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NACZELNIK 
URZĘDU SKARBOWEGO

W WĘGROWIE

 Węgrów, dnia 02 grudnia 2020 r.

ul. Kościelna 4, 07-100 Węgrów  |  tel.: +48 25 792 24 48 |  
fax: +48 25 792 24 48 wew. 37 us.wegrow@mf.gov.pl 

http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-wegrowie

Szanowni Państwo,

Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Węgrowie  bazując  na  dotychczasowej  pomyślnej

współpracy,  zwraca  się  z  uprzejmą  prośbą  o  nieodpłatne  rozpowszechnienie  na  stronie

internetowej poniższych informacji oraz załączonych materiałów nt.: 

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

 Jako  płatnik  (pracodawca)  masz  obowiązek  podać  w  formularzu  podatkowym
poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).

 Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu
wywiązanie się z obowiązków podatkowych.

 Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój
e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Wypełniasz PIT dla pracownika - wpisz poprawny PESEL lub NIP

Płatnik  (pracodawca)  ma  obowiązek  wpisać  w  formularzu  prawidłowy  NIP  lub  PESEL
podatnika  (swojego  pracownika).  Błędem  jest  np.  wpisywanie  ciągu  tych  samych  cyfr  (jak
1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu
skarbowego  uniemożliwi  bądź  utrudni  podatnikowi  (pracownikowi)  wywiązanie  się  z
obowiązków w PIT.

Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli  na jednoznaczną identyfikację podatnika
(pracownika).  Dzięki  temu  jego  zeznanie  podatkowe  zostanie  wygenerowane  i
udostępnienie                      w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Ponadto podatnik
(pracownik) zaloguje się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących,
na które składają się  m.in.  PESEL lub NIP, złoży zeznanie podatkowe przy użyciu np.
bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co
może spowodować zwrot nadpłaty podatku.

               Jeśli pracownik jest obcokrajowcem, wskaż mu jak uzyska PESEL lub NIP

Jeżeli  pracownik  jest  cudzoziemcem  i  mieszka  w  Polsce,  powinien  posiadać  identyfikator
podatkowy PESEL. Może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy,
urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
www.mazowieckie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organów na tablicach informacyjnych.



Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest:

 organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),
 organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się

zameldować,
 Urząd Dzielnicy  Warszawa -  Śródmieście  (ul.  Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy

podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl, również
w języku angielskim i ukraińskim. 

W  przypadku  odmowy  podatnik  (twój  pracownik)  może  wystąpić  o  nadanie  NIP.  Wzór
zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na: www.podatki.gov.pl

Dodatkowe informacje na www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika/

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Węgrowie

Edyta Bardadyn
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki: 
1. materiały informacyjne – 4 szt. 

Otrzymują:
1. Adresat: 
a) Głos  Węgrowa  i  Okolic  ul.  Słowackiego  17/27,07-100 Węgrów-  wyłącznie  za  pośrednictwem  poczty

elektronicznej: redakcja@gwio.pl, 
b) Urząd  Gminy  Grębków  ul.  Wspólna  5,  07-110  Grębków-  wyłącznie  za  pośrednictwem  poczty

elektronicznej: gmina@grebkow.pl
c) Urząd Miejski w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 1607-100 Węgrów- wyłącznie za pośrednictwem E-PUAP:

/umwegrow/skrytka

d) Starostwo Powiatowe w Węgrowie ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów- wyłącznie za pośrednictwem E-
PUAP:  /kwbl6t650e/skrytka

e) Urząd Gminny w Korytnicy ul. Adama Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica- wyłącznie za pośrednictwem
E-PUAP: /1f971cpvbq/skrytka

f) Urząd Gminy Liw  ul. Adama Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów- wyłącznie za pośrednictwem E-PUAP:
/7k1j99qqjo/skrytka 

g) Urząd Gminy w Miedznie ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna- wyłącznie za pośrednictwem E-PUAP:
/366ap2kaiu/skrytka 

h) Urząd  Gminy  Sadowne  ul.  Kościuszki  3,  07-140  Sadowne-  wyłącznie  za  pośrednictwem  E-PUAP:
/0312ysomnh/skrytka

mailto:redakcja@gwio.pl
mailto:gmina@grebkow.pl
http://www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika/
http://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/#NIP-7
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow


i) Urząd  Gminy  Stoczek  ul.  Kosowska  5,  07-104  Stoczek  -  wyłącznie  za  pośrednictwem  E-PUAP:
/1227ulvmjp/skrytka

j) Urząd Gminy Wierzbno, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno  - wyłącznie za pośrednictwem E-PUAP: 
/nqnn789a22/skrytka

k) Urząd Miejski w Łochowie Gmina Łochów Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów   - wyłącznie za pośrednictwem
E-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP

2. A/a

Sporządziła:
Karolina Krasnodębska 
e-mail: karolina.krasnodebska@mf.gov.pl
tel. 25 792 24 48 wew. 31
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