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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Administracja podatkowa w Austrii leży w kompetencji dwóch rodzajów organów:

• rządowych (CIT, PIT, VAT, akcyza, podatek od czynności cywilnoprawnych),
• jednostek samorządu terytorialnego (podatek komunalny, podatek od nieruchomości, podatek turystyczny).

Decyzje wydane przez organ I instancji podlegają zaskarżeniu do organu administracji II instancji.

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada z Austrią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 13.01.2004. Tekst umowy oraz wykaz zawartych przez

Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Każda z zawartych przez Polskę umów może różnić się co do rodzaju dochodów, które obejmuje swoją regulacją.

AUSTRIA 

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

AUSTRIA POLSKA

131 334

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

VAT

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

CIT

• Opodatkowaniu VAT podlegają m. in. dostawy towarów i inne usługi
(np. usługi freelancerów, usługi rzemieślników, ale także wynajem,
dzierżawa i licencjonowanie), które są wykonywane w Austrii za
opłatą w ramach przedsiębiorstwa (§ 1 ust. 1 pkt 1 UStG), zużycie
własne, przywóz produktów z kraju trzeciego, nabycie
wewnątrzwspólnotowe.

• Miesięczne deklaracje VAT należy złożyć w terminie do 15 dnia
drugiego miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym lub
kwartalne w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca następującego
po kwartale rozliczanym.

VAT

• 20% - stawka podstawowa.

• 13% - dostawy żywych zwierząt, żywych roślin, drewna opałowego

itp., obroty z pracy artystycznej, projekcje filmowe, występy

cyrkowe, bilety wstępu na wydarzenia sportowe.

• 10% - wynajem na cele mieszkalne, zakwaterowanie

w umeblowanych pomieszczeniach mieszkalno-sypialnianych oraz

powiązane z tym usługi pomocnicze (w tym ogrzewanie), wynajem

(przeniesienie użytkowania) ziemi pod kemping, krajowy transport

pasażerski inny niż lotniczy, wywóz śmieci, dostawy książek, gazet,

czasopism, artykułów spożywczych, publikacje elektroniczne.

• Opodatkowaniu CIT podlegają: osoby prawne prawa prywatnego (np.

spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie,

stowarzyszenia) oraz podmioty prawne prawa publicznego (np.

władze regionalne, takie jak rząd federalny, kraje związkowe i gminy,

izby, instytucje zabezpieczenia społecznego, prawnie uznane

wspólnoty religijne itp.). Podmioty prawa publicznego podlegają

zwykle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

tylko wtedy, gdy prowadzą działalność handlową, niezależnie od tego,

czy mają być osiągnięte zyski.

• UWAGA! Przepisy te dotyczą wszystkich przedsiębiorców z państw

członkowskich UE w Austrii.

• Terminy: 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.

• 25% podstawy opodatkowania, niezależnie od wysokości

dochodów.

• Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z innymi krajami

lub środki na poziomie krajowym w Austrii mogą ograniczyć

nieograniczone zobowiązania podatkowe dla zagranicznych źródeł

dochodów. CIT

AUSTRIA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/steuern_und_finanzen/umsatzsteuer/40761.html
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/steuern_und_finanzen/koerperschaftsteuer/40362.html


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

PIT • Roczny dochód poniżej 11 000 EUR jest zwolniony z podatku.
• Dochód od 11 000 do 18 000 EUR podlega opodatkowaniu według

stawki 20% (od 2020 r. niższa stawka 20%, wcześniej 25%).
• Od 18 000 do 31 000 EUR stawka wynosi 35%.
• Od 31 000 do 60 000 EUR stawka wynosi 42%.
• Od 60 000 do 90 000 EUR stawka wynosi 48%.
• Od 90 000 do 1 000 000 EUR stawka wynosi 50%.
• Powyżej 1 000 000 EUR stawka wynosi 55% (obowiązuje tylko

do 2025 r.).

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

AUSTRIA 

• Wszystkie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania lub miejsce

zwykłego pobytu w Austrii podlegają nieograniczonemu podatkowi

dochodowemu (art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym -

EStG). Nieograniczony, ponieważ w zasadzie wszystkie dochody

krajowe i zagraniczne podlegają podatkowi dochodowemu (ESt).

Ponadto mogą istnieć zobowiązania podatkowe dla niektórych

nierezydentów w Austrii („ograniczone zobowiązanie podatkowe”,

sekcja 1 ust. 3 EStG). Jeżeli główny dochód jest generowany

w Austrii przy braku krajowego miejsca zamieszkania, obywatele

UE/ EOG mają możliwość ubiegania się o nieograniczone

zobowiązania podatkowe. Gwarantuje to, że do celów podatkowych

brane są pod uwagę okoliczności osobiste, a przede wszystkim

zapewnione jest wolne od podatku minimum egzystencjalne

w wysokości 11 000.

• Podatnik może podlegać opodatkowaniu w kilku krajach

jednocześnie. Z tego powodu istnieją tak zwane „umowy o unikaniu

podwójnego opodatkowania”, które zapewniają, że nikt nie płaci

podwójnego podatku za ten sam dochód zarówno za granicą,

jak i w Austrii.

• Terminy: 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.

PIT

Więcej informacji: https://www.bmf.gv.at/themen/steuern.html

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/steuern_und_finanzen/einkommensteuer/Seite.800210.html
https://www.bmf.gv.at/themen/steuern.html


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

00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
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Kontakt:
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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

