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Ваші зобов’язання перед податковим управлінням залежать від: 
•	 чи	Ви	маєте	статус	податкового	резидента	в	Польщі
•	 способу	працевлаштування	та
•	 кваліфікації	ваших	доходів	у	Конвенції	та	Законі	про	ПДФО	 
	 (див.	правові	підстави).

Податкове резидентство
Правові	норми	шодо	визначення	Вашого	податкового	резидентства	
врегульовані	в:
•	 законі	про	ПДФО	та
•	 конвенції.
Для	цілей	оподаткування	можете	отримати	статус	податкового	резидента	 
в	Польщі	або	нерезидента.

Якщо Ви маєте статус податкового резидента в Польщі,	то	підлягаєте	так	
званій	необмеженій	податковій	відповідальності,	тобто	всі	Ваші	доходи	
отримані	в	Польщі	та	за	кордоном	повинні	розраховуватися	в	Польщі	 
в	даному	податковому	році.		

Відппвідно	до	положень	закону	про	ПДФО	Ви	маєте	статус	податкового	
резидента	в	Польщі,	якщо	відповідаєте	одній	із	таких	умов:	
•	 у	вас	є	центр	особистих	або	економічних	інтересів	у	Польщі	 
	 (центр	життєвих	інтересів)	або
•	 Ви	перебуваєте	в	Польщі	більше	183	днів	у	податковому	році

Зазначене	застосовується	з	урахуванням	конвенції

Якщо	відповідно	до	націонадьного	законодавства	Польщі	та	України	Вас	
оголосили	податковим	резидентом	двох	країн,	до	вас	застосовуються	колізійні	
норми,	викладені	у	ст.	4	конвенції.

Якщо Ви маєте статус податкового резидента в Україні,	Ви	підлягаєте	так	
званій	обмеженій	податковій	відповідальності,	тобто	розраховуєтеся	 
з	податковою	інспекцією	лише	за	свої	доходи	отримані	на	території	Польщі.	
Визначення	Вашого	податкового	резидентства	вимагає	оцінки	всіх	фактів	 
і	відповідних	обставин.
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Більще інформації про це можете знайти польською мовою в податкових 
роз’ясненнях шодо податкового резидентства розміщених на сайті  
www.podatki.gov.pl  

Увага!
Якщо Ви приїхали в Польщу у зв’язку з воєнними діями на території 
України від 24 лютого 2022 р. Ви можете повідомити про перенесення 
центру життєвих інтересів до Польщі щляхом подання, наприклад, 
платнику письмової заяви про перенесення центру особистих або 
економічних інтересів до Польщі (центру життєвих інтересів).

У цьому випадку, починаючи з першого дня перебування на території Польщі, 
Ви будете кваліфікуватися як податковий резидент Польщі. 

Розрахунок доходів т. зв. нерезидентів, 
отриманих за працевлаштуванням в Польщі 

Форми працевлаштування i класифікації доходів, отриманих за місцем 
працевлаштування 1 

• трудовий договір
Це договір, що регулюється Кодексом працi. Відповідно до положень закону 
про ПДФО доходи за цим договором – доходи отримані внаслідок трудових 
відносин, що оподатковуються як робота за наймом відповідно до ст.  
15 Конвенції

• договір доручення, уклаладений з підриємцем 
Цивільно-правовий договір, що регулюється Цивiльним Кодексом, укладений 
з фізичною особою–підприємцем, компанією, установою. Відповідно  
до положень закону про ПДФО доходи за цим договором це доходи  
з особистої діяльності, що оподатковуються як незалежнi особистi послуги 
відповідно до ст. 14 Конвенції

 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 представлені 
в iнформаторi, тому, якщо Ви сумніваєтесь, зверніться до Національної Податкової Iнформації 
(Krajową Informacją Skarbową).

