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Pytania i odpowiedzi
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z pytaniami i odpowiedziami

Wybierz pytanie
1. Co to jest mikrorachunek podatkowy?
2. Skąd mam się dowiedzieć jaki jest mój mikrorachunek podatkowy?
3. Co jeśli zapomnę numeru mojego mikrorachunku podatkowego?
4. Czy mogę wydrukować numer mojego mikrorachunku podatkowego?
5. Z czego składa się mikrorachunek podatkowy?
6. Czy mogę zrezygnować z używania mikrorachunku podatkowego i płacić podatki w dotychczasowy sposób?
7. Do jakich rozliczeń z urzędem skarbowym mogę używać mikrorachunku podatkowego?
8. Czy mogę wpłacić podatek za inną osobę na jej mikrorachunek podatkowy?
9. Czy aby opłacić zaliczki na podatek moich pracowników muszę znać ich mikrorachunki podatkowe?
10. Mam PESEL i NIP ponieważ jestem osobą, która prowadzi działalność gospodarczą i pracuje na umowę o pracę. Czy to
oznacza, że mam dwa mikrorachunki podatkowe?
11. Czy i w jaki sposób generator będzie wery kował poprawność PESEL i NIP?
12. Co powinienem zrobić w sytuacji, gdy przeleję należność na nieprawidłowy numer mikrorachunku podatkowego (z
niewłaściwym identy katorem podatkowym), przelew zostanie zrealizowany, ale zorientuję się, że popełniłem błąd?
13. Co jeśli się pomylę i w przelewie wpiszę nieprawidłowy numer mikrorachunku podatkowego (z niewłaściwym
identy katorem podatkowym), przelew zostanie zrealizowany, a ja nie zorientuję się, że popełniłem błąd?
14. Jak skorzystam na wprowadzeniu mikrorachunków podatkowych?
15. Jak mam zapłacić zobowiązania, które wynikają z korekt deklaracji za wcześniejsze lata, czyli sprzed 1 stycznia 2020 r.?
16. Na jaki rachunek mam wpłacać podatki inne niż PIT, CIT i VAT?
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17. Nie posiadam numeru PESEL, ani NIP. Na jaki rachunek mam wpłacać swoje należności podatkowe?
18. Prowadzę rmę i do tej pory realizowałem płatności korzystając z przelewów elektronicznych. Bezpośrednio z programu
kadrowo-płacowego były przekazywane dane, zgodnie z wymaganiami systemu bankowego. Czy po 1 stycznia 2020 r.
nadal mogę opłacać podatki w ten sposób?
19. Płacąc z banku zagranicznego wymagane jest podanie numeru SWIFT banku odbiorcy. Jaką informację mam wpisać?
20. Czy spółka jawna powinna mieć odrębny mikrorachunek dla spółki i odrębne dla wspólników w zakresie realizacji
obowiązków dot. PIT, VAT i jako płatnik?
21. Co jest rozumiane pod pojęciem niepodatkowych należności budżetowych?
22. Rozliczam PIT wspólnie z małżonkiem. Na czyj mikrorachunek wpłacę podatek?
23. Co jeśli zapłacę podatek 31.12.2019 r. przed godz. 24.00, a co jeśli po godz. 24.00. Gdzie tra ą pieniądze?
24. Jestem emerytem rozliczanym przez ZUS. Czy mam obowiązek generowania mikrorachunku podatkowego?
25. Chcę skorzystać z Twojego e-PIT-a. Czy w przypadku podatku do zapłaty, w usłudze będę mieć podany mój mikrorachunek
podatkowy?
26. Co wpisuje podatnik w tytule przelewu, gdy wpłaca PIT, CIT i VAT na mikrorachunek? Co wpisać w przypadku wpłaty
zaliczek oraz zapłaty podatku, który wynika z rozliczenia rocznego?
27. Zakończyłem prowadzenie działalności gospodarczej, a wcześniej wpłacałem podatki na mój mikrorachunek z NIP. Czy
teraz powinienem wygenerować nowy mikrorachunek z moim numerem PESEL?
28. Czy zryczałtowany podatek dochodowy z najmu nieruchomości wpłacam na mikrorachunek podatkowy?
29. Na jaki rachunek wpłacać grzywny z mandatów karnych (np. od policji)?
30. W jaki sposób gmina wpłaca podatki na mikrorachunek podatkowy?
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