
Якщо вирішете перейти до e-TOLL вже сьогодні до  
30 вересня 2021 р. за проїзд по платних дорогах, охоплених 
електронною оплатою також оплатою за проїзд автобаном 

для легкових автомобілів на відрізку Konin-Stryków (A2)  
і Wrocław-Sośnica (A4), заплатите на 25% менше.

UA

viaTOLL лише  
до 30 вересня 

Перейдіть до  
e-TOLL

До кінця вересня будете 

платити на 25% менше  

за допомогою e-TOLL



Zobacz	jak	wyrejestrować	się	 
z	viaTOLL

Do	30	września	2021	r.
• zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK 
 viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać 
 zwrot kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). 

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• złóż w MOK viaTOLL
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl
• wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka 
 pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK viaTOLL
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
  lub kontakt@etoll.gov.pl
 – wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: 
  Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Po	30	września	2021	r.
• prześlij zdjęcie viaBOX – najlepiej w formacie  
 .jpg z widocznym i czytelnym numerem  
 identyfikacyjnym na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot  
 kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). Możesz to zrobić do	30	września 
 2022 r. Po tym terminie środki pozostałe  
 na twoim koncie w viaTOLL zostaną przekazane 
 do Krajowego Funduszu Drogowego

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl
• złóż na stronie internetowej etoll.gov.pl

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?	
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres kontakt@etoll.gov.pl 
  lub info@viatoll.pl

Od	24	czerwca	2021	r.	działa	system	e-TOLL.	 
Po	okresie	przejściowym	zastąpi	dotychczasowy	
system	viaTOLL,	który	zostanie	wygaszony	 
do	30	września	2021	r.

Jak	zarejestrować	się	w	e-TOLL?
• online	wchodząc	na	stronę	etoll.gov.pl 
 Nie podpisujesz żadnej umowy.
•	 w	Miejscu	Obsługi	Klienta	(MOK)	e-TOLL 
 Lista już otwartych MOK e-TOLL dostępna  
 na stronie etoll.gov.pl

Jak	przekazywać	dane	
do	systemu	e-TOLL?

Masz	do	wyboru:
•	 aplikację	e-TOLL	PL na urządzenia mobilne
 – pobierz ją bezpłatnie w Google Play  
  i App Store. W aplikacji wniesiesz opłatę  
  za przejazd drogami płatnymi, doładujesz  
  i monitorujesz konto, oraz realizujesz  
  obowiązki przewoźników towarów wrażliwych 
  w systemie SENT-GO
•	 urządzenie	pokładowe	OBU	lub	ZSL 
 – możesz nabyć u zewnętrznych operatorów  
  OBU/ZSL
 – sprawdź na stronie etoll.gov.pl, którzy 
  operatorzy i typy urządzeń są zgodne 
  z systemem e-TOLL
Tylko	takie	urządzenie	będzie	można	przypisać	 
do	zarejestrowanego	konta	w	IKK	(Internetowe	
Konto	Klienta).

Система e-TOLL працює з 24 червня 
2021 року. Після перехідного періоду він 
замінить існуючу систему viaTOLL, яка буде 
припинена до 30 вересня 2021 року.

Як зареєструватися в e-TOLL?
• онлайн, відвідавши etoll.gov.pl 
 Не підписуєте жодного договору.
• у Центрі обслуговування клієнтів (MOK) 
 e-TOLL
Список вже відкритих MOK e-TOLL доступний за 
адресою etoll.gov.pl

Як передати дані в систему 
e-TOLL?
У вас є вибір:
• додаток e -TOLL PL для мобільних пристроїв  
 – завантажте його безкоштовно в Google Play 
 та App Store. У додатку ви сплачуєте плату 
 за платні дороги, поповнюєте та контролюєте 
 свій рахунок, а також виконуєте зобов’язання 
 перевізників делікатних вантажів у системі 
 SENT-GO
• бортовий пристрій OBU або ZSL 
 – можете купити його у зовнішніх операторів 
  OBU / ZSL
 – перевірте на веб-сайті etoll.gov.pl,  
  які оператори та типи пристроїв сумісні  
  з системою e-TOLL
Тільки такий пристрій може бути 
призначений для зареєстрованого 
облікового запису в IKK (обліковий запис 
клієнта Інтернету).



Masz pytania?

