Zasady przesyłania „Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych
źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych” - PIT-8C
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Podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny Klienta, na podstawie zawartej z nim umowy o
prowadzenie takiego rachunku (obecnie Dom Maklerski mBanku S.A.) wystawia Klientowi
dokument „Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o
niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych” - PIT-8C (dalej „Informacja podatkowa
PIT-8C”), określający dochód uzyskany przez Klienta w danym roku podatkowym w wyniku
inwestycji dokonywanych za pośrednictwem usługi maklerskiej mBanku S.A.
Informacja podatkowa PIT-8C wysyłana jest po zakończeniu roku podatkowego do końca lutego
roku następującego po roku podatkowym, listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta
wskazany i zarejestrowany w systemie bankowym , z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
Informacja podatkowa PIT-8C na wniosek Klienta (dalej „Wniosek”) może być przesłana
emailem na adres poczty elektronicznej Klienta podany i zarejestrowany w systemie bankowym
albo w serwisie transakcyjnym mBanku. O sposobie udostępnienia Informacji podatkowej
PIT-8C za dany rok w formie elektronicznej mBank będzie informował każdorazowo przed
wysyłką.
Wniosek o przesłanie Informacji podatkowej PIT-8C w formie elektronicznej może być złożony
za pośrednictwem serwisu transakcyjnego mBanku lub w placówce mBanku w każdym czasie
obowiązywania umowy na świadczenie usługi maklerskiej, w terminie do dnia 1 lutego roku
następnego po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli dzień 1 lutego jest dniem ustawowo wolnym
od pracy upływ ww. terminu następuje w najbliższym po tym dniu roboczym.
Przed złożeniem Wniosku Klient powinien zweryfikować adres swojej poczty elektronicznej
przesłany do mBanku, jako adres przeznaczony do korespondencji pomiędzy nim, a mBankiem.
Informacja Podatkowa PIT-8C wysyłana jest Klientowi lub udostępniana Klientowi w formie
wskazanej w pkt 3, po upływie danego roku podatkowego, w dniach od 20 stycznia – do 1 lutego
każdego roku.
W przypadku nieotrzymania przez Klienta Informacji podatkowej PIT-8C w formie
elektronicznej, do dnia 1 lutego każdego roku, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić
o tym mBank za pośrednictwem mLinii w celu wyjaśnienia sytuacji, a także, na życzenie Klienta,
złożenia dyspozycji ponownej wysyłki Informacji podatkowej PIT-8C w formie elektronicznej.
Klienci którzy złożą Wniosek, otrzymają Informację podatkową PIT8C wyłącznie w formie
elektronicznej. Oznacza to w szczególności, że podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny
nie będzie wysyłał do takich osób Informacji podatkowej PIT-8C listownie, w formie
papierowej. Jednakże w przypadku, gdy Klient do 2 lutego każdego roku dokona zawiadomienia
o nieotrzymaniu Informacji podatkowej PIT-8C, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz o
nieotrzymaniu Informacji podatkowej PIT-8C wysłanej ponownie po zgłoszeniu Klienta, otrzyma
Informację podatkową PIT-8C w formie papierowej wysłaną przez podmiot prowadzący rachunek
inwestycyjny.
Informacja podatkowa PIT-8C przesłana będzie w formie: standardowego pliku PDF oraz pliku
PDF podpisanego certyfikatem kwalifikowanym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Weryfikacja podpisu elektronicznego, którym podpisana jest Informacja podatkowa PIT-8C jest
możliwa przy użyciu aplikacji weryfikującej, dostępnej na stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej
S.A. http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje-do-pobrania.
W przypadku niezłożenia Wniosku Informacja podatkowa PIT-8C wysyłana będzie do końca
lutego każdego roku, listem poleconym, na adres korespondencyjny Klienta zarejestrowany w
serwisie transakcyjnym mBanku na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego wysłanie Informacji
podatkowej PIT-8C.

WAŻNE
Przypominamy, że obowiązek rozliczenia podatku od zysków uzyskanych w obrocie
giełdowym spoczywa na inwestorze.

