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URZĄD SKARBOWY WYPEŁNI ZEZNANIE PIT ZA PODATNIKA 

 

W rozliczeniu PIT za 2016 rok podatnik może skorzystać z nowego rozwiązania, które polega na 

wypełnieniu zeznania PIT przez urząd skarbowy za podatnika. Podstawę prawną stanowi ustawa 

nowelizująca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 9 marca 2017 r. 

(Dz.U.2017.528) oraz wydane do niej rozporządzenie wykonawcze Ministra Rozwoju i Finansów z 

dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U.2017.540). 

 

Podatnik, który jest zainteresowany powyższym rozwiązaniem, powinien złożyć wniosek na formularzu 

PIT-WZ i wskazać w nim: 

 rok, za który jest sporządzane zeznanie, 

 nazwę właściwego urzędu skarbowego, 

 dane podatnika i małżonka, 

 sposób opodatkowania (samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie 

wychowująca dziecko), 

 koszty uzyskania przychodu, 

 odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej i ulgi na dzieci, 

 wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, 

 adres e-mail, na który ma zostać wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd. 

 

W praktyce z pomocy urzędu skarbowego mogą skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy osiągają 

przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika i rozliczają je na formularzu PIT-37. Wniosek PIT-WZ 

o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2016 należy złożyć nie później niż 18 kwietnia 

2017 r. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