https://www.kis.gov.pl/start
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• Цивільно-правовий договір з фізичною особою 
Це	договір	уклаладений	з	фізичною	особою,	яка	не	здійснює	господарської	
(підприємницької)	діяльності,	що	регулюється	Цивiльним	Кодексом.	
Відповідно	до	положень	закону	про	ПДФО	доходи	за	цим	договором	 
це	доходи	з	інших	джерел,	оподатковуються	як	інший	дохід	відповідно	 
до	ст.	21	Конвенціїi;

• договір про допомогу у збиранні врожаю
Це	договір	що	регулюється	законом	про	соціальне	страхування	фермерів.	
Відповідно	до	положень	закону	про	ПДФО	доходи	за	цим	договором	 
це	доходи	з	інших	джерел,	оподатковуються	як	інший	дохід	відповідно	 
до	ст.	21	Конвенції.

Деякі		доходи	можуть	бути	окремо	класифіковані	у	Конвенції.	Це	стосується,	
наприклад,	доходів	отриманих	директорами,	артистами	і	спортсменами,	 
або	професорами	і	науковими	працівниками.

Трудовий

Якщо	Ви	працевлаштовані	у	польській	фiрмi	за	трудовим	договором	i	
працюєте	в	Польщi,	Ваші	доходи	оподатковуються	в	Польщі.	У	цьому	випадку	
немає	значення	чи	Ви	перебуваєте	у	Польщi	більше	чи	менше	183	днів	
протягом	податкового	року.	Роботодавець	вiдрахує/стягне	з	Вашої	заробітної	
плати	авансовi	внески	з	податку	на	прибуток,	а	по	закiнченню	податкового	
року	до	кінця	лютого,	надішле	Вам	PIT-11	з	інформацією	про	суму	отриманого	
доходу	та	стягнених	авансових	внесків.	На	його	пiдставi	Ви	заповнюєте	
податкову	декларацiю	PIT-37.

Більше	інформації	про	це	можете	знайти	далі	в	нашому	інформаторі.

Якщо	Ви	працюєте	в	Польщi	за	трудовим	договором	укладеним	з	іноземним	
роботодавцем,	який	немає	свого	підприємства	в	Польщі	та:
•	 Ваше	перебування	у	Польщі	не	перевищує	183	днів	протягом	податкового 
	 року	–	Ваші	доходи	досягнуті	за	трудовим	договором	не	оподатковуються	 
	 в	Польщі,
•	 Ваше	перебування	у	Польщі	перевищує	183	днів	протягом	податкового 
	 року	–	Ваші	доходи	досягнуті	за	трудовим	договором	оподатковуються 
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	 в	Польщі	з	першого	дня	Вашого	перебування.	Однак	у	такому	випадку 
	 роботодавець	не	стягує	податок	від	Вашої	заробітньої	плати.	Ви	самі 
	 розраховуєте	та	сплачуєте	авансові	внески	з	податку	у	польське	податкове 
	 управління,	а	по	закінченні	податкового	року	подаєте	податкову 
	 декларацію	PIT-36	в	Польщі.	

Договір доручення, уклаладений з підриємцем 

Якщо	Ви	працевлаштовані	у	польській	фiрмi	за	договором	доручення,	 
то	спосіб	оподаткування	Вашого	прибутку	(доходу),а	також	ставка	податку	
залежить	вiд	того,	чи	пред’явите	Ви	роботодавцю	сертифiкат податкового 
резидента.	Це	довiдка	про	Ваше	місце	реєстрації	для	податкових	цілей,	
видана	компетентним	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	–роботодавець	стягне	20%	єдиного	податку	вiд	Вашого	прибутку	 
i	до	кiнця	лютого	наступного	року	видасть	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	отриманого	
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.	До	кінця	лютого	наступного	року	 
Ви	отримаєте	від	роботодавця	IFT-1R	і	PIT-11.Розраховуєтесь	в	Польщi.