1.	Wejdź	 
 na etoll.gov.pl

2.	Zadzwoń
	 Telefoniczne	Centrum	Obsługi	Klienta	
 800 101 101  
 numer bezpłatny dla użytkowników telefonów  
 stacjonarnych w Polsce 

 +48 22 521 10 10  
 numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych 
 i dla użytkowników z zagranicy (informacja w języku polskim, 
 angielskim, niemieckim i rosyjskim)

3. Napisz  
 na adres poczty elektronicznej 
 kontakt@etoll.gov.pl

4.	Odwiedź  
 Miejsca Obsługi Klienta. 
 Znajdź najbliższy na etoll.gov.pl

Poborca opłat
Szef	Krajowej	Administracji	Skarbowej	
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Ministerstwo Finansów

Jeśli zdecydujesz się na przejście do e-TOLL już dziś  
do 30 września 2021 r. za przejazd po drogach płatnych objętych 

opłatą elektroniczną oraz opłatą za przejazd autostradą  
dla samochodów osobowych na odcinku Konin-Stryków (A2)  

i Wrocław-Sośnica (A4) zapłacisz o 25% mniej.

Już	działa	system	e-TOLL!

Poruszasz się po drogach płatnych pojazdami  
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  
lub zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony?  
Zarejestruj	się	w	e-TOLL	i	wyrejestruj	z	viaTOLL.

Ze względu na zmianę struktury danych oraz  
zmiany w systemie – migracja danych z viaTOLL  
nie jest możliwa.

	 W	e-TOLL	nie	musisz	podpisywać	umowy.
 Wystarczy rejestracja online – najprościej przez  
 Internetowe Konto Klienta (IKK).

Uwaga, nie możesz korzystać jednocześnie  
z urządzeń viaTOLL i e-TOLL. 
Aby	uniknąć	podwójnego	naliczania	opłat,	 
korzystaj z urządzenia tylko w jednym systemie.

System	e-TOLL	to	korzyści	dla	użytkowników:
• możliwość wyboru narzędzia do przekazywania 
 danych do systemu
• Internetowe Konto Klienta (IKK) z kompleksową 
 obsługą online bez konieczności wizyty  
 w Miejscach Obsługi Klienta
• nowoczesne formy płatności i kanały  
 komunikacji dostępne 24/7
• usługa e-TOLL i SENT w jednej aplikacji mobilnej
• pośrednictwo operatorów kart flotowych  
 w rejestracji i opłatach

PL

viaTOLL tylko 
do 30 września

Przejdź do 
e-TOLL

Do końca września 

z e-TOLL zapłacisz 

o 25% mniej

Система e-TOLL вже 
функціонує!

Їдете платними дорогами транспортними 
засобами з допустимою загальною вагою або 
групою транспортних засобів понад 3,5 тонни? 
Зареєструйтесь у e-TOLL та скасуйте 
реєстрацію з viaTOLL.

Через зміну структури даних та змін у системі - 
міграція даних з viaTOLL неможлива.

 З e-TOLL вам не потрібно підписувати 
 договір. Реєстрації в Інтернеті  
 достатньо – найпростіше через обліковий 
 запис клієнта (IKK).

Увага, ви не можете використовувати пристрої 
viaTOLL та e-TOLL одночасно.
Щоб уникнути подвійного виставлення 
рахунків, використовуйте пристрій лише  
в одній системі.

Система e-TOLL приносить користувачам 
переваги:
• можливість вибрати інструмент для передачі 
 даних до системи
• Обліковий запис клієнта (IKK) з комплексним 
 онлайн сервісом без необхідності відвідувати 
 пункти обслуговування клієнтів
• сучасні форми оплати та канали зв’язку, 
 доступні цілодобово та без вихідних
• послуги e-TOLL та SENT в одному мобільному  
 додатку
• посередництво операторів флотських карток 
 у реєстрації та розрахунках



Zobacz	jak	wyrejestrować	się	 
z	viaTOLL

Do	30	września	2021	r.
• zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK 
 viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać 
 zwrot kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). 

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• złóż w MOK viaTOLL
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl
• wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka 
 pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK viaTOLL
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
  lub kontakt@etoll.gov.pl
 – wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: 
  Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Po	30	września	2021	r.
• prześlij zdjęcie viaBOX – najlepiej w formacie  
 .jpg z widocznym i czytelnym numerem  
 identyfikacyjnym na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot  
 kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). Możesz to zrobić do	30	września 
 2022 r. Po tym terminie środki pozostałe  
 na twoim koncie w viaTOLL zostaną przekazane 
 do Krajowego Funduszu Drogowego

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl
• złóż na stronie internetowej etoll.gov.pl

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?	
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres kontakt@etoll.gov.pl 
  lub info@viatoll.pl

Od	24	czerwca	2021	r.	działa	system	e-TOLL.	 
Po	okresie	przejściowym	zastąpi	dotychczasowy	
system	viaTOLL,	który	zostanie	wygaszony	 
do	30	września	2021	r.

Jak	zarejestrować	się	w	e-TOLL?
• online	wchodząc	na	stronę	etoll.gov.pl 
 Nie podpisujesz żadnej umowy.
•	 w	Miejscu	Obsługi	Klienta	(MOK)	e-TOLL 
 Lista już otwartych MOK e-TOLL dostępna  
 na stronie etoll.gov.pl

Jak	przekazywać	dane	
do	systemu	e-TOLL?

