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Rezydenci podatkowi

• Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, podlegają obowiązkowi 
podatkowemu od całości swoich dochodów 
(przychodów) bez względu na miejsce 
położenia źródeł przychodów (nieograniczony 
obowiązek podatkowy).
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Nierezydenci podatkowi

• Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 
zamieszkania, podlegają obowiązkowi 
podatkowemu tylko od dochodów 
(przychodów) osiąganych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony 
obowiązek podatkowy).



Miejsce zamieszkania

Na gruncie polskim miejscem zamieszkania jest
miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z
zamiarem stałego pobytu.
Dla celów podatkowych za osobę mającą miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
centrum interesów osobistych lub gospodarczych
(ośrodek interesów życiowych) lub
2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.



Miejsce zamieszkania OECD

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i
majątku, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz.U. z 1994
r. Nr 63, poz. 269 z późn.zm.):
W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "osoba mająca miejsce
zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą
osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam
opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego
pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze.
Jednakże określenie to nie obejmuje osoby, która podlega
opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie z tytułu dochodu
uzyskiwanego tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku znajdującego
się w danym Państwie.



Miejsce zamieszkania OECD

Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w
obu Umawiających się Państwach, to jej status
będzie określony według następujących zasad:
a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania
w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma
ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe
miejsce zamieszkania w obu Umawiających się
Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce
zamieszkania w tym Państwie, z którym ma
ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze
(ośrodek jej interesów życiowych);



Miejsce zamieszkania OECD

Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w
obu Umawiających się Państwach, to jej status
będzie określony według następujących zasad:

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Umawiającym
się Państwie osoba ma ośrodek interesów
życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego
miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się
Państw, to uważa się ją za mającą miejsce
zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w
którym zwykle przebywa;



Miejsce zamieszkania OECD

Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w
obu Umawiających się Państwach, to jej status
będzie określony według następujących zasad:

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu
Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w
żadnym z nich, to będzie ona uważana za mającą
miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego
jest obywatelem;



Miejsce zamieszkania OECD

Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w
obu Umawiających się Państwach, to jej status
będzie określony według następujących zasad:

d) jeżeli jest ona obywatelem obu Państw lub nie
jest obywatelem żadnego z nich, właściwe
władze Umawiających się Państw rozstrzygną
zagadnienie w drodze wzajemnego
porozumienia.



Nielegalne zatrudnienie

Przez nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę
zarobkową rozumie się:

a) zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez
potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju
zawartej umowy i jej warunków,

b) niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną
pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego,

c) podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności bez powiadomienia o tym
właściwego powiatowego urzędu pracy.
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Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

• Przez nielegalne wykonywanie pracy przez
cudzoziemca rozumie się wykonywanie pracy
przez cudzoziemca, który nie jest uprawniony do
wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1
ustawy o promocji zatrudnienia lub nie posiada
odpowiedniego zezwolenia na pracę, nie będąc
zwolnionym na podstawie przepisów
szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia
na pracę, lub którego podstawa pobytu nie
uprawnia do wykonywania pracy.
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Zatrudnianie cudzoziemców

Aby zatrudnić cudzoziemca należy:

1) sprawdzić legalność pobytu w Polsce

2) zalegalizować jego pracę

3) dopełnić dodatkowych formalności

4) w pozostałym zakresie – postępować tak, jak 
w przypadku Polaków
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Nielegalny pobyt a KUP

• Nie zalicza się do kosztów uzyskania należnych, wypłaconych,
dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat,
świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art.
12 ust. 1 i art. 13 pkt 2, 5 i 7-9 PIT cudzoziemcowi, który w
okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście
działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie
posiadał ważnego, wymaganego na podstawie odrębnych
przepisów, dokumentu uprawniającego do pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także składek z tytułu
tych należności w części finansowanej przez płatnika składek
oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi;

• Art. 23 ust. 1 pkt 55b PIT / Art. 16 ust. 1 pkt 57b CIT
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Koronawirus a zezwolenia pobytowe

• Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia 
na pobyt czasowy wypada w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega 
przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu 
odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

• Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w okresie biegu przedłużonego terminu uważa się za 
legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w powyższym 
terminie.

• Powyższe stosuje się odpowiednio do terminów 
stosowanych do zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na 
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

• Art. 15z antyCOVID



Legalność pobytu
W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia 
epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej:

1) na podstawie wizy Schengen,

2) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,

3) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,

4) w ramach ruchu bezwizowego,

5) na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii 
Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii 
Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii 
Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii 
Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- jego pobyt na tym 
terytorium uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu 
wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30. dnia następującego 
po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, 
który obowiązywał jako ostatni.

• Art. 15z1 antyCOVID



Legalność pobytu

• Cudzoziemcy są uprawnieni do wykonywania pracy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu 
uznawanego za legalny, o którym mowa na poprzednim 
slajdzie, jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę lub 
ważne zezwolenie na pracę sezonową.

• Cudzoziemcy są uprawnieni do wykonywania pracy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu 
uznawanego za legalny, jeżeli posiadają oświadczenie o 
powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji 
oświadczeń, w tym oświadczenie, które zgodnie z art. 
15zzq ust. 3 antyCOVID umożliwia wykonywanie pracy 
w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem.

• Art. 15z1 antyCOVID



Karty pobytu

• Ważność kart pobytu, których okres ważności 
upłynął w czasie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża 
się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze 
stanów, który obowiązywał jako ostatni.

• W przypadku powyższym nie wydaje się i nie 
wymienia kart pobytu.