Якщо	Ви	пред’явите	сертифiкат податкового резидента,	тодi	важливим	є	те,	 
чи	мiсце	де	Винадаєте	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	
представництво	повинно	відповідати	таким	умовам:
•	 наявність	приміщення	та,	за	певних	обставин,	машин	i	устаткування
•	 представництво	є	постійно	діючою	установою	з	конкретним	
місцерозташуванням,тривалістю	та	на	його	базі	здійснюється	дiяльнiсть.	
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Ви пред’явили сертифiкат податкового резидента, що посвідчує Ваше 
місце проживання в Україні. У разі:

a)	відсутності постійного представництва	в	Польщі	–	Вашi	доходи	
оподатковуються	лише	в	Україні.	До	кiнця	лютого	наступного	року	отримаєте	
вiд	польського	роботодавця	IFT-1R	з	перелiком	ваших	доходiв.	Податкову	
декларацію	у	Польщі	складати	не	потрібно;

b)	наявності у Польщi постiйного представництва	–	роботодавець	стягне	
20%	єдиного	податку	вiд	Вашого	прибутку	i	надасть	до	кiнця	лютого	
наступного	року	IFT-1R.
У	цьому	випадку	податкову	декларацію	у	Польщі	складати	також	не	потрібно;

Цивільно-правовий договір з фізичною особою 

Якщо	Ви	уклали	цивільно-правовий	договір	з	фізичною	особою	(наприклад	
договір	доручення),	то	роботодавець	не	стягує	податок	від	заробітньої	плати	
і	не	видає	жодної	податкової	інформації.	Спосiб	оподаткування	Вашого	
прибутку	(доходу),	залежить	вiд	того,	чи	наявне	у	Вас	постiйне	представництво	
в	Польщi.

У випадку:
a)	відсутності	постійного	представництва	в	Польщі	–	Ваші	доходи 
оподатковуються	тiльки	в	Українi.	Податкову	декларацію	у	Польщі 
складати	також	не	потрібно;

b)	наявності	у	Польщi	постiйного	представництва	–	Ваші	доходи	
оподатковуються	в	Польщi	i	Ви	зобов’язані	скласти	податкову	декларацiю		 
PIT-36	в	Польщі.

Договір про допомогу у збиранні врожаю 

Якщо	Ви	працевлаштовані	у	польського	фермера	на	пiдставi	договору	про	
допомогу	у	збиранні	врожаю	Ваш	дохiд,	як	правило,	не	оподатковується	 
в	Польщі.	Цей	дохід	оподатковується		лише	в	країні	податкової	резиденції,	
тобто	в	Україні.	У	такому	випадку	фермер	не	стягує	податок	від	заробітньої	
плати	та	не	видає	податкової	інформації	PIT-11.	
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Однак,	якщо	Ви	виконуєте	діяльність	на	пiдставi	договору	про	допомогу	у	
збиранні	врожаю		і	у	Вас	є	постійне	представництво,	розташоване	в	Польщі,	
то	Ваш	дохід	оподатковується	в	Польщі.	У	такому	випадку	фермер	також	
не	відраховує	авансових	внесків	з	податку	на	прибуток	(альтернативно	Ви	
можете	самостійно	сплачувати	ававнсові	внески	з	податку	на	прибуток),	
але	надасть	Вам		PIT-11,	на	основі	якого	Ви	зобов’язані	скласти	податкову	
декларацію	PIT-37	або	PIT-36,	якщо	Ви	самостійно	сплачувати	ававнсові	
внески	з	податку	на	прибуток	протягом	податкового	року.

