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Ваш e-PIT – це підготовлена податковою інспекцією 
Ваша річна податкова декларація.

Ваш e-PIT можете знайти у вкладці e-Urząd Skarbowy 
(е-Податкове Управління). Ваша податкова декларація 
за 2021 рік доступна починаючи з 15 лютого.

Послуга доступна також англійською мовою.

Як скористатися послугою
1  Зареєструйтеся на e-Urząd Skarbowy 

на платформі podatki.gov.pl та виберіть послугу 
Ваш e-PIT. У систему можна увійти трьома 
способаим:

 за допомогою довіреного профілю login.gov.pl, 
e-dowód або електронного банкінгу

 скористайтесь додатком mObywatel
 Входячи з використанням профілю login.gov.pl 

або додатку mObywatel Ви отримаєте доступ 
до всіх послуг електронної системи e-Urząd 
Skarbowy та своїх даних.

заповніть Ваші дані:
 % PESEL персональний ідентифікаційний номер 
(податковий номер NIP та дату народження)

 % суму доходу з декларації за 2020 рік або,
 % суму доходу наведену в одній з інформації 
отриманих від платників за 2021 рік та 
підтвердіть сумою переплати /недоплати 
з декларації за 2020 рік.

 Отримаєте доступ тільки до своїх даних та 
послуги Ваш e-PIT. Інші послуги електронного 
сервісу e-Urząd Skarbowy будуть недоступні.

2  Оберіть відповідну форму беручи до уваги тип 
доходу.

 Пам'ятайте! Вибір виду декларації впливає 
на розрахунок.

  PIT-37  – доходи за трудовим договором, 
договором підряду чи договором надання 
послуг(виконання робіт)

 або

  PIT-38  – доходи від капіталу
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 Ви знайдете у них інформацію від платника/
роботодавця, відомості з минулорічних податкових 
декларацій, наприклад, реквізити громадських 
організацій (ОРР), номер Вашого банківського рахунку 
якщо з податкової декларації виникає переплата 
податку, а в PIT-37 також інформацію про пільгу 
на дітей. 
Перевірте свої дані.

3  Тепер Ви можете:
затвердити декларацію без змін та завантажити 
офіційне підтвердження отримання (UPO)

змінити або вказати громадську організацію (ОРР), 
якій Ви б хотіли перерахувати 1% свого податку,

ввести зміни у податкову 
декларацію-

 % у випадку PIT-37, якщо 
Ви не оподатковуєтесь 
індивідуально, змінити 
спосіб подачі декларації на:

 – разом з чоловіком/
дружиною

 – як особа, яка виховує сама 
дитину

 – можете додатково вказати 
інші дані, наприклад 
відрахування на пожертви, 
в тому числі призначені 
на протидію COVID-19, 
витрати на медичну 
реабілітацію, або ж 
пов’язані із внесками на 
індивідуальний пенсійний 
рахунок (IKZE)

відкинути декларацію та подати податкову 
декларацію в іншій формі, ніж послуга Ваш e-PIT. 
У цьому випадку декларація запропонована 
податковою інспекцією не братиметься до уваги.

 × Ви також можете не робити нічого, тоді 2 травня 
Ваша декларація за формою PIT-37 або PIT-38 
вважатиметься поданою.

затвердити 
зміни 
та завантажити 
офіційне 
підтвердження 
отримання 
(UPO)



 PIT-36  – наприклад, доходи від надання майна 
в оренду, найму, з закордонних пенсій, від 
незареєстрованої діяльності
або

 PIT-28  – наприклад доходи від надання майна 
в оренду, найму або інших договорів подібного 
характеру та доходи від продажу перероблених 
продуктів рослинного та тваринного походження
Ви знайдете у них, наприклад, дані з минулорічних 
податкових декларацій, а також дані наявні в податковій 
інспекції, наприклад, інформацію про суму сплачених Ваим 
авансових платежів з доходів від оренду або закордонних 
пенсій. Перевірте свої дані.

	➤ заповніть податкові декларації PIT-28 та PIT-36
	➤ затвердіть заповнену податкову декларацію

Не забудьте завантажити офіційне підтвердження 
отримання UPO

	➤ за допомогою послуги Ваш e-PIT не можна 
подати звітності про доходи з підприємницької 
діяльності та доходи від спеціальних видів 
сільськогосподарської продукції

Пам'ятайте! Податкові декларації PIT-28 та PIT-36 
не затверджуються автоматично.

Якщо з податкової декларації виникає недоплата 
податку, на платформі Ви знайдете номер Вашого 
податкового мікрорахунку для здійснення оплати.
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