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Podatek od czynności cywilnoprawnych
z tytułu umowy sprzedaży*

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają 
m.in. umowy sprzedaży zawierane okazjonalnie, za-
zwyczaj przez tych, którzy nie są przedsiębiorcami 
i nie zajmują się zawodowo działalnością handlową. 
Niniejsza broszura zawiera informacje dotyczące za-
sad opodatkowania powyższych umów. Stroną umo-
wy sprzedaży, podlegającej podatkowi od czynności 
cywilnoprawnych, może być każdy z nas. Dlatego war-
to wiedzieć: kto, kiedy, w jakiej wysokości oraz w jaki 
sposób powinien zapłacić ten podatek.

CZYM JEST UMOWA SPRZEDAŻY?
Umowa sprzedaży jest porozumieniem zawartym między 
dwiema stronami, na mocy którego jedna z nich (sprze-
dawca) zobowiązuje się przenieść własność rzeczy 
i wydać ją drugiej stronie (kupującemu), a kupujący zobo-
wiązuje się tę rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

KIEDY DOCHODZI DO ZAWARCIA 
UMOWY SPRZEDAŻY?
Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą uzgod-
nienia wzajemnych zobowiązań przez sprzedawcę i ku-
pującego, w szczególności poprzez określenie: kto komu 
sprzedaje, co sprzedaje oraz za jaką cenę.

CO NAJCZĘŚCIEJ JEST PRZEDMIOTEM UMÓW 
SPRZEDAŻY, KTÓRE PODLEGAJĄ PODATKOWI OD 
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH?
Zwykle przedmiotem umów sprzedaży objętych podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych są:

• nieruchomości: grunty (działki budowlane, działki re-
kreacyjne, działki rolne), budynki, lokale mieszkalne 
oraz użytkowe,

• używane rzeczy ruchome, takie jak: samochody, moto-
cykle, motorowery, przyczepy, pojazdy i maszyny rolni-
cze, sprzęt RTV,

• prawa majątkowe, np.: użytkowanie wieczyste, spół-

*Stan prawny - styczeń 2016 r.
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dzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawa autor-
skie, udziały (akcje) w spółkach kapitałowych, wierzy-
telności.

 
POD JAKIMI WARUNKAMI UMOWY SPRZEDAŻY 
PODLEGAJĄ PODATKOWI OD CZYNNOŚCI 
CYWILNOPRAWNYCH?
Umowy sprzedaży podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich 
przedmiotem są:

• nieruchomości lub rzeczy ruchome znajdujące się 
w Polsce albo prawa majątkowe wykonywane w Pol-
sce,

• nieruchomości lub rzeczy ruchome znajdujące się za 
granicą albo prawa majątkowe wykonywane za grani-
cą, w przypadku gdy kupujący ma miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę w Polsce i umowa została zawarta 
w Polsce.

W JAKICH PRZYPADKACH UMOWY SPRZEDAŻY 
NIE PODLEGAJĄ PODATKOWI OD CZYNNOŚCI 
CYWILNOPRAWNYCH?
W pewnych sytuacjach umowy sprzedaży nie są objęte po-
datkiem. W szczególności, gdy:

• umowa sprzedaży jest opodatkowana podatkiem od to-
warów i usług albo jeżeli przynajniej jedna ze stron z ty-
tułu tej umowy sprzedaży jest zwolniona od podatku 
od towarów i usług, z wyjątkiem umów, których przed-
miotem są nieruchomości lub ich części, albo prawa 
użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe 
prawa do lokalu, prawa do domu jednorodzinnego 
w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa do miejsca po-
stojowego w garażu wielostanowiskowym lub udziały 
w tych prawach oraz udziały i akcje w spółkach handlo-
wych (przykład 1),

• przedmiotem sprzedaży są nieruchomości lub rzeczy 
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ruchome znajdujące się za granicą albo prawa mająt-
kowe wykonywane za granicą i spełniony jest jeden 
z następujących warunków:
 ▫ umowa zawarta jest za granicą,
 ▫ kupujący nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby 

w Polsce 
(przykład 2),

• sprzedaż dokonywana jest na podstawie przepisów 
o gospodarce nieruchomościami (przykład 3),

• przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy, które w ro-
zumieniu przepisów prawa celnego stanowią towary:
 ▫ wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub skła-

du wolnocłowego,
 ▫ objęte procedurą składu celnego.

