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Powy sze regulacje stosuje si  z uwzgl dnieniem umów w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania. W niniejszej sprawie zastosowanie znajduj  uregu-
lowania zawarte w umowie mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Republik  Bu garii 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 
i maj tku, sporz dzona w Warszawie dnia 11.04.1994 roku.

Zatem, odnosz c si  do opodatkowania dochodów uzyskanych na terytorium 
Bu garii, podatnik maj cy miejsce zamieszkania na terytorium RP w my l art. 27 
ust. 8 updof,, który oprócz dochodów podlegaj cych opodatkowaniu, zgodnie 
z ust. 1, osi ga  równie  dochody z tytu u dzia alno ci wykonywanej poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze róde  przychodów znajduj cych si  poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów mi dzynarodowych – 
podatek okre la si  w nast puj cy sposób:
• do dochodów podlegaj cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje 

si  dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza si  
podatek wed ug skali okre lonej w ust. 1,

• ustala si  stop  procentow  tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
• ustalon  zgodnie z pkt 2 stop  procentow  stosuje si  do dochodu podlegaj ce-

go opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przedstawion  powy ej zasad  opodatkowania stosuje si  wy cznie, je eli 
podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania, osi gn  inne dochody podlegaj ce opo-
datkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych lub chcia  skorzysta  z preferencyjnego 
rozliczenia rocznego, np., jako osoba samotnie wychowuj ca dziecko. 

Zatem na gruncie powy ej wymienionych przepisów nale y stwierdzi , e po-
siadaj c miejsce zamieszkania w Polsce i uzyskuj c w trakcie 2021 roku dochody 
z kraju oraz z Bu garii b dzie Pani zobowi zana w terminie do 30 kwietnia 2022 
roku, do z o enia zeznania podatkowego PIT-36 wraz z za cznikiem PIT/ZG. 

W rocznym PIT zastosuje Pani metod  wy czenia z progresj  niezb dn  do 
obliczenia stopy podatkowej, która b dzie mia a zastosowanie do pozosta ych do-
chodów.

 Milena Wróbel

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 1a, art. 4a, art. 27 ust. 8 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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