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Praktycznie większość z nas otrzymała już od swoich pracodawców roczne rozliczenie
zarobków PIT-11. Jeżeli jest to jedyne nasze źródło dochodu w 2019 roku, nie korzystamy z
żadnych odliczeń to nasze zeznanie trafia z automatu do Urzędu Skarbowego i nie musimy
praktycznie niczym się więcej martwić. Inna sytuacja jest u podatników, którzy mają więcej
miejsc z których otrzymują dodatkowe wynagrodzenie i dodatkowo korzystają z odliczeń od
podatku. Wówczas musimy się rozliczyć z wszystkich dochodów i podać przysługujące
odliczenia.

Sposobów na rozliczenie jest kilka; zarówno wersją papierową jak i elektroniczną. Wersja papierowa to najstarsza
forma rozliczania się. Natomiast od kilku lat dostępne jest również rozliczanie w wersji elektronicznej, które trafia
natychmiast do Urzędu Skarbowego. Deklarację podatkową przygotowywać i wysłać możemy elektronicznie w
okresie rozliczeń rocznych, natomiast z usługi Twój e-PIT udostępnianej online przez Ministerstwo Finansów (KAS)
korzystać możemy w okresie 15 luty – 30 kwietnia 2020.
Poniżej podajemy kilka ważnych dat dotyczących właśnie deklaracji podatkowych za 2019 rok:
15 lutego 2020 r. - od tego dnia podatnicy mogą logować się do profilu na portalu podatkowym i uzyskać
przygotowaną dla nich deklarację PIT-37, PIT-38 , PIT-36 lub PIT-28 lub odczytać i sprawdzić Twój e-PIT

wygodnie w Programie e-pity,
15 lutego - 30 kwietnia 2020 r. - termin na modyfikację, odrzucenie lub akceptację deklaracji przygotowanej
przez Ministerstwo Finansów (KAS), lub samodzielne rozliczenie Twój e-PIT,
1 stycznia - 30 kwietnia 2020 r. - termin na złożenie deklaracji podatkowej PIT z pominięciem usługi Twój e-PIT –
elektronicznie (e-deklaracje) lub w wersji drukowanej,
15 lutego 2020 r. - data, w której uznaje się, że deklaracje przekazane od 1 stycznia w innej formie niż Twój ePIT są złożone w organie podatkowym; od następnego dnia liczyć należy 45 dni (lub 3 miesiące – przy
deklaracjach złożonych na papierze) na zwrot nadpłaconego podatku PIT,
30 kwietnia 2020 r. - ostateczny termin na zmiany lub odrzucenie deklaracji przygotowanej przez Ministerstwo
Finansów (KAS),
1 maja 2020 r. - u osób zobowiązanych do złożenia deklaracji poza systemem Twój e-PIT – termin, od którego
wystąpi kara skarbowa za nieterminowe przekazanie zeznania podatkowego PIT
Tak więc od 15 lutego br. Możemy online przeglądać, uzupełniać oraz wprowadzać odliczenia w naszej deklaracji
podatkowej za 2019 rok.
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