Przykład 1:
Zbigniew J. prowadzi w Krakowie hurtownię materiałów 
budowlanych. Sprzedając je obowiązany jest naliczać   
i przekazywać podatek VAT właściwemu organowi podat-
kowemu. Sprzedaż materiałów budowlanych przez Zbi-
gniewa J. obciążona jest podatkiem VAT. Nie podlega więc 
podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Przykład 2:
W czasie pobytu w Niemczech Tomasz P. kupił od Hel-
muta K. samochód osobowy. Z uwagi na to, że umowa 
sprzedaży została zawarta za granicą i dotyczy pojazdu 
znajdującego się poza granicami kraju, nie podlega ona 
podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Przykład 3:
15 stycznia 2013 r. Anna J. wykupiła od gminy mieszkanie 
kwaterunkowe, którego wcześniej była najemcą. Umowa 
ustanowienia odrębnej własności tego mieszkania i jego 
sprzedaż nie podlega podatkowi od czynności cywilno-
prawnych, ponieważ stosuje się do niej przepisy o gospo-
darce nieruchomościami.



4 Ministerstwo Finansów

CZYM JEST I KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK 
PODATKOWY PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY 
PODLEGAJĄCEJ PODATKOWI OD CZYNNOŚCI 
CYWILNOPRAWNYCH?
Obowiązek podatkowy to powinność przymusowego 
świadczenia pieniężnego w związku z zawarciem umowy 
sprzedaży. Prawidłowe wykonanie tego obowiązku spro-
wadza się do zapłaty należnego podatku w określony spo-
sób oraz w określonym terminie. 

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy 
sprzedaży.

Przykład 1:
W dniu 25 października 2012 r. Andrzej K. zawarł z Mie-
czysławem B. umowę sprzedaży samochodu. W jej wyniku 
Mieczysław B. został właścicielem pojazdu. Data 25 paź-
dziernika 2012 r. oznacza dzień, w którym powstał obowią-
zek podatkowy.

DLACZEGO NALEŻY WIEDZIEĆ, KIEDY POWSTAJE 
OBOWIĄZEK PODATKOWY?
Od chwili, w której powstaje obowiązek podatkowy, zależy 
termin płatności podatku. 

NA KIM CIĄŻY OBOWIĄZEK PODATKOWY?
Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, którym może 
być:

• osoba fizyczna (czyli każdy z nas),
• osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością, spółka akcyjna, przedsiębiorstwo pań-
stwowe, fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia, szkoła 
wyższa),

• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej (np. spółka jawna, spółka partnerska, spółka 
komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna).
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Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku nabywcach, to 
są oni solidarnie zobowiązani do zapłaty podatku. Brak za-
płaty podatku w terminie upoważnia organ podatkowy do 
egzekwowania całości lub części zaległości od wszystkich 
nabywców łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osob-
na.  

CZYM JEST PODSTAWA OPODATKOWANIA I CO JĄ 
STANOWI PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY?
Podstawą opodatkowania jest kwota, od której nalicza się 
podatek. Co do zasady kwota ta powinna odzwierciedlać 
wartość rynkową sprzedawanych rzeczy i praw majątko-
wych. 

Wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych 
cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodza-
ju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, sta-
nu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi 
tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez 
odliczania długów i ciężarów. 

Z powyższego wynika, że nie zawsze cena zapłacona 
przez kupującego stanowić będzie podstawę opodatkowa-
nia, gdyż w konkretnym przypadku odbiegać ona może od 
wartości rynkowej przedmiotu umowy. 

