Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Wysyłka do systemu e-Deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana
przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien zostać
zainstalowany certyfikat kwalifikowany, oraz musi być aktywne połączenie internetowe. Kreator
wysyłki umożliwia wybór certyfikatu, którym zostanie podpisana deklaracja, a następnie
przesłanie podpisanej deklaracji do produkcyjnego systemu e-Deklaracje Ministerstwa
Finansów. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą podpisać i wysłać
deklarację za pomocą danych autoryzujących. Dane autoryzujące, czyli imię, nazwisko, datę
urodzenia właściciela, oraz odpowiednia kwota przychodu, są w takim przypadku wprowadzane
na ekranie 'Firma', po wybraniu przycisku 'Szczegóły…'.
Po wysłaniu, program umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). UPO
można pobrać w dowolnej chwili po wysłaniu deklaracji. W praktyce, UPO deklaracji
przesłanej do serwera produkcyjnego jest zwykle dostępne dopiero po kilku
godzinach od wysyłki. W przypadku podpisu danymi autoryzującymi, UPO jest zwykle
dostępne niemal natychmiast po wysyłce dokumentu. Prawidłowo zakończona wysyłka zawiera
UPO z kodem '200' oraz opisem 'Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie' i jest
równoznaczna ze złożeniem deklaracji PIT w urzędzie skarbowym. UPO można wydrukować.
Wysyłki deklaracji, oraz odbioru UPO należy dokonywać na tym samym komputerze.
Procedura wysyłki deklaracji, oraz odebrania i wydrukowania potwierdzenia obioru jest zwykle
dokonywana w następującej sekwencji:
1. Odczyt i wysyłka deklaracji - w tym celu należy otworzyć ekran wydruku deklaracji, a
następnie, nad ekranem wydruku, wybrać przycisk 'e-Deklaracje'. Jeśli nigdy wcześniej test
wysyłki nie był dokonywany, otworzy się ekran przeprowadzenia testu – po pomyślnym
przeprowadzeniu testu należy ponownie wybrać przycisk 'e-Deklaracje' i kontynuować wysyłkę
deklaracji do serwera produkcyjnego systemu e-Deklaracje. W innym przypadku, natychmiast
po podpisaniu, dokument zostanie bez żadnego testu wysłany do serwera produkcyjnego. Nie
należy na tym etapie drukować deklaracji - identyfikator złożonej deklaracji RefID i dane
dotyczące wysyłki pojawią się na wydruku deklaracji dopiero po odebraniu UPO.
2. Odbiór UPO - w tym celu należy otworzyć ekran 'Odbiór Urzędowych Potwierdzeń Odbioru
(UPO)’ i zaznaczyć dokonane wcześniej wysyłki, dla których chcemy odebrać UPO, a następnie
wybrać przycisk 'Odbierz UPO'.
3. Wydruk deklaracji i UPO - w tym celu należy otworzyć ekran 'Rejestr Wystawionych
Deklaracji PIT', wprowadzić odpowiednie kryteria odczytu, a następnie, po odczycie, wybrać
przy informacji o wysyłce wybranej deklaracji przycisk 'Dokument…', aby otworzyć i
wydrukować deklarację, lub 'UPO…', aby otworzyć i wydrukować UPO.
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Wysyłka deklaracji do produkcyjnego systemu e-Deklaracje
W celu uruchomienia elektronicznej wysyłki deklaracji PIT do Ministerstwa Finansów (bramki eDeklaracje, urzędu skarbowego), należy w pierwszej kolejności odczytać wydruk wysyłanej
deklaracji PIT. W dalszej kolejności należy wybrać nad ekranem wydruku przycisk podpisany 'eDeklaracje'. Jeśli program zgłosi problem z danymi, należy brakujące dane uzupełnić i
spróbować wysyłki ponownie. Problem brakującego kodu urzędu skarbowego został omówiony w
sekcji 'Najczęstsze problemy z rozwiązaniami':

Rys. 1.
Na kolejnym ekranie należy potwierdzić akceptację wydruku:

Na ekranie powitalnym przekazu elektronicznego do systemu e-Deklaracje należy wybrać
przycisk 'Dalej':

