E-DEKLARACJE - NOWE OBOWIĄZKI OD 1.01.2015
Administracja rządowa stara się nadążyć za duchem czasów - sama stając coraz bardziej nowoczesną i dostępną online, tego
samego wymaga od przedsiębiorców. W celu zmobilizowania biur rachunkowych i pracodawców przekazujących do urzędów
skarbowych m. in. deklaracje PIT-11 pracowników, od 1 stycznia 2015 roku zobowiązała duże podmioty do sporządzania tych
informacji w postaci elektronicznej. Wszystkie biura rachunkowe oraz płatnicy podatku i składek ZUS, którzy rozliczają powyżej 5
osób, muszą przekazywać druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R w formie elektronicznej.
Ten zabieg jest potrzebny również do umożliwienia wstępnego rozliczania PIT-37 za podatników przez urzędników. Informacje z
PIT-11 w formie elektronicznej pozwolą na automatyczne wygenerowanie przez system wstępnych zeznań podatkowych PIT-37
za 2014 rok, które w połowie marca 2015 roku mają być dostępne dla każdego podatnika w Portalu Podatkowym.

Papierowy PIT-11 do końca stycznia lub e-PIT-11 do końca
lutego 2015 roku
Mikrofirmom zatrudniającym do 5 osób pozostawiono wybór. Mogą pozostać przy tradycyjnej papierowym druku PIT-11.
Jednak wówczas obowiązek podatkowy muszą spełnić szybciej, w terminie o miesiąc krótszym niż do tej pory. Wówczas do
końca stycznia 2015 roku, a dokładniej do poniedziałku 2 lutego 2015 roku (31 stycznia 2015 przypada w sobotę i termin
ulega przesunięciu) muszą przekazać papierowy PIT-11 do US i na ręce pracownika. Mimo skróconego terminu na rozliczenie
tej deklaracji przy tym rozwiązaniu zapewne pozostaną firmy, które nie posiadają bezpiecznego e-podpisu wymaganego przy
rozliczeniu online z fiskusem.
Natomiast małe firmy, które zdecydują się na elektroniczną wysyłkę PIT-11 do US, będą mogły to zrobić w standardowym
terminie do końca lutego przyszłego roku. W związku z tym, że 28 luty 2015 r. to sobota, termin ulega przesunięciu na
poniedziałek 2 marca 2015 roku.
Uwaga: PIT-11 dla pracownika nadal można przekazać niezależnie od formy (tradycyjnej czy elektronicznej) w terminie do
końca lutego.
Nieuchronnie zbliżamy się do momentu, gdy każdy przedsiębiorca będzie musiał zaopatrzyć się w zestaw do bezpiecznego
podpisu elektronicznego. E-podpis nie tylko pozwoli na wypełnienie coraz szerszych e-obowiązków, ale przede wszystkim
usprawni kontakty z różnorakimi urzędami (np. z wykorzystaniem ePUAP) oraz ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej.
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