Przykład 1:
W styczniu 2013 r. Zenon B. kupił od Jana K. samochód 
osobowy za kwotę 20 000 zł. Janowi K. zależało na szyb-
kim sprzedaniu pojazdu, obniżył więc jego cenę o 20%. 
W konkretnym przypadku cena nie odzwierciedla wartości 
rynkowej samochodu. Wartość ta, biorąc pod uwagę prze-
ciętne ceny tego rodzaju pojazdów, jest bowiem wyższa 
i wynosi 24 000 zł. Do podstawy opodatkowania należy 
więc przyjąć kwotę 24 000 zł.
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Przykład 2:
W styczniu 2013 r. Bogdan J. sprzedał Romanowi S. sa-
mochód osobowy za kwotę 25 000 zł. Cena pojazdu zo-
stała obniżona o 20 000 zł ze względu na przejęcie przez 
Romana S. spłaty 10 rat kredytu bankowego (po 2000 zł 
każda), udzielonego Bogdanowi J. na zakup tego auta 
w komisie samochodowym. Do podstawy opodatkowania 
należy przyjąć wartość rynkową samochodu w wysoko-
ści 45 000 zł, bez odliczenia przejętego długu w kwocie 
20 000 zł. 

UWAGA!
Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi 
wartość rynkowa.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE PRZYJĘCIA DO 
PODSTAWY OPODATKOWANIA WARTOŚCI NIŻSZEJ 
OD RYNKOWEJ?
Następstwem takiego działania jest zaniżenie kwoty należ-
nego podatku i konieczność jego uzupełnienia wraz z od-
setkami. 

UWAGA!
Organ podatkowy może w ciągu 5 lat - od końca roku, w któ-
rym zawarto umowę sprzedaży, wezwać podatnika do pod-
wyższenia wartości przedmiotu tej umowy, jeśli stwierdzi, że 
nie odpowiada ona wartości rynkowej. W przypadku sporu 
między organem podatkowym a podatnikiem, co do wartości 
rynkowej, organ dokona jej określenia z uwzględnieniem opi-
nii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczo-
znawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość 
określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 
33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii po-
nosi podatnik.

JAKIE SĄ STAWKI PODATKU OD UMOWY 
SPRZEDAŻY?
Stawki podatku są następujące:

• 2% - od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ru-
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chomych, prawa użytkowania wieczystego, spółdziel-
czego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 
spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wyni-
kających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do 
domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym 
domu mieszkalnym,

• 1% - od umowy sprzedaży innych praw majątkowych. 

UWAGA!
Jeżeli nabywca nie wyodrębnił wartości zbywanych rzeczy 
lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne 
stawki podatku, wówczas podatek pobiera się według stawki 
najwyższej, od łącznej ich wartości.

Przykład:
Przedmiotem umowy sprzedaży jest przyczepa kempingo-
wa i akcje spółki:

• podatnik przyjął, że wartość przyczepy oraz akcji wy-
nosi odpowiednio: 10 000 zł i 8000 zł. Kwota podatku 
wyniesie więc: 10 000 zł x 2% + 8000 zł x 1% = 200 zł 
+ 80 zł = 280 zł,

• podatnik przyjął, że łączna wartość przyczepy i akcji 
wynosi 18 000 zł. Wobec tego należny podatek wynie-
sie: 18 000 zł x 2% = 360 zł.

KTO JEST ZWOLNIONY OD PODATKU?
Od podatku zwolnione są, między innymi, następujące 
strony:

• państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatycz-
ne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe 
organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przed-
stawicielstwa korzystające na podstawie ustaw, umów 
lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodo-
wych z przywilejów i immunitetów, a także członkowie 
ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli 
nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca 
stałego pobytu na terytorium Polski - pod warunkiem 
wzajemności,



8 Ministerstwo Finansów

• jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, 
województwa),

• Skarb Państwa,
• organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują czynno-

ści cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną 
działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepi-
sów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

• osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt reha-
bilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle 
lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz 
osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku 
ze schorzeniami narządów ruchu.

SPRZEDAŻ JAKICH RZECZY I PRAW MAJĄTKO-
WYCH ZWOLNIONA JEST OD PODATKU?
Szereg umów sprzedaży zwolnionych jest od podatku. Naj-
częściej stosowane zwolnienia obejmują sprzedaż:

• walut obcych,
• rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie 

przekracza 1000 zł,
• bonów i obligacji skarbowych,
• praw majątkowych, będących instrumentami finanso-

wymi: 
 ▫ firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom in-

westycyjnym, 
 ▫ dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych 

lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 
 ▫ dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 
 ▫ dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez 

firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyj-
ne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ra-
mach obrotu zorganizowanego.
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UWAGA!
Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej, której wartość rynkowa 
nie przekracza 1000 zł, zwolniona jest od podatku od czynno-
ści cywilnoprawnych.

