Zasady udostępniania „Informacji podatkowej PIT-8C” za rok 2021
1. W związku z tym, że prowadzimy Twój rachunek maklerski wystawimy Ci „Informację
podatkową PIT-8C”. W dokumencie znajdziesz informację o Twoim dochodzie z
inwestycji w danym roku podatkowym, które zrealizowałeś przez nasze biuro.
2. Informację podatkową PIT-8C możemy Ci udostępnić w serwisie mInwestor, o ile
wyrazisz
na
to
zgodę
we
wniosku
Historia
–
Dokumenty
PIT.
PIT-8C pobierzesz po zalogowaniu się do mInwestora w opcji – Historia – Dokumenty
PIT.
3. Twój wniosek o udostępnienie Informacji podatkowej PIT-8C w serwisie mInwestor
zawsze będzie dotyczyć rachunku, którego jesteś właścicielem. Nawet jeśli złożysz
wniosek jako pełnomocnik innego rachunku.
4. Informację Podatkowa PIT-8C za rok 2021 udostępnimy Ci 1 lutego 2022 jeśli złożysz
wniosek do dnia 31 stycznia 2022 roku.
5. Powinieneś zweryfikować Informację podatkową PIT-8C
udostępnieniu, jednak nie później niż do 3 lutego 2022 roku.
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6. Jeśli nie otrzymasz Informacji podatkowej PIT-8C w postaci elektronicznej do 1 lutego
2022 roku powiadom nas o tym. Twoje zgłoszenie przyjmie pracownik naszej infolinii
pod numerem 22 697-49-49. Jeśli tego nie zrobisz, uznamy, że doręczyliśmy Ci
Informację podatkową PIT-8C.
7. Jeśli powiadomisz nas o braku Informacji podatkowej PIT-8C, udostępnimy ją w
mInwestorze w opcji Historia – Dokumenty PIT i uznamy ją za dostarczoną, chyba, że
w ciągu 48 godzin od jej udostępnienia, ponownie zgłosisz, że jej nie otrzymałeś.
8. Jeśli złożysz Wniosek ale nie powiadomisz nas, że nie otrzymałeś Informacji podatkowej
PIT-8C zgodnie z pkt. 6 i 7 powyżej, nie otrzymasz Informacji podatkowej PIT-8C listem
w formie papierowej.
9. Informację podatkowa PIT-8C udostępnimy w dwóch postaciach: standardowego pliku
PDF oraz pliku PDF podpisanego certyfikatem kwalifikowanym (kwalifikowanym
podpisem elektronicznym). Podpis elektroniczny, którym ją podpisaliśmy możesz
sprawdzić w aplikacji dostępnej na stronie
Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/.
10. Jeśli nie złożysz wniosku o udostępnienie Informacji podatkowej PIT-8C drogą
elektroniczną, wyślemy ją do Ciebie do 28 lutego 2022 roku listem poleconym, na Twój
adres korespondencyjny zarejestrowany w serwisie mInwestor na dzień 31 grudnia
2021 roku.
11. Archiwalne Informacje podatkowe PIT-8C z lat 2014-2020 udostępniamy w serwisie
transakcyjnym mInwestor na stronie https://minwestor.mbank.pl w ekranie Historia –
Dokumenty PIT. Dostęp będzie możliwy, o ile wyraziłeś na to zgodę odpowiednio w
latach 2014-2020.
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