Na kolejnym ekranie przedstawiona zostaje zawartość danych do podpisu w formacie XML. W
celu kontynuacji, na tym ekranie należy również wybrać przycisk 'Dalej':

Na kolejnym ekranie wyświetlone zostają wszystkie zainstalowane certyfikaty. Należy wybrać
certyfikat, którym ma zostać podpisana deklaracja, a następnie przycisk 'Dalej':

W celu umożliwienia podpisania dokumentu certyfikatem kwalifikowanym, należy wprowadzić
prawidłowy numer PIN zabezpieczający certyfikat:

Po podpisaniu, dokument może już zostać wysłany do serwera produkcyjnego systemu eDeklaracje. W tym celu należy wybrać przycisk 'Wyślij':

Ponieważ wysyłka do produkcyjnego serwera będzie oznaczać złożenie deklaracji, należy
dodatkowo potwierdzić wysyłkę:

Pomyślna wysyłka dokumentu zostanie wstępnie potwierdzona kodem '301' - Dokument w
trakcie przetwarzania:

Na kolejnym ekranie można od razu dokonać odbioru Urzędowego Potwierdzenia Odbioru UPO,
jednak nie ma to zwykle praktycznego sensu, ponieważ UPO nie jest zwykle dostępne
natychmiast po wysłaniu.

W dalszej kolejności należy zamknąć ekran wysyłania danych i przejść do wysyłki kolejnej
deklaracji. UPO zostaną odebrane seryjnie na innym ekranie ('Odbiór Urzędowych Potwierdzeń
Odbioru'), po wysyłce wszystkich deklaracji.

Odbiór Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)
W celu odbioru UPO dla wszystkich wysłanych wcześniej deklaracji, należy wybrać opcję menu
'Zadania', 'Wydruk Deklaracji dla Urzędu Skarbowego', 'Odbiór Urzędowych Potwierdzeń
Odbioru (UPO)'. Po wybraniu tej opcji, otworzy się ekran z lista wszystkich wysłanych wcześniej
deklaracji. Należy wszystkie (lub wybrane) deklaracje zaznaczyć. Wszystkie deklaracje można
zaznaczyć wybierając przycisk 'Zaznacz/Odznacz Wszystkie Pozycje':

Po zaznaczeniu deklaracji należy wybrać przycisk 'Odbierz UPO':

Po potwierdzeniu, zostanie podjęta próba odebrania UPO dla wszystkich zaznaczonych
deklaracji:

Otrzymane UPO jest zapamiętywane w archiwum dokumentów i w przypadku prawidłowo
wypełnionej deklaracji podatkowej (kod '200') stanowi potwierdzenie złożenia deklaracji.

Wydruk deklaracji i UPO
W celu przeglądania i wydruku deklaracji, oraz odebranych UPO należy wybrać opcję menu
'Zadania', 'Wydruk Deklaracji dla Urzędu Skarbowego', 'Rejestr Wystawionych Deklaracji PIT dla
Zatrudnionych''. Po wybraniu na kryteriach odczytu rejestru zakresu odczytywanych danych,
zostanie wyświetlona pełna historia operacji dokonywanych na deklaracjach, również w
odniesieniu do wysyłki danych do systemu e-Deklaracje:

Należy zwrócić szczególną uwagę przy wprowadzaniu okresu odczytu: okres dotyczy dnia
wysyłki deklaracji, a nie okresu, za który deklaracja jest wystawiana. Przykładowo, jeżeli
deklaracja jest wystawiana za rok 2015 i zostaje wysłana w styczniu roku 2016, jako okres
odczytu należy wybrać styczeń 2016.
Po odczytaniu, z prawej strony pozycji każdej ze zarchiwizowanych i wysłanych deklaracji
znajdują się przyciski 'Dokument…’, oraz ‘UPO…':

Wybranie przycisku ‘Dokument…’ umożliwia odczyt i wydruk wysłanej deklaracji, razem z
przypisanym RefID, oraz informacją o dacie i czasie wysyłki:

Wybranie przycisku ‘UPO…’ umożliwia odczytanie, oraz wydruk UPO - po otwarciu ekranu
przeglądania danych należy wybrać zakładkę 'UPO do wydruku', a następnie przycisk 'Drukuj…':

UPO można również pobrać i wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej Ministerstwa
Finansów. W tym celu należy otworzyć stronę internetową:
http://www.e-deklaracje.gov.pl/files/pdf/UPO_v2-01.pdf
Do pobrania UPO ze stron Ministerstwa Finansów będzie niezbędny identyfikator złożonej
deklaracji PIT. Identyfikator ten w programie nazywany jest RefID i najlepiej jest skopiować
cały tekst identyfikatora do schowka Windows wykorzystując na ekranie 'Przeglądanie Danych'
zakładkę 'Odpowiedź na wysyłkę' i przycisk 'Skopiuj RefID do Schowka'.

