
801 055 055
22 330 03 30

У вас є запитання?
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Розрахунок доходів, 
отриманих у 2020 році 
за працевлаштування в Польщі 

Інформатор для податкових 
резидентів України
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Ваші зобов’язання перед податковим управлінням 

залежать від:

• способу працевлаштування 

• кваліфікації ваших доходів у Конвенції та Законі 

про ПДФО (див. правові підстави).

Форми працевлаштування 
i класифікації доходів, отриманих 
за місцем працевлаштуванняia[1]

• трудовий договір (umowa o pracę), що регулю-

ється Кодексом працi – це робота за наймом 

відповідно до ст. 15 Конвенції, а також трудовий 

договір i пов’язані угоди відповідно до пункту 1 

ст. 10.1 Закону про ПДФО;

• договір доручення, уклаладений з підриєм-

цем – фізичною особою, компанією (umowa 

zlecenia z przedsiębiorcą), що регулюється 

Цивiльним Кодексом – це незалежнi особистi 

послуги відповідно до ст. 14 Конвенції, а також 

особиста діяльність відповідно до пункту 2 

ст. 10.1 Закону про ПДФО;

• договір доручення, уклаладений з фізичною 

особою, яка не здійснює господарської 

(підприємницької) діяльності (umowa z osobą 

nieprowadzącą działalności gospodarczej), 

що регулюється Цивiльним Кодексом – це інший 

дохід відповідно до ст. 21 Конвенції та інші 

джерела доходу відповідно до пункту 9 ст. 

10.1 Закону про ПДФО;

 [1] У iнформаторi прийнято принцип, що пiдтавою до квалiфiкацiї 
доходу є уклаладений договiр, на основі якого Ви працюєте 
в Польщі (трудовий договір, договір доручення iтд.). Однак 
фактично виконана  діяльність, а не сама форма уклаладеного 
договору визначає класифікацію доходів. В окремих ситуаціях 
податкові наслідки можуть відрізнятися від тих, що представ-
лені в iнформаторi, тому, якщо Ви сумніваєтесь, зверніться до 
Національної Податкової Iнформації (Krajową Informacją 
Skarbową).

http://podatki.gov.pl
https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/udzielanie-informacji
https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/udzielanie-informacji
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• договір про допомогу у збиранні врожаю 

(umowa o pomocy przy zbiorach), що регулю-

ється Законом від 20 грудня 1990 року „Про со-

ціальне страхування фермерів” – це інший дохід 

згідно зі ст. 21 Конвенції та інші джерела доходу 

відповідно до пункту 9 ст. 10.1 Закону про 

ПДФО;

Деякі і доходи можуть бути окремо 

класифіковані у Конвенції, наприклад, 

як доходи, отримані артистами і спортс-

менами, або професорами і науковими 

працівниками.

!

Трудовий договір (umowa o pracę)

Якщо Ви працевлаштовані у польській фiрмi i працю-

єте в Польщi, Ваші доходи оподатковуються як дохо-

ди, отримані в наслідок трудових відносин. Не має 

значення чи Ви перебуваєте у Польщi більше 

чи менше 183 днів протягом податкового року. 

Роботодавець вiдрахує авансовi внески з податку 

на прибуток, а по закiнченню податкового року, 

до кінця лютого, надішле Вам PIT-11.

У PIT-11 мiстяться всi данi для правильного податко-

вого розрахунку. На його пiдставi Ви заповнюєте 

податкову декларацiю.

Договір доручення, уклаладений 
з підриємцем (umowa zlecenia 
z przedsiębiorcą)

Спосіб оподаткування Вашого прибутку (доходу), 

а також ставка податку залежить вiд того, 

чи пред’явите Ви роботодавцю сертифiкат податко-

вого резидента. Це довiдка про Ваше місце 
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реєстрації для податкових цілей, видана компетент-

ним органом податкової адміністрації України.

