
Ви іноземець?
Для виконання покладених на Вас податкових зобов'язань 
Вам потрібен персональний ідентифікаційний номер 
(PESEL) або індивідуальний податковий номер (NIP).

Якщо у Вас є персональний ідентифікаційний номер (PESEL) або індивідуальний податковий 
номер (NIP) Ви:
> простіше і швидше врегулюєте всі податкові питання в Польщі,
> зможете увійти до «Twój e-PIT», використовуючи для авторизації зокрема персональний ідентифікаційний номер 

(PESEL) або індивідуальний податковий номер (NIP) – дію послуги можна переглянути за цим посиланням, 
> у розділі «Twój e-PIT» отримаєте доступ до підготовленої Вашої податкової декларації з податку на прибуток (PIT),
> зможете подати податкову декларацію наприклад, безкоштовно завантажуючи додаток «e-Deklaracje» доступний 

за адресою podatki.gov.pl,
> зможете скористатись пільгами і відрахуваннями, що дозволить повернути надмір сплачених сум податкового 

зобов'язання.

PESEL

Персональний ідентифікаційний номер (PESEL) – це основний та індивідуальний 
номер, Ваш податковий ідентифікатор, який дозволяє ідентифікувати Вас при 
звернені у податкову інспекцію. Він використовується фізичною особою, тобто 
працівником, особою, яка виконує роботу або надає послуги. Клопотання про 

присвоєння персонального ідентифікаційного номера (PESEL) подаєте Ви.

Для присвоєння персонального ідентифікаційного номера (PESEL) 
Вам слід подати заяву до:

управління ґміни за місцем 
реєстрації

управління ґміни за місцем 
знаходження Вашого роботодавця, 

якщо Ви не маєте можливості 
зареєструвати місце проживання

Муніципального управління району Варшава-Середмістя (вул. Новогродська, 43) 
– якщо Ви ще непрацевлаштовані або офіс Вашого роботодавця знаходиться 

за межами Польщі

NIP

Індивідуальний податковий номер (NIP) – це при звернені у податкову 
інспекцію альтернативний ідентифікатор об'єкта оподаткування, якщо Ви 

ведете підприємницьку діяльність, є платником ПДВ або платником податків 
чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

та медичне страхування.

Якщо Ви відповідаєте хоча б одній з цих вимог – подайте заявку на отримання 
індивідуального податкового номера (NIP). Наприклад, заповніть бланк NIP-7 

та подайте його до податкової інспекції у Вашому місті. Ви можете це зробити:

в електронному вигляді особисто, 
у податковій інспекції

надсилаючи поштою

Примітка! Фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, подає 
заявку про присвоєння індивідуального податкового номера (NIP) до CEIDG 

– Центрального реєстру інформації про господарську діяльність

У разі виникнення додаткових питань щодо розрахунку податкових зобов'язань телефонуйте до контакт-центру Державної Фінансової Адміністрації за номерами:

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

або звертайтесь у свою податкову інспекцію

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://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/


Примітка! Фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, подає заявку про 
присвоєння індивідуального податкового номера (NIP) до CEIDG – Центрального реєстру 

інформації про господарську діяльність.

PESEL Персональний ідентифікаційний номер – це Ваш податковий 
ідентифікатор, який дозволяє ідентифікувати Вас при звернені 

у податкову інспекцію.

Він використовується фізичною особою, тобто:

Клопотання про присвоєння 
персонального ідентифікаційного 

номера PESEL подаєте Ви.

працівником особою, яка виконує роботу 
або надає послуги

NIP Індивідуальний податковий номер – це альтернативний до PESEL 
ідентифікатор об'єкта оподаткування.

Він використовується при звернені у податкову інспекцію, якщо Ви:

ведете підприємницьку 
діяльність є платником ПДВ

або платником податків чи страхових внесків на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування та медичне страхування

Подайте заявку на отримання індивідуального податкового номера (NIP). 
Наприклад, заповніть бланк NIP-7 та подайте його до податкової інспекції 

у Вашому місті. Ви можете це зробити:

в електронному вигляді надсилаючи поштою

особисто, у податковій інспекції

Для присвоєння персонального ідентифікаційного номера (PESEL) 
Вам слід подати заяву до:

управління ґміни за місцем 
знаходження Вашого 

роботодавця, якщо Ви 
не маєте можливості 
зареєструвати місце 

проживання,

Муніципального управління району Варшава-Середмістя 
(вул. Новогродська, 43) – якщо Ви ще непрацевлаштовані або офіс Вашого 

роботодавця знаходиться за межами Польщі

управління ґміни 
за місцем реєстрації


