
Mikrorachunek podatkowy
to korzyści dla ciebie

• w wygodny i prosty sposób zapłacisz 
PIT, CIT, VAT 

• szybko sprawdzisz numer w każdym 
miejscu i czasie 

• będziesz mieć ten sam rachunek, także 
po przeprowadzce lub zmianie siedziby 
firmy

• unikniesz omyłkowych przelewów 
na niewłaściwe konto

• szybciej otrzymasz zaświadczenia 
np. o niezaleganiu w podatkach dzięki 
sprawniejszej obsłudze płatności 
PIT, CIT, VAT

Masz do zapłaty podatek?

Od 1 stycznia PIT, CIT, VAT
wpłacasz na indywidualny
rachunek podatkowy 

Pamiętaj! Nie korzystaj z innych stron 
internetowych lub numerów rachunków 
wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą 
być próbą wyłudzenia.

Wygenerowanie rachunku i jego prowadzenie 
nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Masz pytania? 801 055 055
Zadzwoń do nas! 22 330 03 30

Ważne dla płatników:
wpłaty zaliczek (zbiorcze kwoty za wszystkich 
pracowników) dokonujesz na swój indywidualny 
mikrorachunek podatkowy.

Broszura ma charakter informacyjny
i nie stanowi wykładni prawa.

Mikrorachunek
podatkowy
Na Twoje podatki



Jest to indywidualny rachunek podatkowy, 
który służy do wpłat PIT, CIT, VAT*.
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy 
(płatnicy) zapłacą PIT, CIT, VAT do urzędu 
skarbowego za jego pomocą.
Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane 
na dotychczasowych zasadach,
czyli np. na twój ROR.

Gdzie sprawdzisz numer?

• na podatki.gov.pl korzystając z generatora 
mikrorachunku podatkowego – działa 24/7, 
w każdym miejscu i o każdej porze, również 
w telefonie – wystarczy, że wpiszesz:

> PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
 – nie prowadzisz działalności gospodarczej
  – lub nie jesteś zarejestrowanym 

podatnikiem VAT

Nie posiadasz numeru
PESEL lub NIP?

W takim wypadku podatek wpłacasz 
na rachunek podatkowy twojego urzędu 
skarbowego.

W przelewie podaj numer dokumentu, 
np. paszportu, dowodu osobistego, aby 
urząd skarbowy mógł cię zidentyfikować 
i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Co to jest
mikrorachunek
podatkowy?

> NIP, jeśli:
 – prowadzisz działalność gospodarczą 

lub jesteś podatnikiem VAT
 – lub jesteś płatnikiem podatków, składek 

na ubezpieczenie społeczne i / lub 
zdrowotne

• swój numer możesz sprawdzić również 
w dowolnym urzędzie skarbowym

Przed użyciem zawsze sprawdź, czy 
mikrorachunek zawiera cyfry 1010 0071 222 
i twój prawidłowy PESEL lub NIP.

* Więcej na podatki.gov.pl.

liczba
kontrolna

numer NBP – stały element
każdego mikrorachunku

twój PESEL lub NIP
(dopełniony zerami, by numer miał 26 znaków)

Y=1 dla PESEL
Y=2 dla NIP

Jak wygląda numer
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