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Krajowa Administracja Skarbowa zaprasza do składania deklaracji podatkowych przez udostępnioną
usługę „Twój e-PIT". Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami usługi.

„TWJ E-PIT" – DOSTĘPNE FORMULARZE I ULGI
KAS przypomina, że w usłudze „ Twój e-PIT" przygotowane zostały podatnikom zeznania roczne:
na podstawie posiadanych danych – PIT-37, PIT-38,
dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej PIT-28, PIT-36 (rozliczenie będzie do
uzupełnienia przez podatnika).
Co ważne, przygotowane zeznania podatkowe można uzupełnić o przysługujące ulgi podatkowe, np.
ulgę rehabilitacyjną, darowiznę, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną czy ulgę na dzieci.
Ponadto, korzystając z usługi można zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dla dowolnie
wybranej organizacji pożytku publicznego.
W usłudze podatnikom udostępniony jest również mikrorachunek podatkowy.

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY
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Z usługi można skorzystać już od 15 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku.
Zeznanie roczne PIT-28 za 2020 rok można składać w usłudze do 1 marca 2021 roku.
KAS przypomina, że zeznania podatkowe przygotowane w usłudze PIT-37, PIT-38, niezaakceptowane
przez podatnika, w dniu 30 kwietnia 2021 roku zostaną automatycznie zaakceptowane przez usługę
„Twój e-PIT".

JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUGI „TWJ E-PIT"
Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez aplikację „e-Urząd Skarbowy", na stronie https://www.
podatki.gov.pl.
Logowanie do systemu dostępne jest na 3 sposoby.
1. przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Zapewnia dostęp
do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i danych. Należy przygotować dane do logowania
profilem zaufanym lub e-dowód.
2. danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów). Zapewnia dostęp do danych i usługi
Twój e-PIT. Pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego będą niedostępne. Należy przygotować:
PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.,
kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od twojego
pracodawcy),
i potwierdźić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r.
Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0" (zero) – należy logować się przez login.gov.pl
lub aplikację mObywatel.
3. przez aplikację mObywatel
Zapewnia dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i danych. Aby się zalogować przez
aplikację mObywatel, należy ją aktywuować za pomocą profilu zaufanego.
Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2020 rok, znajdziecie Państwo na stronie
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit.
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