Більше	інформації	польською	мовою	можна	знайти	в	податкових	
роз’ясненнях	щодо	податкових	зобов’язань	фермерів	нa		www.podatki.gov.pl

Яку податкову декларацію Ви подаєте, якщо отримали від підприємця 
(платника) PIT-11 або IFT-1R за 2022 рiк 

Після	закінчення	податкового	року,	протягом	якого	Ви	отримали	прибуток	 
за	місцем	працевлаштування	в	Польщі,	підприємець	(платник)	до	кінця	
лютого	2023	року	зробить	для	Вас:
•	 IFT-1R	–	що	означає,	що	залежно	від	виду	Вашого	доходу	та	наявності	 
	 у	Польщi	постiйного	представництва	Вам	не	потрібно	подавати	податкової	 
	 декларацiї	в	Польщi	або
•	 PIT-11	–	тоді,	до	2	травня	2023	року,	Ви	подаєте	податкову	декларацію	 
	 PIT-37	за	2022	рік	(або	PIT-36,	якщо	Ви	самостійно	сплачувати	ававнсові 
	 внески	з	податку	на	прибуток	протягом	податкового	року)	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	працевлаштування	в	Польщі	на	
підставі:
•	 цивільно-правового	договору	укладеного	з	фізичною	особою,	яка	не	веде 
	 господарської	(підприємницької)	діяльності	або
•	 договору	про	допомогу	у	збиранні	врожаю	(і	Ви	сплачувати	ававнсові 
	 внески	з	податку	на	прибуток	протягом	податкового	року),	a	роботу 
	 виконували	за	посередництвом	постійного	представництва	в	Польщi,	
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	 то	до	2	травня	2023	року	Ви	подаєте	податкову	декларацію	PIT-36	за	2022	рік.
Якщо	Ви	отримали	доходи,	які	підлягають	розрахунку	в	податковій	декларації	
PIT-37	та		податковій	декларації	PIT-36,	Ви	складаєте	лише	одну	податкову	
декларацію	PIT-36.

Ви	також	подаєте	податкову	декларацію	PIT-36,	якщо	отримували	дохід	від	
іноземного	роботодавця.

Розрахунок доходів отриманих за 
працевлаштуванням в Польщі громадян України, 
які отримали статус податкового резидента  
в Польщі 

Форми працевлаштування i класифікації доходів, отриманих за місцем 
працевлаштування

• трудовий договір  
Це	договір,	що	регулюється	Кодексом	працi.	Відповідно	до	положень	закону	
про	ПДФО	доходи	за	цим	договором	–	доходи,	отримані	внаслідок	трудових	
відносин;

• договір доручення, уклаладений з підриємцем 
Цивільно-правовий	договір,	що	регулюється	Цивiльним	Кодексом,	укладений	
з	фізичною	особою–підприємцем,	компанією,	установою.	Відповідно	до	
положень	закону	про	ПДФО	доходи	за	цим	договором	це	доходи	з	особистої	
діяльності;

• Цивільно-правовий договір з фізичною особою 
Це	договір	уклаладений	з	фізичною	особою,	яка	не	здійснює	господарської	
(підприємницької)	діяльності,	що	регулюється	Цивiльним	Кодексом.	
Відповідно	до	положень	закону	про	ПДФО	доходи	за	цим	договором	це	
доходи	з	інших	джерел.

Трудовий договір 

•	 Якщо	Ви	працевлаштовані	у	польській	фiрмi	за	трудовим	договором	i	
працюєте	в	Польщi,	Ваші	доходи	оподатковуються	в	Польщі.	У	такому	випадку	
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роботодавець	вiдрахує	з	Вашої	заробітної	плати	авансовi	внески	з	податку	 
 
на	прибуток,	а	по	закiнченню	податкового	року	до	кінця	лютого,	надішле	Вам	
PIT-11	з	інформацією	про	суму	отриманого	доходу	та	стягнених	авансових	
внесків.	На	його	пiдставi	Ви	заповнюєте	податкову	декларацiю	PIT-37.
•	 Якщо	Ви	працюєте	в	Польщi	за	трудовим	договором	укладеним	 
	 з	іноземним	роботодавцем,	який	немає	свого	підприємства	в	Польщі, 
	 тоді	роботодавець	не	стягує	податок	від	Вашої	заробітньої	плати.	Ви	самі 
	 розраховуєте	та	сплачуєте	авансові	внески	з	податку	у	польське	податкове 
	 управління,	а	по	закiнченню	податкового	року	подаєте	податкову 
	 декларацію	PIT-36	в	Польщі.

