
UNIKNIJ WEZWANIA Z URZĘDU SKARBOWEGO- ZWERYFIKUJ DANE OSOBOWE  

Rozpoczął się okres rozliczenia podatku za 2020r. Zachęcamy do rozliczenia podatku za pomocą 

udostępnionej aplikacji e-urząd (https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/). Korzystając z 

platformy unikniesz błędów dotyczących danych adresowych, zgłoszonych rachunków bankowych po 

wcześniejszym zweryfikowaniu ich aktualności oraz bledów rachunkowych zeznania rocznego. 

Zwróć uwagę czy dane, które będą dostępne dla Ciebie  po zalogowaniu się do platformy e-urząd 

są prawidłowe.  

Wskazówki do najczęściej popełnianych błędów:  

1. W przypadku osób prowadzących działalność – dane wpisane w zeznaniach 

podatkowych muszą być zgodne ze zgłoszeniem w CEIDG. PAMIĘTAJ! ADRES 

ZAMIESZKANIA TO NIE ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI. WPISUJĄC ODPOWIEDNI 

ADRES UNIKNIESZ WEZWANIA Z URZĘDU. 

 

2. Zawsze wpisz posiadacza rachunku bankowego.  

 

3. W przypadku zmiany nazwiska,  zwróć uwagę aby w posiadaczu rachunku podać aktualne 

nazwisko.  NIE PODAWAJ NAZWISKA RODOWEGO. 

 

4. rachunki bankowe przy wspólnym rozliczeniu – prawidłowo wypełnij dane dotyczące 

rachunków bankowych. Jeżeli konto małżonków jest wspólne, osobą zgłaszającą jest 

podatnik jak i małżonek.    

 

W posiadaczu rachunku należy wpisać dane obojga małżonków. 

 

Przykład wypełnienia danych osób nie prowadzących działalności gospodarczej  w 

zakresie rachunków bankowych w deklaracji PIT-37 składanej przez współmałżonków. 

- konto wspólne małżonków  
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 - konto jednego małżonka wpisanego jako podatnik 

 

 

5. Rachunki bankowe przy indywidualnym rozliczeniu – jeżeli jesteś w związku 

małżeńskim, rozliczasz się indywidualnie a rachunek bankowy  jest wspólny – osobą 

zgłaszającą rachunek jest podatnik zaś posiadaczem rachunku małżonkowie.   

Przykład: 

 
 

 

Ważne!!!  

Sprawdź za pomocą platformy e-Urząd czy Twój małżonek nie zgłosił tego samego rachunku 

bankowego wpisując się jako jedyny posiadacz. Nie jest możliwe odnotowanie tego samego 

rachunku bankowego, jeżeli został on zgłoszony przez inną osobę, a Ty nie zostałeś przez tę osobę 

zgłoszony jako współposiadacz. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, małżonek musi dokonać 

aktualizacji danych na druku ZAP-3 wpisując jako posiadacza zarówno siebie jak i Ciebie. Małżonek 

może tego także dokonać składając zeznanie podatkowe i prawidłowo wypełniając dane dotyczące 

posiadacza rachunku. Jeżeli małżonek prowadzi działalność gospodarczą zmian należy dokonać w 

CEIDG.  

 

Stosowanie się do powyższych wskazówek pozwoli na uniknięcie wezwania.  

 

W przypadku wątpliwości pracownicy Urzędu Skarbowego w Garwolinie chętnie udzielą informacji  w 

powyższym  zakresie pod numerem  telefonu  025 682 39 20 wew. 306 
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