
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego  

w Busku-Zdroju 
 

  W związku z kolejną akcją składania zeznań podatkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju 

przypomina o terminie do złożenia zeznania podatkowego za 2017 r.  

Termin ten upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r. 

 

Zeznanie podatkowe można złożyć przez internet za pomocą: 

 PFR – wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, 

 Wniosku PIT-WZ, 

 Korzystając z formularzy online, 

 Formularzy interaktywnych dostępnych na Portalu Podatkowym. 

 

Deklaracje podatkowe można składać drogą elektroniczną korzystając z: 

 

 

Deklaracje elektroniczne PIT wysyła się w postaci pliku XML. Do przygotowania i wysyłki elektronicznej deklaracji 

(zeznania/wniosku) można posłużyć się formularzem elektronicznym pobranym ze strony Portalu Podatkowego 

ww.portalpodatkowy.mf.gov.pl, z zakładki „e-Deklaracje", sekcja „Formularze", lub specjalnie przygotowaną 

aplikacją e-Deklaracje Desktop. Przesyłanie formularzy w formie załącznika w poczcie e-mail jest nieprawidłowe.  

Przed wypełnieniem interaktywnego formularza pobranego ze strony www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-

deklaracje/formularze niezbędne jest pobranie i zainstalowanie aktualnej Wtyczki (plug-in). 

Formularze elektroniczne mogą być podpisane: 

 "Danymi autoryzującymi na które składają się:  

 Imię, 

 Nazwisko, 

 Identyfikator podatkowy NIP albo PESEL, 

 Data urodzenia, 

 Kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok 2016. 

 Profilem Zaufanym ePUAP, 

 Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

"Danymi autoryzującymi" nie mogą być podpisywane deklaracje składane przez pełnomocników.  

Profilem zaufanym ePUAP mogą być podpisywane przy użyciu formularzy online z Portalu Podatkowego: PIT-

WZ (Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy złożony w okresie od 01 stycznia 2018 r. 

do 16 kwietnia 2018 r.), PIT-OP (Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego złożone 

w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.) i zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38.  

 

Broszury informacyjne związane z podatkiem PIT można pobrać z n/w strony: 

https://www.finanse.mf.gov.pl/pit/broszury-informacyjne/2018 
 

Zachęcamy do rozliczenia się przez internet – jest to prosty, szybki i bezpieczny sposób! 
 

W związku z akcją Szybki PIT, Urząd Skarbowy w Busku – Zdroju w ramach Dnia Otwartego będzie czynny w dniu: 

 

7 kwietnia 2018 r. w godz. od 9.00  do 13.00 

 

Natomiast w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. w związku z przedłużonym czasem pracy, Urząd Skarbowy w Busku – 

Zdroju będzie czynny do godz. 18.00. 
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