JAKIE OBOWIĄZKI CIĄŻĄ NA PODATNIKACH, GDY 
UMOWA SPRZEDAŻY PODLEGA PODATKOWI OD 
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH?
Podatnicy są obowiązani:

1) bez wezwania organu podatkowego złożyć prawidło-
wo wypełnioną deklarację w sprawie podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych PCC-3,

2) obliczyć i dokonać zapłaty podatku w kasie lub na ra-
chunek bankowy organu podatkowego.

Powyższe obowiązki należy spełnić, jeżeli podatek nie 
jest pobierany przez płatnika. Przy składaniu deklaracji 
PCC- 3 i zapłacie podatku należy przestrzegać właściwo-
ści miejscowej. Właściwość miejscową organu podatkowe-
go wyznacza miejsce zamieszkania (siedziba) kupującego. 
W przypadku, gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na 
kilku podmiotach deklarację składa się do naczelnika 
urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania lub adres siedziby jednego z tych podmio-
tów. W innych przypadkach właściwym w sprawie podatku 
jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-

-Śródmieście. 

UWAGA!
Złożenie deklaracji PCC-3 oraz zapłata podatku powinny 
nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Za nie-
złożenie deklaracji w terminie grozi kara grzywny.

Deklaracji nie składa się, jeżeli umowa sprzedaży nie pod-
lega podatkowi od czynności cywilnoprawnych lub jest 
zwolniona od tego podatku.
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CZYM JEST DEKLARACJA PCC-3, DO CZEGO SŁU-
ŻY I JAKIE SĄ ZASADY JEJ SKŁADANIA?
Prawidłowo wypełniona deklaracja PCC-3 określa: dane 
podatnika, treść i przedmiot czynności, miejsce jego poło-
żenia lub wykonywania praw majątkowych, podstawę opo-
datkowania, stawkę podatku, kwotę należnego podatku. 
Deklaracja służy do kontroli prawidłowości obliczenia po-
datku oraz terminowości jego zapłaty. 

Przy składaniu deklaracji PCC-3 obowiązują następujące 
zasady:

• deklarację składa się naczelnikowi urzędu skarbowego 
właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub 
adres siedziby podatnika (kupującego), 

• w deklaracji, którą należy złożyć w terminie 14 dni 
od zawarcia umowy, wykazuje się tylko jedną umowę 
sprzedaży,

• jeżeli umowa sprzedaży została zawarta między więcej 
niż dwiema osobami, wraz z deklaracją należy złożyć 
załącznik PCC-3/A,

• składający deklarację sam określa podstawę opodat-
kowania, oznacza stawkę podatku oraz dokonuje jego 
obliczenia,

• do deklaracji nie dołącza się umowy sprzedaży ani in-
nych dokumentów związanych z tą umową, 

• deklarację można złożyć osobiście lub za pośrednic-
twem poczty, a także za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

UWAGA!
Deklaracji PCC-3 nie składa się, jeżeli podatek pobierany jest 
przez płatnika.

GDZIE MOŻNA OTRZYMAĆ FORMULARZE DEKLA-
RACJI PCC-3 ORAZ ZAŁĄCZNIKA PCC-3/A?
Formularze deklaracji PCC-3, PCC-3/A można otrzymać 
w każdym urzędzie skarbowym na terenie kraju. Również 
są one dostępne na stronach internetowych Ministerstwa 
Finansów pod adresem: www.finanse.mf.gov.pl. 
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KIM SĄ I JAKIE OBOWIĄZKI MAJĄ PŁATNICY PO-
DATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH?
Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywil-
noprawnych od umów sprzedaży zawieranych w formie 
aktu notarialnego. Do głównych obowiązków płatników 
należy obliczanie, pobieranie oraz przekazywanie po-
datku właściwemu organowi podatkowemu. Notariusze 
pobierają podatek przy sporządzeniu umowy sprzedaży. 

