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MIKRORACHUNEK

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik - czyli zarówno osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, 
jak i osoba prawna, np. sp. z o.o., a także osoby fizycznie nie będące przedsiębiorcami (np. zatrudnione na umowie o 

pracę czy zlecenia) - będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek podatkowy.
Mikrorachunek podatkowy będzie służyć do wpłat podatków, takich jak: PIT, CIT i VAT.

Jednocześnie nadal zwroty nadpłat podatków (np. z tytułu rocznego rozliczenia PIT-37 czy PIT-36) będą realizowane przez 
organy podatkowe na należące do podatników ich własne, czyli nie podatkowe, rachunki bankowe.

Swój numer mikrorachunku można sprawdzić już dziś w generatorze dostępnym na stronie www.podatki.gov.pl lub w 
dowolnym urzędzie skarbowym. 

Wystarczy wpisać w wyszukiwarce swój numer PESEL - jeśli jest się osobą fizyczną (nie prowadzącą działalności 
gospodarczej) lub NIP, gdy jest się podmiotem gospodarczym lub jedynie podatnikiem VAT lub płatnikiem podatków, 

składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.
MF radzi, by nie korzystać z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków, przesyłanych e-mailem lub 

SMS-em. 

Mogą one stanowić próbą wyłudzenia.
Indywidualny mikrorachunek, oprócz identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

Ważne. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT były aktywne jedynie do 31 grudnia 2019 r.

http://www.podatki.gov.pl/
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W razie pytań dotyczących tej oraz innych zmian w prawie podatkowym,
obowiązujących w roku 2020, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.
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HMDP jest członkiem międzynarodowej sieci KRESTON 
INTERNATIONAL, posiadającej ponad 700 biur w 98 krajach. Dzięki naszym partnerom 
z KRESTON obsługujemy kompleksowo zarówno polskich klientów za granicą jak i 
zagranicznych klientów działających w Polsce.
Jesteśmy aktywnym członkiem grupy VAT KRESTON INTERNATIONAL która łączy 
doświadczenia specjalistów w tej dziedzinie z większości krajów Europy.

Na forum SPCC występujemy z autorskimi wykładami i szkoleniami oraz chętnie 
uczestniczymy w innych eventach, podczas których można wymienić doświadczenia i nie 
tylko zaprezentować własną działalność, ale także poznać ofertę innych członków. Ważne 
jest dla nas to, że aby zostać członkiem należy spełnić pewne warunki SPCC, co sprawia, że 
zawarte tam kontakty są wartościowe.

KIDP grupuje wyłącznie doradców podatkowych.
Doradca podatkowy ma obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji, posiadania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz stosowania zasad etyki zawodowej, u 
której podstaw leży zachowanie tajemnicy zawodowej. KIDP skreśla z listy osoby, które nie 
wywiązują się z tych obowiązków. https://krdp.pl/doradcy.php
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SPONSORING

Jesteśmy dumni z faktu,
że sponsorujemy 

drużynę siatkarską 
młodziczek
KS Metro.

Jest to czołowa drużyna na 
Mazowszu której kibicujemy 

w drodze do finałów 
Mistrzostw Polski