Masz	do	wyboru:
•	 aplikację	e-TOLL	PL na urządzenia mobilne
 – pobierz ją bezpłatnie w Google Play  
  i App Store. W aplikacji wniesiesz opłatę  
  za przejazd drogami płatnymi, doładujesz  
  i monitorujesz konto, oraz realizujesz  
  obowiązki przewoźników towarów wrażliwych 
  w systemie SENT-GO
•	 urządzenie	pokładowe	OBU	lub	ZSL 
 – możesz nabyć u zewnętrznych operatorów  
  OBU/ZSL
 – sprawdź na stronie etoll.gov.pl, którzy 
  operatorzy i typy urządzeń są zgodne 
  z systemem e-TOLL
Tylko	takie	urządzenie	będzie	można	przypisać	 
do	zarejestrowanego	konta	w	IKK	(Internetowe	
Konto	Klienta).

Дізнайтесь, як скасувати 
підписку на viaTOLL
До 30 вересня 2021 р
• поверніть бортовий пристрій viaBOX  
 в MOK viaTOLL або надішліть його  
 за адресою: поштова скринька 528, Познань 
 9, 60-967 Познань, щоб отримати повернення 
 застави за пристрій
• повернути або перевести на e-TOLL всі  
 кошти, що залишилися на вашому рахунку 
 (повернення залишку, депозит viaBOX  
 та забезпечення готівкою).

Ще не зареєструвалися на e-TOLL?
Заповніть форму, доступну на веб-сайті  
viatoll.pl, та виберіть один із наступних варіантів:
• подати його в MOK viaTOLL
• надішліть його електронною поштою  
 на адресу info@viatoll.pl
• надішліть його традиційною поштою на 
адресу: Skrytka Poczka 528, Poznań 9, 60-967 
Poznań

Ви зареєструвалися в e-TOLL?
• подати розпорядження до IKK
• заповніть форму, доступну на веб -сайті  
 etoll.gov.pl, та виберіть один із варіантів:
 – складіть в MOK viaTOLL
 – складіть в MOK e-TOLL
 – надіслати електронною поштою на адресу 
  info@viatoll.pl або kontakt@etoll.gov.pl 
 – надішліть його традиційною поштою  
  на адресу: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9,  
  60-967 Poznań



Zobacz	jak	wyrejestrować	się	 
z	viaTOLL

Do	30	września	2021	r.
• zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK 
 viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać 
 zwrot kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). 

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• złóż w MOK viaTOLL
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl
• wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka 
 pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK viaTOLL
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
  lub kontakt@etoll.gov.pl
 – wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: 
  Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Po	30	września	2021	r.
• prześlij zdjęcie viaBOX – najlepiej w formacie  
 .jpg z widocznym i czytelnym numerem  
 identyfikacyjnym na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot  
 kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). Możesz to zrobić do	30	września 
 2022 r. Po tym terminie środki pozostałe  
 na twoim koncie w viaTOLL zostaną przekazane 
 do Krajowego Funduszu Drogowego

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl
• złóż na stronie internetowej etoll.gov.pl

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?	
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres kontakt@etoll.gov.pl 
  lub info@viatoll.pl

Od	24	czerwca	2021	r.	działa	system	e-TOLL.	 
Po	okresie	przejściowym	zastąpi	dotychczasowy	
system	viaTOLL,	który	zostanie	wygaszony	 
do	30	września	2021	r.

Jak	zarejestrować	się	w	e-TOLL?
• online	wchodząc	na	stronę	etoll.gov.pl 
 Nie podpisujesz żadnej umowy.
•	 w	Miejscu	Obsługi	Klienta	(MOK)	e-TOLL 
 Lista już otwartych MOK e-TOLL dostępna  
 na stronie etoll.gov.pl

Jak	przekazywać	dane	
do	systemu	e-TOLL?

Masz	do	wyboru:
•	 aplikację	e-TOLL	PL na urządzenia mobilne
 – pobierz ją bezpłatnie w Google Play  
  i App Store. W aplikacji wniesiesz opłatę  
  za przejazd drogami płatnymi, doładujesz  
  i monitorujesz konto, oraz realizujesz  
  obowiązki przewoźników towarów wrażliwych 
  w systemie SENT-GO
•	 urządzenie	pokładowe	OBU	lub	ZSL 
 – możesz nabyć u zewnętrznych operatorów  
  OBU/ZSL
 – sprawdź na stronie etoll.gov.pl, którzy 
  operatorzy i typy urządzeń są zgodne 
  z systemem e-TOLL
Tylko	takie	urządzenie	będzie	można	przypisać	 
do	zarejestrowanego	konta	w	IKK	(Internetowe	
Konto	Klienta).

