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Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Otwocku

PODATNIKU

W 2013 roku z możliwości składania deklaracji
rozliczeniowych PIT za 2012 rok w formie e-Deklaracji
skorzystało ponad

trzy i pół miliona osób

DOŁĄCZ DO NICH I TY
Korzystaj z postępu i udogodnień, jakie niosą ze sobą nowe
rozwiązania, oszczędzaj swój czas, chroń środowisko i obniżaj koszty.
W ten sposób wnoś swój wkład w usprawnianie corocznej akcji
rozliczeń z dochodów uzyskanych w roku podatkowym.
Projekt e-Deklaracje realizowany w ramach programu e-Podatki
umożliwia składanie deklaracji podatkowych przez płatników i
podatników drogą elektroniczną. Jest to bezkosztowa, skuteczna i prosta
forma przekazania deklaracji i zeznań, cieszącą się z roku na rok coraz
większą popularnością. Przesądzają o tym następujące korzyści:

oszczędności czasu,

niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,

łatwość wypełnienia,

gwarancja poprawności składanej deklaracji,

ochrona środowiska,

bezpieczeństwo przesyłanych danych,
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otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji,
 zdecydowanie szybszy zwrot, przez organ podatkowy, wyliczonej
nadpłaty.


Podmioty gospodarcze, które chcą skorzystać z możliwości
składnia deklaracji drogą elektroniczną, w tym CIT-8, PIT-11, PIT-40,
PIT-40A, VAT-UE,
muszą posiadać bezpieczny
podpis
elektroniczny. Proces składania deklaracji opisany został w zakładce
,,Instrukcje” na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
Bardzo ważnym ułatwieniem jest możliwość składania zeznań
rocznych PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38
i PIT-39, wniosków PIT-16 oraz VAT-7, VAT-7D i VAT-7K, a także
deklaracji PCC-3 bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tu podpis zapewniający
wiarygodność oparty jest na następujących cechach informacyjnych
podatnika składającego zeznanie: identyfikator podatkowy NIP lub
PESEL, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu z
zeznania lub rozliczenia za rok 2012 r.
Skoro zakupy przez internet czy opłacenie rachunków przelewem
internetowym nie stanowią dla Ciebie problemu to z zeznaniem
elektronicznym też dasz radę!

Powodzenia

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku przypomina, że identyfikatorem
podatkowym jest:
1. numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi
rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
2. numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi
ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikami składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika.
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