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Agenda szkolenia
1. Rodzaje obowiązku podatkowego (ograniczony i nieograniczony) zatrudnionych w Polsce
cudzoziemców
2. Status rezydencji podatkowej według polskich przepisów i umowy z Ukrainą
3. Miejsce zamieszkania Ukraińca zarabiającego w Polsce (w tym aspekt trwającej w Ukrainie wojny)
4. Rozliczanie świadczeń ze stosunku pracy
5. Umowy cywilnoprawne rozliczane ryczałtowo
6. Umowy cywilnoprawne rozliczane na zasadach ogólnych
7. Wpływ ukraińskiego certyfikatu rezydencji na rozliczanie wynagrodzeń otrzymywanych w Polsce
8. Prawo zatrudnionych w Polsce Ukraińców do ulg podatkowych
(w tym zerowego PIT, ulgi dla klasy średniej, ulgi 4+ itp.)
9. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w świetle umowy z Ukrainą
10. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
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Rezydenci

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

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).
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Dochody uzyskiwane w Polsce
Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o
których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu
na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na
miejsce wypłaty wynagrodzenia;
3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej
nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do
takiej nieruchomości.
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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.
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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 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.
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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);
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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;
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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;
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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.
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Przychody ze stosunku pracy
Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz
spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz
wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło
finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze,
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody,
ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy
ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za
pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń
częściowo odpłatnych.
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Ogólna definicja przychodów
Przychodami są:
1) otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym:
a) pieniądze i
b) wartości pieniężne oraz
2) wartość otrzymanych:
a) świadczeń w naturze i
b) innych nieodpłatnych świadczeń.
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Koszty uzyskania ze stosunku pracy
Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku
pracy oraz pracy nakładczej:
1)
wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy
podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego
stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
2)
nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje
przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy,
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
3)
wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy
miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której
znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
4)
nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje
przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy,
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania
podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje
dodatku za rozłąkę.
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Koszty przy umowach cywilnoprawnych
•
•
•
•

W przypadku umów zlecenia – 20% (50% z prawami autorskimi)
W przypadku umów o dzieło – 20% (50% z prawami autorskimi)
W przypadku osób pełniących obowiązki obywatelskie – 20% (od 2022 r.)
W przypadku kontraktów menedżerskich, członków organów osób prawnych – 250 zł

•
✓
✓
✓

Przychody z działalności wykonywanej osobiście bez kosztów:
nagrody w konkursach (10% podatku)
umowy z nierezydentami podatkowymi (20% podatku)
umowy do 200 zł miesięcznie (17% podatku)
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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
• Zasady opodatkowania:
• ryczałt podatkowy (20% bez KUP)
• zaliczki (17% 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 lub brak podatku w zależności od przyjętej
interpretacji
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Zerowy PIT
Od 1.01.2022 r. ze zwolnienia do kwoty 85 528 zł będą mogli korzystać podatnicy:
• do 26 roku życia (148)
• powracający z zagranicy (152)
• posiadający co najmniej 4 dzieci (153)
• emeryci i renciści (154)
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Ulga dla klasy średniej (roczna)
Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności
gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru:
• 1) (A x 6,68% - 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i
nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
• 2) (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty
133 692 zł
- w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających
opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy
nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z
pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów z tytułu
prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne,
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.
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Ulga dla klasy średniej (miesięczna)
Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości
wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych
w art. 27, płatnik pomniejsza dochód ustalony zgodnie z ust. 2, o kwotę ulgi dla pracowników, o
której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa, w wysokości obliczonej według wzoru:
• 1) (A x 6,68% - 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i
nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
• 2) (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty
11 141 zł
- w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku
pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu
zgodnie z art. 27.

21

Składki ZUS
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w
Kijowie dnia 18 maja 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1373)
Artykuł 6
Jeżeli artykuły 7 i 8 niniejszej Umowy nie stanowią inaczej, osoba, do której stosuje się niniejsza
Umowa podlega ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony, na której terytorium wykonuje
pracę.
Artykuł 7
1. Jeżeli osoba zatrudniona u pracodawcy zarejestrowanego na terytorium jednej Umawiającej
się Strony, zostanie wysłana na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, celem wykonywania
pracy na rachunek tego pracodawcy, podlega ona ustawodawstwu pierwszej Umawiającej się
Strony, pod warunkiem, że przewidywany okres wykonywania pracy nie przekracza 24 miesięcy.
Jeżeli okres wykonywania pracy przedłuży się ponad 24 miesiące, ustawodawstwo pierwszej
Umawiającej się Strony jest nadal stosowane przez kolejny okres nie przekraczający 36
miesięcy, pod warunkiem, że władza właściwa drugiej Umawiającej się Strony, lub instytucja
upoważniona przez tę władzę, udzieli na to zgody.
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