
 

 

NOWY WZÓR INFORMACJI O DOCHODACH ORAZ  
O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK 
DOCHODOWY (PIT-11) 
 
Tax Alert 19/2015 
 
Szanowni Państwo, 
 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów 
oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1634) został zmieniony formularz PIT-11 stanowiący informację  
o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Nowy formularz ma zastosowanie do 
dochodów uzyskanych przez podatników w 2015 r. 
 
W związku ze zmianą druku, płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych wystawiając PIT-11 będą 
zobligowani do wskazania czy podatnik podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 
(jest rezydentem), czy też podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (jest nierezydentem).  
W tym celu formularz został rozbudowany o nowe pola. 
 
W przypadku uznania, że podatnik podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w poz. 12 formularza 
płatnik zobowiązany będzie do wskazania zagranicznego numeru identyfikacji dla celów podatkowych lub 
ubezpieczeń społecznych, który podatnik uzyskał w państwie swojego miejsca zamieszkania. W razie braku 
takiego numeru konieczne będzie wskazanie numeru dokumentu tożsamości podatnika. Ponadto płatnik zostanie 
zobowiązany do podania rodzaju numeru identyfikacyjnego (albo dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz 
kraju wydania takiego numeru (albo dokumentu tożsamości), a w dalszej części formularza także adresu 
zamieszkania podatnika za granicą. 
 
Przypomnijmy, że nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne mające miejsce 
zamieszkania na terytorium Polski, tzn.: 

• posiadające na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów 
życiowych) lub 

• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.  
 



 

 
Oczywiście powyższe kryteria określania miejsca powinny 
być weryfikowane z uwzględnieniem zapisów umów  
o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
 
Zmiany wprowadzone w formularzu PIT-11 nałożą na 
płatników obowiązek weryfikacji tzw. rezydencji 
podatkowej, co w praktyce będzie związane  
z koniecznością uzyskania szeregu informacji o podatniku 
(pracowniku lub o osobie uzyskującej w Polsce dochody  
z tzw. działalności wykonywanej osobiście). Jednak przy 
ustalaniu rezydencji podatkowej należy pamiętać, że 
podatnik, który składając płatnikowi deklarację lub 
oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo 
nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych 
nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, 
popełnia przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 
skarbowe. Jeżeli podatek nie został pobrany z winy 
podatnika, płatnik nie ponosi odpowiedzialności 
majątkowej ani odpowiedzialności karnoskarbowej. 
 
 
 

RSM Poland jest członkiem RSM,  7. co  
do wielkości sieci niezależnych firm 
doradczych i audytorskich, która posiada 
ponad 730 biur w ponad 110 krajach  
i zatrudnia więcej niż 37.500 specjalistów 
na świecie. 
 
RSM Poland  działa na polskim rynku już od 
1991 roku. Przez ten czas zyskaliśmy ogromną 
wiedzę i doświadczenie. Udało nam się także 
stworzyć unikatowy zespół najlepszych 
specjalistów. 
 
Naszą firmę tworzą nasi klienci, których 
potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu, 
dlatego oferujemy im kompleksową obsługę 
dostosowaną indywidualnie do ich potrzeb. To 
nasi klienci decydują o wachlarzu naszych 
usług, a my dajemy im możliwość rozwoju  
i wzrostu na każdym etapie ich działalności.  
Z wieloletniego doświadczenia wiemy, 
że nasze podejście jest gwarancją obopólnego 
sukcesu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu: 

Tomasz BEGER 
Tax Partner 
E: tomasz.beger@rsmpoland.pl 
M: +48 606 118 277 
Dział Doradztwa Podatkowego RSM Poland  
  

RSM Poland Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. 
Droga Dębińska 3b 
61-555 Poznań 
T +48 61 8515 766 
F +48 61 8515 786 
www.rsmpoland.pl 
biuro@rsmpoland.pl 

Prosimy zwrócić uwagę, że zaprezentowany tekst nie powinien być rozumiany jako porada prawna, gdyż każdy indywidualny przypadek 
wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu RSM Poland Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. oraz RSM Poland Audyt S.A. nie 
ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji, porad i wskazówek zamieszczonych w niniejszej publikacji.  
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Praktyczny przewodnik po podatkach i biznesie. Zapraszamy do lektury! 
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