Test wysyłki do systemu e-Deklaracje
W celu uaktywnienia w programie przesyłu do systemu produkcyjnego e-Deklaracje, należy w
pierwszej kolejności wykonać test wysyłki, który weryfikuje prawidłowość infrastruktury
komunikacyjnej, oraz podpisu cyfrowego na komputerze, z którego będzie dokonywana
wysyłka. Po pomyślnym wykonaniu testu, można wysyłać deklaracje PIT do serwera
produkcyjnego systemu e-Deklaracje, jak również odbierać, przeglądać i drukować Urzędowe
Potwierdzenia Odbioru (UPO).
Test wysyłki do systemu e-Deklaracje ma na celu sprawdzenie prawidłowości całej
infrastruktury podpisu cyfrowego i komunikacyjnej dostępnej na komputerze, z którego mają
być wysyłane e-Deklaracje. Pomyślny wynik testu wysyłki jest konieczny do
udostępnienia przez program wysyłki deklaracji podatkowych do serwera
produkcyjnego systemu e-Deklaracje. Test jest uruchamiany automatycznie po pierwszym
wyborze ikony 'e-Deklaracje' znajdującej się nad wydrukiem deklaracji PIT. Jest on również
niezależnie dostępny poprzez opcję menu programu 'Opcje', 'Test Przekazu do Systemu eDeklaracje'.
Po uruchomieniu testu, otwiera się ekran powitalny kreatora wysyłki:

Po wybraniu przycisku 'Dalej' zostaje wyświetlona zawartość testowego dokumentu. Jest to PIT11 w wersji 21. Ponieważ informacje będą wysłane do testowej bramki systemu e-Deklaracje
(test-bramka.edeklaracje.gov.pl), jedynie w celu zweryfikowania prawidłowości infrastruktury
podpisu cyfrowego i komunikacji, merytoryczna zawartość dokumentu nie ma dla testu żadnego
znaczenia.

Po wybraniu przycisku 'Dalej', na kolejnym ekranie dokonywany jest wybór certyfikatu, którym
zostanie podpisany dokument testowy. W celu przeprowadzenia testu, do podpisu można
również wykorzystać dane autoryzujące:

W przypadku wyboru do testu jednego z certyfikatów kwalifikowanych, po wybraniu przycisku
'Dalej', należy wprowadzić PIN:

Na kolejnym ekranie zostaje przedstawiony podpisany XML zarówno w postaci otwartej, jak i
zakodowanej. W celu wysłania dokumentu należy teraz wybrać 'Wyślij':

Następnie należy potwierdzić wysyłkę do serwera testowego:

Udana wysyłka dokumentu zostanie wstępnie potwierdzona kodem '301' - Dokument w trakcie
przetwarzania:

Po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia wysyłki, należy odebrać ostateczne Urzędowe
Potwierdzenie Odbioru (UPO). W tym celu należy wybrać 'Dalej', a na kolejnym ekranie 'Odbierz
UPO':

Prawidłowa wysyłka zostanie potwierdzona kodem odpowiedzi '200' - Przetwarzanie dokumentu
zakończone poprawnie. Od tej chwili można już wysyłać deklaracje PIT do serwera
produkcyjnego systemu e-Deklaracje.

