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BUŁGARIA 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

W Bułgarii istnieją dwie główne kategorie podatków:

• Podatki bezpośrednie:

• Podatek dochodowy od rocznych deklaracji podatkowych,

• Podatek dochodowy od dochodów osób fizycznych,

• Podatek u źródła.

• Podatki pośrednie:

• Podatek od wartości dodanej,

• Podatki akcyzowe.

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

BUŁGARIA POLSKA

441 334

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021



UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada z Bułgarią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1996. 

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

Według CITA (Corporate Income Tax Act) postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania DTA (Double Taxation Agreements) dotyczące

unikania podwójnego opodatkowania mają pierwszeństwo przed bułgarskim ustawodawstwem krajowym. 

Należy pamiętać, że w Bułgarii DTA nie są stosowane bezpośrednio. Każda osoba zagraniczna musi złożyć wniosek do Krajowej Agencji Skarbowej o ulgę

na podstawie traktatu podatkowego i opisać niektóre warunki wdrożenia DTA w następujący sposób:

• jest rezydentem innego kraju,

• ma dochód ze źródła w Bułgarii,

• nie ma miejsca prowadzenia działalności ani specjalnej bazy w Bułgarii.

BUŁGARIA 
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

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

Podatek VAT (Value Added Tax) obejmuje:

• Każdą płatną dostawę towarów lub usług dokonywaną odpłatnie

każde nabycie wewnątrzunijne dokonane odpłatnie, w przypadku

gdy miejsce transakcji znajduje się na terytorium kraju, przez osobę

zarejestrowaną na mocy ustawy lub przez osobę, w stosunku do

której powstał obowiązek rejestracji.

• Odbiór towarów na terytorium kraju przez podatnika, który będzie

wykorzystywany do celów działalności gospodarczej tej osoby, jeżeli

towary te są wysyłane lub transportowane z terytorium innego

państwa członkowskiego, w którym dana osoba jest zarejestrowany

do celów podatku VAT.

• Każde odpłatne nabycie nowego środka transportu wewnątrz Unii

Europejskiej, którego miejsce transakcji znajduje się na terytorium

kraju, w tym przez osoby fizyczne, których nabycie zwykle nie

podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

• Każde nabycie wewnątrzunijne dokonane odpłatnie, w przypadku

gdy miejsce transakcji znajduje się na terytorium kraju, towarów

podlegających akcyzie, jeżeli odbiorcą jest podatnik lub osoba

prawna niebędąca podatnikiem, która nie jest zarejestrowana na

mocy niniejszej ustawy.

• Import towarów.

• Sprzedaż na odległość towarów z miejscem wykonania na terytorium

kraju.

• 20% - dostawy towarów i usług podlegające opodatkowaniu,

import, nabycia wewnątrzwspólnotowych.

• 9% - zakwaterowanie zapewnione w hotelach i podobnych

obiektach.

• 5% - restauracje i obiekty gastronomii.*

• 0% - książki, pomoce dydaktyczne, żywności dla niemowląt

i produkty higienicznych.**

• 0% - dostawa związana z: opieką zdrowotną, opieką społeczną

i ubezpieczeniem, edukacją, sportem lub wychowaniem fizycznym,

kulturą, religiami, dostawa non-profit, świadczenie usług

finansowych, świadczenie usług ubezpieczeniowych, hazard,

dostarczanie znaczków pocztowych i usług pocztowych; dostawa

towarów lub usług, dla których nie wykorzystano ulgi podatkowej,

wynajem nieruchomości na cele mieszkalne.

*Obniżona stawka VAT nie będzie miała zastosowania do napojów

alkoholowych (piwa, wina i napojów spirytusowych), w tym gdy są

one dostawą towarzyszącą.

** Obniżona stawka VAT ma zastosowanie tylko do tych wyraźnie

wymienionych w ustawie o VAT - załącznik nr 4 (w j. bułgarskim).
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https://www.minfin.bg/en/790
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=149040
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• Informacje na temat procedur celnych 

• Informacje na temat akcyzy • Benzyna silnikowa- 710 BGN /1.000 l.

• Olej napędowy - 646 BGN  /1.000 l.

• Energia elektryczna - 2,00  BGN  /1 MWh.

AKCYZA
AKCYZA 

CIT • Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych CITA

(Corporate Income Tax Act) wszystkie lokalne podmioty prawne

utworzone zgodnie z prawem bułgarskim podlegają opodatkowaniu

podatkiem dochodowym od osób prawnych od zysków z działalności

gospodarczej w tym kraju.

