
Nowa usługa oferowana przez urząd skarbowy czyli e-korespondencja  

z fiskusem 

W ostatnim czasie Krajowa Administracja Skarbowa rozszerzyła usługi dostępne drogą 

elektroniczną w aplikacji e-urząd skarbowy. 

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego, pan Tomasz Kochanek, informuje, że 

w e-urzędzie skarbowym jest już dostępnych ponad 20 usług m.in możliwość złożenia 

zeznania podatkowego w usłudze Twój – PIT, wysłania pisma do organu podatkowego, 

pobrania zaświadczenia o dochodach, czy o niezaleganiu w podatkach. Do końca roku 2022 

planowane jest wdrożenia nowych usług takich jak uzyskanie dostępu do historii złożonych 

przez siebie deklaracji podatkowych w zakresie PIT, VAT, PCC, czy w podatku od spadków 

i darowizn oraz karty podatkowej. Kolejna nowość to możliwość podglądu sald i rozliczeń we 

wszystkich podatkach.  

Jakie będą pozostałe możliwości? 

Kolejną usługą będzie konto organizacji czyli konta elektroniczne m.in. dla spółek. Za ich 

pomocą spółki będą mogły płacić podatki CIT, składać deklaracje do urzędu skarbowego, 

odbierać korespondencję i mieć wgląd w swoje rozliczenia z fiskusem. 

W jaki sposób będzie to możliwe? 

Upoważniona osoba, która w imieniu firmy będzie się komunikowała z organami  

za pośrednictwem e-US poprzez zalogowanie się do własnego konta, z którego uzyska dostęp 

do konta firmowego. 

Jakie zmiany będą realizowane w dalszej kolejności? 

Jeszcze przed przyszłoroczną akcją składania PIT za 2022 rok będzie możliwość zapłaty 

podatku od razu po wysłaniu zeznania PIT. Trwają prace, aby z e-konta można było od razu 

przelogować się do każdego banku. Na początku roku 2023 planowane jest umożliwienie 

płatności BLIK-iem. 

Czy cudzoziemcy mogą korzystać z e-urzędu? 

Już teraz z e-US mogą bez problemu korzystać także cudzoziemcy rozliczający się w Polsce - 

jest on dostępny także w wersji angielskiej i ukraińskiej. 

Jakie są najnowsze usługi dostępne w e-urzędzie? 

Od lipca tego roku wprowadzona jest nowa usługa wydawania zaświadczeń o dochodach 

 ZAS-DF a od 7 września o niezaleganiu w podatkach ZAS-W. Poprzez e-urząd można je 



otrzymać bez uiszczania opłaty skarbowej. Od lipca podatnicy wystąpili już ponad 57 tys. razy 

o wydanie zaświadczeń o dochodach ZAS-DF. Natomiast o zaświadczenie o niezaleganiu  

w podatkach ZAS-W wystąpiono ponad 8,6 tys. razy. Zaświadczenia te otrzymuje się co do 

zasady już w ciągu kilku sekund, oczywiście jeżeli system nie stwierdzi nieprawidłowości  

w danych podatkowych. Zaświadczenia opatrzone są podpisem elektronicznym, który można 

zweryfikować a co więcej takich zaświadczeń nie trzeba drukować i można je od razu przesłać 

elektronicznie dalej np. do banku. 

Co w praktyce oznacza wyrażenie zgody na e-korespondencję? 

To, że korespondencja z urzędu skarbowego będzie przychodziła tylko za pośrednictwem 

konta w e-US. Podatnik nie dostanie już listu poleconego od organów podatkowych. 

Skąd podatnik będzie wiedział, że urząd wysłał mu pismo? 

Wyrażając zgodę na e-komunikacje podatnik zaznacza, w jaki sposób chce dostawać 

powiadomienia. Może wybrać powiadomienie SMS-em, mailem albo na oba te sposoby. 

Zachęcam Państwa do korzystania z aplikacji e-urząd skarbowy. 