Seryjna wysyłka deklaracji PIT-11
W programie udostępniono seryjną wysyłkę deklaracji PIT-11 do systemu e-Deklaracje. W celu
uruchomienia seryjnej wysyłki należy na kryteriach odczytu deklaracji PIT-11 wybrać więcej niż
jednego pracownika, a następnie, po odczytaniu, wybrać opcję menu 'Działania', 'Wyślij
Wszystkie Odczytane Dokumenty do Systemu e-Deklaracje':

Rozpoczęcia seryjnej wysyłki należy potwierdzić:

Po potwierdzeniu rozpoczęcia seryjnej wysyłki, wysłanie deklaracji dla pierwszej osoby odbywa
się w normalny sposób, z koniecznością potwierdzania kolejnych informacji w kreatorze wysyłki.
Przy kolejnych deklaracjach, program nie wymaga już żadnych potwierdzeń, i jeżeli wysyłka
aktualnego dokumentu jest udana, przechodzi natychmiast do wysyłki kolejnego.
Ponieważ przy podpisywaniu kolejnych dokumentów, czytnik karty kryptograficznej prosi o
numer PIN, w celu uniknięcia wprowadzania PINu wielokrotnie, należy wcześniej ustawić tzw.
'Trwały PIN' w ustawieniach karty kryptograficznej. W tym celu można uruchomić Panel
sterowania Windows, i w Panelu sterowania uruchomić 'CryptoCard Suite' lub inny menedżer
konfiguracji karty:

Po uruchomieniu 'CryptoCard Suite' należy wybrać zakładkę 'Konfiguracja' i 'zahaczyć opcję
'Trwały PIN', ograniczony czasowo, ze wskazaniem czasu ograniczenia, np. 20 minut:

Po zapisaniu wybranych opcji, w czasie seryjnej wysyłki deklaracji, przy wysyłce pierwszej
deklaracji program zapyta o PIN. Po wprowadzeniu PIN należy zahaczyć opcję 'Trwały PIN' - w
takim przypadku, po wybraniu 'OK.', program nie będzie prosił o PIN przez kolejne 20 minut:

Czas 20 minut można odpowiednio zwiększyć w zależności od potrzeb.
W przypadku, gdy wysyłka jest dokonywana dla bardzo dużej liczby zatrudnionych, do
Preferencji Stacji Roboczej dodano dwie opcje przyspieszające wysyłkę: ‘Umożliwiać anulowanie
wysyłki seryjnej do systemu e-Deklaracje (w trakcie wysyłki)’, oraz ‘Automatycznie odebrać
UPO natychmiast po wysyłce do systemu e-Deklaracje’. Ustawienie jednej z tych opcji na ‘Nie’
przyspieszy proces wysyłki o ok. 5-10 sek. na każdej deklaracji, ustawienie na ‘Nie’ obydwu
opcji, o ok. 10-15 sek. na każdej deklaracji:

Podpisywanie wysyłki danymi autoryzującymi
Deklarację można również podpisać danymi autoryzacyjnymi, czyli NIP, nazwiskiem, imieniem,
datą urodzenia, oraz kwotą przychodu za rok poprzedzający właściciela firmy - osoby fizycznej.
Dane autoryzacyjne można wprowadzić po otwarciu ekranu 'Firma', a następnie wybraniu
przycisku 'Szczegóły', jeśli firma jest osobą fizyczną:

Jako kwotę przychodu wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za
rok dwa lata wcześniejszy. Np. w 2016 roku, jako kwotę przychodu należy wpisać kwotę
przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2014. Jako kwotę przychodu za
przykładowy rok 2014 należy rozumieć, w przypadku:
•
•
•
•
•
•
•
•

PIT-28 – wariant (18) – poz. 42 lub
PIT-36 – wariant (20) poz. 86 albo poz. 133, jeżeli w zeznaniu za 2014 rok podatnik
występował jako małżonek;
PIT-36L – wariant (10) – poz. 13 lub poz. 18;
PIT-37 – wariant (20) - poz. 64 albo poz. 95, jeżeli w zeznaniu za 2014 rok podatnik
występował jako małżonek;
PIT-38 – wariant (10) – poz. 24;
PIT-39 – wariant (6) – poz. 20;
PIT-40 – wariant (20) – poz. 53;
PIT-40A – wariant (17) – poz. 33.