Більше	інформації	про	це	можете	знайти	далі	в	нашому	інформаторі.

Договір доручення, уклаладений з підриємцем 

Якщо	Ви	працевлаштовані	у	польській	фiрмi	за	договором	доручення	
укладеним	із:

•	 польським	підприємцем	–	роботодавець	стягне	з	Вашої	заробітної	плати 
	 авансовi	внески	з	податку	на	прибуток	та	до	кінця	лютого	надішле	Вам	 
	 PIT-11.	На	його	пiдставi	Ви	заповнюєте	податкову	декларацiю	PIT-37.
•	 Іноземним	підприємцем	(який	немає	в	Польщі	місцерозташування, 
	 представництва	або	підприємства)	–	роботодавець	не	стягує	податок	від 
	 Вашої	заробітньої	плати.	Ви	самі	розраховуєте	та	сплачуєте	авансові 
	 внески	з	податку	у	польське	податкове	управління,	а	по	закiнченню 
	 податкового	року	подаєте	податкову	декларацію	PIT-36	в	Польщі.

Цивільно-правовий договір з фізичною особою  

Якщо	Ви	уклали	цивільно-правовий	договір	з	фізичною	особою	(наприклад	
договір	доручення),	то	роботодавець	не	стягує	податок	від	заробітньої	плати	
і	не	видає	жодної	податкової	інформації.	Ваш	дохід	оподатковується	в	Польщі	
та	Ви	подаєте	податкову	декларацію	PIT-36	в	Польщі.	

Яку податкову декларацію Ви подаєте, якщо отримали від підприємця 
(платника) PIT-11
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Після	закінчення	податкового	року,	протягом	якого	Ви	отримали	прибуток	
лише	за	місцем	працевлаштування	в	Польщі	(м.	ін.	доходи	отримані	внаслідок	
трудових	відносин,	доходи	з	особистої	діяльності),	оподатковуваний	за	
податковою	шкалою,	підприємець	(платник)	до	кінця	лютого	2023	року	
зробить	для	Вас	PIT-11.	Тоді,	до	2	травня	2023	року,	Ви	подаєте	у	польське	
податкове	управління	податкову	декларацію	PIT-37	за	2022	рік.

Яку податкову декларацію Ви складаєте, якщо у Вас не було платника

Якщо	Ви	отримали	прибуток	за	місцем	працевлаштування	в	Польщі	та:
•	 працюєте	в	Польщi	за	трудовим	договором	укладеним	з	іноземним 
	 роботодавцем	(який	немає	свого	підприємства	в	Польщі),
•	 працюєте	за	цивільно-правовим	договором	укладеним	з	фізичною 
	 особою,	шо	не	веде	підприємницької	діяльності	подаєте	до	2	травня	 
	 2023	року	податкову	декларацію	PIT-36	за	2022	рік.

Якщо	Ви	отримали	доходи,	які	підлягають	розрахунку	в	податковій	декларації	
PIT-37	та		податковій	декларації	PIT-36,	Ви	складаєте	лише	одну	податкову	
декларацію	PIT-36.

Подання податкової декларації 

Термiн складання податкової декларацiї:

Подати	свою	податкову	декларацію	за	2022	рік	потрібно	з	15	лютого	 
по	2	травня	2023	року.

Якщо	Ви	складете	податкову	декларацію	достроково,	ще	до	15	лютого	2023	
року,	тоді	податкову	декларацію	вважається	поданою	в	день	15	лютого	2023	
року.

Якщо Ви виїжджаєте з Польщі до цього терміну, то перед виїздом Ви 
повинні подати свою декларацiю.