• 10% - Podatek dochodowy od osób prawnych.

CIT

PIT

PIT

• Nieograniczony obowiązek podatkowy (opłata podatków od całości

uzyskanych dochodów (przychodów) – bez względu na miejsce

położenia źródeł przychodów spoczywa na osobach, które:

• posiadają w Bułgarii centrum interesów osobistych lub

gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

• przebywają w Bułgarii dłużej niż 183 dni w roku

podatkowym.

• 10% - w przypadku opodatkowania dochodów osobistych 

obowiązuje stała stawka podatkowa.

• 7% - dochód z dywidendy.

• 8% - przychody z odsetek na rachunkach bankowych.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI
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https://ep.customs.bg/eportal/?lang=en
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/excise-duties-eu/product-excise-duties/bulgaria/index_en.htm
https://psc.egov.bg/en/psc-customs-and-excise-duties
https://www.minfin.bg/en/786
https://www.minfin.bg/en/827
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WHT

• Zagraniczny podmiot prawny będący rezydentem do celów

podatkowych państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego

państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze

Gospodarczym ma prawo do ponownego obliczenia podatku

potrącanego u źródła. Gdy cudzoziemiec decyduje się na ponowne

obliczenie podatku u źródła, ponowne obliczenie jest wykonywane

dla wszystkich dochodów zrealizowanych przez niego w ciągu roku.

• Gdy cudzoziemiec decyduje się na ponowne obliczenie podatku

u źródła zrealizowanego przez niego, ponownie obliczony podatek

jest równy podatkowi od osób prawnych, który byłby należny za te

dochody, gdyby zostały one zrealizowane przez lokalny podmiot

prawny.

• Jeżeli kwota podatku potrącanego u źródła przekracza kwotę

ponownie obliczonego podatku, różnica podlega zwrotowi do

wysokości kwoty podatku u źródła, której cudzoziemiec nie może

odliczyć od podatku należnego w kraju, w którym ma miejsce

zamieszkania.

• Następujące rodzaje dochodów pochodzących ze źródeł w Bułgarii
podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła:

• odsetki, w tym odsetki zawarte w ratach leasingu
finansowego,

• dywidendy i akcje likwidacyjne,
• pozytywne różnice ze sprzedaży nieruchomości, akcji

i innych papierów wartościowych,
• opłaty za usługi techniczne: montaż lub instalacja

rzeczowych aktywów trwałych,
• badania marketingowe,
• wszelkie usługi doradcze,
• prawa autorskie i opłaty licencyjne,
• czynsze z ruchomości i nieruchomości,
• wynagrodzenie wynikające z umów franczyzy i faktoringu,
• wynagrodzenie za zarządzanie bułgarską osobą prawną lub

kontrolę nad nią,
• kary i wszelkiego rodzaju rekompensaty, z wyjątkiem

rekompensat z tytułu umów ubezpieczenia naliczonych na
rzecz zagranicznych podmiotów prawnych mających
siedzibę w jurysdykcji z preferencyjnym systemem
podatkowym.
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https://www.minfin.bg/en/789
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• Wyboru do ponownego obliczenia podatku potrącanego u źródła

dokonuje się poprzez złożenie rocznej deklaracji podatkowej według

próby. Deklaracja podatkowa jest przekazywana przez osobę

zagraniczną do Dyrekcji Terytorialnej Krajowej Agencji Skarbowej -

Sofia, do 31 grudnia roku następującego po roku naliczania dochodu.

• Zwrot podatku odbywa się zgodnie z Kodeksem postępowania

podatkowego i zabezpieczenia społecznego Dyrekcji Terytorialnej

Krajowej Agencji Dochodów – Sofia.

• 5% - dochód z dywidend i akcji likwidacyjnych.
• 0% - dochód z dywidend i udziałów w likwidacji, podział spółek -

lokalny do państw członkowskich UE i EOG, z wyjątkiem osoby
prawnej z państwa członkowskiego UE przypadków ukrytego
podziału zysków.

• 0% - przychody z odsetek i należności licencyjne narosłe na rzecz
powiązanej zagranicznej.

• 0% - wszystkie pozostałe dochody podlegają podatkowi
potrącanemu u źródła.

WHT

Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne są na Portalu Podatkowym: 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI
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https://www.minfin.bg/en/789
https://www.minfin.bg/en/770


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

