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Wstęp 

Od 1 stycznia 2015 zmienią się zasady składania deklaracji PIT.  Płatnicy podatków, 

zobowiązani będą do przekazywania deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C w wersji 

elektronicznej. Tylko w niektórych przypadkach nadal będzie można składać te deklaracje w formie 

pisemnej.   

W związku z tymi zmianami, oprogramowanie Sz@rk zostało rozbudowane w zakresie 

generowania i przesyłania deklaracji podatkowych PIT i VAT w wersjach elektronicznych. Począwszy 

od wersji 2015, programy Sz@rk  KP, Sz@rk FK oraz Sz@rk KE zostały wyposażone w nowy kreator, 

który umożliwia seryjne utworzenie, podpisanie i przesłanie wszystkich e-deklaracji PIT dla wszystkich 

zarejestrowanych pracowników w firmie.     

Ponieważ nowy kreator przesyłania e-deklaracji jest autorskim rozwiązaniem firmy TGSoft,  

nie będzie już konieczności posługiwania się pomocniczym oprogramowaniem firm trzecich  

(PPUS lub EDEK) do przesyłania e-deklaracji.   Nadal jednak konieczne będzie posiadanie czytnika oraz 

aktualnej karty do obsługi  elektronicznego podpisywania dokumentów (tzw. podpisu cyfrowego).   

 

1. Tworzenie i wysyłanie e-Deklaracji  

 

W systemach Sz@rk do tworzenia i wysyłania e-Deklaracji służy funkcja „Raporty Wykonane”, 

dostępna z menu głównego: 

Sz@rk KE : Księga \ Deklaracje podatkowe PIT, VAT  

Sz@rk FK : Wydruki \ Sprawozdania, deklaracje PIT, VAT  

Sz@rk KP : Wydruki \ Sprawozdania, deklaracje PIT  

 Zmiany i usprawnienia które zostały wykonane w zakresie tworzenia i przesyłania e-

deklaracji, zostaną w tym dokumencie przedstawione na przykładzie kilku deklaracji PIT-11, które 

zostaną utworzone i wysłane do bramki systemu e-Deklaracje w Ministerstwie Finansów z programu 

Sz@rk KE. 

 Zasady które zostaną poniżej opisane dotyczą także deklaracji VAT, np. VAT-7, VAT-7K lub  

VAT-UE.  Jednak, na przykładzie PIT-11 będzie można przedstawić nową możliwość zbiorczego 

(seryjnego) utworzenia, podpisania i przesłania deklaracji PIT dla wybranej grupy deklaracji.   



 Zbiorcze przesłanie i cyfrowe podpisanie całej grupy deklaracji jest usprawnieniem, które 

znacząco ułatwi i przyśpieszy przekazanie e-Deklaracji PIT, szczególnie w firmach które zatrudniają 

wielu pracowników.  

 Dla potrzeb niniejszego opisu utworzono nowe deklaracje PIT-11 dla kilku pracowników. 

Przypominamy, że do wykonania automatycznego obliczenia danych dla deklaracji PIT-11 program 

używa danych zarejestrowanych w zaksięgowanych listach płac z całego bieżącego roku.   

Uwaga, nawet jeśli w programie Sz@rk KE nie prowadzono obliczeń w module „Kadry-Płace” 

(np. z powodu wyliczania ich w innym programie, bądź przez biuro rachunkowe), nadal istnieje 

możliwość przygotowania i wysłania e-Deklaracji PIT-11 dla zatrudnionych pracowników, po ręcznym 

wprowadzeniu wymaganych danych w  odpowiednich pozycjach w deklaracji PIT-11.  W takiej 

sytuacji konieczne będzie wprowadzenie jedynie podstawowych danych osobowych pracowników w 

opcji: „Kadry-Płace \ Wykaz pracowników”, natomiast resztę danych (kwoty dochodu, itp.) będzie 

można wprowadzić ręczenie do utworzonej deklaracji PIT-11 pracownika. 

 

a) Seryjne tworzenie i przesłanie e -Deklaracji  

Poniższy rysunek zawiera przygotowane deklaracje PIT-11 do wysłania. 

 

Rysunek 1. Przykładowe deklaracje PIT-11 pracowników. 

 

 Po sprawdzeniu zawartości deklaracji pracowników (przycisk „Podgląd”, a następnie 

„Wydruk”), należy utworzyć ich wersje elektroniczne i przesłać do systemu e-Deklaracje w MF. W 

tym celu zaznaczamy zakres „Wyślij serię” (aby jednocześnie wysłać wszystkie widoczne deklaracje), 

oraz uruchamiamy kreator przyciskiem „e-Dek”. 

