
Już od 15 marca 2017 roku do 18 kwietnia 2017
roku, całego PIT-a wypełni urząd, a nie podatnik

Wystarczy  złożyć  on-line  wniosek  PIT-WZ,  a  urząd  skarbowy  sam
przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. 

To najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. 

Emeryci i renciści przekażą 1 proc. dla OPP na nowym formularzu PIT-
OP, nie muszą wypełniać odrębnego zeznania. 

Wniosek  o  sporządzenie  zeznania  będzie  można  złożyć  wyłącznie
elektronicznie za  pośrednictwem  Portalu  Podatkowego  lub  systemu  e-
Deklaracje,  udostępnionych  przez  Ministerstwo  Finansów.  PIT-WZ  można
również wysłać za pośrednictwem bankowości elektronicznej PKO BP, BGŻ
BNP Paribas i Raiffeisen Polbank

Wystarczy przesłać do właściwego urzędu skarbowego PIT-WZ, czyli wniosek
o  sporządzenie  zeznania  podatkowego.  W  tym  formularzu  podatnik
przekazuje  urzędowi  informacje  o  korzystaniu  z  odliczeń  od  podatku  lub
dochodu, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, czy przekazaniu 1%
podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Urząd skarbowy na podstawie  danych z  wniosku PIT-WZ oraz  posiadanych
informacji od pracodawców lub organów rentowych samodzielnie przygotuje
zeznanie podatkowe w ciągu 5 dni. Prześle na podany przez podatnika adres
poczty  elektronicznej  e-mail  z  linkiem do gotowego zeznania  podatkowego.
Zeznanie  będzie  można  zaakceptować  lub  odrzucić  do  upływu  terminu
składania zeznań - w 2017 r. to 2 maja.  Jeżeli podatnik w tym terminie nie
podejmie  żadnych  czynności,  jego  zeznanie  zostanie  automatycznie
zaakceptowane.



1 procent dla OPP bez odrębnego zeznania
od 15 marca do 2 maja 2017 r.

Podatnicy będą mogli również skorzystać z nowego formularza PIT-OP – czyli
oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego
(OPP).  Jest  on  przeznaczony  dla  tych  podatników  podatku  PIT,  którzy  są
osobami  fizycznymi  i  otrzymali  od  organów  rentowych  roczne  obliczenie
podatku PIT-40A oraz chcą przekazać 1% podatku wybranej OPP.

PIT-OP  będzie  można  złożyć  elektronicznie, przy  użyciu  dostępnego  na
Portalu Podatkowym formularza online, formularza interaktywnego, aplikacji e-
Deklaracje  Desktop,  a  także  za  pośrednictwem  bankowości  internetowej  i
papierowo. 
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