
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкова система в Польщі 

 

 
 

 

 

 

Інформаційна довідка, підготовлена 

Європейським інформаційно-

дослідницьким центром на запит 

народного депутата України 

 

  

 

Європейський інформаційно-дослідницький центр 
 



2 
 

Загальна характеристика податкової системи в Польщі 

Податок – це безоплатний, обов’язковий і безповоротний платіж на користь держави, на 

підставі чинного законодавства, згідно з яким податки в Польщі повинні платити не 

тільки польські громадяни, а й іноземці, які отримують в Польщі дохід. Для багатьох 

іноземців (особливо тих, хто не здійснює підприємницької діяльності), щоб розрахуватися 

з податковою інспекцією (фіск), потрібно мати ідентифікаційний персональний номер 

(PESEL). 

У Польщі існують такі види податків: 

⋅ безпосередні (податок сплачується безпосередньо до податкових органів, його розмір 

залежить від ситуації платника податків): прибутковий податок з фізичних осіб, 

прибутковий податок з юридичних осіб, податок зі спадщини і дарувань, податок з 

цивільної правової діяльності, сільськогосподарський податок, лісовий податок, податок 

на нерухоме майно, податок на транспортні засоби. 

⋅ непрямі (оплачується автоматично – при покупці послуги чи товару, оскільки ПДВ 

зараховується в ціну багатьох товарів): податок на додану вартість (ПДВ), акцизний 

податок, податок з ігор. 

PIT (Прибутковий 

податок для фізичних 

осіб) 

Податок з фізичних осіб платить кожен, хто отримує дохід: 

отримує заробітну плату (на підставі трудових договорів та 

цивільно-правових договорів), або отримує дохід у результаті 

підприємницької діяльності. Винятком є доходи, вільні від 

податку, і доходи, з яких податок не стягується. Подружжя 

може заявити спільне оподаткування їхніх доходів. Завдяки 

цьому подружжя може в підсумку платити нижчі податки, 

особливо, якщо різниця між їхніми заробітками висока (або 

якщо тільки один з подружжя працює). 

 

Один із способів розрахунку податку – це так звані податкові 

пороги.  

 

У Польщі є два податкових пороги: 

1) якщо заробіток протягом року склав менше 85 528 злотих, 

ставка податку 18%; 

2) якщо заробіток протягом року склав більше 85 528 злотих, 

податок складе 32%. 

Податкові пороги застосовуються в першу чергу для осіб, які 

виконують роботу в Польщі, за яку вони отримують заробітну 

плату. 

 

До осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність, 

застосовується так званий лінійний податок, який становить 

19% від отриманого доходу. 

 

Платники податків повинні заповнити свою податкову 

декларацію на документах, що називаються PIT, формуляри 

PIT доступні в кожній податковій інспекції. У Польщі є багато 

типів PIT – тип бланка залежить від багатьох факторів. 

Декларацію про розмір отриманого доходу (понесені витрати) 

у податковому році можна здавати на підставі PIT-ів 36, 36-L, 
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37, 38 і 39. Перед заповненням PIT-а слід зв’язатися з 

податковою інспекцією і переконатися, який з документів PIT 

знаходить застосування в даній ситуації. Заповнений і 

підписаний PIT (непідписаний PIT розглядається як відсутність 

декларації) слід здати до Податкової інспекції за місцем 

проживання платника податків. До 30 квітня кожного року 

кожен платник податків (особа, яка сплачує податок) повинен 

подати до податкової інспекції податкову декларацію PIT. 

 

СIT (Прибутковий 

податок від юридичних 

осіб) 

Податок стосується загального доходу, отриманого на 

території Польщі юридичними особами, які мають Правління, 

або юридична адреса на території Польщі. Це єдиний податок і 

він становить 19%. 

Податок від спадщини і 

дарування 

Податок від спадщини і дарування стосується придбання прав 

власності та інших майнових прав, реалізованих на території 

Польщі, отриманих в результаті: 

⋅ спадкування, звичайного запису, подальшого запису, запису 

стягнення (віндикації), вказівок у заповіті 

⋅ дарчої, доручення дарувальника 

⋅ з набувальною давністю 

⋅ безкоштовного скасування спільної власності 

⋅ обов’язкової частки у спадщині, якщо спадкоємець не 

отримав її від спадкодавця у вигляді дарчоі або в порядку 

спадкування чи у вигляді запису. 

 

Сума податку залежить від ступеня родинних зв’язків і 

вартості успадкованих цінностей. 

