NOWY WZÓR PIT-11, NOWE OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW
Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia, w którym przedstawił m.in. nowy wzór rocznej
informacji podatkowej PIT-11.
Zakres danych podlegających wykazaniu w PIT-11 został rozszerzony. Dla każdego z podatników
płatnicy będą musieli dodatkowo wskazać:
 rodzaj obowiązku podatkowego (ograniczony/nieograniczony),
 w przypadku zagranicznych rezydentów podatkowych:
o zagraniczny adres zamieszkania,
o zagraniczny numer służący identyfikacji do celów podatkowych lub ubezpieczeń
społecznych w państwie rezydencji,
o rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz kraj
jego wydania.
W praktyce oznacza to, że w celu prawidłowego sporządzenia PIT-11 płatnicy będą musieli ustalać
rezydencję podatkową osób, którym wypłacają wynagrodzenie. Płatnicy powinni przy tym zastosować
zarówno przepisy prawa polskiego, jak i międzynarodowego – aby uniknąć sytuacji, w której podatnik
zostanie uznany za rezydenta podatkowego w więcej niż jednym państwie.
Projekt rozporządzenia znajduje się aktualnie na etapie uzgodnień. Nowy wzór PIT-11 będzie miał
zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2015 roku.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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