
SKŁADANIE DEKLARACJI PIT-8AR 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Płatnicy pobierający zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, w szczególności                    
od: należności osób zagranicznych, dywidend, odsetek, wygranych w konkursach i grach, świadczeń 
otrzymywanych przez emerytów i rencistów - wypłacanych na rzecz osób fizycznych. 

 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 PIT-8AR Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. 
 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 1) W Urzędzie Skarbowym Warszawa-Wawer - Sala Obsługi Klienta – pok. 118: 
poniedziałek 8:00-18.00, 
wtorek - piątek 8.00:16.00. 

2) Ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl). 
3) Ze strony internetowej Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer: 

www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-warszawa-wawer/.. 
 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla płatnika - do końca stycznia roku następującego              
po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatników przed tym terminem -                 
do dnia zaprzestania tej działalności. 
Pobrany podatek wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku 
(wypłacenia dochodu). 

 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 1) W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer, Sala Obsługi Klienta pokój 118. 
2) Za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer ul. Mycielskiego 21, 

04-379 Warszawa. 
3) W URZĘDOMATACH znajdujących się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer oraz Urzędu 

Dzielnicy Wesoła. 
4) W formie elektronicznej - http://e-deklaracje.mf.gov.pl/. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Brak ustawowych terminów. 
 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Deklaracja jest sprawdzana pod względem formalnym przez pracownika Urzędu Skarbowego. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, płatnik ma możliwość dokonania poprawek w obecności 
pracownika urzędu, ma prawo złożyć korektę deklaracji. 
 
Korygowanie 
Deklaracje należy skorygować jeśli nie odzwierciedlają stanu faktycznego, a więc w szczególności jeśli 
wysokość podatku wykazanego w deklaracji nie odpowiada wysokości faktycznie pobranego podatku. 
Korekty należy składać na drukach obowiązujących w okresie za który składana jest korekta. 
Do każdej korekty deklaracji należy złożyć zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej pisemne 
uzasadnienie przyczyn złożenia korekty. 
Tak jak w przypadku każdej korespondencji przekazywanej do tut. Urzędu zaleca się podawanie 
numeru telefonu do osoby mogącej udzielić wyjaśnień w zakresie tej korespondencji. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Nie występują. 
 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Uwaga!  
1) W deklaracji PIT-8AR należy wykazywać pobrane zaliczki w miesiącach, w których zostały 

wypłacone dochody, od których zostały one pobrane. Czyli np. podatek pobrany od dywidend 
wypłaconych osobom fizycznym w styczniu 2009r. należy wykazać w deklaracji za 2009r.                      
w pozycjach dla stycznia, niezależnie od tego, za który rok dywidenda jest należna. 

2) Osobą uprawnioną do podpisywania deklaracji PIT-8AR jest osoba, do której obowiązków należy 
obliczanie i pobieranie podatków. Dane takiej osoby /imię, nazwisko, nip i adres zamieszkania/ 
winny być zgłoszone do Naczelnika Urzędu na podstawie art. 31 Ordynacja podatkowa. 

 

11. Podstawa prawna  
 



 1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U.                 
z 2012r. poz. 361 z późn. zm.). 

2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie określenia niektórych 
wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1634). 

3) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 613                 
z późn. zm.).  

 


