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Opis zmian

Wersja 2013.1
e-deklaracje VAT
kwalifikowanego

i

PCC-3

bez

elektronicznego

podpisu
2

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą a będący osobami fizycznymi mają
możliwość składania e-deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz PCC-3 bez konieczności
podpisywania ich elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.

e-deklaracje PIT bez elektronicznego podpisu kwalifikowanego

2

Użytkownik może składać deklaracje PIT-16, PIT-16Z, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 bez konieczności podpisywania ich elektronicznym
podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wersja 2013
Odświeżony interfejs użytkownika

3

Rozwój wizerunkowy programu obejmujący odświeżenie interfejsu użytkownika.

Obsługa numeru PESEL na deklaracjach podatkowych

3

Obsługa nowych schematów deklaracji dla podatników identyfikujących się numerem
PESEL.

Obsługa zmienionego formatu UPO

4

Obsługa nowej struktury urzędowego potwierdzenia odbioru zawierającej min. nowe pole z
nazwą urzędu skarbowego.

Współpraca z przeglądarką Internet Explorer 9

4

Dodana współpraca z przeglądarką Internet Explorer 9.

Inne zmiany
Inne zmiany.

4

Symfonia e-Deklaracje 2013.1

2

Wersja 2013.1
e-deklaracje VAT i PCC-3 bez elektronicznego podpisu kwalifikowanego
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą a będący osobami fizycznymi mają możliwość składania
e-deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz PCC-3 bez konieczności podpisywania ich elektronicznym
podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, umożliwia składanie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą deklaracji VAT-7,
VAT-7K, VAT-7D i PCC-3 bez konieczności podpisywania ich elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Podatnicy będący osobami fizycznymi mogą wysyłać wymienione deklaracje identyfikując się za pomocą
danych autoryzacyjnymi, takich jak:
- Identyfikator podatkowy (NIP/PESEL),
- Imię (pierwsze),
- Nazwisko,
- Data urodzenia,
- Kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa
lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje.

e-deklaracje PIT bez elektronicznego podpisu kwalifikowanego
Użytkownik może składać deklaracje PIT-16, PIT-16Z, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT37, PIT-38, PIT-39 bez konieczności podpisywania ich elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Na wstępie Użytkownik programu określa sposób weryfikacji deklaracji. W oknie Ustawienia można
wskazać opcję: Autoryzuj deklarację za pomocą: Danych autoryzujących. Wybór ten umożliwi identyfikację podatnika/płatnika za pomocą danych weryfikacyjnych.

Pierwsza próba wysłania e-deklaracji, dla której wybrano ten sposób identyfikacji będzie skutkowała pojawieniem się okna Dane autoryzacyjne. W oknie tym wprowadza się dane podatnika/płatnika:
- Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL (do wyboru),
- Imię,
- Nazwisko,
- Data urodzenia,
- Kwota - to wysokość przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje.
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Podczas podpisywania e-deklaracji wyświetlane jest okno „Dane autoryzacyjne”, w którym będą widoczne
dane podmiotu składającego deklaracje. Ważne, aby wielkość liter wprowadzanych danych w polach
„Imię” i „Nazwisko” była taka sama, jak informacje na zakładce „Szczegóły” (zgodne z danymi w pliku
xml). Chcąc przejść do dalszego etapu wysyłania deklaracji, Użytkownik sprawdza poprawność danych
i wybiera przycisk „Dalej”. Wprowadzone dane identyfikacyjne zostaną zapamiętane, a jedynie co roku
będzie występowała konieczność zmiany kwoty dotyczącej zeznania podatkowego.

Wersja 2013
Odświeżony interfejs użytkownika
Rozwój wizerunkowy programu obejmujący odświeżenie interfejsu użytkownika.
W związku z rozwojem wizerunkowym programu Symfonia e-Deklaracje wymieniona została ikona desktopowa programu:

Uaktualniono ikony aplikacyjne programu Symfonia e-Deklaracje. Dla przykładu widoczne poniżej ikony
paska narzędziowego programu:

Obsługa numeru PESEL na deklaracjach podatkowych
Obsługa nowych schematów deklaracji dla podatników identyfikujących się numerem PESEL.
Program Symfonia e-Deklaracje obsługuje nowe schematy deklaracji podatkowych, przez co możliwa jest
prezentacja numeru PESEL zamiast numeru NIP na wybranych e-deklaracjach (np. PIT-11). W sytuacji,
gdy podatnik posługuje się numerem ewidencyjnym PESEL, numer ten będzie widoczny w części Identy-
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fikator podatkowy podmiotu występującego, jako drugi na dokumencie, na zakładce UPO
e-deklaracji.

Obsługa zmienionego formatu UPO
Obsługa nowej struktury urzędowego potwierdzenia odbioru zawierającej min. nowe pole z nazwą urzędu
skarbowego.
Na zakładce urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO) dodane zostało nowe pole „Urząd skarbowy, do
którego został złożony dokument”. W tym polu prezentowana jest pełna nazwa urzędu, do którego została wysłana e-deklaracja. Na zakładce UPO XML dane urzędu widoczne są w postaci e-kodu urzędu
skarbowego.

Współpraca z przeglądarką Internet Explorer 9
Dodana współpraca z przeglądarką Internet Explorer 9.
Dzięki dostosowaniu programu Symfonia e-Deklaracje do współpracy z przeglądarką Internet Explorer 9
dane szczegółowe wysłanej e-deklaracji prezentowane są poprawnie.

Inne zmiany
Inne zmiany.
Ułatwiono użytkownikowi dostęp do dokumentu Umowa licencyjna poprzez możliwość jego otwarcia
z menu Pomoc.
Dotychczas użycie znaków specjalnych, np. cudzysłów, w kodzie firmy uniemożliwiało utworzenie katalogu firmy do składowania plików e-deklaracji. Obecnie znaki te w nazwie tworzonego katalogu zastępowane są podkreśleniem.
Wraz z odświeżeniem interfejsu użytkownika programu Symfonia e-Deklaracje zmianie uległ wygląd okna
O programie.