Податок від цивільно-

правових дій 

Це податок від економічної діяльності, н-д: продажу або зміни 

майнових прав, що стосуються нерухомості. Заявка цивільно – 

правової дії (купівлі або продажу нерухомості) до 

оподаткування відбувається шляхом реєстрації договору в 

податковій інспекції за місцем знаходження нерухомості. 

Зазвичай це роблять обидві сторони угоди. 

Сільськогосподарський 

податок 

Податком обкладаються ділянки землі, які класифікуються як 

сільськогосподарські угіддя, а також сільськогосподарські 

угіддя з лісом і чагарником, за винятком ділянок, призначених 

для здійснення іншої, ніж сільське господарство, діяльності. 

Розмір податку залежить від якості землі. Податок сплачується 

в чотирьох частинах: до 15 березня, 15 травня, 15 вересня і 15 

листопада кожного податкового року. 

Лісовий податок Податком обкладаються земельні ділянки, які класифікуються 

як лісові угіддя, за винятком ділянок, призначених для 

здійснення іншої, ніж лісове господарство, діяльності. Податок 

сплачується в чотирьох частинах: до 15 березня, 15 травня, 15 

вересня і 15 листопада кожного податкового року (фізичними 

особами). Юридичні особи та організаційні одиниці платять 

податок щомісяця – до 15 числа кожного місяця. 

Податок на 

нерухомість 

Предметом оподаткування податком на нерухомість є: 

⋅ земельні ділянки 

⋅ будівлі або їх частини 

⋅споруди або їх частини, пов’язані із здійсненням 
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підприємницької діяльності. 

Розмір податку визначають гміни. Ставки оцінюються за 1 

квадратний метр і не можуть перевищувати ставок, 

оголошених Міністром фінансів на поточний рік. 

 

Податок на 

транспортні засоби 

Податок на транспортні засоби стосується власників: 

⋅ вантажівок з допустимою повною вагою, що перевищує 3,5 

тонн; 

⋅ напівпричепів і причепів, які разом з моторним транспортним 

засобом мають допустиму повну масу понад 7 тонн; 

⋅ автобусів. 

 

Податок сплачується у двох частинах: до 15 лютого і 15 

вересня кожного року. 

Тоннажний податок Стосується доходів, отриманих судноплавними підприємцями, 

які експлуатують морські торговельні судна в міжнародному 

судноплавстві з перевезення вантажів, пасажирів і морської 

рятувальної служби. Оподаткування відбувається за заявою 

платника податків. При виборі цієї форми оподаткування, 

отримані доходи не підлягають вже прибутковому 

оподаткуванню. Тоннажний податок сплачується щомісяця. 

VAT (Податок на 

додану вартість) 

Податок при купівлі продуктів харчування, одягу, послуги. 

Цей податок, як правило, включений у ціну товару або 

послуги. Йдеться про ціну брутто. Якщо ціна на нетто – це 

означає, що треба додати податок. Проте в магазинах і 

підприємствах побутового обслуговування ціни вже містять 

податок. 

 

У Польщі існують різні ставки податку ПДВ: 23%, 8%, 5%, 0%. 

Ця ставка залежить від роду товару і послуг. 

 

23% – Стандартна ставка ПДВ 

 

8% – Деякі фрукти та інші продукти харчування, добрива, 

деякі книги, газети і журнали, визначену фармацевтичну та 

медичну продукцію, деякі послуги сільського господарства і 

тваринництва. 

 

5% – Деякі фрукти, горіхи, спеції та інші продукти харчування, 

деякі книги та періодичні видання. 

 

3% – Деякі харчові продукти, лісові та рибні продукти, 

сільськогосподарські, тваринницькі та рибальські послуги, 

допоміжні послуги лісового господарства та лісозаготівлі. 

 

0% – Експорт товарів, внутрішньогалузеві поставки товарів, 

міжнародні транспортні послуги, принтери, сканери, 

процесори для комп’ютерів, серверів і т.д., комп’ютерне 

обладнання та приладдя для сліпих, пристрої передачі 

цифрових даних. 

 

Звільнені від сплати: служби охорони здоров’я, освіти, 
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соціального забезпечення і послуг, а також певні фінансові та 

страхові послуги. 

 

Іноземець, який здійснює власну підприємницьку діяльність, 

виконуючи різного роду послуги, повинен буде заплатити 

податок ПДВ до податкової інспекції, який він додавав своїм 

клієнтам. Податок ПДВ платиться в Податковій інспекції за 

місцем здійснення діяльності. 