 Uwaga, działanie kreatora tworzenia i wysyłania e-Deklaracji, jest uzależnione od stanu 

kontrolki „Zakres”, jeśli pozostawimy domyślnie ustawiany zakres „Jeden dokument”, to operacja 

tworzenia i wysyłania e-Deklaracji będzie dotyczyć wyłącznie bieżącej (wybranej) deklaracji.    

   



 

Rysunek 2. Ekran początkowy, kreatora wysyłania seryjnego e-Deklaracji. 

 

Pierwsza zakładka kreatora zawiera podstawowe informacje oraz pozwala, na zawężenie 

zakresu deklaracji (dla wskazanego miesiąca).  Wybieramy „Wybór z pełnej listy”.  W kolejnym kroku 

kreatora konieczne będzie zaznaczenie wybranych deklaracji do przesłania.  Jeśli utworzone i 

przesłane mają być wszystkie widoczne deklaracje, można kliknąć w oznaczoną ikonę, co spowoduje 

automatyczne zaznaczenie wszystkich deklaracji do przesłania.  

 

Rysunek 3. Wybór deklaracji PIT-11 do przesłania 

  



 W kolejnym kroku kreatora, należy wybrać właściwy certyfikat do podpisania tworzonych  

e-Deklaracji. Uwaga, w systemie Windows może być zarejestrowanych wiele certyfikatów, ale do 

podpisania e-Deklaracji musi być użyty certyfikat związany z aktualną (data ważności) kartą używaną 

do cyfrowego podpisywania dokumentów przez użytkownika.  

 

Rysunek 4. Wybór certyfikatu który będzie użyty do cyfrowego podpisania deklaracji 

 

 Uwaga, na powyższym ekranie, w górnej części okna, przyciskiem „zmień” można zmienić 

tryb w jakim e-Deklaracje będą przesłane. Domyślnie ustawiony jest tryb produkcyjny, który oznacza 

faktyczne złożenie deklaracji w Urzędzie Skarbowym (po otrzymaniu potwierdzenia  UPO).  Tryb 

testowy pozwala jedynie na przetestowanie poprawności przesłanej e-Deklaracji pod względem 

wymaganej struktury, oraz na przetestowania jej transmisji do bramki serwera e-Deklaracji  

i nie oznacza złożenia deklaracji w US nawet jeśli odbierzemy i wydrukujemy potwierdzenie UPO.   

 Jest to szczególnie ważne, dlatego prezentujemy poniżej fragmenty ekranu z wybranym 

trybem produkcyjnym (zielona czcionka) i trybem testowym (czerwona czcionka). 

 

Rysunek 5. Wybór trybu produkcyjnego - oznacza FAKTYCZNE złożenie  deklaracji w US 



 

Rysunek 6. Wybór trybu testowego - NIE OZNACZA złożenia deklaracji. 

 

 Po  wybraniu certyfikatu podpisu cyfrowego i trybu transmisji, pokazany zostanie ekran 

końcowy, w którym konieczne będzie naciśnięcie przycisku „Wyślij”.  Jego kliknięcie będzie oznaczało 

utworzenie, podpisanie i przesłanie e-Deklaracji do wybranego serwera e-Deklaracje w Ministerstwie 

Finansów. 

 
Rysunek 7. Ekran końcowy kreatora przysyłania e-Deklaracji 

 

Bezpośrednio po kliknięciu przycisku „Wyślij” wywołane zostanie okno do wpisania PIN dla 

cyfrowego podpisu. Wpisanie prawidłowego PIN oznaczać będzie podpisanie wcześniej wybranych w 

kreatorze dokumentów PIT oraz ich przesłanie do serwera e-Deklaracji w MF.  Ponieważ na rynku 

oferowanych jest wiele różnych systemów do obsługi podpisu cyfrowego, okno użyte do 

wprowadzania PIN może się różnić od widocznego poniżej w niniejszym opisie.  

 



 

Rysunek 8. Przykład wywołanego okna z żądaniem podania PIN dla podpisu cyfrowego. 

 

 Bezpośrednio po wpisaniu prawidłowego PIN, system podpisze i prześle wszystkie wybrane 

wcześniej deklaracje do serwera e-Deklaracji w MF. 

 Jeżeli podczas wysyłania seryjnego, system będzie wymagał wielokrotnego wpisywania PIN, 

oznacza to że tzw. „Trwały PIN” nie został  włączony. Należy wówczas odpowiednio skonfigurować 

system obsługi podpisu cyfrowego – zostało to opisane poniżej w podpunkcie e) niniejszego punktu. 

 Pomyślne przesłane wszystkich deklaracji zostanie potwierdzone stosownym komunikatem 

na ekranie.   

Uwaga, należy zwrócić uwagę, czy wszystkie deklaracje z wybranego zakresu zostały utworzone i 

przesłane. 

 

 

 



 

Rysunek 9. Zakończenie przesyłania e-Deklaracji. Ekran końcowy kreatora. 