Po wprowadzeniu danych autoryzacyjnych, na ekranie wysyłki danych, przy wyborze
certyfikatu, można wybrać dodatkową opcję 'Dane autoryzacyjne' i wysłać dokument do
systemu e-Deklaracje bez certyfikatu kwalifikowanego:

Najczęstsze problemy z rozwiązaniami
Lista najczęściej spotykanych problemów przy wysyłce e-Deklaracji jest następująca:
1. W kartotece zatrudnionego lub firmy wybrano urząd skarbowy bez przypisanego
czterocyfrowego kodu.
Przyczyna: przed wdrożeniem w programie wysyłki do systemu e-Deklaracje w 2009 roku,
słownik urzędów skarbowych nie był automatycznie uaktualniany. Urzędy skarbowe
wprowadzane przez użytkowników zwykle nie posiadały przypisanych kodów urzędu. Po
uzupełnieniu przez program słownika o wszystkie istniejące urzędy razem z przypisanymi
kodami, niektóre urzędy mogą być w słowniku wprowadzone więcej niż raz i mieć podobne ale
nieidentyczne nazwy, np. 'US Warszawa Targówek' i 'Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek',
przy czym urząd wprowadzony wcześniej przez użytkownika ('US Warszawa Targówek') może
nie mieć kodu, natomiast urząd dopisany przez program ('Urząd Skarbowy WarszawaTargówek') zawsze ma przypisany kod.
Rozwiązanie: należy albo wybrać z listy rozwijanej w kartotece zatrudnionego lub firmy urząd
skarbowy z przypisanym kodem - kod będzie widoczny w nazwie urzędu na liście rozwijanej,
albo uzupełnić dane urzędu wprowadzonego wcześniej przez użytkownika, o prawidłowy kod
tego urzędu.

2. Wysyłka zwraca kod 402 - brak pełnomocnictwa do wysyłki.
Przyczyna: użytkownik posiada wystawiony na siebie certyfikat kwalifikowany, ale urząd
skarbowy nie posiada wiedzy o tym, czy użytkownik ma pełnomocnictwo do podpisywania tym
certyfikatem dokumentów innego podmiotu. Pełnomocnictwo jest wymagane np. w przypadku
biur rachunkowych, czy w każdym innym przypadku , w którym certyfikat nie zawiera danych
podmiotu, do podpisywania dokumentów którego jest wykorzystywany.
Rozwiązanie: należy wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym formularz UPL-1. Deklaracje,
których wysyłka zakończyła się kodem '402' należy, po ponownym odczycie, zarchiwizować, a
następnie ponownie wysłać . Służą do tego celu przyciski, odpowiednio, 'Zarchiwizuj', oraz 'eDeklaracje', nad wydrukiem deklaracji. Od wersji 2.22.01 programu nie trzeba już
deklaracji ponownie archiwizować.
3. Wysyłka zwraca kod 407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką.
Przyczyna: najprawdopodobniej system e-Deklaracje nie może w chwili sprawdzania podpisu
skomunikować się z serwerem udostępniającym certyfikat certyfikujący certyfikat użytkownika,
lub jeden z wcześniejszych certyfikatów w 'ścieżce' certyfikacji.
Rozwiązanie: należy poczekać 2-3 godziny, a następnie, po ponownym odczycie, deklarację
jeszcze raz zarchiwizować i ponownie wysłać. Służą do tego celu przyciski, odpowiednio,
'Zarchiwizuj', oraz 'e-Deklaracje', nad wydrukiem deklaracji. Od wersji 2.22.01 programu nie
trzeba już deklaracji ponownie archiwizować.
4. Wysyłka kończy się błędem transmisji, z początkowym tekstem błędu 'Nieudana próba
połączenia do serwera:'
Przyczyna: błąd komunikacyjny, zwykle gdy system e-Deklaracje produkcyjny, lub testowy są
niedostępne.
Rozwiązanie: należy sprawdzić, po otwarciu przeglądarki, czy są dostępne inne strony, np.
www.onet.pl, czy www.mf.gov.pl Jeśli inne strony są dostępne, należy ponowić próbę wysyłki
np. po godzinie. Warto wtedy również sprawdzić aktualności na stronie serwisu e-Deklaracje:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/aktualnosci Jeśli inne strony również nie są
dostępne, należy sprawdzić połączenie komputera z internetem.
4. W przypadku każdego innego błędu, należy program w pierwszej kolejności zaktualizować do
najnowszej dostępnej wersji i sprawdzić, czy problem występuje również i w tej wersji.