• Art. 15z2 antyCOVID



Zaświadczenia tożsamości

• Ważność tymczasowych zaświadczeń 
tożsamości cudzoziemca, których okres 
ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża 
się do 30. dnia od odwołania tego, ze stanów, 
który obowiązywał jako ostatni.

• W powyższym przypadku nie wydaje się 
tymczasowych zaświadczeń tożsamości 
cudzoziemca.

• Art. 15z3 antyCOVID



Wiza krajowa i karta pobytu

• Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy 
krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres 
ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. 
dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który 
obowiązywał jako ostatni. W takim przypadku w dokumencie 
podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.

• Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy 
przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-
2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa 
do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze 
stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takim przypadku nie 
wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.

• Art. 15zd antyCOVID



Przedłużenie ważności zezwoleń

• Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 
88 ust. 1 pkt 1-5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 
1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), przypada w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega 
przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu 
odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Przepis zdania 
pierwszego stosuje się odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia 
na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.

• W przypadku przedłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę wniosek o 
przedłużenie zezwolenia składa się nie wcześniej niż w terminie 90 dni 
przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę określonego w tym 
zezwoleniu i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności 
przedłużonego w powyższy sposób.

• Art. 15zzq antyCOVID



Przedłużenie ważności zezwoleń

• Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji 
oświadczeń wskazano okres pracy, którego koniec 
przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może 
wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz 
podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub 
okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30. 
dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, 
który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na 
pracę.

• Art. 15zzq antyCOVID



Opuszczanie terenu RP

• Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym 
mowa w art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach (np. w związku z 
odmową przedłużenia wizy) wypada w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z 
COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do 
upływu 30. dnia następującego po odwołaniu 
tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

• Art. 15zzza antyCOVID



Dobrowolny powrót

• Jeżeli ostatni dzień terminu dobrowolnego 
powrotu, o którym mowa w art. 315 ust. 1 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach, wypada w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z 
COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do 
upływu 30. dnia następującego po dniu 
odwołania tego ze stanów, który obowiązywał 
jako ostatni.

• Art. 15zzzb antyCOVID



Stosunek pracy

• Przychody ze stosunku pracy rozliczane są 
praktycznie tak samo w przypadku Polaków i 
cudzoziemców. 

• W zasadzie jedyna odmienność dotyczy 
właściwości organów podatkowych - jeżeli 
cudzoziemiec nie ma miejsca zamieszkania na 
terytorium Polski formularze podatkowe (PIT-
11) należy kierować do urzędu właściwego 
rzeczowo w sprawach cudzoziemców.
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Działalność wykonywana osobiście

• Rodzaje działalności wykonywanej osobiście:
• umowy o dzieło
• umowy zlecenia
• kontrakty menedżerskie
• członkostwo w organach osób prawnych

• Zasady opodatkowania:
• ryczałt podatkowy (20% bez KUP) 
• zaliczki (18% PIT - KUP)
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Ryczałt czy zaliczka

1) umowa o pracę – zaliczka (brak ryczałtu)

2) umowa cywilnoprawna:

– Pobyt do 183 dni 

– ośrodek interesów życiowych w Polsce – zaliczka

– ośrodek interesów życiowych poza Polską – ryczałt 

– Pobyt powyżej 183 dni 

– brak zagranicznego CR – zaliczka

– zagraniczne CR – ryczałt
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Działalność samodzielna, 
czy praca najemna

•Art. 14 Umowy z Ukrainą lub RFN
•Dochody, które osoba mająca miejsce
zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga
z wykonywania wolnego zawodu albo z innej
działalności o samodzielnym charakterze,
podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie,
chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą
placówką w drugim Umawiającym się Państwie
dla wykonywania swej działalności. Jeżeli
dysponuje ona taką stałą placówką, to dochody
mogą być opodatkowane w drugim Państwie,
jednak tylko w takim zakresie, w jakim mogą być
przypisane tej stałej placówce.
•Określenie "wolny zawód" obejmuje w
szczególności samodzielnie wykonywaną
działalność naukową, literacką, artystyczną,
wychowawczą lub oświatową, jak również
samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy,
prawników, inżynierów, architektów oraz
dentystów i księgowych.

•Art. 15 Umowy z Ukrainą lub RFN
•Płace, uposażenia i inne podobne
wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce
zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga
z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko
w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest
w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca
jest tam wykonywana, to osiągane za nią
wynagrodzenie może być opodatkowane w tym
drugim Państwie.
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Przestój

• Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca 
wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy.

• Wynagrodzenie powyższe jest dofinansowywane ze środków Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu 
pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, 
których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 
którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 
300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

• Art. 15g antyCOVID



Redukcja etatu

• Pracodawcy mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie 
więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

• Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w 
ust. 8, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, 
których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na 
dzień złożenia wniosku.

• Art. 15g antyCOVID



Redukcja a cudzoziemiec

• Jeżeli cudzoziemiec posiadający zezwolenie na 
pracę zostaje objęty obniżonym wymiarem 
czasu pracy na zasadach określonych ustawą z 
dnia 11 października 2013 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc 
pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 669), uzyskanie 
nowego zezwolenia na pracę nie jest 
wymagane.

• Art. 88f ust. 1c promocji zatrudnienia



Zapraszamy do zadawania pytań



Paweł Ziółkowski
prawnik, specjalista w dziedzinie prawa pracy i podatków

ROZLICZANIE CUDZOZIEMCÓW I DOFINANSOWANIA 
W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ


