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1 Informacje wstępne 

e-Deklaracje w Veritum służą do wysyłania deklaracji podatkowych w formie 
elektronicznej do platformy e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Aplikacja umożliwia 

zarządzanie deklaracjami i grupami deklaracji utworzonymi w podsystemach KP 
(PIT–11, PIT–40) lub FK (VAT–7).  

Veritum umożliwia podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym, w razie 
problemów należy ten krok wykonać z użyciem odpowiedniego programu. Schemat 

postępowania jest opisany w punkcie 4. 

Podatnik powinien przed wysłaniem deklaracji, w tym informacji PIT-11, złożyć 
pełnomocnictwo do urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji 
podatników i płatników. Brak pełnomocnictwa skutkować będzie odrzuceniem 

dokumentu przez system e-Deklaracje. Ta informacja nie dotyczy podatników, którzy 
już złożyli takie pełnomocnictwo i nie zostało ono odwołane poprzez złożenie 
zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa. 

Wzór pełnomocnictwa UPL-1 dostępny jest na stronie internetowej 

www.e–deklaracje.gov.pl. 

Okno e-Deklaracji jest dostępne niezależnie od uruchomionego podsystemu w menu 
głównym programu w pozycji Kartoteki. 

 

Menu Kartoteki 
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2 Konfiguracja 

2.1 Parametry instalacyjne 

 

e-Deklaracje – parametry instalacyjne 

Czy oddzielne foldery wg rodzaju deklaracji – dla każdego rodzaju deklaracji 

możliwość ustawienia indywidualnej ścieżki. Przycisk G generuje zapis dla każdego 
rodzaju na podstawie ogólnej ścieżki. 

 

Oddzielne foldery wg rodzaju deklaracji 
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Czy folder zapamiętywany indywidualnie dla użytkowników – możliwość 
ustalenia indywidualnych folderów dla poszczególnych użytkowników. W przypadku 

gdy użytkownik nie zmieni folderu, będzie wykorzystywany domyślny folder, 
wskazany w punkcie Folder na e-Deklaracje. 

Folder na e-Deklaracje – w zależności od ustawienie powyższego parametru, 
folder wskazuje na domyślny folder dla nowych użytkowników, bądź na obowiązujący 

folder na tworzenia i zapisywania plików XML. 

Folder na pliki wysłane i otrzymane z bramki – automatycznie tworzony 
podkatalog Bramka w katalogu ustawionym dla e-Deklaracji 

Maska pliku z podpisem – służy do wyszukania podpisanej deklaracji XML; {plik} 
oznacza adres wraz z nazwą deklaracji; .xades – domyślne rozszerzenie uzupełniane 

przez aplikację dołączającą podpis. 

Bramka, na którą będą wysyłane deklaracje – Bramka w Ministerstwie Finansów 
służy do celów produkcyjnych, środowisko testowe służy do testów i szkoleń. 

Deklaracje wysłane na bramkę testową Ministerstwo uważa za niewysłaną! 

Automatyczne generowanie podglądu deklaracji – Tworzenie podglądu 
deklaracji jest tworzone w oparciu o schematy umieszczone na serwerach 

Ministerstwa Finansów. Do wyboru cztery opcje: 

 tylko po utworzeniu – podgląd generowany tylko dla deklaracji, automatycznie 
po utworzeniu 

 tylko po pobraniu UPO - podgląd generowany tylko dla UPO, automatycznie 

po pobraniu 
 nie generuj automatycznie - wyłączenie generowania podglądu może 

przyspieszyć tworzenie deklaracji, zwłaszcza w przypadku dużego obciążenia 
serwerów. 

 po utworzeniu i po pobraniu UPO – automatyczne generowanie zawsze – 

po utworzeniu deklaracji i po pobraniu UPO 

2.2 Ustawienia sieciowe i zapora 

Na stanowisku, na której mają działać e-Deklaracje musi istnieć możliwość 
połączenia się z następującymi adresami: 

https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty/ 

https://test-bramka.edeklaracje.gov.pl/uslugi/dokumenty/ 

 

Do prawidłowego generowania podglądów deklaracji musi być odblokowany protokół 
http (pobieranie plików .xsd). 

Aby protokoły https (z użyciem szyfrowania SSL) oraz http (bez szyfrowania) mogły 

funkcjonować, do wyjątków zapory należy dodać porty o numerach 443 oraz 80. 

