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Wprowadzenie

1
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Wprowadzenie
Aplikacja KT PIT-11 to narzędzie, które w łatwy, skuteczny i bezpieczny sposób dostarczy
pracownikom wygenerowane przez pracodawcę deklaracje PIT-11.
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Obsługa programu

2.1

Rejestracja na platformie
Po uruchomieniu aplikacji KT PIT-11 pojawi się okienko dotyczące rejestracji na platformie.

Rejestracja na platformie jest konieczna, aby móc elektronicznie dostarczyć pracownikom dokumenty
PIT-11.
Użytkownik może dokonać rejestracji od razu, lub zrobić to później. W przypadku nie zarejestrowania
się, użytkownik może zapoznać się z programem, przygotować wysyłkę, wykonać wydruk
dokumentów, nie ma jednak możliwości opublikowania dokumentów PIT-11 pracownikom.
Aby dokonać rejestracji należy w kolejnym oknie wprowadzić dane potrzebne do rejestracji oraz
zaakceptować oświadczenie dotyczące zasad korzystania z platformy dostarczania dokumentów drogą
elektroniczną. Dane potwierdzamy przyciskiem "rejestruj". Aplikacja wyświetli powiadomienie o
pomyślnym przebiegu rejestracji.
UWAGA: hasło powinno zawierać co najmniej 10 znaków oraz zawierać znaki z co najmniej 3
grup spośród dużych liter, małych liter, cyfr, znaków specjalnych.
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Import deklaracji PIT-11.xml do programu
Aby wgrać do programu deklaracje PIT-11 należy:
1. Wygenerować pliki z deklaracjami PIT-11 z rozszerzeniem .xml z programu kadrowo-płacowego i
umieścić je w jednym folderze,
UWAGA: należy pamiętać, że pliki muszą być z rozszerzeniem .xml, plików PDF nie da się
wczytać do programu KT PIT-11
2. Przed importem należy utworzyć w programie KT PIT-11 nową grupę dokumentów, w tym celu
należy:
kliknąć w ikonkę "Dokumenty" w głównym oknie programu,

w nowootwartej zakładce, w części "Grupa dokumentów", wybrać "Nowa grupa",
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nazwać zestaw danych, który chemy utworzyć i potwierdzić przyciskiem "zapisz".

3. Aby przeprowadzić import, należy wybrać interesujący nas zestaw i kliknąć "Importuj PIT-11 XML".

4. Następnie należy wskazać folder, w którym znajdują się zapisane pliki PIT-11 XML, zaznaczyć
interesujące nas dokumenty i potwierdzić przyciskiem "otwórz". Gdy operacja przebiegnie pomyślnie,
program poinformuje nas o liczbie zaimportowanych plików. Po kliknięciu "ok" pojawi się lista
zaimportowanych deklaracji PIT-11.

2.3

Uzupełnienie danych pracowników
Po wczytaniu do programu deklaracji PIT-11, należy uzupełnić niezbędne do publikacji PIT-11 dane
pracowników.
W tym celu należy kliknąć w ikonę "Pracownicy".
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W otwartej zakładce znajduje się lista pracowników. Dane takie jak: imię, nazwisko i PESEL zostały
pobrane z wczytanych plików PIT-11 XML.
UWAGA: Nie ma możliwości ręcznego dopisania pracowników do listy. Pracownicy zostają
dopisani tylko na podstawie plików PIT-11 XML
Przy każdym pracowniku do uzupełnienia pozostają trzy pola: telefon, e-mail oraz powiadomienie.
W polu powiadomienie do wyboru są trzy możliwości:
SMS - pracownik, na podany numer telefonu, otrzyma dedykowaną wiadomość z linkiem do platformy
oraz kodem dostępu
E-MAIL - pracownik, na podany adres mailowy, otrzyma dedykowaną wiadomość z linkiem do
platformy oraz kodem dostępu
Nie powiadamiaj - opcja ta pozwala nie wysyłać do pracownika PIT-11 w formie elektronicznej.
Dla pracowników przy których nie zaznaczono opcji "nie powiadamiaj", należy wypełnić przynajmniej
jedno pole dotyczące numeru telefonu, lub adresu e-mail.

Import XLS
W programie jest możliwość importu danych pracowników z pliku XLS. W tym celu należy użyć ikony
"Import XLS".