PIT для молоді

Ви	можете	скористатись	звільненням	від	оподаткування,	якщо	у	2022	році:
•	 Вам	не	виповнилось	26	років,
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•		 Ви	отримали	прибуток	на	пiдставi	трудового	договору	(трудові	відносини), 
	 договору	доручення	з	підприємцем	про	проходження	практики/ 
	 стажування	випусника	Закладу	вищої	освіти/учня	або	допомоги	 
	 по	вагітності	та	пологах.

Якщо	Ви	відповідаєте	цим	умовам,	Ваш	дохід,	зароблений	до	26-го	року	
народження,	звільняється	від	оподаткування,	якщо	його	сума	не	перевищує	
85	528	злотих.

При	розрахунку	звільненого	від	оподаткування	прибутку	не	враховуються:	
przychodów	opodatkowanych	zryczałtowanym	podatkiem	dochodowym,	
•	 доходи,	оподатковані	єдиним	податком	від	доходів
•	 доходи,	звільнені	з	PIT,	а	також
•	 доходи,	вiд	яких	на	пiдставi	податкової	Ординацiї	скасовано	податковий	збір.

У	2022	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	подавали	письмової	заяви	
про	стягнення	авансових	внесків	з	податку	без	застосування	звільнення	від	
оподаткування.

Увага
Це звільнення від оподаткування не застосовується до доходів  
т. зв. нерезидентів , оподаткованих єдиним податком від доходів 
(вказаних в IFT-1/IFT-1R).

Важливо
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	податкову	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	www.podatki.gov.pl

Як можна подати податкову декларацію

Cвою	податкову	декларацію	Ви	можете	подати:
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•	 через	послугу	Ваш e-PIT,
•	 скориставшись	системою	е-Декларацiї,
• у паперовому виглядi.

Послугу	Ваш	е-PIT,	систему	е-Декларацiї,	а	також	бланки	для	заповнення	
декларації	можна	знайти	на		www.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	м.	ін.	роботодавця	(підприємця)	у	PIT-11.

Послуга	доступна	в	е-Податковому	Управлінні	(е-Urząd	Skarbowy)	 
на	www.podatki.gov.pl

Увійти	у	послугу	можна:
1.	 через	login.gov.pl	–	це	Ваш	довірений	профіль	(profil	zaufany),	e-dowód 
	 або	електронний	банкінг	(bankowość	elektroniczną);
2.	 вписуючи	податкові	дані	(PESEL	або	NIP	та	дату	народження,	суму	доходу	 
	 з	декларації	за	2022	рік,	суму	доходу	наведену	в	одній	з	інформацій 
	 отриманих	від	платників	за	2022	рік	(наприклад	PIT-11)	та	суму	переплати	 
	 /недоплати	з	декларації	за	2022	рік.

Ваша	податкова	декларація	буде	доступною	в	послузi,	якщо	роботодавець	
(підприємець)	заповнив	Ваш	податковий	ідентифікаційний	номер	PESEL	 
або	NIP	в	підготовленому	PIT-11.

Податкова декларація за 2022 рік буде доступна у послузі Ваш e-PIT з 15 
лютого 2023 року  –додатково	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,	спосіб	подачі	декларації	на	разом	з	чоловіком/ 
	 дружиною	або	змінити	громадську	організацію,	якій	Ви	хочете	внести	 
	 1,5%	податку,
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•	 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	2	травня	2023	року.	Якщо	з	Вашої	податкової	декларацiї	виникає	
податок,	який	підлягає	сплаті,	податкове	управління	повідомить	Вас	про	це	
протягом	місяця	від	останнього	дня	граничного	строку	сплати	цього	податку.	
З	моменту	отримання	інформації	Ви	маєте	7	днів	на	здійснення	оплати.	Лише	
вiд	цієї	дати	нараховуватиметься	пеня.

