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Elektroniczny PIT obowiązkowy dla płatników w 2015r. 

 
Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie  informuje, że od 1 stycznia 2015 roku, mocą ustawy                  
z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563), wprowadzono obowiązek składania informacji           
PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, rocznego obliczenia PIT-40 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR             
w formie elektronicznej. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców zatrudniających powyżej         
5 pracowników oraz biur rachunkowych działających w imieniu i na rzecz swoich klientów, 
niezależnie od liczby zatrudnionych osób. Dla małych firm (zatrudniających w roku                                  
do 5 pracowników) pozostawiono możliwość składania w/w formularzy w formie papierowej, 
ale w skróconym terminie – do końca stycznia. 
  
 

Płatnicy, którzy wystawiają informacje PIT dla nie więcej niż 5 podatników. 
 
Ustawodawca pozostawia 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,                        
co do zasady, posłużyć się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym                            
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE). Wyjątek dotyczy płatników będących 
osobami fizycznymi, którzy mają możliwość podpisywania dokumentów wysyłanych drogą 
elektroniczną danymi autoryzującymi (podobnie jak to jest w przypadku zeznań rocznych).  

Termin składania PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R do urzędu skarbowego jest różny         
w zależności od formy ich przesłania: 

 dokument papierowy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym 
 dokument elektroniczny do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. 

 
Termin składania deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR, bez względu na formę, nie uległ zmianie -           
do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. 
 

Płatnicy, którzy wystawiają informacje PIT dla więcej niż 5 podatników. 
 
Od 1 stycznia 2015 r. istnieje obowiązek składania przez te podmioty do urzędów skarbowych 
dokumentów PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR,  IFT-3/IFT-3R  
wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Tarnów, dnia 7 stycznia 2015 r 
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Przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy,                    
co do zasady, posłużyć się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym                       
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE). Wyjątek dotyczy płatników będących 
osobami fizycznymi, którzy mają możliwość podpisywania dokumentów wysyłanych drogą 
elektroniczną danymi autoryzującymi (podobnie jak to jest w przypadku zeznań rocznych).  

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-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40 - do końca lutego roku następującego po roku 
podatkowym. 

 

Sposób przesyłania deklaracji droga elektroniczną 
  
W celu przesłania  deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej można skorzystać   
z jednej z trzech opcji: 

 Modułu systemu finansowo-księgowego, stosowanego przez płatnika; 
 Formularzy interaktywnych, do pobrania ze strony  www.portalpodatkowy.mf.gov.pl; 
 Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), umożliwiającej składanie dokumentu zbiorczego 

zawierającego do 20 000 deklaracji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40 (oznaczonych jako PIT-8CZ, 
PIT-11Z, PIT-RZ, PIT-40Z). 

 

Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) to nowy kanał komunikacji elektronicznej                   
dla płatników, który ma ułatwić i usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną. Pozwoli  
na złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 oraz 
pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. W praktyce 
oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego płatnikom wysyłanie 
urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym 
podpisem elektronicznym. 
 
Więcej informacji można uzyskać na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów: 
 www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow 
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