W nowym oknie należy wskazać plik z danymi pracowników, konkretny arkusz w którym znajdują się
dane oraz dopasować poszczególne kolumny. W polu wartość domyślna należy wpisać wartość, która
wyświetli się w sytuacji, gdy dane pole w pliku nie będzie uzupełnione.
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UWAGA: Pracownicy dopasowywani są po numerze PESEL. Nie wypełnienie tego pola
uniemożliwi poprawny import danych pracownika.
Z pliku XLS importowane są tylko dane takie jak: telefon, e-mail i sposób
powiadomienia. Nie ma możliwości importu innych danych.

2.4

Utworzenie deklaracji PIT-11 w formacie PDF i podpisanie ich
elektronicznie
Po uzupełnieniu danych pracowników, możemy utworzyć dokumenty w formacie PDF.
W tym celu należy przejść do zakładki "dokumenty", a następnie wybrać zestaw danych, z których
chcemy utworzyć deklaracje. Na wyświetlonej liście mamy pracowników, dla których wczytano pliki PIT11 XML. Początkowo wszystkie dokumenty mają status "nowy". Następnie należy zaznaczyć osoby,
dla których chcemy wygenerować pliki PDF (gdy chcemy zrobić to dla wszystkich pracowników z
grupy, nie musimy ich zaznaczać) i kliknąć "utwórz PIT-11 PDF".
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Następnie pojawi się okno, w którym możemy wybrać czy chcemy utworzyć PDF tylko dla
zaznaczonych pozycji, czy dla wszystkich.

W kolejnym oknie, należy podać informacje uzupełniające dla wydruków PIT-11, takie jak dane płatnika i
osoby upoważnionej do sporządzenia informacji.
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Poprawne utworzenie PDF zostaje potwierdzone komunikatem, a program przenosi nas do folderu, w
którym zapisał pliki PDF, które są gotowe do elektronicznego podpisania. Ponadto na liście można
zauważyć zmianę statusu wybranych dokumentów na "PDF utworzony".

Podpisanie plików PDF podpisem elektronicznym
Każdy z utworzonych plików PDF należy podpisać podpisem elektronicznym.
UWAGA: Oprogramowanie dotyczące podpisów elektronicznych powinno mieć możliwość
podpisania zbiorczego wielu plików.

2.5

Publikacja deklaracji PIT-11 dla pracowników
Gdy pliki PDF są podpisane podpisem elektronicznym można opublikować je pracownikom.
Przed publikacją należy zdefiniować treść SMS oraz e-mail, które będą wysłane pracownikom. W tym
celu w zakładce "dokumenty" należy wybrać ikony: "ustawienia SMS" i "ustawienia e-mail".
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W obu przypadkach wyświetli się nowe okno, w którym możemy napisać własną treść wiadomości.
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Treść e-maila i sms, zatwierdzamy przyciskiem "zapisz".
Aby opublikować PIT-11 dla pracowników należy zaznaczyć osoby, dla których chcemy opublikować
dokumenty (gdy chcemy wysłać wszystkie niepublikowane wcześniej dokumenty, nie musimy ich
zaznaczać) i kliknąć "publikuj".

Następnie pojawi się okno, w którym możemy wybrać czy chcemy opublikować dokumenty tylko dla
zaznaczonych pozycji, czy wszystkie, które nie były dotąd publikowane. Ponadto musimy potwierdzić,
że pliki zostały opatrzone e-podpisem.
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Poprawne opublikowanie dokumentów zostanie potwierdzony odpowiednim komunikatem, ponadto na
liście dokumentów ich status zmieni się na "Opublikowany". Komunikat wyświetla również ewentualne
błędy związane z publikacją.

2.6

Odbiór dokumentu przez pracownika w serwisie internetowym
Po opublikowaniu dokumentów, każdy pracownik otrzyma dedykowaną wiadomość SMS lub e-mail.
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Po wejściu w otrzymany link, użytkownik zostanie przeniesiony na platformę internetową, w której może
się zalogować aby pobrać swój PIT.

Pracownik loguje się używając swojego nr PESEL oraz kodu dostępu, który został przesłany w
wiadomości SMS lub e-mail. Aby pobrać PIT, użytkownik powinien kliknąć "pobierz PDF z PIT-11". Gdy
pracownik pobierze swój PIT-11, pracodawca otrzyma informację o uzyskaniu dostępu do dokumentu.
Pobrany dokument należy zapisać na swoim urządzeniu lub wydrukować. Jego dostępność na
platformie internetowej jest ograniczona czasowo.
UWAGA: W zależności od używanej przeglądarki dokument PDF może zostać automatycznie
© 2021 KT-Soft S.C.
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wyświetlony lub pojawi się zapytanie czy go zapisać w pamięci lub na dysku urządzenia.

