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W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi1, pragnę uprzejmie zwrócić 

uwagę na problemy emerytów mieszkających za granicą, którzy w ostatnim czasie otrzymali 
wezwania do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”).

Z pism kierowanych przez urzędy skarbowe wynika obowiązek zapłacenia 
konkretnej kwoty PIT za 2018 r. w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma w kasie organu 
lub na wskazany rachunek bankowy. Urzędy wskazują, że kwota podatku do zapłaty wynika 
z zeznania podatkowego PIT-37, które zostało udostępnione w ramach systemu Twój e-PIT 
i następnie zostało automatycznie zaakceptowane.

Seniorzy są zaskoczeni całą sytuacją, ponieważ podatki płacą w miejscu zamieszkania 
(a więc za granicą). W w'ielu przypadkach nie wiedzą, jak postąpić z wezwaniem polskiego 
fiskusa. Z przywołanych doniesień medialnych wynika, że próby wyjaśnienia sprawy 
w drodze kontaktu telefonicznego z pracownikiem urzędu skarbowego niejednokrotnie 
kończą się fiaskiem. Niektórzy emeryci uiścili już wskazaną kwotę podatku, ze względu 
na informację o grożącej im konieczności zapłaty odsetek.

Jako źródło problemu wskazuje się nieprawidłowości w7 systemie Twój e-PIT, który 
ponoć nie weryfikuje emerytów pod kątem rezydencji, a więc tego, czy zamieszkują 
w Polsce, czy za granicą2. Jeżeli więc doszło do udostępnienia zeznania PIT i emeryt 
nierezydent nie dokonał jego akceptacji lub odrzucenia i jednocześnie nie złożył zeznania 
samodzielnie, doszło do złożenia zeznania w ramach tzw. automatycznej akceptacji.

1 Np, Wielkie polowanie na emerytów. Urzędy skarbowe żądają, aby po raz drugi zapłacili podatek od emerytury, 
24 czerwca 2019 r., http://wvborcza.biz/biznes/7J47768.24915529.wielkie-polowanie-na-emerytow-urzedy-skarbowe- 
zadaj a-aby-po, htm 1.
2 Pisma ze skarbówki przeraziły seniorów, Wbrew prawu żądają podatku od emerytów, 25 czerwca 2019 r.,
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-25/pisma-ze-skarbowki-przerazily-seniorow;-wbrew-pra\vu-zadaia- 
podatku-od-emerytow/?ref=slider.
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Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra na podstawie 
art. 13 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2179, z późn. zm.) z prośbą o ustosunkowanie 
się do przedstawionego problemu. W szczególności uprzejmie proszę o przekazanie 
informacji, w ilu przypadkach doszło do wygenerowania pism wzywających emerytów 
nierezydentów do zapłaty podatku, z jakiej przyczyny doszło do ww. nieprawidłowości, 
czy organy będą z urzędu dokonywać zwrotu niesłusznie zapłaconego podatku, 
czy ewentualnie będą kierowane pisma do emerytów informujące o możliwości złożenia 
wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku, w jaki sposób resort rozwiąże systemowo 
ww. problem.


