
 

 

Informacja podatkowa PIT-8C – jak ją wysyłamy? 

Co to jest PIT-8C? 

PIT-8C to inaczej „Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł 

oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych”.  

Znajdziesz tam dochód lub stratę, który uzyskałeś w danym roku podatkowym z 

inwestycji w ramach usługi maklerskiej mBanku. 

Pamiętaj, że to Ty, jako inwestor, musisz rozliczyć podatek od zysków, które uzyskałeś z 

obrotu giełdowego. 

 

1. PIT-8C możesz otrzymywać w formie elektronicznej lub papierowej: 

Forma PIT-8C Kiedy otrzymasz PIT -8C? Gdzie otrzymasz PIT -8C? 

elektroniczna 
(jeśli złożysz 
odpowiedni 
wniosek) 

✓ Na początku lutego roku, 
który następuje po roku 
podatkowym (po 10 lutego) 
 

✓ w serwisie transakcyjnym – jako 
standardowy plik PDF oraz plik 
PDF podpisany certyfikatem 
kwalifikowanym 
(kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym), nazwa pliku 
zawiera PESEL klienta w celu 
identyfikacji. Dokument będzie 
do pobrania po zalogowaniu do 
serwisu mBanku w ścieżce 
Pomoc > Załatw swoje sprawy > 
Inna sprawa > PIT8C za ubiegły 
rok oraz w zakładce „Ustawienia 
i dokumenty” na platformie 
eMakler.  

papierowa ✓ do końca lutego roku, który 
następuje po roku 
podatkowym 
 

✓ listem poleconym – wysyłamy 
go na Twój adres 
korespondencyjny 
(zarejestrowany w naszym 
systemie na koniec roku 
podatkowego) 

 

2. Jeśli wybierzesz elektroniczny PIT-8C, będziemy Ci go udostępniali wyłącznie w takiej 

formie (także za następne lata podatkowe). 



 

 

3. Zanim złożysz wniosek, upewnij się, że Twój adres e-mail, który mamy w naszym 

systemie, jest aktualny. Na niego wyślemy Ci potwierdzenie przyjęcia wniosku. 

4. Jeśli nie znajdziesz w serwisie transakcyjnym elektronicznego PIT-8C do 1 lutego, 

zadzwoń do nas jak najszybciej. Konsultanci mLinii pomogą wyjaśnić tę sytuację. Na 

Twoje życzenie ponownie udostępnimy Ci elektroniczny PIT-8C. 

5. Wyślemy Ci papierowy PIT-8C, jeśli nie złożyłeś wcześniej wniosku o udostępnienie 

PIT-8C elektronicznie. 

6. Możesz sprawdzić podpis elektroniczny, którym podpisaliśmy elektroniczny PIT-8C w 

aplikacji weryfikującej. Znajdziesz ją na stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.: 

http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje-do-pobrania. 

7.   Jeśli chcesz zrezygnować z elektronicznej formy PIT-8C, zadzwoń na mLinię. 

 

 

 


