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Telefon do konsultanta Krajowej Informacji Skarbowej
Skorzystaj z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej
12.01.2022

Polski Ład na infolinii KIS
Informację na temat zmian przepisów podatkowych wprowadzanych przez program Polski Ład uzyskasz na infolinii Krajowej
Informacji Skarbowej (KIS).
Aby z niej skorzystać, wystarczy po połączeniu się wybrać numer 8.
Po połączeniu się z infolinią i wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 8 zostaniesz przekierowany do konsultantów udzielających
informacji podatkowych dotyczących Polskiego Ładu i poproszony o określenie tematu rozmowy:
Jesteś pracownikiem medycznym – wybierz 0
Podatek od towarów i usług, identy kacja podatkowa – wybierz 1
Podatek dochodowy od osób zycznych (PIT) – wybierz 2
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – wybierz 3

Skorzystaj z infolinii w sprawie podatku lub cła
Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 pod numerami:
tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)
(Numer identy kacyjny VAT kontrahenta z Unii Europejskiej można potwierdzić w godzinach od 8:00 do 16:00. Informacji udziela
Biuro Wymiany Informacji Podatkowych).
Konsultant prowadzi rozmowę w języku polskim. Użytkownik, rozpoczynając połączenie, wyraża zgodę na jej rejestrację.
Po połączeniu system zapowiedzi głosowych poprowadzi po menu, prosząc o wybranie cyfry przyporządkowanej zagadnieniu. Niżej,
dla ułatwienia, przedstawiamy system zapowiedzi.
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Zapowiedzi głosowe na infolinii
Witamy na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Koszt połączenia jest liczony jak za połączenie lokalne lub według taryfy operatora.
Odpowiedzi na pytania dotyczące zmian przepisów podatkowych związanych z Polskim Ładem udzielamy pod numerem 8. Jeżeli
jesteś pracownikiem medycznym wybierz 8 a następnie 0.
Dla zapewnienia jednolitej informacji podatkowej i celnej rozmowy są nagrywane. Aby zapoznać się z informacją o przetwarzaniu
danych osobowych w Krajowej Informacji Skarbowej wybierz 9.
Jeżeli pytanie dotyczy:
Zeznań podatkowych osób zycznych i usługi Twój e-PIT – wybierz 0 (informacje udzielane są w godzinach od 8 do 18)
Zeznania podatkowe osób zycznych – wybierz 1
Usługa Twój e-Pit – wybierz 2
Informacji podatkowych – wybierz 1 (informacje podatkowe udzielane są w godzinach od 8 do 18)
Podatek od towarów i usług, identy kacja podatkowa – wybierz 1
Podatek dochodowy od osób zycznych (PIT) – wybierz 2
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – wybierz 3
Podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn (PCC) – wybierz 4
Podatek akcyzowy (AKC) – wybierz 5
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – wybierz 6
Informacji celnych – wybierz 2 (informacje celne udzielane są w godzinach od 8 do 18)
Przepisy celne i brexit (SC-CLO)– wybierz 1
Podatek akcyzowy (SC-AKC) – wybierz 2
Gry hazardowe (SC-GRY) – wybierz 3
Intrastat (SC-INT) – wybierz 4
Portalu podatkowego, e-deklaracji – wybierz 3 (informacje w zakresie Portalu Podatkowego, e-deklaracji udzielane są w
godzinach od 8 do 18)
Procedury związane z Portalem Podatkowym, elektronicznym wypełnianiem zeznań i deklaracji oraz Centralnym
Rejestrem Bene cjentów Rzeczywistych, (EDWM) – wybierz 1
Pomoc techniczna dla Portalu Podatkowego, systemu e-deklaracje oraz usługi Twój e-PIT (EDWT) – wybierz 2
Potwierdzania numerów VAT kontrahentów z Unii Europejskiej przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie
(BWIP) – wybierz 5 (informacje w zakresie potwierdzania numerów VAT kontrahentów z UE przez BWIP w Koninie udzielane są w
godzinach od 8 do 16)
Zmian przepisów podatkowych związanych z Polski Ładem - wybierz 8 (informacje podatkowe dotyczące Polskiego Ładu
udzielane są w godzinach od 8 do 18)
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Jesteś pracownikiem medycznym – wybierz 0
Podatek od towarów i usług, identy kacja podatkowa - wybierz 1
Podatek dochodowy od osób zycznych (PIT) - wybierz 2
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - wybierz 3
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – wybierz 9
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