Після 30 вересня 2021 р 
• надішліть фотографію viaBOX – бажано 
 у форматі .jpg з видимим та розбірливим 
 ідентифікаційним номером на адресу 
 info@viatoll.pl або kontakt@etoll.gov.pl,  
 щоб повернути заставу за пристрій
• повернути або перевести на e-TOLL  
 всі кошти, що залишилися на вашому рахунку 
 (повернення залишку, депозит для viaBOX  
 та забезпечення готівкою). Ви можете 
 зробити це до 30 вересня 2022 р.  
 Після цієї дати кошти, що залишилися на 
 вашому рахунку viaTOLL, будуть перераховані  
 до Національного дорожнього фонду

Ще не зареєструвалися на e-TOLL?
Заповніть форму, доступну на веб -сайті viatoll.
pl, та виберіть один із наступних варіантів:
• надішліть його електронною поштою на 
 адресу info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl 
• подати його на веб -сайті etoll.gov.pl 

Ви зареєструвалися в e-TOLL?
• подати інструкцію до IKK
• заповніть форму, доступну на веб -сайті  
 etoll.gov.pl, та виберіть один із варіантів:
 – складіть в MOK e-TOLL
 – надіслати електронною поштою на адресу 
  kontakt@etoll.gov.pl або info@viatoll.pl



Masz pytania?

1.	Wejdź	 
 na etoll.gov.pl

2.	Zadzwoń
	 Telefoniczne	Centrum	Obsługi	Klienta	
 800 101 101  
 numer bezpłatny dla użytkowników telefonów  
 stacjonarnych w Polsce 

 +48 22 521 10 10  
 numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych 
 i dla użytkowników z zagranicy (informacja w języku polskim, 
 angielskim, niemieckim i rosyjskim)

3. Napisz  
 na adres poczty elektronicznej 
 kontakt@etoll.gov.pl

4.	Odwiedź  
 Miejsca Obsługi Klienta. 
 Znajdź najbliższy na etoll.gov.pl

Poborca opłat
Szef	Krajowej	Administracji	Skarbowej	
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Ministerstwo Finansów

Jeśli zdecydujesz się na przejście do e-TOLL już dziś  
do 30 września 2021 r. za przejazd po drogach płatnych objętych 

opłatą elektroniczną oraz opłatą za przejazd autostradą  
dla samochodów osobowych na odcinku Konin-Stryków (A2)  

i Wrocław-Sośnica (A4) zapłacisz o 25% mniej.

Już	działa	system	e-TOLL!

Poruszasz się po drogach płatnych pojazdami  
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  
lub zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony?  
Zarejestruj	się	w	e-TOLL	i	wyrejestruj	z	viaTOLL.

Ze względu na zmianę struktury danych oraz  
zmiany w systemie – migracja danych z viaTOLL  
nie jest możliwa.

	 W	e-TOLL	nie	musisz	podpisywać	umowy.
 Wystarczy rejestracja online – najprościej przez  
 Internetowe Konto Klienta (IKK).

Uwaga, nie możesz korzystać jednocześnie  
z urządzeń viaTOLL i e-TOLL. 
Aby	uniknąć	podwójnego	naliczania	opłat,	 
korzystaj z urządzenia tylko w jednym systemie.

System	e-TOLL	to	korzyści	dla	użytkowników:
• możliwość wyboru narzędzia do przekazywania 
 danych do systemu
• Internetowe Konto Klienta (IKK) z kompleksową 
 obsługą online bez konieczności wizyty  
 w Miejscach Obsługi Klienta
• nowoczesne formy płatności i kanały  
 komunikacji dostępne 24/7
• usługa e-TOLL i SENT w jednej aplikacji mobilnej
• pośrednictwo operatorów kart flotowych  
 w rejestracji i opłatach

PL

viaTOLL tylko 
do 30 września

Przejdź do 
e-TOLL

Do końca września 

z e-TOLL zapłacisz 

o 25% mniej

Маєте які-небудь питання?

1. Перейдіть 
 на сторінку etoll.gov.pl

2. Подзвоніть 
 Центр обслуговування клієнтів  
 800 101 101 
 безкоштовний номер для користувачів стаціонарних 
 телефонів у Польщі

 +48 22 521 10 10  
 платний номер для користувачів мобільних телефонів 
 та для користувачів з -за кордону (інформація 
 польською, англійською, німецькою та російською 
 мовами)

3. Напишіть  
 на електронну адресу kontakt@etoll.gov.pl

4. Відвідайте  
 пункти обслуговування клієнтів.  
 Знайдіть найближчий на etoll.gov.pl

Збір оплати
Голова Національної адміністрації доходів 
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Міністерство Фінансів


