
   

 
 

Akcja Szybki PIT  

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, 
która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania 
podatkowego (PIT). Akcja odbywa się już po raz ósmy 
i zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu 
rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja. 
Szybki PIT w swojej nazwie nawiązuje do faktu, że składając PIT 

przez Internet, można zrobić to naprawdę szybko. Dodatkowo 

jest to proste i bezpieczne, a jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. 

Nie trzeba przy tym drukować formularza, wypełniać go odręcznie 

czy kupować znaczka pocztowego. 

W ramach tegorocznej akcji przygotowano dla podatników wiele 

udogodnień oraz narzędzi ułatwiających rozliczenia. I tak: 

• 11-13 marca w Centrum Handlowym Wisła w Płocku w 

godzinach 12.00 – 18.00 będzie można skorzystać z punktów 

rozliczeń, w których pracownicy udzielać będą informacji na temat 

rozliczenia podatku dochodowego za ubiegły rok oraz pomogą 

wprowadzić PIT do systemu e-Deklaracje. Dzięki temu każdy 

podatnik będzie mógł w przerwie między zakupami wysłać swój 

PIT przez Internet; 

• 16 kwietnia zostanie zorganizowany w Urzędzie Skarbowym 

Dzień Otwarty, podczas którego pracownicy będą pomagać 

podatnikom przy składaniu PIT-ów; 

• w Centrum Obsługi Urzędu Skarbowego udostępnione zostały 

dwa specjalne stanowiska komputerowe, umożliwiające 

wysłanie deklaracji drogą internetową; 

• w ostatnich dniach kwietnia, tj. 28 i 29, gdy jak co roku panuje 

wzmożony ruch, będziemy pracować dłużej; 
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• na potrzeby akcji udostępniliśmy broszury informacyjne, które 

promują wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg 

podatkowych. 

Kampanii Szybki PIT towarzyszy strona internetowa www.szybkipit.pl. 

Zawiera ona aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, 

informacje o sposobach rozliczeń rocznych przez Internet. Na stronie 

będzie też dostępna aplikacja pytaniowa Szybki PIT. W ubiegłym roku 

strona miała  ponad 1 milion odsłon. 

Z kolei na Portalu Podatkowym (www.finanse.mf.gov.pl) wszyscy 

zainteresowani znajdą m.in. aktualne formularze czy skorzystają z usługi 

PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. 

Akcja Szybki PIT będzie też obecna na Facebooku - 

https://www.facebook.com/Szybki.PIT. 

Przypominam, że w 2016 r. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy 

(sobota), dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada 
na 2 maja. 
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