
Jesteś cudzoziemcem?
Potrzebujesz PESEL lub NIP, aby wywiązać się 
ze swoich obowiązków podatkowych.

Jeśli masz PESEL lub NIP to:
> szybciej i łatwiej załatwisz wszystkie sprawy podatkowe w Polsce
> zalogujesz się do usługi Twój e-PIT do czego potrzebny jest m.in. PESEL lub NIP – zobacz jak wygląda usługa 
> przygotujemy dla Ciebie i udostępnimy twoje roczne zeznanie podatkowe PIT w usłudze Twój e-PIT
> złożysz zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje na podatki.gov.pl
> skorzystasz z ulg i odliczeń, dzięki czemu odzyskasz zwrot nadpłaty podatku.

PESEL
PESEL to podstawowy i indywidualny numer, twój identyfikator podatkowy, 

którego potrzebujesz w kontaktach z urzędem skarbowym. Posługuje się nim 
osoba fizyczna, czyli pracownik, osoba która wykonuje zlecenie lub świadczy 

usługę. O wydanie numeru PESEL prosisz ty.

Wniosek o nadanie numeru PESEL składasz do:

organu gminy, 
właściwego 

dla twojego miejsca 
zameldowania

organu gminy 
właściwego 

dla siedziby twojego 
pracodawcy, jeśli 

nie możesz się 
zameldować

Urzędu Dzielnicy 
Warszawa - 
Śródmieście 

(ul. Nowogrodzka 43) 
– w przypadku gdy 

jeszcze nie pracujesz 
lub twój pracodawca 

ma siedzibę za granicą 
Polski

NIP
NIP to alternatywny do PESEL identyfikator podatkowy, którego potrzebujesz 

w kontaktach z urzędem skarbowym jeśli prowadzisz działalność 
gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków 

lub składek społecznych i zdrowotnych.

Jeżeli spełniasz przynajmniej jeden z tych warunków, 
złóż wniosek o nadanie NIP. Wypełnij np. formularz NIP-7 

i złóż go w urzędzie skarbowym w Twoim mieście. 
Możesz to zrobić:

elektronicznie osobiście w urzędzie 
skarbowym

wysłać 
pocztą

Uwaga! Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
wniosek o NIP składają do CEIDG

Jeżeli masz pytania dotyczące rozliczenia skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową pod numerem telefonu:

22 330 03 30 801 055 055 +48 22 330 03 30

lub z Twoim urzędem skarbowym

https://epit1.podatki.gov.pl/FPSTS/selectRealm.aspx?wa=wsignin1.0&wtrealm=urn%3amicrosoft%3acgg2010%3afpsts&wctx=wtrealm%3durn%253aetaxportal%253agov%253apl%26wa%3dwsignin1.0%26wreply%3dhttps%253a%252f%252fepit.podatki.gov.pl%252faccount%252fwsfed-signin%26wctx%3dCfDJ8EhgknrptE1Lmy47gLU1F2WpZKv-6AiSRfFR2QOtwh8F1txNvFFCS5u15TRWzK0GP4_GuYb-LVCl-S5ixyjAxxoFIaodaqCAjhd16EgINmF4njLA2vYfnzJuEXnuUOg18cH-yGc5YdtJKsMiwGjkgDK6RfMvm-5CsPS79938NysiO_RI9Y-yXn8TPummPrhb_PtpTPeX6he6PejCQOZI9uRld_e2vjIdvQAqCqsN8w4Y_8bw9llOGTzAsy_OTTx7RA
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/


PESEL to twój identyfikator podatkowy, którego potrzebujesz 
w kontaktach z urzędem skarbowym.

NIP to alternatywny do PESEL identyfikator podatkowy.

Uwaga! Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
wniosek o NIP składają do CEIDG

Używa go osoba fizyczna, czyli:

O wydanie numeru 
PESEL prosisz ty.

pracownik osoba, która wykonuje 
zlecenie lub świadczy 

usługę

Potrzebujesz go w kontaktach z urzędem skarbowym jeśli:

prowadzisz działalność 
gospodarczą

 lub jesteś 
podatnikiem VAT

lub jesteś płatnikiem podatków 
lub składek społecznych i zdrowotnych

Wniosek o nadanie numeru PESEL składasz do:

organu gminy, 
właściwego dla twojego 
miejsca zameldowania

organu gminy właściwego 
dla siedziby twojego 
pracodawcy, jeśli nie 

możesz się zameldować

Urzędu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) 
– w przypadku gdy jeszcze nie pracujesz lub twój pracodawca 

ma siedzibę za granicą Polski

Złóż wniosek o nadanie NIP. Wypełnij np. formularz NIP-7 i złóż go 
w urzędzie skarbowym w Twoim mieście. Możesz to zrobić:

elektronicznie wysłać pocztą

osobiście w urzędzie skarbowym


