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Maciej i Maciej. Tak mają na imię twórcy aplikacji Pitbot. Koledzy znają się od

podstawówki, razem grali regaae w zespole muzycznym. Każdy z nich ma 

duże doświadczenie w branży finansów i IT. Teraz chcą pokazać Polakom, że

roczny PIT to banał. To już drugi rok istnienia tej apki.  

5 gwiazdek w Google Play, łatwość w obsłudze i pomoc sztucznej inteligencji. 

Aplikacja PitBot pomaga znacząco skrócić proces składania rocznego zeznania 

podatkowego PIT. A wszystko za pomocą emotek i przyjaznego czatu.

Twórcy Pitbot

Maciej Wawrzyniak i Maciej Szewczyk - founderzy PitBot

Co zawiera oferta Pitbota? Jaka będzie przyszłość aplikacji?

Pitbot oferuje łatwe wypełnienie PIT. Użytkownicy prowadzą rozmowę ze 

sztuczną inteligencją, uzupełniają podstawowe informacje niezbędne do 

rozliczenia, a aplikacja prowadzi ich przez kolejne etapy rozliczenia, zależnie 

od wybranych opcji. Wszystko w przyjaznej atmosferze, z podpowiedziami 

dotyczącymi kolejnych kroków i w bardzo zrozumiałym językiem bez „sloganu”

podatkowego. Na sam koniec Pitbot tworzy roczną deklarację

z uzupełnionymi danymi. 

W wersji MVP Pitbot oferuje wsparcie przy rozliczeniu PIT 11 (etat) oraz PIT ZG 

(dochody z zagranicy). Twórcy widzą jednak zapotrzebowanie na wielozadaniową 

aplikację, dlatego w przyszłości, za pomocą przyjaznego czatu, użytkownicy rozliczą 

się nie tylko z działalności gospodarczej, ale też np. z przychodów z kryptowalut.



Pitbot pomaga rozliczyć PIT Ukraińcom w Polsce

W związku z sytuacją w Ukrainie, twórcy aplikacji Pitbot zdecydowali się na 

wdrożenie języka ukraińskiego już od wersji MVP. W ten sposób chcą pomóc

osobom poszukującym schronienia i pracy w Polsce rozliczyć się w tutejszym

systemie podatkowym.

Na tym jednak nie koniec. Wraz z organizacją Sursum Corda Pitbot niesie pomoc

Ukrainie. W aplikacji jest dostępna opcja przekazania 1,5% podatku na akcję 

„Akcja Bohater”, której celem jest pomoc obywatelom Ukrainy uciekającym 

do Polski przed agresją rosyjskich najeźdźców.

W ramach akcji zostaną przekazane bony zakupowe dla uchodźców, by mogli 

zaopatrzyć się w to, co jest im najbardziej potrzebne.

„ Pracując ponad 10 lat w biurze podatkowym miałem do czynienia z Klientami,

którzy co roku spotykali się z problemem jaki przynosiły formalności związane

z wypełnieniem rocznego PIT. Polacy na słowo PIT i urząd skarbowy dostają 

często wysypki. Postanowiliśmy zmienić to podejście i pokazać, że wypełnienie

PIT może być wyjątkowo proste. Oprócz tego można pomóc potrzebującym.

Właśnie dlatego powstał Pitbot.” - mówi Maciej Wawrzyniak, twórca aplikacji. 
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