RYNKI ZAGRANICZNE
Białoruś

Informacje podatkowe

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO
OPODATKOWANIA

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

BIAŁORUŚ

AKTUALIZACJA:
LIPIEC 2021

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO
Podatki na Białorusi możemy usystematyzować według trzech podstawowych kategorii:
•
•
•

podatki państwowe,
podatki lokalne,
inne opłaty obowiązkowe.

System podatkowy na Białorusi reguluje Kodeks Podatkowy RB, ukazy i dekrety prezydenta Republiki Białorusi, decyzje rządu, decyzje ministerstwa finansów
i ministerstwa podatków oraz umowy międzynarodowe i umowy w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Dla prowadzenia działalności gospodarczej można wybrać jeden z następujących systemów podatkowych:
•
•

•

Uproszczony system podatkowy (STS) ze stawką 5% przychodów bez podatku od wartości dodanej (VAT).
Uproszczony system podatkowy (STS) o stawce 3% przychodów z podatkiem od wartości dodanej (VAT) o łącznej stawce 20%.
Warunku skorzystania z uproszczonego systemu:
• dla organizacji komercyjnych bez VAT - 1 337 415 rubli białoruskich (około 500 000 euro)/rok (limit pracowników - 50 osób),
• dla organizacji komercyjnych z VAT - 2 046 668 rubli białoruskich (około 750 000 euro) /rok,
• przychody indywidualnego przedsiębiorcy nie powinny przekraczać 441 000 rubli białoruskich.
Ogólny system opodatkowania ze stawką podatku dochodowego dla firmy w wysokości 18% i ogólną stawką podatku VAT w wysokości 20%.

Więcej na temat uproszczonego systemu podatkowego tutaj (informacje w j. rosyjskim)

Więcej informacji na https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/b/belarus/BLR.pdf
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(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
Polska posiada z Białorusią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 18.02.1992 r. 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.
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• Opodatkowaniu podlegają:
• osoby prawne białoruskie i zagraniczne, które zostały
zarejestrowane i prowadzą działalność gospodarczą
w Białorusi.
• osoby prywatne, które wwożą na teren Białorusi towary.
• indywidualni przedsiębiorcy, w przypadku, gdy dochód za
kwartał od sprzedaży towarów i usług przewyższa 40 tysięcy
euro.
• osoby zarządzające cudzym majątkiem na korzyć swojego
plenipotenta.
• Opodatkowaniu VAT podlegają m. in. sprzedaż towarów oraz
świadczenie usług, których miejsce świadczenia jest ustalone
w Białorusi. Wwóz towarów na terytorium RB.
• Podatek VAT można rozliczać za okresy miesiąc kalendarzowy lub
kwartał kalendarzowy.
• Opodatkowaniu VAT nie podlegają, między innymi:
• usługi medyczne,
• usługi pogrzebowe,
• usługi turystyczne,
• prace i usługi w obszarze działalności kosmicznej.

STAWKI

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

•
•
•
•
•

20% - stawka podstawowa.
25% - usługi łączności elektronicznej.
10% - wybrane artykuły spożywcze, artykuły dziecięce.
0% - eksport towarów do krajów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej
Ulgi w VAT przysługują podmiotom prowadzącym działalność
gospodarczą na terenie:
• Wolnych Stref Ekonomicznych,
• Parku Wysokich Technologii
• Centrum Bremino-Orsza,
• Parku Przemysłowym Wielki Kamień,
• Na terenie Małych i Średnich Miast

VAT
(w j. rosyjskim)
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• Funkcjonuje wspólna taryfa celna w ramach Eurazjatyckiej Unii
Gospodarczej.
• Cło ustalane jest w zależności od rodzaju towaru ze względu na jego
wartość, wagę, przeznaczenie.

•
•
•
•
•
•

• Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która
dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec
której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

• Benzyna silnikowa- 298,59 BYN /1.000 l, (od 31.12.2019 r.).
• Olej napędowy - 184,33 BYN/1.000 l, (od 31.12.2019).
• Gazy skroplone do napędu silników spalinowych (np. LPG) - 28,71
BYN/1.000 kg, (od 31.12.2019 r.).
• Alkohol etylowy - 5,01 BYN zł/1 l 100% vol.
• Piwo – 0,37BYN od 1 litra.
• Wino - 174,00 zł/1 hl gotowego wyrobu.
• Papierosy – 62,77 BYN zł za każde 1.000 sztuk.

Wybrane cła:
Kosmetyki - 6,5%,
Owoce i soki - 5-15%,
Produkty mięsne - 0-80% (drób 25%, wołowina 15 %),
Produkty mleczne - 5-15%,
Obuwie - 0,28-1,5 Euro za parę.

Przeglądarka
Taryfowa
w ramach EUG

AKCYZA
(w j. rosyjskim)

AKTUALIZACJA:
LIPIEC 2021

BIAŁORUŚ

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN
RODZAJ

OBOWIĄZKI

PODATKU

PODATNIKA

CIT

WHT

PIT

STAWKI

INFORMACJE

• Płatnikami CITP są podmioty uzyskujące dochód na terenie RB od
całości swoich dochodów.
• Firmy mają do wyboru kilka opcji rozliczenia podatków według
kategorii poziomu dochodu i wielkości firmy.

• 18% podstawy opodatkowania. System ogólny.
• 3% +VAT ( dochód 750.000 Euro/rok).
• 5% bez VAT ( dochód około 500.000 /rok).

• Pobierany od niektórych dochodów uzyskiwanych w kraju przez
nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami.

•
•
•
•

Dywidendy: 12%.
Odsetki: 10%.
Należności licencyjne: 15%.
0% od dochodu.

• Nieograniczony obowiązek podatkowy (opłata podatków od całości
uzyskanych dochodów (przychodów) – bez względu na miejsce
położenia źródeł przychodów spoczywa na osobach, które
przebywają w Białorusi dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

•
•
•
•

13% stawka podstawowa dla wszystkich osób fizycznych.
16% dla indywidualnych przedsiębiorców: adwokaci i notariusze.
9% pracownicy Parku Wysokich Technologii.
4% podatek od wygranych.

Więcej informacji na stronie Banku Światowego.

SZCZEGÓŁOWE

CIT
(w j. rosyjskim

WHT
(w j. rosyjskim)

PIT
(w j. rosyjskim)

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
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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.