UWAGA!
Notariusze, jako płatnicy podatku od czynności cywilno-
prawnych, uzależniają zawarcie umowy od uprzedniego 
zapłacenia podatku. W treści sporządzanych aktów nota-
rialnych pouczają podatnika o możliwości podwyższenia 
przez organ podatkowy wartości rzeczy i praw majątko-
wych będących przedmiotem umowy sprzedaży. W sytu-
acji, gdy wartość ta będzie niższa od wartości rynkowej, 
podatnik zostanie zobowiązany do uzupełnienia podat-
ku o kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem należ-
nym a pobranym przez notariusza. Dodatkowo od różnicy 
tej będą naliczone odsetki za okres od następnego dnia 
po dniu zawarcia umowy do dnia jej zapłaty. Jak wcze-
śniej zaznaczono, organ podatkowy ma prawo, w termi-
nie 5 lat licząc od końca roku, w którym zawarta została 
umowa sprzedaży, podwyższyć wartość podaną przez po-
datnika, jeżeli nie odpowiada ona wartości rynkowej, i zo-
bowiązać go do uzupełnienia podatku. W przypadku sporu 
między organem podatkowym a podatnikiem, co do war-
tości rynkowej, wartość tę określa się z uwzględnieniem 
opinii biegłego (rzeczoznawcy majątkowego). Dla oce-
ny prawidłowości poboru podatku przez notariuszy oraz 
w celu weryfikacji wartości przyjętej w umowie sprzedaży, 
notariusze, jako płatnicy, mają obowiązek przesyłać odpisy 
aktów notarialnych właściwemu organowi podatkowemu.
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W JAKICH PRZYPADKACH PODATEK OD CZYNNO-
ŚCI CYWILNOPRAWNYCH PODLEGA ZWROTOWI?
Podatek z tytułu umowy sprzedaży podlega zwrotowi, je-
żeli:

• uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli,
• nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uza-

leżniono wykonanie umowy.

Przykład 1:
W styczniu 2013 r. Bogusław P. sprzedał Andrzejowi Z. 
samochód osobowy o wartości rynkowej 20 000 zł. Z ty-
tułu umowy nabywca zapłacił podatek od czynności cy-
wilnoprawnych w kwocie 400 zł. Po dokonaniu przeglądu 
technicznego samochodu w stacji diagnostycznej okazało 
się, że sprzedający wprowadził w błąd kupującego zapew-
niając go, że pojazd nie podlegał naprawom blacharsko-

-lakierniczym. W rzeczywistości uczestniczył on w kolizji 
drogowej i był ponownie lakierowany. Gdyby Andrzej Z. 
wiedział o tym fakcie, nie kupiłby tego auta. Dlatego też 
w lutym 2013 r. uchylił się od skutków prawnych umowy za-
wartej z Bogusławem P., co stanowi podstawę do zwrotu 
zapłaconego podatku.

Przykład 2:
W grudniu 2012 r. Tomasz L. sprzedał Lucjanowi K. tele-
wizor o wartości 2000 zł. Z tytułu zawartej umowy został 
uiszczony należny podatek od czynności cywilnoprawnych 
w wysokości 40 zł. Skuteczność umowy sprzedaży została 
uzależniona od uzyskania przez kupującego kredytu z ban-
ku. Wobec odmowy udzielenia przez bank kredytu Lucja-
nowi K., wpłacony podatek podlega zwrotowi.

UWAGA!
Zwrotu podatku dokonuje właściwy organ podatkowy po 
przeprowadzeniu postępowania podatkowego, zwykle na 
wniosek zainteresowanego. Podatek nie podlega zwrotowi 
po upływie 5 lat od końca roku, w którym został zapłacony. 
Jeżeli podatek został zapłacony nienależnie lub w kwocie 
wyższej od należnej, wówczas podlega on zwrotowi jako 
nadpłata na podstawie przepisów zawartych w ustawie - Or-
dynacja podatkowa.
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W przypadku wątpliwości, dodatkowe wyjaśnienia możesz 
uzyskać we właściwym urzędzie skarbowym.. 
 
Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynno-
ści cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626, z późn. 
zm.),

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 
2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku 
od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. poz. 1999). 

BroSzura ma charakter iNformacyjNy i Nie 
StaNowi wykłaDNi Prawa.
 



z telefonu stacjonarnego
tel. 801 055 055
z telefonu komórkowego
tel. 22 330 03 30
Czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-18.00

Składanie deklaracji drogą elektroniczną
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl


