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Wstępnie wypełnione zeznanie
podatkowe (PFR)
Od 16 marca do 30 kwietnia br. podatnicy nieprowadzący
działalności gospodarczej składający PIT-37 będą mogli pobrać
wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, przez Administrację
Podatkową.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) jest przygotowane na podstawie danych
zawartych w informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzanych przez płatników
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty, które nie pełnią funkcji płatnika
w tym podatku (PIT-11, PIT-R, PIT-8C). Podatnicy znajdą w nim informacje o swoich
dochodach, przychodach, zaliczkach i składkach. Jest to tylko propozycja rozliczenia
rocznego, udogodnienie w rozliczeniach, a nie złożenie zeznań podatkowych za
podatników przez Administrację Podatkową. PFR pozwala nie tylko uniknąć błędów
związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników, ale także sprawia, iż
wypełnienie obowiązku podatkowego stanie się wygodniejsze, prostsze i szybsze.
Usługa

PFR

jest

realizowana

z

wykorzystaniem

interaktywnego

formularza,

umożliwiającego edycję wszystkich pól, a także modyfikację danych (np. kosztów
uzyskania przychodów), dopisanie przychodów z innych źródeł, np. z praw autorskich czy
organów rentowych, dopisanie ulg i przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej
Organizacji Pożytku Publicznego, dodanie załączników (PIT/D, PIT/O, PIT-2K).
PFR może złożyć podatnik niezalogowany, wystarczy tylko adres email, na który
kierowana będzie korespondencja. PFR dostępne będzie w części ogólnodostępnej
Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).
Skorzystanie z PFR nie jest obowiązkiem dla podatnika. Jest to

jedynie jeden

z dodatkowych sposobów na złożenie PIT-37, który nadal można składać na
dotychczasowych zasadach przez system e-Deklaracje (od 1 stycznia do 30 kwietnia) oraz
papierowo.
Portal Podatkowy, ze względów bezpieczeństwa, blokuje możliwość podejmowania
wielokrotnych prób wprowadzenia błędnych danych uwierzytelniających. Pięciokrotne
podanie błędnych danych uwierzytelniających zablokuje możliwość skorzystania z PFR
PIT-37. Mimo blokady PFR PIT-37 w danym roku podatnik może złożyć dokument przez
system e-Deklaracje albo papierowo.

W przypadku pięciokrotnego błędnego podania danych autoryzujących przez podatnika,
który rozlicza się wspólnie z małżonkiem nadal istnieje możliwość wygenerowania
wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) jeśli współmałżonek poda swoje
prawidłowe dane w części dotyczącej podatnika.
Do pobrania PFR i wysłania zeznania podatkowego niezbędne są następujące dane:
•

Identyfikator podatkowy – PESEL/NIP.

•

Imię i nazwisko.

•

Data urodzenia.

•

Kwota przychodu za 2014 rok – suma przychodów z posiadanych informacji PIT11, PIT-8C, PIT-R.

•

Kwota przychodu za 2013 rok – niezbędna do wysyłki zeznania.

•

Adres e-mail.

Przed wysłaniem podatnik powinien sprawdzić wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe
(PFR) pod kątem jego poprawności i kompletności danych.
Poprawność złożenia przez podatnika zeznania podatkowego PIT-37 w urzędzie
skarbowym z wykorzystaniem tej funkcjonalności potwierdzi Urzędowe Poświadczenie
Odbioru tzw. UPO.
Udostępnienie wstępnie wypełnionego zeznania jest możliwe dzięki nowemu obowiązkowi
nałożonemu na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, sporządzania
i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wyłącznie drogą elektroniczną,
które weszły w życie 1 stycznia 2015 r.
Wstępnie wypełnione zeznanie (PFR) realizowane jest w ramach Projektu e-Deklaracje2.

