
Nie taki PIT straszny...
W ramach akcji „Mam to z głowy” zachęcamy: „co masz zrobić jutro, 

zrób dzisiaj”. Najlepiej znamy się na PIT-ach, dlatego zadaliśmy Polakom 
kilka pytań o to, jak w ich przypadku wygląda składanie corocznej 

deklaracji podatkowej.

Najwięcej osób składa PIT-a w marcu i kwietniu, część w styczniu, a niektórzy 
nawet w maju... 

Kiedy składamy PIT-a?
Jedna piąta Polaków nie wie, kiedy zostaje złożona ich deklaracja podatkowa 
(np. zlecają to zadanie księgowym).

11,8% - nie dotyczy8,4% - styczeń

20,2% - nie wiem
18% - luty

20% - kwiecień21,2% - marzec

0,4% - maj

Kobiety składają PIT-y wcześniej niż mężczyźni.
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Samodzielnie czy z pomocą?
Nieco ponad 1/3 Polaków wypełnia deklaracje samodzielnie. Pozostałym 
pomagają księgowi, członkowie rodziny lub znajomi. Za część osób PIT-a 
wypełnia firma lub ZUS/KRUS.
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Kobiety najczęściej wypełniają PIT-a same, a mężczyźni zlecają to księgowym.
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Kto pomaga w składaniu PIT-ów różnym grupom wiekowym?
A może robią to sami?
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Nowocześnie czy tradycyjnie?
Ponad 2/3 Polaków wypełnia deklarację w formie elektronicznej.
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Kobiety wypełniają PIT-a elektronicznie nieco częściej niż mężczyźni.
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Im wyższe wykształcenie respondenta, tym częściej wypełnia on PIT-a 
elektronicznie.

www.mamtozglowy.pl

www.e-pity.pl

Badanie „Co odkładamy na później” przeprowadzono w styczniu 2016 r. metodą telefonicznych badań ankietowych (CATI) na losowo wybranej 
próbie 500 osób. Badanie zrealizowała firma ECDF Badania na zlecenie marki e-pity.

A Ty masz już PIT-a z głowy?

http://www.mamtozglowy.pl
http://www.mamtozglowy.pl