Акцизний податок Акцизний податок є непрямим податком. Податок включений у 

ціну товару / послуги, і отже, сплачується у момент купівлі 

певних товарів. У Польщі акцизу підлягають: 

⋅ енергетичні вироби 

⋅ електроенергія 

⋅ алкоголь та алкогольні напої 

⋅ тютюнові вироби 

⋅ автомобілі 

Податок на ігри Податком обкладаються суб’єкти, що здійснюють 

підприємницьку діяльність у галузі азартних ігор і взаємних 

парі. Ставки податку залежать від типу гри. Податок 

сплачується щомісяця. 

 

Виграші, які отримує фізична особа, підлягають прибутковому 

податку від фізичних осіб (PIT). 

 

Податок на благодійність. 

У Польщі особливістю податкової системи є те, що кожен платник податків має право 

пожертвувати 1% від свого податку на благодійність.  Це право прописане у Законі про 

оподаткування фізичних осіб (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie: file:///C:/Users/User/Downloads/D2014000111801.pdf ). 

Платник податків не віддає тоді увесь свій податок до державного бюджету, а може 

допомогти одній з соціальних організацій, фондів, асоціацій. Такі організації можуть бути 

благодійними, можуть займатись освітою, соціальною допомогою, охороною прав 

людини, допомогою різних видів: юридичною, психологічною, соціальною. Платник 

податків має прямий вплив на те, як буде використана частина його податку. 

Не всі фонди та об'єднання мають статус благодійних, і тому не в кожен фонд чи 

об'єднання можна передати свій 1%, є офіційний перелік організацій, на які дозволено 

спрямовувати 1% від свого податку:   

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?szukanie=opp&wyniki=1. 

Організація, на рахунок якої можна перерахувати до 1% від свого податку, повинна мати 

статус суспільно-корисної організації (OPP). Офіційний список OPP готує Міністерство 

праці та соціальної політики (кожна організація має код - KRS). Для того, щоб увійти в 

офіційний список Міністерства праці та соціальної політики, організації повинні 

відповідати ряду умов – від ознак некомерційної організації до цілковитої фінансової 

прозорості.  

file:///C:/Users/User/Downloads/D2014000111801.pdf
http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?szukanie=opp&wyniki=1
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Щоб передати 1% від свого податку, потрібно у відповідне поле у податковій декларації 

записати номер організації (так званий номер KRS) та суму, яку хочеться передати (вона 

не може перевищувати 1% податку). 

У податковій декларації не потрібно зазначати назву організації, а тільки ввести 

реєстраційний номер і суму, яку платник податків бажає перерахувати.  

Кожна суспільно-корисна організація (OPP), яка отримує кошти від платників податків,  

зобов'язана подавати звіти про свою діяльність, тому перед входом в офіційний список 

Міністерства праці та соціальної політики (KRS) організації проходять детальну 

фінансову перевірку.  

Прохання про передачу 1% від податку на благодійність є невід'ємною частиною 

податкової декларації, в якій оподаткування відбувається згідно з: 

 Податковою шкалою (PIT-36, PIT-37) 

 19% ставкою податку на доходи від підприємницької діяльності та спеціальних 

галузей сільськогосподарського виробництва (PIT-36L) 

 єдиною ставкою податку 19% на дохід від продажу акцій або інших цінних паперів, 

або продажу акцій компанії з обмеженою відповідальністю, або від продажу 

похідних фінансових інструментів (PIT-38) 

 єдиної ставки податку 19% на дохід від продажу майна і майнових прав (PIT-39) 

 податку за єдиною ставкою на зареєстрований дохід (PIT-28) 

 

Податкову декларацію можна: 

 подати особисто у відповідному податковому органі 

 надіслати поштою 

 заповнити через Інтернет, використовуючи програму «e-Deklaracje» 

За допомогою електронного сервісу можна заповнити електронну декларацію та надіслати 

у Міністерство фінансів (скріншот електронної форми декларації вилучено із сайту: 

https://pit-format-online.pl/). 

 

 

https://pit-format-online.pl/
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Статистика та результати запровадження механізму переказу 

1% податку фізичних осіб на благодійність 

У перший рік (2004) запровадження механізму переказу 1% податку фізичних осіб на 

благодійність більше 80 тисяч платників податків, тобто 0,3% від загальної кількості 

платників податків, перерахували суму в понад 10,4 млн. злотих. У наступному році 

кількість таких платників податків збільшилася до 680 тисяч - 3% осіб, від загальної 

кількості платників податків перерахували уже 41,6 млн. злотих. 

