
 

Indywidualna interpretacja podatkowa - jak przez internet złożyć 

wniosek o jej wydanie? 

 

W razie wątpliwości związanych z prawem podatkowym dobrze jest zadać sobie trud uzyskania 

interpretacji indywidualnej. Wniosek w tej sprawie można złożyć przez internet, zarówno w 

imieniu własnym, jak i w charakterze pełnomocnika innej osoby.  

 

Większość osób już wie, że Ministerstwo Finansów umożliwia rozliczanie się z Administracją 

Podatkową w formie elektronicznej przez system e-Deklaracje. Z fiskusem można kontaktować 

się także za pomocą platformy ePUAP i Profilu Zaufanego. Właśnie tą drogą możemy złożyć 

wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Poniżej opisujemy, jak ta procedura 

wygląda.  

 

Składanie wniosku o interpretację indywidualną - krok po kroku 

 

Krok 1: Logujemy się do serwisu ePUAP Profilem Zaufanym, wybierając opcję “Zaloguj za 

pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości”. 

 

 

 
 

Krok 2: Pojawia się ekran, na którym wybieramy bank i logujemy się. 

 



 
 

 
 

 

 

Krok 3: Jesteśmy w ePUAP. W katalogu usług odnajdujemy kategorię “Podatki, opłaty, cła”. 

Klikamy w nią, by rozwinąć menu usług.  

 



 
 

Krok 4: W rozwiniętym pod spodem menu odnajdujemy pozycję “Najczęściej załatwiane 

sprawy”, a w niej “Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej”.  

 

 
 



Krok 5: Po kliknięciu w “Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej” przechodzimy do karty 

usługi. Na tym etapie musimy wybrać urząd, do którego chcemy wysłać pismo. W tym celu 

można skorzystać z funkcji “Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę”. 

 

 
 

Krok 6: Wyświetla się wyszukiwarka urzędów udostępniających usługę. Załóżmy, że chcemy 

złożyć wniosek o interpretację do Izby Skarbowej w Poznaniu. Wystarczy, że wpiszemy do 

wyszukiwarki pierwsze litery słowa “Poznań”, a system sam zaproponuje odpowiedni urząd. 

Klikamy w słowo “Wybierz” obok nazwy urzędu. 

 

 
 

 

Krok 7: Po tym jak wybraliśmy urząd, wracamy do karty usługi. Warto ją przeczytać, bo 

znajdują się tam informacje o tym, jak opłacić wniosek. Koszt wniosku to 40 zł. W karcie usługi 



podany jest numer konta i tytuł wpłaty. Jeśli już wszystko wiemy, klikamy w przycisk “Załatw 

sprawę”.  

 

 
 

Krok 8: Przechodzimy do formularza wniosku. Musimy w nim ściśle określić organ, do którego 

wniosek jest kierowany (odpowiedni Dyrektor Izby Skarbowej). Musimy też podać swoje dane, 

swój status i rzecz jasna musimy wyczerpująco przedstawić sytuację. Formularz jest dość długi i 

poniżej przedstawiamy zaledwie jego krótki fragment.  

 



 



Uwaga: Do wypełnionego formularza możemy dodać skany innych dokumentów (np. kopie 

pełnomocnictwa). Służy do tego przycisk zielonego plusa widoczny na końcu formularza.  

 

 
 

Krok 9: Po wypełnieniu formularza klikamy w przycisk “Dalej”.  

Uwaga: W przypadku tego wniosku system nie sprawdza czy wypełniliśmy wszystkie 

wymagane pola! Przed kliknięciem “Dalej” należy się samodzielnie upewnić, że wszystko 

uzupełniono jak trzeba.  

 

 
Krok 10: Przechodzimy do podglądu wniosku. Jeśli wszystko wygląda tak jak chcemy, 

podpisujemy dokument klikając przycisk “Podpisz”.  

 



 
 

 

 Krok 11: System pyta o metodę podpisu. Wybieramy rzecz jasna “Podpisz Profilem Zaufanym”.  

 

 
 

 Krok 12: Korzystamy z opcji logowania przy pomocy banku i wybieramy „iPKO” lub Inteligo – nastąpi 

automatyczne przekierowanie do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu widzimy pole z nazwą podpisywanego 
dokumentu i miejsce na podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. Potwierdzamy operację kodem z narzędzia 
autoryzacyjnego – nastąpi automatyczny powrót do strony administracji publicznej. 

Całość przypomina proces płacenia w sklepie internetowym, gdy na chwilę trafiamy na stronę banku, a po 

zatwierdzeniu dyspozycji wracamy do strony sklepu. 

 



 
 

Krok 13: Wracamy podglądu wniosku, w którym teraz powinna być widoczna informacja o 

prawidłowym podpisie (strzałka 1). Na koniec wystarczy kliknąć “Wyślij” (strzałka 2). To 

wszystko.  

 

 

Informacje dodatkowe 

 



Po złożeniu wniosku warto uzbroić się w cierpliwość. Czas oczekiwania na wydanie interpretacji 

może wynosić nawet do 3 miesięcy.  


