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Uwaga:  Apl ikac ja Comarch ERP e -Deklarac je od wers j i  4 .0  nie  obsługuje 
systemu  Windows XP  i  Windows VISTA  
 

 

1 Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 5.6 

 Nowości 

1. Nowe wersje e-deklaracji 

Udostępnione zostały schemy do deklaracji podatkowych za rok 2019, które są wysyłane po 1 stycznia 
2020 roku: 

■ PIT-11 (25), 

■ IFT-1/1R (15), 

■ PIT-4R (9), 

■ PIT-8AR (8). 

 
Wersja e-deklaracji PIT-11 i IFT-1/1R zależy od ustawienia w PIK/PLP zmiennej lokalnej FIR:PIT118B 
NOWY.  

Jeśli zmienna ma wartość: 

■ 1 – przygotowane są formularze: PIT-11 (25)/ IFT-1/1R (15), 

■ 0, pusta lub brak zmiennej – przygotowane są formularze: PIT-11 (24) / IFT-1R (14). 

 
Wersja e-deklaracji PIT-4R i PIT-8AR zależna jest od ustawienia w PIK/PLP zmiennej lokalnej 
FIR:PIT_4R_8AR NOWY.  

Jeśli zmienna ma wartość:  

■ 1 – przygotowane są formularze: PIT-4R(9) / PIT-8AR(8), 

■ 0, pusta lub brak zmiennej – przygotowane są formularze: PIT-4R(8) / PIT-8AR(7). 

2. Deklaracja PIT-11(25) dla osób do 26 lat 

PIT-11 (25) dla osób do 26 roku będzie wypełniany w następujący sposób: 

■ Kwoty przychodów uzyskane w okresie 1-7.2019 zostaną wykazane w części E: w wierszu 1 (z etatu) 
i w wierszu 5 (z tytułu umowy zlecenie). 

■ Kwoty przychodów uzyskane w okresie 8-12.2019 lub do ukończenia 26 lat: 

o dla osoby, która nie złożyła oświadczenia i były naliczane zaliczki na podatek dochodowy – 
zostaną wykazane w części E wiersz 2 (z etatu) i wiersz 6 (z tytułu umowy zlecenia) oraz 
odpowiednio składki społeczne w poz. 70 i składka zdrowotna w poz. 73. 

o dla osoby, która złożyła oświadczenia i nie były naliczane zaliczki na podatek dochodowy, 
tzn. był zerowany podatek w wypłacie poprzez korektę – zostaną wykazane w części G 

w poz. 86 z wyszczególnieniem w poz. 87 (z etatu) i w poz. 88 (z tytułu umowy zlecenia) oraz 
odpowiednio składki społeczne w części E w poz. 71 i składka zdrowotna w poz. 74. 

■ Kwoty przychodów uzyskane po ukończeniu 26 lat będą wykazane w części E wiersz 1. 

Uwaga: Przed wysłaniem e-deklaracji dla osób do 26 lat zalecamy szczegółowe sprawdzenie wydruku 

całej deklaracji PIT. 
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3. Deklaracja PIT-11(25) – zasiłki – wykazywanie kwoty przychodu i podatku  

Kwoty przychodów z tytułu zasiłków ZUS dla wszystkich podatników wykazywane są w części E wiersz 8. 
Natomiast zaliczka od zasiłków wykazywana jest warunkowo, tzn,: 

■ w wiersz 1 (poz. 33) - jeżeli jest również naliczona zaliczka od przychodów ze stosunku pracy, 

■ lub w wiersz 8 (poz. 68) - jeżeli nie ma zaliczki od przychodów ze stosunku pracy. 

 

2 Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 5.5 

 

 Nowości 

Nowa wersja deklaracji VAT-7 – udostępniliśmy nowe schemy dla deklaracji VAT: 

■ VAT-7 (20), 

■ VAT-7K (14) 

W celu przygotowania deklaracji VAT w nowej wersji należy skorzystać z Comarch ERP Klasyka KH 3.93. 