Якщо Ви не пред’явите сертифiкат податкового 

резидента i одночасно:

a) Ваше перебування у Польщі не перевищує 

183 днів протягом податкового року – робото-

давець стягне 20% єдиного податку вiд Вашого 

прибутку i до кiнця лютого наступного року 

видасть IFT-1/IFT-1R. У такій ситуації податкову 

декларацію у Польщі складати не потрібно;

b) Ваше перебування у Польщі перевищує 183 дні 

протягом податкового року – роботодавець 

стягне 20% єдиного податку вiд прибутку отри-

маного протягом перших 183 днів перебування 

у Польщі. А з доходу, отриманого після 183 дня 

перебування в Польщі – стягне авансовi внески 

з податку, розраховані на загальних умовах (якi 

застосовуються до польських податкових рези-

дентів). До кінця лютого наступного року Ви от-

римаєте від роботодавця IFT-1/IFT-1R і PIT-11. 

Розраховуєтесь в Польщi, але у податковiй 

декларацiї не вказуєте доходiв з IFT-1/IFT-1R.

Якщо Ви пред’явите сертифiкат податкового 

резидента, тодi важливим є те, чи мiсце де Ви 

надаєте послуги відповідно до трудового договору, 

можна вважати постiйним представництвом.

Постiйнe представництво – мiсце, у якому Ви 

на постійній основі, у повному обсязі, або частково 

здійснюєте дiяльнiсть у Польщі. Постiйнe представ-

ництво повинно відповідати таким умовам:

• наявність приміщення та, за певних обставин, 

машин i устаткування,

• представництво є постійно діючою установою 

з конкретним місцерозташуванням, 

• на його базі здійснюється дiяльнiсть.

http://podatki.gov.pl
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У разі:

a) відсутності постійного представництва 

в Польщі – Вашi доходи оподатковуються 

лише в Україні. До кiнця лютого наступного 

року отримаєте вiд польського роботодавця 

IFT-1/IFT-1R з перелiком ваших доходiв. Подат-

кову декларацію у Польщі складати не потрібно;

b) наявності у Польщi постiйного представ-

ництва – роботодавець стягне 20% єдиного 

податку вiд Вашого прибутку i надасть до 

кiнця лютого наступного року IFT-1/IFT-1R. 

У цьому випадку податкову декларацію 

у Польщі складати також не потрібно.

Договір доручення, уклаладений 
з фізичною особою, яка не веде 
господарської (підприємницької) 
діяльності (umowa z osobą nieprowadzącą 
działalności gospodarczej)

Якщо Ви уклали договір доручення (umowa zlecenia) 

з фізичною особою, яка не веде господарчої (підпри-

ємницької) дiяльностi, то спосiб оподаткування 

Вашого прибутку (доходу), залежить вiд того, чи 

наявне у Вас постiйне представництво в Польщi. 

Роботодавець, який не займається господарчою 

(підприємницькою) дiяльністю, не є платником 

податків, тобто він не стягує податок від заробітньої 

плати, не видає жодної податкової інформації. Згiдно 

з Законом про ПДФО прибуток за таким трудовим 

договором класифікується як прибуток з iнших 

джерел.

У випадку:

a) відсутності постійного представництва 

в Польщі – Ваші доходи оподатковують-

ся тiльки в Українi. Податкову декларацію 

у Польщі складати також не потрібно;
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b) наявності у Польщi постiйного пред-

ставництва – Ваші доходи оподатко-

вуються в Польщi i зобов’язані скласти 

податкову декларацiю в Польщі.

Договір про допомогу у збиранні врожаю 
(umowa o pomocy przy zbiorach)

Якщо Ви працевлаштовані у польського фермера 

на пiдставi договору про допомогу у збиранні 

врожаю (umowa o pomocy przy zbiorach) Ваш дохiд, 

як правило, не оподатковується в Польщі. Цей дохід 

класифікується відповідно до Конвенції як „інший 

дохід” і оподатковується лише в країні податкової 

резиденції, тобто в Україні. У такому випадку 

фермер не надсилає iнформацiю про суму отрима-

них доходів.