2.7

Raportowanie dostarczenia dokumentów
Gdy dokumenty zostaną opublikowane, pracodawca ma możliwość sprawdzenia czy pracownik
zalogował się, aby odebrać swój PIT.
W tym celu należy w zakładce "dokumenty" kliknąć ikonę "pobierz historię dostarczenia".

Gdy pracownik zalogował się na platformie, status jego dokumentu zmieni się na "dostarczony".

W programie istnieje możliwość wydrukowania raportu dostarczonych dokumentów. W raporcie znajdują
się dane pracownika, data dostarczenia, adres IP komputera pracownika oraz informacja o przeglądarce
z której skorzystał.
Raport można wygenerować w sekcji "dokumenty" w zakładce "raporty", używając przycisku
"dostarczone dokumenty".

Ponadto w tym samym miejscu możemy wydrukować:
Dokumenty PIT-11 - opcja przydatna, gdy chcemy dostarczyć pracownikowi PIT w sposób
tradycyjny. Program daje możliwość wydrukowania wszystkich dokumentów, które nie zostały
oznaczone jako "dostarczone", lub tylko wybranych przez użytkownika. Dodatkowo możemy
wydrukować też stronę adresową dla kopert DL z okienkiem.
UWAGA: dane adresowe pracowników, są pobierane z PIT-11, nie ma możliwości ich edycji.
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Książkę nadawczą - książkę nadawczą można wydrukować zarówno dla wybranych pozycji jak i
wszystkich, które nie zostały oznaczone jako "dostarczone".

2.8

Konfiguracja zewnętrznej bazy danych
Aplikację KT PIT-11 można skonfigurować tak, aby korzystała z zewnętrznego serwera bazy danych
Firebird zamiast bazy lokalnej. Umożliwia to współdzielenie danych na kilku stanowiskach.
Aby to zrobić należy w zakładce "narzędzia" wybrać ikonę "konfiguracja".
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W nowo otwartym oknie należy uzupełnić wszelkie niezbędne dane.
UWAGA: konfiguracja zewnętrznego serwera bazy danych wymaga specjalistycznej wiedzy.
Powinna być ona przeprowadzona przez osobę doświadczoną w obsłudze baz danych.

2.9

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych
W zakładce "narzędzia" istnieje możliwość zarchiwizowania, a następnie odtworzenia bazy danych.
W celu archiwizacji bazy danych, należy użyć przycisku "archiwizuj", a następnie wskazać folder
zapisu zarchiwizowanej bazy danych oraz nadać jej nazwę.

Aby odtworzyć zarchiwizowaną bazę należy użyć przycisku "odtwórz", a następnie wskazać plik z
zarchiwizowaną bazą danych.

UWAGA: Przed deinstalacją programu konieczne jest zarchiwizowanie bazy danych. W
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przeciwnym razie wszelkie dane zostaną utracone i nie będzie możliwości ich odtworzenia po
ponownej instalacji programu.

3

Zamówienie kodu aktywacyjnego
Aby zamówić kod aktywacyjny należy użyć w programie przycisku "zamów kod aktywacyjny".

Aplikacja przeniesie nas na stronę internetową, gdzie znajdują się szczegóły dotyczące zamówienia
zarówno kodów pełnoprawnych jak i kodów testowych służących do przetestowania aplikacji.
Gdy użytkownik posiada kod aktywacyjny należy go zarejestrować, wybierając w programie przycisk
"rejestruj kod aktywacyjny". Kod należy wprowadzić i potwierdzić przyciskiem "rejestruj".

Aby sprawdzić, ile danych już opublikowano, a ile można jeszcze opublikować, należy użyć przycisku
"statystyka użycia".

4

Aktualizacja programu
Aby mieć pewność co do prawidłowego działania programu należy posiadać jego aktualną wersję.
Stosowna informacja o dostępie do nowej wersji pojawia się w aplikacji. W przypadku wystąpienia
informacji o aktualizacji, należy ją pobrać i zainstalować.
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