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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO
Administracja podatkowa w Chile leży w kompetencji trzech organów państwowych:
•
•
•

Izby Skarbowej
Krajowej Służby Celnej
Skarbu Państwa

Wszystkie trzy organy zależne są od Ministerstwa Finansów i kontrolowane są przez poszczególnych Dyrektorów Departamentów.
WSKAŹNIK
DOING BUSINESS 2020

CHILE

POLSKA

296

334

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

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
Polska posiada z Chile umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 30.12.2003. Tekst umowy dostępny jest na stronie:
www.traktaty.msz.gov.pl/
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VAT

• 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.

CŁO

Informacje na temat:
• procedur celnych,
• AEO (status upoważnionego przedsiębiorcy) i uproszczeń celnych,
• modyfikacji ochrony celnej,
• EORI (Economic Operators' Registration and Identification)
• WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa)
dostępne na stronie www.aduana.cl.

STAWKI

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

• 19 %

• Średnia stawka celna w Chile wynosi 6%.
• Podatek VAT na towary importowane- 19%.
• Chile posiada trzy strefy wolnocłowe: Arica, Iquique oraz Punta
Arenas.
Przeglądarka Taryfowa w ramach Informacyjnego Systemu
Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR 4 - informacje dotyczące obrotu
towarowego z zagranicą oraz stawek na poszczególne produkty, jak
również obliczenie taryfy według podanych parametrów:
www.aduana.cl
• Umowa o wolnym handlu między UE a Chile, która weszła w życie
w lutym 2003 r. i definiuje stosunki handlowe między UE a Chile.
• Dostęp do chilijskiego rynku reguluje Umowa Stowarzyszeniowa
z 2002 roku między UE i Chile. Na mocy tej umowy stawki
większości towarów (96%) będących we wzajemnym obrocie
zostały zredukowane do zera. Niewielka ich część jest obłożona
cłem w wysokości 6%.

CŁO
(w j. hiszpańskim)
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• 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.
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• Specjalny podatek w przypadku działalności górniczej, który odnosi
się do operacji, której dochód generujący jest o wartości 50 000
ton miedzi, jest to podatek 5%.
Niektóre towary importowane obłożone są dodatkowym podatkiem:
• woda mineralna, napoje sztuczne i syropy (13%),
• wina, szampan, wina musujące i piwo (15%),
• likiery, pisco, whisky, brandy (27%),
• cygara (52,6%),
• papierosy (60,5%),
• tytoń przetworzony (59,7%).

CIT

• Rezydenci i pracownicy mogą skorzystać z zerowego opodatkowania
swoich zagranicznych zarobków przez okres 3 lat od momentu
przybycia do Chile.
• Akcjonariusze oraz partnerzy podlegają podatkowi wyrównawczemu
(Impuesto Global Complementario), który płaci się od dochodu.

SZCZEGÓŁOWE

• Podatek jest w skali progresywnej, kończy się na poziomie 40%
dla dochodu powyżej 110 000 $ rocznie, można od tego odjąć
Podatek pierwszej Kategorii (17%).
• Podatek Pierwszej Kategorii jest podatkiem rocznym dla firm,
które rozpoczęły działalność - wynosi 1%.
• Odsetki – 25%.

www.sii.cl
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• Pobierany od niektórych dochodów od osób prawnych lub fizycznych,
które nie mają miejsca zamieszkania w Chile.

• Osoby i firmy zagraniczne, które otrzymują dochód w Chile,
podlegają Podatkowi Dodatkowemu ( Impuesto Adicional)
w wysokości 35%.

Nieograniczony obowiązek podatkowy (opłata podatków od całości
uzyskanych dochodów (przychodów) – bez względu na miejsce
położenia źródeł przychodów spoczywa na osobach, które:
• posiadają w Chile centrum interesów osobistych
lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych),
• wypełniły jeden raz w roku - w kwietniu.

• Chile ma najniższe stawki podatku dochodowego od osób
fizycznych spośród państw członkowskich OECD.
• Osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o zwrot podatku w kwietniu
każdego roku.

Więcej informacji na www.investchile.gob.cl.

SZCZEGÓŁOWE

www.sii.cl

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.