Однак, якщо Ви виконуєте діяльність на пiдставi 

договору про допомогу у збиранні врожаю (umowa 

o pomocy przy zbiorach) і у Вас є постійне представ-

ництво, розташоване в Польщі, то Ваш дохід оподат-

ковується в Польщі і Ви зобов’язані скласти 

податкову декларацію в Польщі. 

Більше інформації польською мовою можна знайти 

в податкових роз’ясненнях щодо податкових зобов’я-

зань фермерів нa podatki.gov.pl.

Яку податкову декларацію Ви подаєте, 
якщо отримали від підприємця 
(платника) PIT-11 або IFT-1/IFT-1R 
за 2020 рiк

Після закінчення податкового року, протягом якого 

Ви отримали прибуток за місцем працевлаштування 

в Польщі, підприємець (платник) до кінця лютого 

2021 року зробить для Вас:

http://podatki.gov.pl
https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-podatkowe/
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• IFT-1/IFT-1R – що означає, що Ви не подаєте 

податкової декларацiї в Польщi або

• PIT-11 – тоді, до кінця квітня 2021 року, Ви подає-

те податкову декларацію PIT-37 за 2020 рік 

до польського податкового упрваління. 

Яку податкову декларацію Ви 
складаєте, якщо у Вас не було 
платника, але Ви виконували роботу 
за посередництвом постійного 
представництва в Польщi

Якщо Ви отримали прибуток за місцем працевлаш-

тування в Польщі на підставі:

• договору, укладеного з фізичною особою, яка 

не веде господарської (підприємницької) 

діяльності (umowa zawarta z osobą fizyczną, 

która nie prowadzi działalności gospodarczej) або

• договору про допомогу у збиранні врожаю 

(umowa o pomocy przy zbiorach) 

a роботу виконували за посередництвом постійно-

го представництва в Польщi, то до кінця квітня 2021 

року Ви подаєте податкову декларацію PIT-36 

за 2020 рік.

Якщо Ви отримали доходи, які підлягають 

розрахунку в податковій декларації PIT-37 

та податковій декларації PIT-36, Ви скла-

даєте лише одну податкову декларацію 

PIT-36.

!

Термiн складання податкової 
декларацiї:

Подати свою податкову декларацію та заплатити 

податок потрібно з 15 лютого по 30 квітня 2021 року.
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Якщо Ви виїжджаєте з Польщі до цього 

терміну, то перед виїздом Ви повинні 

подати свою декларацiю.

!

PIT для молоді

Ви можете скористатись звільненням від оподатку-

вання, якщо у 2020 році:

• Вам не виповнилось 26 років,

• Ви отримали прибуток на пiдставi трудових 

договорiв (umowa o pracę) i договорiв доручен-

ня (umowa zlecenia) з підприємцем.

Якщо Ви відповідаєте цим умовам, Ваш дохід, 

зароблений до 26-го дня народження, звільняється 

від оподаткування, якщо його сума не перевищує 

85 528 злотих.

При розрахунку звільненого від оподаткування 

прибутку не враховуються:

• доходи, оподатковані єдиним податком від 

доходів, наприклад, виказані в IFT-1/IFT-1R,

• доходи, звільнені з PIT, а також

• доходи, вiд яких на пiдставi податкової Ордина-

цiї скасовано податковий збір.

У 2020 році підприємець (платник) зобов’язаний 

застосувати звільнення від оподаткування (до ліміту 

85 528 злотих або до досягнення платником податків 

26 років) автоматично, за умови, якщо Ви не подава-

ли письмової заяви про стягнення авансових 

внесків з податку без застосування звільнення від 

оподаткування.

