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Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urzędzie 

Skarbowym 

 

 15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. 

 W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania 

przygotowane przez administrację skarbową. Przedsiębiorcy 

mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. 

 Wprowadzone w 2022 r. zmiany podatkowe nie będą wpływały 

na sposób składania zeznań rocznych.  

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już po raz 
piąty udostępniły usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług 
polskiej administracji. Z roku na rok bije ona rekordy popularności.  

„Za pośrednictwem usługi Twój e-PIT tylko w ubiegłym roku przesłano ok. 11,8 
mln elektronicznych deklaracji PIT” – mówi rzecznik prasowy Izby Administracji 
Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska. 

W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania wypełnione na podstawie 
danych, które posiada administracja skarbowa. Rozliczenie za 2022 r. zostało 
przygotowane dla ponad 24 mln podatników. 

Dla kogo Twój e-PIT? 

W ramach usługi udostępnione zostały zeznania podatkowe: 

 PIT-37 i PIT-38 (najczęściej wypełniane), 

 PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności 
gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, 

 oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku 
publicznego, 

 nowością będzie PIT-DZ - informacja o danych dzieci uprawniających 
do ulgi dla rodzin 4+. 

W zeznaniu przygotowanym w usłudze uwzględnione są: 

 informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 
roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób 
powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich 

na rzecz związków zawodowych; 

 informacje będące w posiadaniu KAS takie jak: dane podatnika i jego 
mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci. 

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT 

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym 
urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie 
w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. 

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ),  
e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.     . 

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/


 

Do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia to niedziela) podatnicy mogą zweryfikować 
i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli 
podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., 
to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu 
PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych 
działań. 

Rozliczając swój PIT podatnik składa PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji i rozlicza 
się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie 
wychowująca dzieci.  

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, 
ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony 
podatnika. 

Zwrot nadpłaty podatku 

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, 
otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie - do 45 dni. W przypadku zeznań 
papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy. 

Płatność podatku 

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek 
do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, 
by wygodnie dokonać płatności online. 

W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie 
zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie 
miesiąca od dnia upływu terminu płatności, wyśle podatnikowi informację 
o kwocie podatku do zapłaty. 

Więcej informacji o rozliczeniu PIT na stronie podatki.gov.pl. 

https://www.podatki.gov.pl/pit/

