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Przygotuj dane rveryfikuj ące:
. PESEL,
. NIP QeŻeli prowadzisz działalność gospodarczą jesteś

podatnikiem VAT albo płatnikiem),
. imię i nazwisko,
t datę urodzenia,
. kwotę przyclrodu wykazaną w ubiegłorocznym

zeznaniu podatkowym.

Elektroniczn1.' PIT rv pięciu lirokaclr:

1. wejdŹ na Portal Podatkowy - sekcja e-Deklaracje,
pobierz i zainstaluj aplikację e-Deklaracje Desktop lub
wtyczkę (plug-in) - zzakładki - Do pobrania,

2. wypełnij odpowiedni formularz w programie, lub zrób to
bezpośrednio na stronie, w zakładce _ Formularze,

3. podpisz zeznanie, wpisując kwotę przychodu
z ubiegłorocznego PIl

a. wyślij dokument,

s' WAZNE pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie
odbioru (UPo) _ dowód wysłania PIT



PŁATNIK PIT DLA h{IE WIĘCE.I NIZ 5 PoDATNIKow

Informacja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotów
niepełniących funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy sporządzają
i przekazują do urzędów skarbowych imienne informacje o wysokości dochodów podatników
tego podatku dla nie więcej niż pięciu podatników (osób ftzycznych) i gdy informacji tych w
ich imieniu nie składa biuro rachunkowe.

DOKUMENTY, KTORYCH DOTYCZY Z1VIIANA

Informacje PIT-SC, PIT-ll, PIT-R,IFT-1/IFT-1R,IFT-3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R oraz PIT-
8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40.

FORMA I ]'ERMIIY PRZESYŁANIA Do URZĘDU SKARROWEGO

obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. przepisy pozostawiają tym podmiotom wybór co do formy
przesyłania dokumentów do urzędu skarbowego papierowo lub elektronicznie. Wyjątkiem
jest informacja IFT-3/IFT-3R' która musi być składana drogą elektroniczną.

Przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy to zrobić
przy ażyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu (BPE). Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika
w tym podatku będące osobami ftzycznymi od 1 stycznia 20'l'5 r, będą mieli możliwość
podpisywania dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną danymi autoryzującymi.

Termin składania PIT_8C' PIT_ll' PIT_R' PIT_40' IFT_I/IFT_IR do urzędu skarbowego jest
różny w zależności od formy ich przesłania:
dokument papierowy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (iest
krótszy o miesiąc).
dokument elektroniczny do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

SPoSÓts PRZESYŁANIA DoKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku mogą składać do urzędu
skarbowego deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z jednej z
trzech opcji:



Modułu systemu finansowo_księgowego
Formularzy interaktywnych
Uniwersalnej Bramki Dokumentów

SKŁADANIE DEKLARACJI PB.ZEZ PEŁNOMoCNIKA

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy chcą aby deklaracja
została złożona w ich imieniu przez pełnomocnika, powinni udzielić pełnomocnictwa do
podpisywania i składania deklaracji i złożyćje we właściwym arzędzie skarbowym w formie
papierowej formularz IJPL_I (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za
pomocą środków komunikacji elektronicznej). Jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsfugi
deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych.

W sytuacji bowiem gdy informacje w imieniu płatnika PIT i osób niepełniących funkcji
płatnika w tym podatku składa pełnomocnik - jest on obowiązany do przesyłania ich w
formie elektronicznej. W tym wypadku stosuje się zasady obowiązujące dla Płatnik PIT dla
więcej niż 5 podatników

TERMIN I SPOSÓB PRZESYŁANIA DoKUMENTow Do P0DATNIKÓW

Termin i sposób przesyłania podatnikowi PIT-8C' PIT-1L, PIT-R, IFT-1/IFT-LR oraz PIT-40
pozostaje bez zmian niezależnie od formy ich składania do urzędu skarbowego. Upływa z
końcem lutego następującego po roku podatkowym.

KORZYŚCI WYNIKA.IĄCE Z wYBoRU FORMY ELEKTRONICZNE.I

Wysyłanie formularzy drogą elektroniczną to oszczędność czasu i pieniędzy' które można
spożytkować w inny efektywny sposób. To nie tylko uniknięcie przygotowywania papierowych
formularzy' ich kopertowania i wysyłania do właściwych naczelników urzędów skarbowych,
ale także weryfikacja kompletności dokumentów i sprawdzanie poprawności składanych
danych w szerokim zakresie. Masz też dhlższy termin - o miesiąc.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa(Dz.U.z2012 r. poz.746,ze zmian.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 20t2 r.,
poz.36'/-., ze zmian.)
Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z201'4 r. poz. 1563)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania
deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi winny być opatrzone (Dz.
U. z 2012 r. poz.'1,537, ze zmian.)
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PŁATNIK PIT DLA WIĘCE.I NIZ 5 PoDATNIKow

Informacja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotów niepełniących
funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy sporządzają i przekazują do
urzędów skarbowych imienne informacje o wysokości dochodów podatników tego podatku dla
więcej niz pięciu podatników (osób fizycznych), lub gdy informacje te są składane w ich imieniu
przez biuro rachunkowe.

DOKUMENTY, KTORYCH DOTYCZY ZMIANA

Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR oraz
roczne obliczenie podatku PIT-40.

FoRMA I TERMIN PRZESYŁANIA Do URZĘDU SKARBOWEGO

od 1 stycznia 2015 r. istnieje obowiązek składania przezte podmioty do urzędów skarbowych ww.
dokumentów wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej naleŻy to zrobic przy
użyciu bezptecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego Za pomocą waŻnego
kwalifikowanego certyfikatu (BPE)' Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym
podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r, będą mieli jednak możliwośc
podpisywania dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną danymi autoryzującymi.

Termin składania dokumentów do urzędów skarbowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej:
PIT-4R, PIT-8AR, IFT-3/IFT-3R _ do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,
PIT-8C, PIT-ll, PIT:R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40 - do końca lutego roku następującego po roku
podatkowym.

SPosoB PRZESYŁANIA DoKUNĄIiN'roW DROGĄ ELEKTONICZNĄ

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku mogą składać do urzędów
skarbowych deklaracje Za pomocą środków komunikacji elektronicznej kotzystając z jednej z
trzech opcji:
Modułu systemu finansowo-księgowego
Formularzy interaktywnych
Uniwersalnej Bramki Dokumentów



SKŁADANIE DEKLARA C.II PRZEZ PEŁNoMoCNIKA

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy chcą aby deklaracja Została
złoŻona w ich imieniu przez pełnomocnika' powinni udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i
składania deklaracji i złoŻyćje we właściwym vzędzie skarbowym w formie papierowej formularz
UPL-I (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej Za pomocą środków komunikacji
elektronicznej)' Jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich
urzędów skarbowych.

TI'RMIN I SPosÓts PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW Do PODATNIKÓW

Termin i sposób przesyłania podatnikowi PIT:8C, PIT-1l, PIT-R' IFT-1 orazPIT-40 pozostaje bez
zmjan niezaleŻnie od formy ich składania do urzędu skarbowego. Upływa z końcem lutego
następującego po roku podatkowym.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa zdnia29 sierpnia 1991 r. OrdynacjaPodatkowa (Dz. U. z20I2r.poz.J46,ze zmian.)
Ustawa z dnia26Iipca l99I r' o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz'
36I, ze zmian.)
Ustawa z dnia 26 września 2014 t. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z2014 r. poz' 1563)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia Ż0IŻ r. w sprawie sposobu przesyłania
eklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi winny być opatrzone (Dz. U. z
2012 r. poz. 1537, ze zmian.).
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