Це звільнення від оподаткування не застосовуєть-

ся до доходів, оподаткованих єдиним податком 

від доходів (вказаних в IFT-1/IFT-1R).

http://podatki.gov.pl
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Якщо Ви отримали лише звільнені від оподаткування 

доходи, податкову декларацію в Польщі подавати 

не потрібно. Однак, якщо роботодавець (платник) 

стягнув авансові внески з податку, складіть подат-

кову декларацію PIT-37, для повернення надплати.

Більше інформації на цю тему польською мовою 

можна знайти в податкових роз’ясненнях щодо 

звільнення від оподаткування для молоді 

на podatki.gov.pl.

Як можна подати податкову 
декларацію

Cвою податкову декларацію Ви можете подати:

• через послугу Ваш e-PIT,

• через додаток е-Декларацiя,

• у паперовому виглядi

Послугу Ваш е-PIT, додаток е-Декларацiя, а також 

бланки для заповнення декларації можна знайти 

на podatki.gov.pl.

Ваш e-PIT

Ваш e-PIT – це послуга, в якій Ви знайдете свою 

податкову декларацію, підготовлену Національною 

Податковою Aдміністрацією на основі зібраних 

даних вiд роботодавця (підприємця). 

Послуга доступна в е-Податковому Управлінні 

(е-Urząd Skarbowy) на podatki.gov.pl.

Увійти у послугу можна:

1. через login.gov.pl з використанням profil zaufany 

(надійний профіль), e-dowód або bankowość 

elektroniczna (електронний банкінг);

2. вписуючи податкові дані (PESEL або NIP і суму 

приходів).

https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-ulga-dla-mlodych/
http://podatki.gov.pl
https://login.mf.gov.pl/Account/Select?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DeUrzad-FrontOfficeSpa%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Furzadskarbowy.gov.pl%252Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520DataHub.UserAccess%26code_challenge%3D68MN4tNno9pejG15couUhY6L3pm2MvTq-1KZeDiRLcA%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D637489894163833768.ZWZmZWI1YzUtZDlkYi00ZjVjLWE4ZmMtYTlmMTZlYmExNzY4NWRmNmQ1ODktMTVlMC00MDUzLTkwZjAtM2Q3YWJlZGJmYmVi%26state%3DCfDJ8K7dIoAMNOBPhH9HriWO0CCi4KOqAT83kh_gMoQNYPEdDq6Eu21CmX9jR39bkxQYWxaiUXyyEawlPCarIBZTbFY5kHNCF1zwT3cdsCb1uAaBhXXGPGmxZnn3GLsmzJSiYEYigY8_KIM12D2SsJIekCQd6_dGb3GF4ExSF5ha97g8qhSvDW3R6_ENW3KII7aAanH7ElOX6Fd3APFDu7QhMrk8XLC5omRN_03SAULGMgDAnJCfes1h4OAjCE2FmpWB86iQVWime-my2l9pM47rsfpia7-w2HAUK13AxqyNMxMLV7lnDd5eEMP6-L5vK46gFzcAUVyzSjHaf1UBfyA6cpgfPsXk8pAT3o6u69dm2XHUuiYwuLcZpErZBR6SaB0VLg
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Ваша податкова декларація буде доступною 

в послузi, якщо роботодавець (підприємець) запов-

нив Ваш податковий ідентифікаційний номер PESEL 

або NIP в підготовленому PIT-11.

Податкова декларація за 2020 рік буде доступна 

у послузі Ваш e-PIT з 15 лютого 2021 року –додатко-

во зголошуватись для цього не потрібно.

Скориставшись послугою Ваш е-PIT, Ви можете 

здійснити такі дії щодо своєї декларації:

• перевірити та затвердити без змін,

• змінити, наприклад, громадську організацію, 

якій Ви хочете внести 1% податку,

• доповнити даними, відсутніми у податкового 

управління, наприклад, щодо пiльг та 

відрахувань,

• видалити та задекларуватись самостiйно.

Ви можете також не робити нічого, тоді Ваш PIT-37 

буде автоматично прийнятий 30 квітня 2021 року. 

