
Planujesz wizytę 
w urzędzie skarbowym?

możesz to zrobić również:

telefonicznie 
dzwoniąc do 
urzędu skarbowego

osobiście 
w urzędzie skarbowym
w punkcie umawiania wizyt

Umów dogodny 
termin przez stronę
podatki.gov.pl

Zapraszamy :)
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USŁUGI ONLINE
załatw sprawę z domu

Portal podatkowy
podatki.gov.pl

•  informacje podatkowe
•  wyjaśnienia i broszury informacyjne
•  deklaracje i formularze
•  instrukcje jak załatwić swoje sprawy online

Skorzystaj z naszych elektronicznych form rozliczeń  
i zdalnego kontaktu z Krajową Administracją Skarbową

Infolinia 
Krajowej Informacji Skarbowej
pomaga, odpowiada na pytania, udziela informacji 
podatkowych i celnych od poniedziałku do piątku  
od 8:00 do 18:00

22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
801  055 055 (z telefonów stacjonarnych) 
+48 22 330 03 30 (z zagranicy)

Zapraszamy :)
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