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PIK wersja 22.02a 

 

Uwaga:  In formujemy,  że Comarch ERP Klasyka wspierana jes t  na 32 b i towych 

systemach W indows 7 lub nowszych.  

Informujemy, że program Comarch ERP Klasyka Płace i Kadry (PIK) był wspierany do 31 grudnia 2019 roku. 

 Nowe wzory deklaracji podatkowych PIT 

1. 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: 

 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. 

 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. 

2. 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. 

3. Wydruki deklaracji podatkowych PIT 

Udostępniono wydruki tekstowe (opcja wydruku: Pełna) deklaracji podatkowych dla przychodów 
uzyskanych w 2019 roku a składanych po 1 stycznia 2020 roku:   

■ PIT-11(25) 

■ IFT-1/1R(15) 

■ PIT-4R(9)  

■ PIT-8AR(8) 
 
W celu wydrukowania deklaracji graficznych (opcja wydruku: Windows) należy zainstalować najnowszą 
wersję serwera wydruków graficznych dla Comarch ERP Klasyka. 
Uwaga: Deklaracja PIT-8AR(8) jest dostępna tylko jako wydruk tekstowy – pełny.  

 
Wersja formularzy wydruków graficznych (Windows) i wysyłania e-deklaracji PIT-11/IFT-1R uzależniona 
jest od zmiennej lokalnej FIR:PIT118B NOWY.  Jeśli zmienna ta ma wartość: 

■ 1 – drukowany jest PIT-11 (wersja 25)/ IFT-1R (wersja 15) 

■ 0, pusta lub brak zmiennej – drukowany jest PIT-11 (wersja 24) / IFT-1R (wersja 14) 
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Wersja formularzy wydruków graficznych (Windows) i i wysyłania e-deklaracji PIT-4R i PIT-8AR zależy od 
ustawienia zmiennej lokalnej FIR:PIT_4R_8AR NOWY.  Jeśli zmienna ma wartość:  

■ 1 - drukowany jest PIT-4R(9) / PIT-8AR(8) 

■ 0, pusta lub brak zmiennej – drukowany jest PIT-4R(8) / PIT-8AR(7) 

4. Wysyłka e-deklaracje PIT  

W celu wysłania e-deklaracji należy zainstalować najnowszy program Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka 
w wersji 5.6. 
 

 

Uwaga:  Przed re insta lac ją  programu zalecane jes t  wykonanie re indeksac j i  
bazy danych (z poziomu:  Funkc je spec ja lne /  Reindenksac ja )  oraz kopi i  
bezpieczeństa  (z poziomu:  Funkc je spec ja lne /  Kopia bezpieczeństwa ) .  

Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów 
prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą 
również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. https://www.comarch.pl/erp 
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