Rypin, dnia 22 marca 2018 r.

URZĄD SKARBOWY
W RYPINIE

Trwa akcja informacyjna „Szybki PIT”
Celem ogólnopolskiej akcji „Szybki PIT” jest pomoc w szybkim i korzystnym rozliczeniu
rocznego PIT przez Internet. Przez stronę szybkipit.pl można skontaktować się z Krajową
Informacją Skarbową oraz samodzielnie krok po kroku rozliczyć dochody w systemie
e-Deklaracje.
To już kolejna edycja „Szybkiego PIT-a”. Złożenie rocznego PIT przez Internet oznacza
oszczędność czasu i mniejszą liczbę formalności, daje gwarancję bezpieczeństwa przy przesyle
danych,
a poza tym daje także szansę na szybszy zwrot nadpłaty podatku.
Szybki PIT, organizowany już jedenasty raz, jak zawsze obejmie całą Polskę. Dla podatników
przygotowaliśmy wiele ułatwień, które pomogą im złożyć roczny PIT. Będą to, jak co roku,
m.in. wydłużone godziny pracy i dyżury telefoniczne naszych ekspertów, a także punkty rozliczeń
w galeriach handlowych.
Oto część zaplanowanych działań:


6-7 kwietnia 2018 r. w najpopularniejszych centrach handlowych w największych miastach w Polsce będą czynne punkty rozliczeń PIT. Dzięki nim każdy podatnik w przerwie
między zakupami będzie mógł wysłać swój PIT przez Internet,



takie same specjalne stanowiska komputerowe dla osób wysyłających elektronicznie PIT
będą działać w urzędach skarbowych przez cały okres rozliczeniowy, czyli do 30 kwietnia br.,



12, 19 i 26 kwietnia w Ministerstwie Finansów odbędą się dyżury telefoniczne, w czasie
których eksperci odpowiedzą na pytania podatników dotyczące rozliczenia rocznego,



26 i 27 kwietnia – czyli pod koniec okresu na składanie PIT, kiedy w urzędach panuje
wzmożony ruch, wszystkie urzędy skarbowe w Polsce będą pracować dłużej do godz.
18.00.

Szybki PIT na www i FB
Kampanię wspiera strona www.szybkipit.pl, gdzie podatnicy znajdą wszystkie informacje potrzebne
do złożenia PIT, m.in. instrukcje i broszury informacyjne. Działania będą prowadzone również na
profilu FB akcji.
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Dodatkowo wszyscy podatnicy, którzy składają roczne zeznania na formularzu PIT-37,
mogą liczyć na wsparcie administracji skarbowej. Wystarczy, że złożą krótki wniosek PITWZ, a urząd skarbowy wypełni za nich deklarację podatkową.
PIT za podatnika rozliczy urząd skarbowy.
Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd
skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku
na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego pracodawcy czy korzysta z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej).
W PIT-WZ można wnioskować o:


rozliczenie w sposób przewidziany dla małżonków albo osób samotnie wychowujących
dzieci,



uwzględnienie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w wysokości innej niż zastosowana przez płatnika przy poborze zaliczek,



zastosowanie przysługującego odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi na dzieci,



przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (OPP) kwoty w wysokości
1% podatku należnego wynikającego z zeznania.

Jak można podpisać wniosek


podpisem kwalifikowanym,



profilem zaufanym,



kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni,



przy użyciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji – w drodze elektronicznej –
posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem
tych podmiotów).

Na podstawie wniosku i informacji od płatników urząd skarbowy przygotuje dla podatnika rozliczenie za rok 2017, które można zaakceptować albo odrzucić.
PIT-WZ jest dostępny na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Wniosek można także
złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych, które świadczą usługę drogą elektroniczną.
Więcej informacji znajduje się na Portalu Podatkowym w zakładce Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ).
Można też skorzystać ze wstępnie wypełnionego PIT.
Przy rozliczaniu PIT za 2017 r. podatnicy mogą też skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego
zeznania podatkowego (PFR), czyli przygotowanej przez urząd skarbowy propozycji zeznania
rocznego PIT-37 i PIT-38. W tym sposobie rozliczenia podatnik sprawdza przygotowany PIT,
może także uzupełnić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, odliczenia oraz kwotę 1% dla wskazanej
przez siebie organizacji pożytku publicznego.
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Usługa PFR za 2017 r. jest dostępna od 15 marca 2018 r na Portalu Podatkowym. Więcej informacji o PFR znajduje się na Portalu Podatkowy w zakładce Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR).
Błędy w zeznaniach PIT.
W trakcie trwającej w tym roku akcji PIT odnotowano wyjątkowo dużo błędnych zeznań. Błędy
znajdują się głównie w zeznaniach składanych w formie papierowej. Podatnicy wypełniając
zeznania nie zwrócili uwagi na nową skalę podatkową.
Za 2017 r. (rozliczenie do kwietnia 2018 r.) obowiązuje inna niż do tej pory kwota wolna od podatku. Jej wysokość zależy od dochodu podatnika. Kwota wolna od podatku jest bezpośrednią
konsekwencją stosowania tzw. kwoty obniżającej podatek. Podatnicy mogą bowiem odejmować
od obliczonego i należnego od nich podatku pewną kwotę, której wysokość w 2017 r. (rozliczenie w 2018 r.) wyniesie maksymalnie 1188 zł. W efekcie jej stosowania, maksymalna kwota
wolna od podatku za 2017 r. wynosi 6600 zł.
Dochód roczny podatnika Stawka podatku
Kwota wolna
1 zł – 6600 zł
18% minus 1188 zł*
6600 zł
6601 – 11.000 zł
18% minus kwota obniżająca*malejąca – od 6600 zł do 3091 zł
11.001- 85.528 zł
18% minus 556,02 zł*
3091 zł
85.529 zł – 127.000 zł
32% minus kwota obniżająca*malejąca – od 3091 zł do 0 zł.
32%
Brak kwoty wolnej od podatku
1. 127.001 zł
*kwota 556,02 zł, 1188 zł oraz kwota wynikająca z ww. obliczeń to tzw. kwota obniżająca podatek.
Kolejną częstą nieprawidłowością jest błędnie przyjmowana kwota zaliczki z PIT40A
wystawionego przez ZUS. Organy rentowe wystawiając PIT-40A dokonują już rozliczenia
wszystkich emerytów i rencistów. Wyliczone kwoty nadpłaty są zwracane podatnikom przez
ZUS przy wypłacie marcowej emerytury lub renty.
Jeśli jednak podatnicy poza emeryturą lub rentą uzyskali inne dochody są zobowiązani złożyć
samodzielnie zeznanie do urzędu skarbowego i wówczas jako kwotę pobranej zaliczki przez
ZUS należy przyjąć kwotę po dokonanym rozliczeniu. Jest to kwota wskazana na drugiej stronie
rozliczenia PIT-40A, a nie kwota zaliczki pobranej przez ZUS.
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