У наступні роки інтерес до можливості перераховувати 1% податку на благодійність 

поступово збільшується. Значне збільшення кількості платників податків на благодійність 

1%, спостерігається у 2008 році. 

Це пов'язано зі зміною механізму розподілу (в перші роки, щоб пожертвувати 1% на 

благодійність, потрібно було надсилати декларацію у податкову, згодом з’явилася 

електронна форма подачі декларації у Міністерство фінансів). 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість 
платників 
податку на 
переказ 1% на 
благодійність 

80 
тис. 

680 
тис. 

1 
млн. 

1,6 
млн.  

5 млн.  7,3 
млн. 

8,6 
млн. 

10 
млн. 

11 
млн.  

11,5 млн. 12 
млн. 

12,4 
млн. 

Сума 
перерахована 
на суспільно-
корисні  
організації 
(OPP) (млн. 

10,4 41,6 62,3 105,4 298,3 381,5 360,9 403,9 459,4 482,2 511,0 557,6 
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злотих) 

 

Поляки найбільш охоче підтримують організації, які допомагають дітям. Багато коштів 

було направлено також тим організаціям, які займаються допомогою людям із фізичними 

проблемами та інвалідністю у різному віці.  

Список 10 організацій, які в 2014 році отримали найбільше грошей від платників 

податків.  

№ ОРГАНІЗАЦІЇ злотих/млн. 

1.  Фонд для дітей  136 189 516,87 

2.  Фонд підтримки інвалідів  20 716 552,76 

3.  Пряма допомога інвалідам "Авалон" 15 791 702,80 

4.  Фундація "Роса" 10 392 917,53 

5.  Студентська фундація  8 264 421,17 

6.  Фонд розвитку охорони здоров’я  6 353 187,59 

7.  Фонд імені Анни Димної  "Не зважаючи на все" 5 327 369,42 

8.  Фонд "Рятувати дітей з онкологічними захворюваннями" 5 168 613,46 

9.  "Фонд діти серця" 5 146 888,46 

10.  Фонд  "Наше майбутнє" 5 059 480,34 

 

Використані джерела 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

file:///C:/Users/User/Downloads/D2014000111801.pdf 

2. Naratunek.org [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу 

http://naratunek.org/wplacam/poradnik-podatnika/ 

3. Informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2014 rok [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5008832/Informacja+dotycz%C4%85ca+rycz

a%C5%82tu+od+przychod%C3%B3w+ewidencjonowanych+za+2014+rok 

4. Lorem ipsum dolor 1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1751189/broszura-1proc_naOPP.pdf 

5. Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 

przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok[Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: 

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5008832/Wykaz+organizacji+po%C5%BCytku

+publicznego,+kt%C3%B3re+w+2015+otrzyma%C5%82y+kwoty+1+proc. 

6. Migrant.info.pl [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:             

http://www.migrant.info.pl/pributkovij-podatok-z-fizichnix-osib-pit.html 

7. Sasconcierge.com [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:             

http://sasconcierge.com/uk/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0-

%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%

BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

file:///C:/Users/User/Downloads/D2014000111801.pdf
http://naratunek.org/wplacam/poradnik-podatnika/
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5008832/Informacja+dotycz%C4%85ca+rycza%C5%82tu+od+przychod%C3%B3w+ewidencjonowanych+za+2014+rok
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5008832/Informacja+dotycz%C4%85ca+rycza%C5%82tu+od+przychod%C3%B3w+ewidencjonowanych+za+2014+rok
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1751189/broszura-1proc_naOPP.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5008832/Wykaz+organizacji+po%C5%BCytku+publicznego,+kt%C3%B3re+w+2015+otrzyma%C5%82y+kwoty+1+proc
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5008832/Wykaz+organizacji+po%C5%BCytku+publicznego,+kt%C3%B3re+w+2015+otrzyma%C5%82y+kwoty+1+proc
http://www.migrant.info.pl/pributkovij-podatok-z-fizichnix-osib-pit.html
http://sasconcierge.com/uk/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96
http://sasconcierge.com/uk/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96
http://sasconcierge.com/uk/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96
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%BD%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 

8. Poradnik.ngo.pl [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  

http://poradnik.ngo.pl/organizacje-pozarzadowe-a-podatki 

            

Інформацію підготувала Оксана Савчук, 

аналітик ЄІДЦ 

 

http://sasconcierge.com/uk/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96
http://sasconcierge.com/uk/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96
http://poradnik.ngo.pl/organizacje-pozarzadowe-a-podatki

