
Możliwości przesłania w formie elektronicznej sprawozdania finansowego  

i deklaracji CIT 8 z załącznikami. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2019 roku jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych przesyłają do Urzędów Skarbowych sprawozdanie finansowe do 10 dni po 

zebraniu sprawozdawczym i deklarację CIT 8 z załącznikami do końca marca każdego roku w 

formie elektronicznej.  

OSP które nie złożyły w terminie sprawozdania finansowego powinny załączyć pismo 

wyjaśniające, że w związku ze zmianą przepisów nie były świadome takiego obowiązku 

ponieważ w poprzednich latach składały ten dokument wraz z deklaracją CIT-8 tj do 31 

marca każdego roku. 

Sprawozdanie finansowe z kilku jednostek może przesłać jedna osoba posiadająca 

profil zaufany za pośrednictwem platformy e EPUAP (e-sprawozdania). W takim przypadku 

pełnomocnik wysyłając sprawozdanie  (pliki: pdf, jpg) odpowiada za terminowe jego 

przesłanie tj. do 10 dni od daty zebrania lub niezwłocznie po jego otrzymaniu od władz OSP. 

Sprawozdanie podpisywane jest przez wszystkie osoby z zarządu reprezentujące jednostkę 

OSP, następnie skan oryginału zapisany w formacie: pdf lub jpg jest przesyłany do US. Za 

treści zawarte w sprawozdaniu odpowiedzialne są osoby przygotowujące i podpisujące 

dokument. 

Urząd Skarbowy sugeruje aby docelowo każda OSP założyła sobie skrzynkę 

podawczą na platformie E-Puap i to z niej wysyłała sprawozdania finansowe. Sugeruje 

również aby wszyscy członkowie Zarządu założyli sobie profil zaufany (bezpłatnie) i 

podpisać tym profilem przesyłane dokumenty sprawozdania finansowego. 

 

 

CIT 8 wraz z załącznikami przesyła osoba posiadające kwalifikowany podpis 

elektroniczny. Założenie podpisu to koszt rzędu 350 złotych. CIT 8 wysyłamy ze strony 

Ministerstwa Finansów, zakładka: podatki.gov.pl; cit e-deklaracje, CIT 8, wersja 26 i 

załączniki CIT 0 i CIT 8/D. 

 

Zrobić to może dowolna osoba, która posiada kwalifikowany podpis elektroniczny i 

została upoważniona przez Zarząd jednostki do  przesyłanie i podpisywania dokumentów 

elektronicznych. Upoważnienie takie na załączonym druku UPL-1 należy wysłać w formie 

papierowej do właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego pocztą tradycyjną listem 

poleconym. Za dotrzymanie terminu dostarczenia do wysłania danych oraz za treści 

merytoryczne sprawozdania CIT odpowiedzialne są osoby przygotowujące te zestawienia 

(zarząd OSP) natomiast osoba posiadająca kwalifikowany podpis elektroniczny zobowiązana 

jest do bezzwłocznego wysłania dostarczonych danych do urzędu skarbowego za pomocą 

platformy ministerstwa finansów e-deklaracje. 

Do wysłania deklaracji CIT można wykorzystać podpis elektroniczny pracownika 

Urzędu Gminy, który wcześniej musi zostać wskazany w deklaracji UPL-1. 

 

 

 

 

 

 



Poniżej cytujemy pytania i odpowiedzi ze strony Ministerstwa Finansów. 

W jakiej formie po 1 października 2018 r. sporządza sprawozdanie finansowe jednostka 

niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS np. stowarzyszenie, fundacja? 

Takie jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, 

nieustrukturyzowanej, oraz opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości. 

Sporządzenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej 

oznacza, że ma być ono sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za 

pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub 

mieszanego (plik PDF, JPG, txt), a następnie podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym, przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez 

wszystkich członków tego organu. 

W jaki sposób jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mają przekazać 

do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej po 

1 października 2018 r.? 

Takie jednostki, będące podatnikami CIT, sporządzają sprawozdania finansowe w postaci 

elektronicznej, nieustrukturyzowanej i składają do właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego, nie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wypełnienie obowiązku może 

nastąpić poprzez wysłanie sprawozdania finansowego na elektroniczną skrzynkę podawczą 

organu podatkowego bądź doręczenie do urzędu na informatycznym nośniku danych. 

Czy jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS (np. fundacja, 

stowarzyszenie) będąca podatnikiem CIT może skorzystać z opublikowanej przez 

Ministerstwo Finansów aplikacji e-Sprawozdania Finansowe? 

Przygotowana aplikacja nie jest przeznaczona do wypełniania obowiązków przez jednostki 

niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (np. fundacja, stowarzyszenie) będące 

podatnikiem CIT. Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe została przygotowana w celu 

umożliwienia realizacji obowiązku przekazania sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej i jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych – podatników 

PIT, zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych. Dlatego sprawozdanie 

sporządzamy w wersji papierowej i po zeskanowaniu przesyłamy do Urzędu Skarbowego. 

 


