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ROZLICZANIE 

PRZYCHODÓW  

ZA 2018r. 

Ustawodawca wprowadził w ubiegłym roku szereg zmian 

dotyczących zasad rozliczenia podatku dochodowego. Zmiany 

te łatwo przeoczyć, tymczasem mają one duże znaczenie dla 

przedsiębiorców. Co więcej, mają one zastosowanie do 

rozliczeń przychodów z roku 2018, a zatem powinny zostać 

uwzględnione już przy składaniu tegorocznych deklaracji.  

 

Informacje o wszystkich wypłaconych w roku 2018 świadczeniach można wysłać do urzędu 

skarbowego wyłącznie elektronicznie na właściwych wzorach formularzy (PIT-8C, 

PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1). Taka forma złożenia odpowiednich 

dokumentów obowiązuje również podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji dla nie 

więcej niż pięciu podatników. Podmioty, które jeszcze w roku ubiegłym były uprawnione do 

składania dokumentów w formie papierowej. Obowiązku elektronicznego złożenia informacji 

można będzie dopełnić korzystając z jednego z trzech sposobów - poprzez formularz 

interaktywny Ministerstwa Finansów, moduł finansowo-księgowy lub Uniwersalną Bramkę 

Dokumentów. Wszystkie formularze składane w tej formie można będzie podpisać 

podpisem kwalifikowanym. Ponadto wybrane z nich, jeżeli będą składane przez osoby 

fizyczne, można będzie podpisać danymi autoryzującymi. 

  

Jest to zmiana o tyle istotna, że złożenie deklaracji w formie papierowej będzie 

uznane za bezskuteczne. Warto zatem zapoznać się z odpowiednim wyprzedzeniem         

z procedurą elektronicznego składania informacji podatkowej, by bez problemu wypełnić 

obowiązek w terminie.   
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Poniżej przedstawiamy wybrane ze zmian 

1. WYŁĄCZNIE FORMA ELEKTRONICZNA 

 

Zmianie uległ również termin, w jakim podmioty obowiązane do sporządzenia PIT-8C, 

PIT-11, PIT-11A, 8 PIT-40A oraz PIT-R, powinny przekazać je urzędowi skarbowemu.  

 

Termin złożenia omawianych deklaracji do organu został skrócony o miesiąc  

i przypada obecnie na 31 stycznia. Zmiana ta może mieć istotne konsekwencje dla 

nieświadomych przedsiębiorców. Przypomnieć należy bowiem, że niezłożenie w terminie 

odpowiedniej informacji stanowi czyn zabroniony w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego 

skarbowego, zagrożony karą grzywny.  

2. SKRÓCONY TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI 



Jednocześnie należy podkreślić, że zmianie nie uległ termin przekazywania informacji 

podatnikom – na dokonanie tych czynności przedsiębiorca nadal ma czas do ostatniego dnia 

lutego. Co więcej druki PIT-11, PIT-8C, IFT-1R dla podatników, płatnik może sporządzić  

w dowolnej formie – zarówno elektronicznej, jak i papierowej.  

W styczniu 2019 r. weszły w życie również nowe przepisy dotyczące wzorów formularzy 

podatkowych wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r.   

w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych 

obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.  

 

Zmiany dotyczą m.in. formularzy PIT-8C i PIT-11. Na pierwszym z tych formularzy 

umieszczać obecnie należy wyłącznie informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach 

kapitałowych, czyli tych związanych z odpłatnym zbyciem papierów wartościowych, realizacją 

praw z nich wynikających, odpłatnym zbyciem i realizacją praw z pochodnych instrumentów 

finansowych oraz objęciem udziałów i akcji w spółkach i spółdzielniach w zamian za wkład 

pieniężny.  

 

Z formularza PIT-8C znikną zatem informacje na temat przychodów z innych 

źródeł. Za przychody takie, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT uważa się m.in. „inne 

nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17”. Pod 

pojęciem tym kryją się również nieodpłatne świadczenia uzyskane od kontrahentów. Dane te 

będą ujawniane obecnie na formularzu PIT-11, w jego sekcji F. 

 

Choć zmiany te wyglądają na czysto techniczne, będą miały istotne znaczenie dla 

przedsiębiorców m.in. praktykujących przekazywanie nieodpłatnych świadczeń swoim 

kontrahentom. Podmioty te powinny dostosować się do wprowadzonych zmian i ujawnić 

takie świadczenia na odpowiednich formularzach. Warto zwrócić na to uwagę, zwłaszcza       

w przypadku korzystania ze zautomatyzowanych systemów sporządzania deklaracji,            

w kontekście ewentualnej konieczności ich właściwego sparametryzowania.  
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3. ZMIANA FORMULARZY 

Uprzejmie prosimy abyście Państwo potraktowali niniejszy materiał  

jako informacyjny  i nie mający charakteru opinii lub porady prawnej. 

  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu: 

kancelaria@marianskigroup.pl  

tel. 42 207 76 76 

  

Informacje o bieżącej działalności Kancelarii, zakresie praktyki  

oraz wszystkie alerty  Możecie znaleźć Państwo Na naszej stronie internetowej: 

www.marianskigroup.pl 

mailto:kancelaria@marianskigroup.pl
mailto:kancelaria@marianskigroup.pl
http://www.marianskigroup.pl/
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