Якщо з Вашої податкової декларацiї виникає пода-

ток, який підлягає сплаті, податкове управління 

повідомить Вас про це до 31 травня 2021 року. 

З моменту отримання інформації Ви маєте 7 днів 

на здійснення оплати. Лише вiд цієї дати нарахову-

ватиметься пеня.

Якщо крім доходів, отриманих на підставі трудового 

договору (umowa o pracę) або договору доручення 

(umowa zlecenia) з підприємцем, Ви також отримали 

доходи, наприклад, від договору, укладеного 

з особою, яка не займається господарською (підпри-

ємницькою) діяльністю, або з фермером на підставі 

договору про допомогу у зборі врожаю, Ви можете 

подати декларацію PIT-36, у якій вказати ці доходи 

як прибутки з інших джерел.

http://podatki.gov.pl
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Якщо Ви отримували доходи лише за угодою, 

укладеною з фізичною особою, яка не займається 

господарською (підприємницькою) діяльністю, або 

з фермером за договором про допомогу у зборі 

врожаю, то після входу у послугу Ваш е-PIT Ви мо-

жете самостійно заповнити податкову декларацію 

PIT-36.

Податкова декларація PIT-36 не підлягає автома-

тичному затвердженню.

Якщо Ви хотіли б задекларуватися іншим способом, 

наприклад, подати податкову декларацію у папер-

вому виглядi, Вам не доведеться видаляти податко-

ву декларацію доступну у послузi. Податкове 

управління враховуватиме ту податкову деклара-

цію, яку Ви складете самостійно.

Детальнішу інформацію про послугу Ваш e-PIT 

(українською мовою) можна знайти на podatki.gov.pl.

e-Декларацiя

е-Декларацiя є інтерактивним податковим бланком, 

який після введення в активних полях суми прибут-

ків, податкових витрат, стягнених авансових внесків, 

відрахувань на соціальне та медичне страхування, 

пільг i звільнень, обчислює належний податок, 

а також суму надплати чи податку до сплати.

Бланки податкових декларацiй можна знайти 

на podatki.gov.pl.

Ви можете подати податкову декларацію PIT-37 або 

PIT-36 в електронному вигляді через aplikację 

e-Deklaracje.

Ви також можете їх роздрукувати та надіслати 

поштою або подати безпосередньо у податковому 

управлінні.

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/informacje-w-jezyku-ukrainskim/
https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-nieprowadzacych-dzialalnosci-gospodarczej/
https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/
https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/
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Декларація в паперовому вигляді

Податкову декларацiю PIT-37 i PIT-36 можна запов-

нити самостійно, користуючись бланком, доступним 

на podatki.gov.pl.

Заповнену декларацію можна надіслати поштою 

або подати особисто у податковому управлiнні.

Tермін повернення надплати

Якщо Ви складете свою податкову декларацію 

в електронному вигляді (затвердите її в послузi Ваш 

е-РIТ або надішлете за посередництвом e-Деклара-

ція), Ви отримаєте повернення податкової надплати 

найпізніше протягом 45 днів вiд дня подання податко-

вої декларації. У разі автоматичного затвердження 

(якщо Ви самi не затвердите підготовлену податкову 

декларацію в послузi Ваш е-РIТ), термін повернення 

надплати відраховується від наступного дня пiсля 

закiнчення термiну подання податкових декларацій. 

Цього року – це 30 квітня 2021 року, тому повернення 

надплати розпочнеться з 1 травня 2021.

Якщо Ви складете податкову декларацію у паперо-

вій формі, Ви отримаєте повернення податкової 

надплати найпізніше протягом 3 місяців від дня 

подання податкової декларації. 

Якщо Ви складете податкову декларацію достроко-

во, ще до 15 лютого 2021 року, термін повернення 

надплати відраховується від 15 лютого.