Szczegółowe informacje zawierające opisy techniczne ustawień umożliwiających 
połączenia znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów: 

https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/wtyczka-do-podpisywania-i-przesylania-danych-xml-z-

interaktywnych-formularzy-pdf/ 

https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/wtyczka-do-podpisywania-i-przesylania-danych-xml-z-interaktywnych-formularzy-pdf/
https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/wtyczka-do-podpisywania-i-przesylania-danych-xml-z-interaktywnych-formularzy-pdf/
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2.3 Instalacja certyfikatu dla środowiska testowego 

Dodatkowe instalowanie certyfikatu nie jest już potrzebne, bo Ministerstwo Finansów 
zmieniło wystawcę certyfikatu z niezaufanego Root minfin Server ca na zaufanego 
ESET SSL Filter CA.  

2.4 Instalacje biblioteki do generowania podglądów 

Weryfikacja, podpisywanie i tworzenie podglądów wymaga zainstalowanego 
na stanowisku środowiska .Net w wersji 4.0.  

Jeżeli podczas generowania lub weryfikacji e-Deklaracji podglądu pojawia się 
komunikat: 

 

Komunikat o niezarejestrowanej klasie 

należy uruchomić VeritumXL z uprawnieniami administratora systemu 

operacyjnego (uruchom jako administrator). Wtedy rejestracja biblioteki w tle będzie 

możliwa. Po jednorazowej rejestracji dalsza praca jest możliwa na ograniczonych 
uprawnieniach. 

Realizowane jest polecenie: 

%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regasm.exe /s {ścieżka do 

vertium}\VEDeklaracje.dll 
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3 e-Deklaracje 

Okno e-Deklaracji umożliwia przeglądanie, drukowanie, wysyłanie i pobieranie 
potwierdzeń deklaracji wystawionych w programie.  

Lista uruchamia się z aktualnie otwartym rokiem. Istnieje możliwość zdefiniowania 

swoich ograniczeń, a następnie zapamiętania (przycisk Zapamiętaj ustawienia) tych 

ustawień wraz z odnotowaniem, by od razu pojawiała się lista deklaracji. 

 

Ustawienia e-Deklaracji 

Ograniczenia pozwalają na efektywne wyszukiwanie deklaracji w zależności 
od zadanych warunków. 

Rok – możliwość pokazania deklaracji z wszystkich lat lub ograniczenia listy tylko 
do zadanego roku 

Kwartały – możliwość wyłączenia z wyników wybranych kwartałów. Ograniczenie 

działa na zasadzie wykluczeń, czyli na liście nie pojawią się deklaracje 
z niezaznaczonych kwartałów (pod warunkiem oznaczenia kwartału w deklaracji).  

Miesiące – możliwość wykluczenia z wyników wybranych miesięcy. Ograniczenie 
działa na zasadzie wykluczeń, czyli na liście nie pojawią się deklaracje 

z niezaznaczonych miesięcy (pod warunkiem oznaczenia miesiąca w deklaracji).  

System – bez ograniczeń lub wybrane systemy (FK, KP) 

Rodzaj deklaracji - bez ograniczeń lub wybranie określonych rodzajów deklaracji 
(np. tylko PIT-11) 
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Cel złożenia – bez ograniczeń lub ograniczenie do złożenia bądź korekty deklaracji 

Status deklaracji – pozwalają wyświetlić na liście deklaracje o określonym statusie 
w trakcie procesu przesyłania e-Deklaracji: poprawna, wysłana, potwierdzona. 

Po przejściu do listy pojawią się deklaracje zgodnie z wybranymi ograniczeniami. 

 

Lista deklaracji 

W poszczególnych kolumnach znajdują się dane identyfikujące deklarację: rok, 
miesiąc, kwartał, kod i nazwa urzędu skarbowego, nazwa deklaracji, system 

w którym deklaracja została wygenerowana, rodzaj deklaracji, cel (1-  złożenie, 2 –
korekta), nazwa płatnika lub podatnika, NIP, data emisji, identyfikator osoby 
emitującej, czy deklaracja podpisana, status wysyłki deklaracji, data pobrania 

potwierdzenia, identyfikator osoby pobierającej potwierdzenie. 

