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Instalacja VeritumXL pod kątem rozliczeń rocznych PIT – wersja 2.5.4 emisja 2 

1. Określenie wyróżnika dla umów o dzieło na potrzeby właściwej ewidencji danych na PIT-11 

 

Jeżeli w danej instalacji nie było wcześniej takiego rozróżnika to przed generowaniem deklaracji 

należy go wprowadzić oraz uzupełnić w ewidencji umów pracowników. 

2. Włączenie rozliczeń rocznych. 

KP-System -> Okresy obliczeniowe -> Podatek dochodowy 

 



Strona 2 z 20 

 

3. Import dokumentów: 

Należy ściągnąć z naszej strony (z tego artykułu) grupę dokumentów #KP# PODATKI i umieścić go 

folderze, gdzie jest zainstalowany system Veritum do katalogu „Dokumenty”. Domyślnie w systemie 

jest to ścieżka: C:\Program Files (x86)\VeritumXL\Instalacje\Dokumenty 

3.1 z grupy #KP#PODATKI – w przypadku posiadania licencji „VA – Administrator – 
dokumenty” 

 

Proszę zwrócić uwagę na inną nazwę dla PIT-8AR i dokładnie taki wybrać z listy w momencie 

zaznaczania dokumentów do importu. Dokumenty do zaznaczenia: #KP#PIT11_2021, #KP#PIT-

4R_2021, $KP#PIT8AR_2021, #KP#PIT-2_2022. 

3.2 za pośrednictwem podsystemu „VA – Administrator -> Import dokumentów -> KP -> 
tylko nowe dokumenty” - w przypadku braku licencji „VA – Administrator – 
dokumenty” 
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UWAGA: zalecanym wariantem jest wariant DRUGI. Pod żadnym pozorem nie powinno się 

importować dokumentów z ustawieniem zakresu „wszystkie dokumenty” oraz „nowe dokumenty i 

nowe wersje”. Grozi to „uszkodzeniem” dokumentów zdefiniowanych wg indywidualnych potrzeb 

klienta. 

4. Przypisanie zaimportowanych dokumentów do odpowiednich okien 

KP-System -> Podatek dochodowy 

4.1 PIT-11 

 

Poza podłączeniem odpowiedniego dokumentu należy wczytać pola (PityOsobowePola) dla 

prawidłowego rozliczenia PIT-11. 

 
4.2 PIT-4R 

 

Poza podpięciem właściwego dokumentu należy dopisać miesięczny PIT-4 na rok 2022 dopisać dla 

niego pola na wzór roku poprzedniego za pomocą przycisku „Dopisz pola jak w roku wcześniejszym”. 
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4.3 PIT-8AR 

 

Analogicznie jak w przypadku PIT-4R należy zaimportować dodatkowe pole dotyczące przesunięcie 

terminu opłacania zaliczek. Proszę zwrócić uwagę na inną nazwę dokumentu:  $KP#PIT8AR_2021 

5. ePliki – emisja PITów rocznych 

W ramach narzędzia „ePliki” podsystem KP został uzupełniony o moduł „KP01 – Kadry”, który 

pozwala na emisję ePlików z poziomu okna „Lista pracowników”. Aby zrealizować emisję należy 

utworzyć określony zapis z modułem „KP01” w rejestrze plików elektronicznych (menu Administrator 

-> Pliki elektroniczne): 

 

Definicja rejestru realizowana jest w ten sam sposób jak każdego innego rejestru, np.: pasków RMUA, 

z tą różnicą, że szablon nazwy pliku %nazwa% otrzymuje postać: 

PIT11 rok (rrrr) nazwisko i imię 
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Należy również pamiętać, że dokument (wzór formularza osobowego PIT) przypisany do rejestru 

musi być identyczny jak ten zdefiniowany w parametrach sterujących podatku dochodowego na dany 

rok (KP-System –> Podatek dochodowy -> PITy osobowe), w tym roku:  #KP#PIT11_2021. 

 

W oknie „Lista pracowników” po zaznaczeniu rozliczenia podatku za określony rok i wybraniu emisji 

zbiorczej przy dokumencie „Emisja PITów rocznych” udostępniona zostaje ikona „PDF” . Rok 

dla emisji osobowych formularzy podatkowych PIT przekazywany jest i pobierany ze znacznika 

„Rozliczenie podatku” z ustawień  

 

6. Instalacja PIT-2 

W oknie KP System – Lista osób – wydruki w grupie „Podatek dochodowy” należy dopisać nowy PIT-2 

obowiązujący od dnia 10.01.2022r. 
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7. Emisja formularzy podatkowych PIT (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11) w formie papierowej 
i elektronicznej (e-Deklaracje) 

7.1 emisja formularza podatkowego PIT-4R w formie papierowej i elektronicznej 
Emisja formularza podatkowego PIT-4R za dany rok podatkowy realizowana jest w oknie Kadry 

i Płace -> Podatek - PIT-4R poprzez jego wydrukowanie (naciśnięcie ikony drukarki) oraz 

wyemitowanie e-Deklaracji (naciśnięcie ikony ). 

