
 

  

Informujemy, że od 17 marca br. do odwołania infolinia KIS będzie czynna od 8 do 16. 

Możesz zadać pytanie również drogą elektroniczną przez formularz na www.podatki.gov.pl w zakładce Skontaktuj się z nami. 

Witamy na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Koszt połączenia liczony tak, jak za połączenie lokalne lub według taryfy operatora. Od 1 stycznia 

2020 roku PIT, CIT i VAT wpłacasz wyłącznie na mikrorachunek podatkowy. Swój numer sprawdź na stronie internetowej podatki.gov.pl. Odpowiedzi na 

pytania dotyczące usługi Twój e-PIT udzielamy pod numerem 6. Więcej na temat usługi Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Dla zapewnienia jednolitej 

informacji podatkowej i celnej rozmowy są nagrywane. Aby zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Krajowej Informacji 

Skarbowej wybierz 9. 

Jeżeli pytanie dotyczy: 

Zeznań podatkowych osób fizycznych         – wybierz 0 

Informacji podatkowych – wybierz 1 
Informacje podatkowe udzielane są w godzinach  

od 7 do 18 

Podatek akcyzowy (AKC)       – wybierz 5 

Podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn (PCC) – wybierz 4 

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)    – wybierz 3 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)    – wybierz 2 

Podatek od towarów i usług, identyfikacja podatkowa, zwrot VAT na materiały 

budowlane  (VAT)       – wybierz 1 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)         – wybierz 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Informacji celnych       – wybierz 2 Informacje celne udzielane są  w godzinach od 7 do 18 

Portalu podatkowego, e-deklaracji – wybierz 3 

Procedury związane z Portalem Podatkowym, elektronicznym wypełnianiem zeznań  

i deklaracji oraz Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych (EDWM) 

          – wybierz 1 

Pomoc techniczna dla Portalu Podatkowego, systemu e-deklaracje oraz usługi Twój e-

PIT (EDWT)         – wybierz 2 

Informacje w zakresie Portalu Podatkowego, e-deklaracji  

udzielane są  w godzinach od 7 do 18 

Potwierdzania numerów VAT kontrahentów z Unii Europejskiej 
przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie 

(BWIP)            – wybierz 5 

Informacje w zakresie potwierdzania numerów 
VAT kontrahentów z UE przez BWIP w Koninie 

udzielane są  w godzinach od 8 do 16 

Intrastat (SC-INT)       – wybierz 4 

Gry hazardowe (SC-GRY)      – wybierz 3 

Podatek akcyzowy (SC-AKC)      – wybierz 2 

Przepisy celne i brexit (SC-CLO)      - wybierz 1 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – wybierz 9 

Usługi Twój e-PIT        – wybierz 6 
Informacje w zakresie usługi Twój e-PIT 

udzielane są w godzinach od 7 do 18 
 