Сплата податку

Якщо в податковій декларації PIT-37 або PIT-36 

у розділі „DO ZAPŁATY” вказана сума, що переви-

щує нуль, будь ласка, вплатіть її до 30 квітня 2021 

року, на свій індивідуальний податковий рахунок, 

так званий податковий мікрорахунок.

http://podatki.gov.pl
https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-37
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Податковий мікрорахунок

Ви сплачуєте до податкового управлiння податок вiд 

доходiв (PIT) за допомогою індивідуального подат-

кового рахунку, так званого податкового мікрора-

хунку. Ідентифікатором, який використовується 

для створення мікрорахунку, є ваш PESEL або NIP.

Ви можете перевірити свiй мікрорахунок, вико-

ристовуючи генератор податкових мікрорахунків 

(generatora mikrorachunku podatkowego), або от-

римавши його в будь-якому податковому управлiннi.

Більше інформації про податковий мікрорахунок 

можна знайти польською мовою на podatki.gov.pl.

PESEL або NIP

Якщо Ви не займаєтеся господарською (підприєм-

ницькою) діяльністю і не є платником податку ПДВ 

(VAT) чи платником податків, авансових внесків 

з податку на соціальне та медичне страхування 

(тобто, наприклад, Ви не є роботодавцем), для 

податкової ідентифікації Вам слід використовувати 

персональний ідентифікаційний номер (PESEL).

Для отримання персонального ідентифікаційного 

номера (PESEL) Вам слід подати заяву до компе-

тентного органу та долучити до заяви документи, 

які підтвердять вашi данi.

Компетентними органами надання номеру PESEL є:

• управління ґміни за місцем проживання платни-

ка податків,

• управління ґміни за місцем перебування 

Вашого роботодавця (підприємця), якщо 

Ви не маєте можливості зареєструвати місце 

проживання,

• Муніципальне управління району Варшава-Се-

редмістя (вул. Новогродська, 43) – якщо 

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego
https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/
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 [2] До доходiв з працевлаштування осягнених вiд 1 сiчня 2021 року 
має також застосування багатостороння конвенцiя про ви-
конання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з ме-
тою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню 
прибутку з-під оподаткування (Dz.U. z 2018 r. poz. 1369, 
z późn. zm.) – конвенцiя MLI. Однак це не змінює дотихчасових 
правил оподаткування доходів за працевлаштуванням. Tekst 
konwencji i tekst syntetyczny uwzględniający zmiany konwencji 
wprowadzone Konwencją MLI 

Ви ще не працевлаштовані або офіс Вашого 

роботодавця знаходиться за межами Польщі.

Більше інформації, а також бланки заяв про надання 

персонального ідентифікаційного номера (PESEL) 

Ви можете знайти на порталі Gov.pl, також англій-

ською і українською мовами.

У разі відмови надання персонального ідентифіка-

ційного номеру Ви можете подати заяву про 

надання індивідуального податкового номера (NIP). 

Бланк заяви NIP-7 можна знайти на порталі 

podatki.gov.pl.

Правова основа

До доходів, отриманих податковими резидентами 

України, працевлаштованими в Польщi у 2020 році, 

застосовується таке:

• Конвенція між Урядом України і Урядом Респу-

бліки Польща про уникнення подвійного 

оподаткування доходів і майна та попереджен-

ня податкових ухилень (Dz. U. z 1994 r. Nr 63, 

poz. 269, z późn. zm.) – конвенція;[2]

• закон від 26 липня 1991 року про податок 

з доходiв фiзичних осiб (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 

z późn. zm.) – закон ПДФО.

http://podatki.gov.pl
https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/
https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow
https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/#NIP-7


Запрошуємо :)

Плануєте відвідати
податкове управління?

Запишіться на прийом
у зручний для Вас час
на сайті podatki.gov.pl

Це можна також зробити:

особисто
у податковому управлінні
в пункті записів на прийом

телефонуючи
до податкового
управління

https://www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym/