 

3 Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 5.4 

 Nowości 

Nowa wersja JPK_FA – umożliwiliśmy tworzenie i wysyłanie na serwer Ministerstwa Finansów plików 
JPK_FA w wersji 3. Nowa wersja JPK_FA obowiązuje dla plików składanych od 02 grudnia 2019 roku. 

Do przygotowania plików JPK_FA w wersji 3 należy skorzystać z Comarch ERP Klasyka FPP 4.14.  

 

4 Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 5.3.1 

 Zmiany 

Nowy certyfikat klucza publicznego – wprowadziliśmy obsługę nowego certyfikatu klucza publicznego, 
który obowiązuje od 23 sierpnia 2019 roku. W sytuacji, gdy plik JPK_VAT: 

■ został wysłany poprzednią wersją aplikacji, 

■ przy odbiorze UPO pojawia się informacja o tym, że trwa weryfikacja dokumentu  

proszę utworzyć nowy plik JPK (nie należy oznaczać go jako korekty) i wysłać go za pomocą najnowszej 
wersji aplikacji Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka 5.3.1 
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5 Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 5.3 

 Nowości 

Nowa wersja JPK_FA – umożliwiliśmy tworzenie i wysyłanie na serwer Ministerstwa Finansów plików 
JPK_FA w wersji 2. Nowa wersja JPK_FA obowiązuje dla plików składanych od 01 lipca 2019 roku. Do 

przygotowania plików JPK_FA w wersji 2 należy skorzystać z Comarch ERP Klasyka FPP 4.11 i Comarch 
ERP Klasyka KH 3.91.  

 

 Zmiany 

1. e-Deklaracje – usunięto nadmiarowe komunikaty, które pojawiały się przy anulowaniu okna z kodem 

PIN przy podpisywaniu np. deklaracji VAT-7. 

 

6 Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 5.2 

 Zmiany 

1. Plik JPK_VAT – usunięto nadmiarowe komunikaty, które pojawiały się przy wczytywaniu pliku 

JPK_VAT. 

 

7 Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 5.1 

 Zmiany 

1. Walidacja plików JPK – w związku ze zmianami wprowadzonymi na stronach Ministerstwa Finansów 

usunięto problem z walidacją plików JPK.  

8 Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 5.0 

 Nowości 

2. Nowe wersje e-deklaracji - udostępnione zostały schemy do deklaracji podatkowych za rok 2018, 

które są wysyłane po 1 stycznia 2019 roku: 

■ PIT-11 (24), 

■ IFT-1/1R (14), 

■ PIT-4R (8), 

■ PIT-8AR (7). 

 
Wersja e-deklaracji PIT-11 i IFT-1/1R zależy od ustawienia w PIK/PLP zmiennej lokalnej FIR:PIT118B 
NOWY.  
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Jeśli zmienna ma wartość: 

■ 1 – przygotowane są formularze: PIT-11 (24)/ IFT-1/1R (14), 

■ 0, pusta lub brak zmiennej – przygotowane są formularze: PIT-11 (23) / IFT-1R (13). 

 
Wersja e-deklaracji PIT-4R i PIT-8AR zależna jest od ustawienia w PIK/PLP zmiennej lokalnej 
FIR:PIT_4R_8AR NOWY.  

Jeśli zmienna ma wartość:  

■ 1 – przygotowane są formularze: PIT-4R(8) / PIT-8AR(7), 

■ 0, pusta lub brak zmiennej – przygotowane są formularze: PIT-4R(6) / PIT-8AR(6). 

 

3. Deklaracja PIT-11 (24). Najważniejsze zmiany na tej deklaracji to wykazanie: 

■ w części F (w polach 74-81) informacji o wysokościach przychodów, o których mowa w art. 20 ust.1 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

■ w części G (w polu 82) przychodów z tytułu stypendium zwolnionego od podatku. 
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