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PIT-11 MOŻNA PRZESŁAĆ MAILEM 

 

Płatnik PIT, który sporządza informacje PIT-11 w formie elektronicznej i przesyła je pracownikom 

drogą mailową, wywiązuje się z obowiązków nałożonych przepisami prawa – tak orzekł Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (dalej: WSA) w nieprawomocnym wyroku z dnia 25 sierpnia 2015 

roku (sygn. akt I SA/Bd 505/15). 

 

Spór w sprawie sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy płatnik powinien jedynie przesłać pracownikowi 

informację PIT-11, czy też dodatkowo musi dysponować dowodem, że PIT-11 został skutecznie 

doręczony. W przypadku dokumentów przesyłanych drogą mailową ten drugi warunek jest trudniejszy 

do spełnienia, ponieważ nie wszyscy pracownicy potwierdzają odbiór emaila. 

 

W zaskarżonej interpretacji indywidualnej Minister Finansów uznał, że brak potwierdzenia odbioru PIT-

11 przez pracownika jest równoznaczny z niewypełnieniem obowiązków przez pracodawcę.  

 

WSA nie zgodził się z tym stanowiskiem i orzekł, że: 

        przepisy prawa zobowiązują płatnika PIT jedynie do przesłania informacji PIT-11 i może to 

nastąpić np. drogą mailową, 

        płatnik PIT nie ma obowiązku wykazać, że informacja PIT-11 została odebrana przez 

podatnika. 

 

Podstawowy termin na przekazanie informacji PIT-11 za 2015 rok upływa w dniu 29 lutego 2016 roku. 

Dla płatników PIT jest to zatem dobry moment, aby sprawdzić, czy wdrożona procedura obiegu 

dokumentów jest optymalna. 

 

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. 
 
 