Якщо	крім	доходів,	отриманих	на	підставі	трудового	договору	або	договору	
доручення	з	підприємцем,	Ви	також	отримали	доходи,	наприклад,	від	
цивільно-правого	договору	укладеного	з	особою,	яка	не	займається	
господарською	(підприємницькою)	діяльністю,	або	з	фермером	на	підставі	
договору	про	допомогу	у	зборі	врожаю,	то	в	послузі	Ваш	е-PIT	Ви	можете	
подати	декларацію	PIT-36,	у	якій	можете	вказати	ці	доходи	як	прибутки	з	інших	
джерел.

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	та	протягом	
податкового	року	Ви	сплачували	авансові	внески	з	податку,	отримали	дохід	
з	підприємницької	діяльності,	оподатковуваній	за	податковою	шкалою,	то	
після	входу	у	послугу	Ваш	е-PIT	Ви	можете	самостійно	заповнити	податкову	
декларацію	PIT-36.

Податкова декларація PIT-36 не підлягає автоматичному затвердженню.

Якщо	Ви	хотіли	б	задекларуватися	іншим	способом,	наприклад,	подати	
податкову	декларацію	у	папервому	виглядi,	Вам	не	доведеться	видаляти	
податкову	декларацію	доступну	у	послузi.	Податкове	управління	
враховуватиме	ту	податкову	декларацію,	яку	Ви	складете	самостійно.

Детальнішу	інформацію	про	послугу	Ваш	e-PIT	(також	українською	мовою)	
можна	знайти	на	 www.podatki.gov.pl
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    e-Декларацiї

Система	е-Декларацiї	дозволяє	подати	інтерактивний	податковий	бланк,	
який	після	введення	в	активних	полях	суми	прибутків,	податкових	витрат,	
стягнених	плптником	авансових	внесків,	відрахувань	на	соціальне	та	медичне	
страхування,	пільг	i	звільнень,	обчислює	належний	податок,	а	також	суму	
надплати	чи	податку	до	сплати.Інтерактивні	бланки	податкових	декларацiй	
можна	знайти	на	www.podatki.gov.pl

    Декларація в паперовому вигляді

Податкову	декларацiю	можна	заповнити	самостійно,	користуючись	бланком,	
доступним	на	www.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	системи	
e-Декларації),	Ви	отримаєте	повернення	податкової	надплати	найпізніше	
протягом	45	днів	вiд	дня	подання	податкової	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	2	травня	2023	року,	тому	повернення	надплати	розпочнеться	 
з	3	травня	2022.

Якщо	Ви	складете	податкову	декларацію	у	паперовій	формі,	Ви	отримаєте	
повернення	податкової	надплати	найпізніше	протягом	3	місяців	від	дня	
подання	податкової	декларації.

Якщо	Ви	не	маєте	місця	проживання	в	Польщі,	Вам	слід	передати	в	польське	
податкове	управління	інформацію	про	діючий	номер	банківського	рахунка	для	
повернення	податкової	надплати.	Це	може	бути	також	банківський	рахунок	
у	закордонному	банку.	Повернення	податкової	надплати	Ви	отримаєте	на	
вказаний	особистий	номер	банківського	рахунка.
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Важливо
Повернення податкової надплати для осіб, які проживають за межами 
Польщі можливе тільки шляхом зарахування на банківський рахунок 
поданий в податкове управління. 

Номер	банківського	рахунка	можете	подати	безпосередньо	в	податковій	
декларації	або	у	формі	ZAP-3.

Якщо	Ви	складете	податкову	декларацію	достроково,	ще	до	15	лютого	2023	
року,	термін	повернення	надплати	відраховується	від	15	лютого	2023	року.

Сплата податку

Якщо	в податковій декларації PIT-37 або PIT-36	у	розділі	„DO	ZAPŁATY”	вказана	
сума,	що	перевищує	нуль,	будь	ласка,	вплатіть її до	2	травня	2023	року,	на	свій	
індивідуальний податковий рахунок,так	званий	податковий	мікрорахунок.