 

Jeżeli wybrany dokument nie będzie spełniał wymogów formalnych (np. z powodu 

niekompletnych danych personalnych), to nie zostanie utworzony i przesłany do MF. Należy wówczas 

spróbować utworzyć e-deklaracje dla pominiętego pracownika w trybie indywidualnym (Zakres  

„Jeden dokument”)  dla trybu testowego.    

W trybie wysyłania indywidualnego prezentowany jest szczegółowy komunikat, informujący 

o powodach pominięcia danej deklaracji. Należy wówczas usunąć przyczynę błędu i ponownie wysłać 

deklarację w trybie „Jeden dokument”. Przykład takiej sytuacji poniżej. 



 

Rysunek 10. Przykład pominięcia wysłania jednej  e-Deklaracji, wraz z komunikatem przy ponownej próbie wysłania. 

 

b) Pobieranie potwierdzeń UPO  

  Po pomyślnym wysłaniu e-Deklaracji, należy odebrać dla nich Urzędowe Potwierdzenie 

Odbioru (UPO), będące oficjalnym potwierdzeniem złożenia dokumentu w wybranym Urzędzie 

Skarbowym.  Do pobrania potwierdzeń używamy przycisku „UPO”.  

 Uwaga, w oknie „Raporty Wykonane NET”, zawierającym wykaz wszystkich utworzonych 

wcześniej deklaracji PIT/VAT, umieszczone są dodatkowe  kolumny – wskaźniki, informujące czy dana 

deklaracja PIT lub VAT została przesłana do serwera systemu e-Deklaracje, oraz czy pobrano do niej 

UPO. Ułatwia to obsługę e-Deklaracji w systemach Sz@rk. 

  e-deklaracja wysłana w trybie PRODUKCYJNYM  -   złożono deklarację w US 

 e-deklaracja wysłana w trybie TESTOWYM  -  NIE złożono deklaracji w US 

 pobrano potwierdzenie UPO do tej deklaracji. 

 

Uwaga 1.  Jeżeli deklaracja jest wysłana w trybie testowym, oznacza to, że nie została złożona 

w Urzędzie Skarbowym (mimo że pobrano do niej UPO) oraz że należy ją ponownie wysłać do 

serwera systemu e-Deklaracje w trybie PRODUKCYJNYM. 

Uwaga 2.  Dopiero wówczas, gdy e-Deklaracja będzie wysłana w trybie PRODUKCYJNYM, oraz 

pobrane będzie do niej UPO z kodem 200, można uznać że e-Deklaracja została faktycznie złożona we 

właściwym urzędzie skarbowym. 



Podobnie jak przy wysyłaniu e-Deklaracji, odebranie potwierdzeń UPO można wykonać  

w trybie seryjnym lub pojedynczym, tylko dla bieżącej deklaracji.  Poniżej zamieszczono przykład 

seryjnego odbioru UPO dla wszystkich wysłanych wcześniej deklaracji PIT-11. 

W przypadku wysyłania deklaracji do systemu produkcyjnego, potwierdzenia UPO do tych 

deklaracji mogą być dostępne dopiero po wielu godzinach od momentu wysłania.  

 

Rysunek 11. Przykład odbioru UPO dla wysłanych wcześniej e-Deklaracji PIT-11 

 

 

Rysunek 12. Wybranie zakresu pobrania UPO 

 



 

Rysunek 13. Ekran końcowy kreatora pobierania potwierdzeń UPO.   

 

 Pomyślne pobranie UPO dla danej deklaracji, spowoduje wyświetlenie ikonki potwierdzenia  

(kolumny oznaczone na żółto na poniższym rysunku) i będzie oznaczało że deklaracja została przyjęta 

przez system e-Deklaracje.   

Na poniższym rysunku zamieszczono przykład pomyślnie wysłanych i potwierdzonych  

e-deklaracji do serwera produkcyjnego (zielona ikonka w kol. „Wysł”). 

 

Rysunek 14. Przykład listy zawierającej wysłane i potwierdzone e-deklaracje PIT-11 do serwera produkcyjnego 

 

c) Wydruk potwierdzenia UPO 

Po odebraniu potwierdzeń UPO, można wydrukować do nich papierowe wersje potwierdzeń 

odbioru. W tym celu należy przełączyć Zakres na „Jeden dokument” i ponownie uruchomić  

przycisk „UPO”, nawet jeśli UPO zostało już wcześniej pobrane. 



Po uruchomieniu kreatora UPO, na ostatniej zakładce będzie dostępny przycisk „Wydruk 

UPO” z pomocą którego można wydrukować formularz UPO(4). Przykład poniżej. 

 

Rysunek 15. Uruchomienie kreatora UPO w celu wydrukowania potwierdzenia. 