W kolumnie Nazwa deklaracji kolor tła oznacza następujące statusy: 

 -  wygenerowana deklaracja, oczekująca na wysyłkę 

 - deklaracja wysłana, bez pobranego potwierdzenia (status 301 – 

dokument w trakcie przetwarzania) 

 - deklaracja potwierdzona, prawidłowa (status 200) 

 - deklaracja zawierająca błąd – odrzucona przez bramkę (status błędu 

i opis pojawia się na dolnym panelu) 

Na dolnej części ekranu zostały zaprezentowane szczegóły dotyczące deklaracji 
i potwierdzenia. Dla deklaracji: 

- Numer referencyjny deklaracji nadany przez platformę Ministerstwa Finansów – 
służy do późniejszego pobrania potwierdzenia odbioru 

- Status deklaracji pokazuje numer statusu wraz z opisem słownym. Aktualnie 

zwracane są następujące statusy: 

100 - Niepoprawny komunikat SOAP 

101 - Proszę o ponowne przesłanie dokumentu 

102 - Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO 

200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie 
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300 - Brak dokumentu 

301 - Dokument w trakcie przetwarzania 

302 - Dokument wstępnie przetworzony 

303 - Dokument w trakcie weryfikacji podpisu 

400 - Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem 

401 - Dokument niezgodny ze schematem xsd 

402 - Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot 

403 - Dokument z niepoprawnym podpisem 

404 - Dokument z niepoprawnym certyfikatem 

405 - Dokument z odwołanym certyfikatem 

406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą 

407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką 

408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie 

409 - Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów 

410 - Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korektą 

411 - W systemie jest juz złożony dokument (zeznanie) z takim numerem NIP 

412 - Weryfikacja negatywna - niezgodność danych informacyjnych 

413 - Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów 

414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych. 

 

W przypadku pojawienia się statusu 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone 
bramka zwraca UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) w formacie XML. 

- Data wysłania deklaracji 

- Plik XML – adres pliku XML z deklaracją do podpisania 

Gdy plik deklaracji nie został prawidłowo utworzony (np. z braku uprawnień 

do katalogu) lub usunięty, przy adresie pojawi się przycisk , który umożliwia 
ponowne utworzenie pliku na dysku (o ile uprawnienia zostały poprawnie nadane).  

Przycisk  umożliwia otworzenie pliku w eksploratorze Windows, i szybkie 
podpisanie z menu kontekstowego, jeśli podpisanie w Veritum nie jest możliwe. 

Na zakładce XML pokazana jest treść deklaracji przygotowanej przez Veritum (bez 

podpisu). Na zakładce Podgląd dostępna jest graficzna postać deklaracji. Przycisk 

Generuj umożliwia ponowne wygenerowanie podglądu. Przyciskiem  można 

zobaczyć podgląd wydruku i zmienić ustawienia przed wydrukiem. Przycisk drukarki 
wywołuje okno z możliwością wyboru drukarki, na którą zostanie wysłany wydruk.  

 

Graficzny podgląd deklaracji 
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Przycisk  otwiera ustawienia wydruku. 

 

Ustawienia wydruku 

Ustaw zalecane marginesy – zapisuje minimalne marginesy, by deklaracje jak 
najlepiej prezentowane były na kartce. Czyszczony są również domyślny nagłówek 
przeglądarki, a w stopce ustawiana numeracja stron.  

Przed pierwszym wydrukiem wskazane jest kliknięcie przycisku Ustaw zalecane 

marginesy. 

Ustawienia wydruku – otwiera ustawienia przeglądarki, gdzie można podejrzeć 

aktualnie ustawione parametry: marginesy, nagłówki/ stopki. 

 

Ustawienia strony 

 

Pasek narzędziowy 

Na podstawie aktualnego stanu deklaracji, podświetlane są właściwe przyciski. Jeśli 

brakuje podpisu, pogrubiony jest przycisk Podpisz, gdy jest już podpis, a deklaracja 

nie była wysłana, pogrubiony jest przycisk Wyślij, gdy deklaracja jest wysłana, a brak 

potwierdzenia, pali się przycisk Pobierz UPO. 

Przycisk Weryfikuj bada zgodność wygenerowanej deklaracji ze schematem xsd, czyli 

umożliwia przed wysłaniem kompletności wszystkich wymaganych pól ich typów itp. 
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Przycisk Podpisz umożliwia złożenie podpisu elektronicznego w Veritum. Możliwe jest 

podpisywanie wielu deklaracji, wymaga to wcześniejszego zaznaczenia wybranych 

pozycji. Po kliknięciu przycisku pojawi się monit o wskazanie certyfikatu do podpisu.  

