RYNKI ZAGRANICZNE
Argentyna

Informacje podatkowe

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO
UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO
OPODATKOWANIA

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

AKTUALIZACJA:
01.07.2020

ARGENTYNA

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO
W Argentynie pobór podatków i innych obowiązkowych świadczeń pieniężnych jest w gestii władz kraju, prowincji i samorządów i dotyczy on podatków nakładanych
na dochody, własność i konsumpcję. Na poziomie państwa instytucją nadzorującą i pobierającą świadczenia jest Federalna Administracja Dochodów Publicznych
- Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Na poziomie prowincji podatki są pobierane przez prowincjonalne urzędy podatkowe oraz urząd podatkowy
miasta Buenos Aires, które funkcjonują w ramach określonych na poziomie prowincji przez ustawy i regulacje. Wśród najistotniejszych podatków prowincjonalnych
można wymienić: podatek dochodowy, od nieruchomości i podatek od sprzedaży nieruchomości. Samorządy odpowiedzialne są za nakładanie i pobór podatków
specjalnych.

WSKAŹNIK
DOING BUSINESS 2020
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POLSKA

312

334

CZAS
poświęcony na rozliczenie i płatności podatków
(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
Argentyna podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z: Niemcami, Australią, Belgią, Boliwią, Brazylią, Kanadą, Chile, Chinami, Danią, Zjednoczonymi
Emiratami Arabskimi, Hiszpanią, Finlandią, Francją, Włochami, Japonią, Luksemburgiem, Meksykiem, Norwegią, Królestwem Niderlandów, Katarem, Wielką Brytanią,
Turcją, Rosją, Szwecją i Szwajcarią. Od 2019 r. w ministerstwach spraw zagranicznych Polski i Argentyny trwają prace nad projektem umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania pomiędzy Polską a Argentyną.

Więcej informacji o międzynarodowych umowach podpisanych przez Argentynę można znaleźć na rządowej stronie internetowej.
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Podatek
dochodowy

• Wszystkie przychody, także te z zysków kapitałowych podlegają
opodatkowaniu.
• Przedsiębiorstwa zarejestrowane w Argentynie są zobowiązane do
opodatkowania także przychodów z działalności poza granicami
kraju.
• Obowiązek dotyczy: obywateli Argentyny, obcokrajowców
zamieszkujących stale na terytorium państwa, spółki akcyjne i innych
rodzajów spółek oraz lokalnych oddziałów zagranicznych
przedsiębiorstw.
• Jak w wielu innych państwach, płatnicy są zobowiązani do
przedstawienia deklaracji podatkowej raz w roku.

• Stawka podatku nakładana na firmy krajowe oraz oddziały
firm zarejestrowane w Argentynie na poziomie 35% rocznych
przychodów.
• Osoby fizyczne płacą podatek zależny od wielkości rocznych
przychodów: 0%-30%.

• Podatek jest naliczany na każdym etapie obrotu towarami i usługami.
• Produkty importowane są objęte podatkiem VAT na tych samych
warunkach co produkty i usługi krajowe. Produkty eksportowane nie
są objęte podatkiem VAT.

• Podstawowa stawka podatku VAT to 21%.
• Istnieje także obniżona stawka - 10,5%

VAT

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

www.afip.gov.ar
www.inversionesyc
omercio.org.ar
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Podatek
od mienia

• Osoby mieszkające na terytorium Argentyny są zobowiązane co roku
do zapłaty podatku od mienia (posiadanych aktywów).
• Osoby zamieszkujące poza Argentyną są zobowiązane do zapłaty
podatków jedynie od aktywów posiadanych w Argentynie.

• Zwykle 0,25%-1,5%.
• Maksymalna stawka to 2,25%.

Podatki
specjalne
(akcyza)

• Jest to osobny rodzaj podatków nakładany na niektóre grupy
produktów o różnych stawkach i sposobach ich zapłaty.
• Zwykle ten rodzaj podatku leży w gestii producenta lub importera
alkoholu, papierosów i towarów luksusowych.

• Różne dla różnych grup produktów.

• Transakcje bankowe wykonywane w instytucjach podlegających
prawu Ley de Entidades Financieras są objęte tym podatkiem.

• Stawka podstawowa to 0,6%.

Podatek
od transakcji
bankowych

SZCZEGÓŁOWE

www.afip.gov.ar
www.inversionesyc
omercio.org.ar
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Podatek
od dochodu
brutto

• Wszystkie prowincje oraz miasto Buenos Aires pobierają podatek
od dochodu brutto od wszystkich przedsiębiorstw działających
w handlu, przemyśle, rolnictwie i finansach.
• Płatności należy dokonywać przez cały rok co miesiąc lub dwa
miesiące. W niektórych jednostkach administracyjnych istnieją
specjalne zwolnienia z tego podatku.

STAWKI

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

•

Stawki zależą od obszaru działalności a także regionu,
w którym wykonywana jest działalność i wahają się
w granicach 1,5%-5%.

www.afip.gov.ar
Podatki od
nieruchomości

• Wymaga się od posiadaczy nieruchomości uiszczenia corocznie
podatku, którego wysokość jest ustalana zgodnie z prawem na
podstawie oszacowania wartości nieruchomości.
• Podatek od nieruchomości jest naliczany zgodnie z wartością ziemi
i budynków, bez względu na sytuację finansową płatnika.

•

Stawka ustalana na poziomie prowincji.

www.inversionesyc
omercio.org.ar
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Przygotowanie:
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH
Departament Produktów i Standardów

Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