 

Rysunek 16. Kolejny ekran kreatora UPO z dostępnymi informacjami o statusie i przyciskiem „Wydruk UPO” 



 

Rysunek 17. Przykład wydruku potwierdzenia UPO dla deklaracji PIT-11 

 

  Zamiast drukowania UPO,  można wydrukować tylko deklarację PIT-11 (lub PIT 40)  po jej 

wysłaniu w wersji elektronicznej i pobraniu potwierdzenia UPO.   

W takiej sytuacji (deklaracja wysłana do serwera produkcyjnego z odebranym UPO ze 

statusem 200) w nagłówku wydruku PIT-11 umieszczona zostanie dodatkowa informacja  z numerem 

referencyjnym przesłanej e-Deklaracji, co wskazuje, że deklaracja została skutecznie przesłana do 

serwera produkcyjnego systemu e-Deklaracje w Ministerstwie Finansów.  



 

Rysunek 18. Przykład deklaracji PIT-11 z zamieszczonym numerem referencyjnym e-Deklaracji w nagłówku. 

 

d) Utworzenie i przesłanie pojedynczej e -deklaracji PIT lub VAT  

W przypadkach, gdy do przesłania jest niewiele deklaracji PIT lub VAT, można je wygodnie 

przesłać w trybie jednego dokumentu  (zakres wysyłania „Jeden dokument”).  Będzie tak np. dla  

deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-UE.  Podczas pracy w tym trybie, kreator  

e-Deklaracji wyświetla dodatkową zakładkę z zawartością XML elektronicznej e-Deklaracji.  

Analogicznie podczas pobierania pojedynczego potwierdzenia UPO. 

Zaprezentowana struktura XML e-Deklaracji, wraz z danymi podatnika, jest pokazywana dla 

dodatkowego upewnienia się, że podpisywane i wysyłane będą właściwe oraz prawdziwe dane. 

 

Rysunek 19. Przykład prezentacja zawartości dokumentu XML, który zostanie podpisany i przesłany do systemu e-Deklaracje 



 

 

e) Włącznie trwałego PIN dla wysyłania seryjnego  

Uwaga, przy seryjnym wysyłaniu deklaracji, ważne jest aby włączyć w systemie do obsługi 

podpisu cyfrowego opcję tzw. trwałego lub czasowego PIN.  Włączenie tej opcji umożliwi  

jednorazowe podpisanie wszystkich przygotowanych deklaracji.   

Jeśli trwały PIN nie będzie włączony, system będzie wymagał indywidualnego  wpisywania 

PIN dla każdej tworzonej e-deklaracji PIT-11.  W przypadku jednoczesnego wysyłania kilkudziesięciu 

lub kilkuset PIT, będzie to bardzo uciążliwe z powodu konieczności wpisania PIN  kilkadziesiąt lub 

kilkaset razy, raz za razem.   

Poniżej zamieszczono przykłady włączenia opcji trwałego PIN dla systemu CryptoCard  

i proCertum. W przypadku innych systemów, opcji trwałego PIN należy poszukać samodzielnie.   

 

Rysunek 20. Przykład włączania opcji trwały PIN podczas wpisywania PIN w systemie CryptoCard   



 

Rysunek 21. Przykład włączania opcji trwały PIN za pomocą Menadżer CryptoCard. 

 



 

Rysunek 22. Przykład włączania trwałego PIN w systemie proCertum CardManager. 

 

 

 

2. Poprzednia wersja funkcji „Raporty Wykonane”  

 

W poprzednim punkcie opisano obecny, zalecany sposób tworzenia i przesyłania e-Deklaracji 

za pośrednictwem wewnętrznego kreatora firmy TGSoft.  W poprzednich wersjach systemów Sz@rk 

do tego celu, używane było pomocnicze oprogramowanie innych firm,  z którego teraz nie ma 

potrzeby  korzystać.  W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych problemów z obsługą podpisu 

cyfrowego w nowym kreatorze (np. z powodu niezgodności sterowników do odczytu karty), 

zachowano możliwość utworzenia i przesłania e-deklaracji wg poprzedniego sposobu.  

W tym celu należy użyć odrębnych opcji „Sprawozdania, deklaracje PIT - STARE”, które zawierają te 

same deklaracje PIT i VAT, ale używają poprzedniego sposobu tworzenia i przesyłania deklaracji XML.  

Uwaga, z obu sposobów przesyłania e-Deklaracji można korzystać wymiennie. 

Więcej informacji na temat poprzedniego sposobu tworzenia e-Deklaracji: 



http://www.tgsoft.pl/Blog.aspx?id=27 

http://www.tgsoft.pl/Blog.aspx?id=108 

 

http://www.tgsoft.pl/Blog.aspx?id=27
http://www.tgsoft.pl/Blog.aspx?id=108

