Zmiany w płaceniu podatków VAT, PIT i CIT. Od 1 stycznia 2020 r.
każdy otrzyma Indywidualny Rachunek Podatkowy.
Od 1 stycznia 2020 r. zachodzą poważne zmiany w płaceniu podatków VAT, PIT i CIT. Każdy
podatnik – zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca – będzie miał własny indywidualny
rachunek podatkowy. Poniżej wskazujemy gdzie sprawdzić numer rachunku podatkowego
i jak należy płacić podatki od 1 stycznia 2020 r.

1. Co to jest mikrorachunek podatkowy?
Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020
r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.
Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą
realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na nr rachunku bankowego podatnika.

2. Do czego służy mikrorachunek podatkowy?
Zmiany w płaceniu podatków wejdą w życie 1 stycznia 2020 r., co oznacza, że od początku 2020 r.
płatności PIT, CIT i VAT należy realizować WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek podatkowy.
Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do
końca 2019 r. Dlatego jeśli ktoś zaplanował przelew podatkowy PIT, CIT lub VAT na
dotychczasowy numer podatkowy z momentem realizacji już w 2020 r., to taki przelew nie
zostanie zrealizowany.
Na swój indywidualny mikrorachunek od 2020 r. trzeba będzie wpłacać np. zaległe podatki, w
razie korekt deklaracji za poprzednie lata. Skarbówka apeluje, aby w takiej sytuacji w tytule
przelewu zaznaczyć, że płatność dotyczy zobowiązania, które wynika z korekty deklaracji.
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników zaliczki na ich podatek będą wpłacać sumarycznie na
swój mikrorachunek podatkowy. Nie jest więc potrzebne, aby pracodawca znał indywidualny
rachunek podatkowy swojego pracownika.
Pozostałe podatki należy wpłacać na dotychczasowe numery kont.

3. Gdzie sprawdzić numer rachunku podatkowego?
Każdy podatnik musi wygenerować własny indywidualny rachunek podatkowy. Służy do tego
generator mikrorachunku podatkowego dostępny na stronie podatki.gov.pl. Działa on całą dobę i
jest darmowy. Możesz więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o
każdej porze, również przez telefon czy tablet. Mikrorachunek podatkowy
również w dowolnym urzędzie skarbowym.

możesz otrzymać

Aby wygenerować nr mikrorachunku wystarczy podać:
PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
nie prowadzisz działalności gospodarczej
lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
NIP, jeśli:
prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

To powinno być jedyne źródło wiedzy o numerze rachunku – jeśli ktoś żąda od np. dodatkowej
płatności za wygenerowanie mikrorachunku, to jest to wyłudzenie. Nie korzystaj z innych stron
internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które również mogą
być próbą wyłudzenia. Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi
kosztami. Numer twojego mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy zmienisz adres
zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.
Przed terminem płatności podatku upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku
podatkowego. Bez tego nie zapłacisz należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.

4. Z czego będzie się składać twój mikrorachunek podatkowy?
Mikrororachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków.
LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie:


LK oznacza liczbę kontrolną,



wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na
numer rozliczeniowy w NBP,



wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer
uzupełniający w NBP,



Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,



Y=2, gdy użyjesz NIP,



po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP, na kolejnych pozycjach będą zera, tak
aby rachunek składał się z 26 znaków.

Przed użyciem mikrorachunku podatkowego zawsze sprawdź czy zawiera cyfry 10100071222
(począwszy od pozycji nr 3) oraz twój prawidłowy PESEL lub NIP.

5. Na jaki rachunek wpłacać należności podatkowe w przypadku braku
numeru PESEL i NIP?
Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP. Jeśli jednak
nadal czekasz na decyzję o jego przyznaniu, wpłać należność na mikrorachunek podatkowy
twojego urzędu skarbowego, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów
skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znajdziesz
tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.
W takim przypadku podaj w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby
urząd skarbowy mógł cię zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

6. Co z dotychczasowymi rachunkami?
Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31
grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

7. Na jaki rachunek wpłacisz podatki inne niż PIT, CIT i VAT?
Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki
podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów
skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znajdziesz
tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

8. Wspólne rozliczenie a indywidualny rachunek podatkowy.
Gdy dwoje małżonków dokonuje wspólnego rozliczenia podatku i okaże się, że konieczna jest
dopłata, płatności PIT należy dokonać na indywidualny rachunek podatkowy osoby, która w
zeznaniu jest wskazana jako pierwsza.

9. Co zrobić, jeśli wykonasz przelew na błędny indywidualny rachunek
podatkowy?
Jeśli dokonasz płatności PIT, CIT lub VAT na błędny indywidualny rachunek podatkowy, zgłoś się
osobiście do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem polecenia przelewu. Tam sprawa
zostanie wyjaśniona. Jeśli nie zorientujesz się, że popełniłeś błąd, urząd wezwie cię, abyś wyjaśnił
sytuację.
Jeśli okaże się, że przelałeś pieniądze na mikrorachunek do płacenia podatków należący do kogoś
innego i otrzymasz po jakimś czasie upomnienie o zaleganiu z podatkiem, także udaj się do
urzędu skarbowego z potwierdzeniem polecenia przelewu. Pracownik urzędu będzie mieć podgląd
do danych zawartych w poleceniu przelewu, sprawa powinna zostać szybko rozwiązana.

10. Korzyści z posiadania mikrorachunku.
Dzięki mikrorachunkowi:


w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny
mikrorachunek podatkowy - nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,



szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,



jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym
samym mikrorachunkiem podatkowym,



nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych
i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,



mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej
otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Opracowano na podstawie materiałów dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów.