Податковий мікрорахунок

Ви	сплачуєте	до	податкового	управлiння	податок	вiд	доходiв	(PIT)	за	
допомогою	індивідуального податкового рахунку,	так	званого	податкового	
мікрорахунку.	Ідентифікатором,	який	використовується	для	створення	
мікрорахунку,	є	ваш	PESEL	або	NIP.

Ви	можете	перевірити	свiй	мікрорахунок,	використовуючи	генератор 
податкових мікрорахунків	(generatora	mikrorachunku	podatkowego),	 
або	отримавши	його	в	будь-якому	податковому	управлiннi.

Більше	інформації	про	податковий	мікрорахунок	можна	знайти	польською	
мовою	на		www.podatki.gov.pl

PESEL або NIP

Якщо	Ви	не займаєтеся	господарською	(підприємницькою)	діяльністю	 
і	не є платником	податку	ПДВ	(VAT)	чи	платником	податків,	авансових	внесків	
з	податку	на	соціальне	та	медичне	страхування,	для	податкової	ідентифікації	
Вам	слід	використовувати	персональний	ідентифікаційний	номер	(PESEL).
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Для	отримання	персонального	ідентифікаційного	номера	(PESEL)	Вам	слід	
подати	заяву	до	компетентного	органу	(управління	ґміни,	муніципальне	
управління	району)	та	долучити	до	заяви	документи,	які	підтвердять	Вашi	данi.

Щоб	спростити	процедуру	отримання	номера	PESEL	для	громадян	України,	
які	легально	перебувають	в	Польщі,		у	законі	про	допомогу	громадянам	
України	у	зв’язку	зі	збройним	конфліктом	на	території	цієї	країни	передбачено	
спеціальний	спрощений	спосіб	отримання	номера	PESEL.

Необхідну	інформацію,	а	також	бланки	заяв	про	надання	персонального	
ідентифікаційного	номера	(PESEL)	Ви	можете	знайти	на	порталі	Gov.pl,	також	
англійською	і	українською	мовами.

Правова основа

•	 Конвенція	від	12	січня	1993	р.	між	Урядом	України	і	Урядом	Республіки 
	 Польща	про	уникнення	подвійного	оподаткування	доходів	і	майна	 
	 та	попередження	податкових	ухилень	(Dz.	U.	z	1994	r.	Nr	63,	poz.	269,	 
	 z	późn.	zm.)	–	конвенція;
•	 закон	від	26	липня	1991	року	про	податок	з	доходiв	фiзичних	осiб	 
	 (Dz.	U.	z	2021	r.	poz.	1128,	z	późn.	zm.)	–	закон	ПДФО;
•	 закон	від	26	липня	1991	р.	про	правила	обліку	та	ідентифікації	платників 
	 податків	(Dz.	U.	z	2022	r.	poz.	2500,	z	późn.	zm.)
•	 	закон	від	29	серпня	1997	р.	Податкова	ординація	(Dz.	U.	z	2022	r.	poz.	2651, 
	 	z	późn.	zm.)
•	 Закон	від	12	березня	2022	року	Про	допомогу	громадянам	України	у	зв’язку 
	 зі	збройним	конфліктом	на	території	цієї	країни	(Dz.	U.	z		r.	poz.	583,	 
	 z	późn.	zm.)
•	 Закон	від	8	червня	2022	р.	Про	зміну	деяких	законів	з	метою	автоматизації 
	 вирішення	деяких	питань	Національної	Податкової	Адміністрації	 
	 (Dz.	U.	z	2022	r.	poz.	1301,	z	późn.	zm.)



Плануєте відвідати  
Податкове управління?

Це можна також зробити:

Телефонуючи 
до податкового 
управління 

Особисто 
у податковому управлінні  
в пункті записів на прийом

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