 wraz z załącznikami do tych deklaracji.
 Czy do przesłania tych formularzy niezbędny jest specjalny podpis opatrzony certyfikatem?

Nie, podpis w tym przypadku oparty jest na danych autoryzujących, które muszą być wpisane
do zeznania przed wysyłką. Są to: dane identyfikacyjne podatnika, NIP lub PESEL, a także kwota
przychodu podana w zeznaniu za rok poprzedni. Dopiero poprawne podanie tych informacji umożliwi
właściwą weryfikację PITa.
 Czy przez e-Deklaracje mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? Co z ulgami?

Korzystając z systemu e-Deklaracje możliwe jest złożenie zeznania rocznego PIT zarówno
indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem (PIT-37 i PIT-36). Natomiast w przypadku korzystania z ulg
podatkowych wystarczy wypełnić dodatkowo odpowiedni załącznik.
 Skąd będzie wiadomo, że deklaracja została wypełniona poprawnie?

Po wysłaniu prawidłowo wypełnionej deklaracji, podatnik powinien otrzymać informację zwrotną
”Status 200 – przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie”. Jeżeli dokument zawiera błędy,
deklaracja zostanie odrzucona. Pojawi się wtedy komunikat: „Status 414 – weryfikacja negatywna”.
W takim przypadku należy poprawić błędy i wysłać deklarację ponownie.
 Co z wynikającą z zeznania nadpłatą?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zwrot nadpłaty wynikającej z prawidłowo złożonego
zeznania rocznego, Urząd Skarbowy ma 3 miesiące (art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Jednak
w przypadku składania deklaracji drogą elektroniczną, PIT trafia od razu do bazy danych Urzędu,
co znacznie skraca czas obsługi technicznej zeznania i w efekcie umożliwia dokonanie zwrotu
nadpłaty dużo szybciej. Zwrot nadpłaty może być dokonany:
– na osobisty rachunek bankowy podatnika: wskazanie/aktualizacja rachunków bankowych odbywa
się poprzez złożenie NIP-7, ZAP-3 lub we wniosku CEIDG;
– za pośrednictwem poczty: zwrot pomniejsza się o koszty przekazu pocztowego;
– za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu (I piętro): w celu odbioru nadpłaty
konieczne jest osobiste stawienie się w wyznaczonym czasie.

