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AUSTRALIA 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

System podatkowy w Australii obowiązuje na trzech poziomach:

• federalnym (Commonwealth) - podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług (GST), podatek od zysków kapitałowych (CGT), podatek

dochodowy od prowadzonej działalności gospodarczej, cło, akcyza,

• stanowym/terytorialnym - opłaty skarbowe, podatek od wynagrodzeń (tzw. payroll tax), podatek od gruntów, podatek od pojazdów mechanicznych,

• miejskim (council) – podatek od nieruchomości, opłaty wodno-kanalizacyjne, opłaty za korzystanie z obiektów publicznych.

Australia ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską, która obowiązuje od 01.01.1993. 

Tekst umowy oraz wykaz wszystkich zawartych przez Australię umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

AUSTRALIA POLSKA

105 334

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://treasury.gov.au/tax-treaties/income-tax-treaties


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

GST 

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Podatek od towarów i usług (GST) to podatek od większości
towarów i usług oraz innych dóbr sprzedawanych lub
konsumowanych.

• Obowiązek rejestracji na potrzeby GST mają przedsiębiorcy

osiągający przychód powyżej 75.000 AUD rocznie.
• Istnieje możliwość miesięcznych lub kwartalnych rozliczeń

w ramach podatku GST.

• 10% - stawka podstawowa.

• Zwolnione - szereg produktów żywnościowych, medycznych,

zdrowotnych, usług edukacyjnych.
GST

• Obowiązek podatkowy od uzyskanych dochodów/przychodów (bez

względu na miejsce położenia źródeł przychodów) spoczywa

zarówno na rezydentach jak i nierezydentach australijskich.

• Stawka progresywna PIT

• Obowiązkowi opodatkowania podlegają dochody (przychody)

przedsiębiorstw bez względu na formę prawną prowadzonej

działalności:

• działalność gospodarcza (sole trader),

• spółka,

• Trust,

• partnership.

• Rozliczenia podatkowe można składać osobiście lub

za pośrednictwem agenta podatkowego.

• 30% - stawka podstawowa.

• 27,5% - stawka dla przedsiębiorców spełniających następujące 

warunki:

• łączny obrót mniejszy niż 50 milionów USD w latach 

2018–2019,

• 80% lub mniej szacowanego dochodu stanowią dochód

pasywny (na przykład odsetki, dywidendy lub czynsz).

Podatek 

dochodowy 

od działalności 

gospodarczej
• Income tax for 

business

• Company tax rates

AUSTRALIA 

PIT

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.ato.gov.au/Business/GST/How-GST-works/
https://www.ato.gov.au/rates/individual-income-tax-rates/
http://www.business.gov.au/Finance/Taxation/Income-tax-for-business
https://www.ato.gov.au/Rates/Company-tax/
https://www.ato.gov.au/Rates/Individual-income-tax-rates/
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CŁO

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

CGT • CGT jest częścią podatku dochodowego Wyłączeniu podlega

majątek osobisty (dom, wyposażenie domu, pojazdy mechaniczne

itp.)

• Podatek płatny od wartości importowanych towarów 

do Australii. 

• Stawki na poszczególne produkty, jak również obliczenie taryfy

• Podatek nakładany na zyski zrealizowane ze sprzedaży aktywów.

Aktywa podlegające CGT są bardzo szerokie i obejmują zarówno

aktywa materialne, jak i niematerialne.

AUSTRALIA 

CŁO
• Umowa o wolnym handlu między UE a Australią jest w trakcie

negocjacji. Szczegóły na stronie: DFAT

CGT

AKCYZA • Opodatkowaniu VAT podlegają m. in. dostawy towarów oraz

świadczenie usług, których miejsce świadczenia jest ustalone

w Chile. W pewnych sytuacjach opodatkowane są również

nieodpłatne dostawy i usługi.

• Alkohol 

• Papierosy 

• Paliwo oraz produkty ropopochodne AKCYZA

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff
https://www.abf.gov.au/
https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/aeufta/Pages/default
http://www.ato.gov.au/general/capital-gains-tax/
https://www.ato.gov.au/business/excise-and-excise-equivalent-goods/alcohol-excise/excise-rates-for-alcohol/
https://www.ato.gov.au/business/excise-and-excise-equivalent-goods/tobacco-excise/#Exciseratesfortobacco
https://www.ato.gov.au/business/excise-and-excise-equivalent-goods/fuel-excise/excise-rates-for-fuel/
https://www.ato.gov.au/Business/Excise-and-excise-equivalent-goods/
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WHT
(podatek 
u źródła)

• Podatek od transakcji zawartych pomiędzy rezydentami

australijskimi z podmiotami zagranicznymi.

• Podstawowe stawki:
• 10% - odsetki,
• 30% - dywidendy oraz opłaty licencyjne.

• W przypadku transakcji z podmiotami z krajów, z którymi Australia
ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
umowy wg stawek określonych w traktacie.

AUSTRALIA 

WHT

FBT • Podatek od wartości dodatkowych świadczeń niepieniężnych

zapewnianych pracownikom przez pracodawców.

• Klasyfikacja FBT uzależniona jest od rodzaju świadczeń. 

• Szczegółowe informacje dostępne na stronie

https://www.ato.gov.au/General/Fringe-benefits-tax-(FBT)/Types-

of-fringe-benefits/

• FTB

• Types of FTB

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.ato.gov.au/Business/PAYG-withholding/In-detail/Investment-income-and-royalties-paid-to-foreign-residents/?page=3#Who_withholds
https://www.ato.gov.au/General/fringe-benefits-tax-(fbt)/
https://www.ato.gov.au/General/Fringe-benefits-tax-(FBT)/Types-of-fringe-benefits/


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
KRS: 0000109815

Kontakt:
tel.: 22 334 99 55

paih24@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

RYNKI ZAGRANICZNE
Informacje podatkowe

Przygotowanie:
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH 
Departament Partnerstwa i Komunikacji

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
(tj. 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.

tel:+48223349955
mailto:paih24@paih.gov.pl
http://www.paih.gov.pl/
https://www.paih.gov.pl/pl
https://twitter.com/PAIH_pl
https://www.linkedin.com/company/polish-investment-and-trade-agency/
https://www.facebook.com/PAIH.gov/
https://www.youtube.com/user/polandinvest/videos

