
Jesteś
cudzoziemcem?

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 
> 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 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 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

NIP

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

PESEL

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



Are you 
a foreigner?

If you have a PESEL or NIP number:
> you can handle all tax-related matters in Poland faster and easier
> you can log into Twój e-PIT service using, among others, your PESEL or NIP number
> we will prepare and provide you with your annual PIT tax return in Twój e-PIT service
> you can submit your tax return using, e.g., free e-Deklaracje application available at podatki.gov.pl
> you will benefit from concessions and deductions, and receive a refund of tax overpayment.

PESEL is a basic individual number, your 
tax ID which you need in contacts with the 
Tax Office. It is used by a natural person, i.e. 
an employee, a person executing an order 
or providing a service. You ask for a PESEL 
number to be assigned.

You submit your application 
for a PESEL number to:

> a municipal entity competent for your 
registered address

> a municipal entity competent for your 
employer’s registered office, if you can’t 
register your address

> District Office of Warszawa - Śródmieście 
(ul. Nowogrodzka 43) – if you 
are not working yet or your employer 
is established outside Poland

NIP is a tax identifier alternative to PESEL 
which you need in contacts with the Tax 
Office if you are carrying out an economic 
activity or are a taxable person for VAT 
purposes or pay tax or social and health 
insurance contributions.

If you meet at least one of these 
conditions, submit an application 
for a NIP number. Fill out, e.g., the 
NIP-7 form and submit it to the Tax 
Office in your city. You can do it:

> electronically
> in person at the Tax Office
> by mail

Remember! Natural persons carrying out 
an economic activity submit the application 
for NIP number to the CEIDG

If you have questions about the tax return, 
contact the National Tax Information by calling:

22 330 03 30 801 055 055 +48 22 330 03 30
or contact your Tax Office

NIP

You need a PESEL or NIP number to fulfil 
your tax obligations.

PESEL