 

Wybranie certyfikatu po kliknięciu Więcej opcji 

Domyślnie pokazany jest pierwszy, by pojawiły się kolejne, należy kliknąć „Więcej 

opcji”. Błędne lub stare certyfikaty można usunąć z okna systemowego „Zarządzaj 

certyfikatami użytkowników”.  

W zależności od posiadanego podpisu pojawi się okno do podania PIN-u do podpisu. 

W przypadku niektórych podpisów można włączyć trwały PIN (konfiguracja 
np. w programie Menedżer CryptoCard Suite), który ograniczy ilość powtarzania PIN-
u przy kolejnych podpisywanych dokumentach. 

 

Menedżer CryptoCard Suite 
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Przy niektórych podpisach, od razu po podłączeniu czytnika, i złożeniu podpisu, 
potrafi się pojawić komunikat „Zarejestrowany zestaw kluczy jest nieprawidłowy”. 

Kolejne podpisanie powinno już się udać pomyślnie. 

Przycisk Wyślij służy do wysyłania deklaracji do platformy e-Deklaracje Ministerstwa 

Finansów. Gdy po napisie Wyślij pojawia się (bramka testowa) deklaracje będą 

wysyłane na środowisko testowe – deklaracja będzie uznana za niedostarczoną. 

Wysyłka testowa jest również widoczna na liście – w kolumnie Czy wysłane pojawia się 

dodatkowy opis „- BRAMKA TESTOWA”.  

Możliwe jest zbiorcze wysyłanie przygotowanych deklaracji. W tym celu należy 
zaznaczyć pozycje do wysłania (przyciski zaznacz Bieżący, Wszystkie, Wcześniejsze, 
Późniejsze) lub z użyciem klawiatury (CTRL + strzałki góra/dół) lub myszki 

(przytrzymany CTRL + kliknięcie). 

 

Wysyłanie e-Deklaracji 

Po kliknięciu Wyślij pojawi się kreator wysyłania. Obecnie dostępne są opcje: 

- Wyślij wcześniej podpisaną deklarację – wysłanie bieżącej bądź zaznaczonych 
podpisanych deklaracji 

- Podpisz deklarację z użyciem danych autoryzujących i wyślij – możliwość 

podpisania deklaracji podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, czyli danymi autoryzującymi dotyczy tylko 

osób fizycznych i niektórych deklaracji (w Veritum dotyczy VAT-7). 

Jeżeli w instalacji ustawiona jest wysyłka na bramkę produkcyjną Ministerstwa 

Finansów, dodatkowo pojawia się opcja Wyślij na bramkę testową (wysyłka próbna – 

kontrolna).  
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Podpis z użyciem danych autoryzujących 

W kolejnym kroku pojawia się raport wysyłki – odpowiedzi z bramki potwierdzające 
nadanie numeru referencyjnego lub informacja o błędzie. 

 

Potwierdzenia wysyłki 

Dla prawidłowo wysłanych deklaracji zostanie wypełnione pole Czy wysłano oraz 

zostanie odnotowana Data wysłania. 

Przycisk Pobierz UPO umożliwia pobranie potwierdzenia przyjęcia deklaracji. 

Dane na zakładce Potwierdzenie przyjęcia: 

- Data importu potwierdzenia  

- Importował – symbol osoby importującej UPO 

- Status potwierdzenia – powtórzenie z zakładki Deklaracja 

- Plik z potwierdzeniem – adres pliku zawierającego UPO w postaci XML 

Przycisk  służy do importu UPO, jeżeli deklaracja została wysłana w innym 
programie. 
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Urzędowe Poświadczenie Odbioru 

Na zakładce XML pokazana jest treść UPO w postaci XML. Na zakładce Podgląd 

dostępna jest postać graficzna, z możliwością wydruku.  
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4 Ścieżka postępowania na przykładzie PIT-11 

Przed pierwszym generowanie deklaracji należy przeprowadzić czynności z punktu 
2. Konfiguracja. – m.in. ustawić folder, w którym będą zapisywane deklaracje. 

4.1 Przygotowanie deklaracji 

W Oknie Lista osób, w ustawieniach należy włączyć zakładkę Kartoteka płacowa. 

 

Oznaczenie zakładki z danymi na Liście osób 

Po przejściu na zakładkę Kartoteka, w dolnej części ekranu pojawi się Kartoteka 

płacowa. Przycisk do utworzenia e-Deklaracji jest dostępny na zakładce Podatek  

PITy.  