 

7.2 emisja formularza podatkowego PIT-8AR w formie papierowej i elektronicznej 
Emisja formularza podatkowego PIT-8AR za dany rok podatkowy realizowana jest w oknie Kadry 

i Płace -> Podatek - PIT-8AR w identyczny sposób jak formularza podatkowego PIT-4R. 
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7.3 emisja osobowych formularzy podatkowych PIT-11 w formie papierowej 
i elektronicznej 

Aby przystąpić do emisji osobowych formularzy podatkowych PIT-11 za dany rok podatkowy należy 

wejść do okna Kadry i Płace -> Lista osób i w Ustawieniach zaznaczyć znacznik Rozliczenie 

podatku RRRR (np.: 2021).  

UWAGA: zaznaczenie przedmiotowego znacznika WYŁĄCZA wszystkie pozostałe ograniczenia 

wyświetlania listy pracowników i powoduje prezentację WSZYSTKICH osób / pracowników 

mających jakikolwiek przychód na PIT-11. 

 

Emisja osobowych formularzy podatkowych PIT-11 za dany rok podatkowy realizowana jest :  

 zbiorczo - poprzez naciśnięcie przycisku OP – Operacje globalne -> Podatek i przejście 

kolejno przez wszystkie etapy, tj.: Koszty -> PITy, -> e-Deklaracje dostępne w oknie 

Operacje globalne – podatek, 
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 indywidualnie – poprzez naciśnięcie przycisku Dopisz, a następnie ikony . 
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Wyemitowane osobowe formularze osobowe PIT-11 można: 

 wydrukować pojedynczo za pomocą ikony drukarki, 

 

 wydrukować zbiorczo za pomocą emisji zbiorczej dostępnej pod „grubą ikoną drukarki” 

w górnym panelu okna (obok przycisku OP), 

 

 wysłać na wskazany adres e-mail osoby (patrz: punkt nr 5 „e-Pliki”). 
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8. emisja (wysyłka na serwer Ministerstwa Finansów) formularzy podatkowych za pomocą 
modułu e-Deklaracje 

8.1 Informacje wstępne 
Moduł e-Deklaracje w VeritumXL służy 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–4R, PIT-8AR) lub FK (VAT–7).  

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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8.2 Konfiguracja 
8.2.1 Parametry instalacyjne 

 

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. 

UWAGA: e-Deklaracje wysłane na bramkę testową Ministerstwo uważa się za niewysłaną! 

Automatyczne generowanie podglądu deklaracji - możliwość wyłączenia automatycznego 

generowania podglądu. Tworzenie podglądu deklaracji jest tworzone w oparciu o schematy 
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umieszczone na serwerach Ministerstwa Finansów. Wyłączenie generowania podglądu może 

przyspieszyć tworzenie deklaracji, zwłaszcza w przypadku dużego obciążenia serwerów. 

8.2.2 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. 

8.2.3 Instalacje biblioteki do generowania podglądów 

Weryfikacja 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. 

 

8.3 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. 
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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) 

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, podpisana, wysłana, potwierdzona, wydrukowana. 

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

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 
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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 

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 

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

 

Urzędowe Poświadczenie Odbioru 

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

graficzna, z możliwością wydruku.  

 

Pasek narzędziowy 

Przycisk Weryfikuj sprawdza poprawność pliku „xml” z aktualnie obowiązującym schematem. 

Przycisk Podpis wywołuje systemową aplikację do podpisu kwalifikowanego, w której, po włożeniu 

karty do czytnika lub tokena do portu USB,  należy wpisać swój indywidualny PIN. 

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). 
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Wysyłanie e-Deklaracji 

UWAGA: aby poprawnie zrealizować wysyłkę e-Deklaracji na serwer Ministerstwa Finansów należy 

zaznaczyć tylko i wyłączenie „Wyślij wcześniej podpisaną deklarację! 

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 VeritumXL 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).  

 

Podpis z użyciem danych autoryzujących 
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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. 