 

Przycisk do tworzenia e-Deklaracji 

Po kliknięciu przycisku  zostanie wygenerowana e-Deklaracja. Dopóki nie zostanie 
ona wysłana na bramkę produkcyjną Ministerstwa Finansów, możliwe jest 

nadpisywanie zawartości. Gdy deklaracja zostanie już wysłana, tworzona będzie 
korekta (cel złożenia =2) wraz z podaniem przyczyny korekty. 
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4.2 Weryfikacja deklaracji 

Weryfikacja nie jest obowiązkowa, jednak błędy, które w jej trakcie mogą być 
wykryte, na pewno spowodują odrzucenie na bramce MF. W przypadku błędów status 
deklaracji zmieni się na -1. Przed wysłaniem należy poprawić wszystkie błędy – 

kolejne generowanie deklaracji wyzeruje status. 

 

Weryfikacja deklaracji 

4.3 Podpisanie deklaracji 

4.3.1 Podpis w Veritum 

Po kliknięciu przycisku pojawi się monit o wskazanie certyfikatu do podpisu.  

 

Wybranie certyfikatu po kliknięciu Więcej opcji 

Domyślnie pokazany jest pierwszy, by pojawiły się kolejne, należy kliknąć „Więcej 

opcji”. Po kliknięciu OK. pojawi się prośba o padanie PIN-u. Następnie pojawi się 

komunikat, czy złożenie podpisu powiodło się.  
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4.3.2 Podpis w zewnętrznej aplikacji 

Przy tworzeniu deklaracji, w katalogu zdefiniowanym w instalacji, powstaje plik XML. 
W kolejnym kroku należy te deklaracje podpisać w programie do składania podpisu 
elektronicznego, dostarczanego przez producenta podpisu (np. proCertum 

SmartSign, Sigillum Sign Pro, SZAFIR). 

W programie należy wybrać format podpisu XAdES (wewnętrzny) oraz wybrać pliki 
do podpisania. W kolejnych krokach program poprosi o podanie PIN, w wyniku 
powstanie nowy plik o takiej nazwie jak deklaracja, ale z dodatkowym rozszerzeniem 

.XAdES. 

Szczegółowe informacje dotyczące ustawienia podpisu elektronicznego 
w poszczególnych programach dostępne w instrukcji udostępnionej przez 
Ministerstwo Finansów, dostępnej pod adresem  

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje 

Instrukcje → Instrukcje niezbędne do obsługi formularzy interaktywnych i aplikacji 

e-Deklaracje Desktop → Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i zarządzania 

kartami kryptograficznymi, dostarczane przez centra certyfikacji – ustawienia dla 

systemu e-Deklaracje 

 

4.4 Wysłanie deklaracji 

Po uruchomieniu okna e-Deklaracje, możemy ograniczyć w ustawieniach listę tylko 
niewysłane deklaracje, z wybranego zakresu. Przy wysyłaniu jednej deklaracji 
wystarczy odnaleźć ją na liście i kliknąć Wyślij. 

Przy wysyłaniu zbiorowym, należy zaznaczyć pozycje do wysłania (przyciski zaznacz 

Bieżący, Wszystkie, Wcześniejsze, Późniejsze) lub z użyciem klawiatury (CTRL + 
strzałki góra/dół) lub myszki (przytrzymany CTRL + kliknięcie). Następnie należy 
kliknąć Wyślij. 

W oknie kreatora powinna być zaznaczona opcja Wyślij wcześniej podpisaną deklarację, 

kliknąć Dalej. W kolejnym kroku pojawi się podsumowanie wysyłki. Jeżeli nie pojawią 

się żadne błędy, deklaracje otrzymają status 301 – dokument w trakcie 
przetwarzania. 

4.5 Pobranie potwierdzenia 

Gdy nastąpi poprawne przetworzenie dokumentu będzie można pobrać UPO ze 
statusem 200. 

 W przypadku pojawienia się błędów status zostanie zmieniony i odpowiedni 

komunikat zostanie wyświetlony.  

Przetwarzanie może trwać do 24h, czasem więc trzeba będzie w późniejszym 
terminie pobrać UPO. 

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Oprogramowanie+do+podpisu+-+konfiguracja_na_WWW.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Oprogramowanie+do+podpisu+-+konfiguracja_na_WWW.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Oprogramowanie+do+podpisu+-+konfiguracja_na_WWW.pdf

