
UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO

OPODATKOWANIA

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

Republika Czeska

RYNKI ZAGRANICZNE

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Informacje podatkowe



REPUBLIKA CZESKA 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Administracja podatkowa w Republice Czeskiej leży w kompetencji dwóch organów:

• Administracja finansowa Republiki Czeskiej (Finanční správa ČR), która administruje:

• podatek dochodowy od osób prawnych CIT,

• podatek dochodowy od osób fizycznych PIT,

• podatek VAT,

• podatek drogowy,

• podatek od nieruchomości / nabycia nieruchomości / przeniesienia własności nieruchomości,

• podatek od spadków,

• podatek od darowizn.

• Administracja Celna Republiki Czeskiej (Celní správa ČR), która administruje:

• podatek VAT (równolegle z Administracją finansową Republiki Czeskiej),

• podatek akcyzowy (Akcyza).

Administracja finansowa Republiki Czeskiej oraz Administracja Celna Republiki Czeskiej składają się z systemu organów administracji finansowej i podlegają

Ministerstwu Finansów Republiki Czeskiej.

• Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne są na Portalu Podatkowym.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

http://www.financnisprava.cz/


WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

CZECHY POLSKA

230 334

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada z Republiką Czeską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 13.09.2011. 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.

REPUBLIKA CZESKA 
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

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


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

VAT

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Opodatkowaniu VAT podlegają m. in. dostawy towarów oraz

świadczenie usług, których miejsce świadczenia jest ustalone

w Republice Czeskiej.

• Istnieje obowiązek do rejestracji jako płatnik podatku VAT, jeżeli

obroty przekroczą 1 milion CZK przez 12 lub mniej idących po sobie

miesiącach kalendarzowych.

• Obowiązuje miesięczne zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego

do 25 dnia po zakończeniu okresu podatkowego (zwykle miesiąc).

• W Republice Czeskiej obowiązuje tzw. EET - elektroniczna ewidencja

sprzedaży z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Ustawa o podatkach 
w języku czeskim: 

„Zákon č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů” 
dostępna w aplikacji: 

aplikace.mvcr.cz/sbirka
-zakonu

• 21% - stawka podstawowa.

• 15% - pierwsza obniżona stawka, stosowana do sprzedaży towarów

wymienionych w załączniku 3 ustawy o podatkach, czyli na

przykład do sprzedaży żywności. Dalej do usług wymienionych

w załączniku 2 ustawy o podatkach, takich jak usługi

zakwaterowania, usługi gastronomiczne, serwowanie napojów,

usługi fitness i siłownie. Wyjątkiem jest podawanie napojów

alkoholowych lub wyrobów tytoniowych, które mają stawkę VAT

21% oraz usługi gastronomiczne w sektorze edukacji, opieki

zdrowotnej i pomocy społecznej, które są z podatku VAT

zwolnione.

• 10% - druga obniżona stawka stosowana do produktów i usług

wymienionych w załączniku 3a) ustawy o podatkach, obejmuje na

przykład: produkty opieki domowej dla dzieci, osób starszych,

chorych i niepełnosprawnych. Usługi czyszczenia wnętrz, naprawy

obuwia i wyrobów skórzanych, serwis rowerów, usługi fryzjerskie,

wypożyczanie książek oraz sprzedaż książek, e-książek

i audiobooków.

REPUBLIKA CZESKA 
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.etrzby.cz/cs/english-version-609
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

CŁO

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Z punktu widzenia organów celnych, z wyjątkiem

międzynarodowych portów lotniczych, Republika Czeska ma jedynie

granice wewnętrzne (sąsiaduje tylko z krajami UE), większość

importowanych towarów jest zwalniana na granicy UE przez

odpowiednią administrację celną do tranzytu. Towary

są transportowane do Republiki Czeskiej, a następnie organy celne

w Republice Czeskiej przeprowadzają ostateczną procedurę celną

(pobierają odpowiednie cło, decydują o zwolnieniu

do odpowiedniego systemu, który określa sposób postępowania

z towarami).

• Rejestracja do międzynarodowego systemu EORI (Economic

Operators' Registration and Identification).

• 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.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

REPUBLIKA CZESKA 
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/default.aspx
https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

STAWKI

AKCYZA 

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Podatek od olejów mineralnych

• Benzyna silnikowa o zawartości ołowiu do 0,013 g / l włącznie 12840 CZK/1000l.

• Benzyna silnikowa o zawartości ołowiu ponad 0,013 g / l włącznie 13710 CZK/1000l.

• Oleje średnie i ciężkie oleje napędowe zgodnie z § 45 ust. 1 lit. b) 9950 CZK/1000l.

• Ciężkie oleje opałowe zgodnie z § 45 ust. 1 lit. c) 472 CZK/t.

• Oleje odpadowe zgodnie z § 45 ust. 1 lit. d) 660 CZK / 1000l.

• Skroplone gazy ropopochodne zgodnie z § 45 ust. 1 lit. e) 3933 CZK/t.

• Skroplone gazy ropopochodne zgodnie z § 45 ust. 1 lit. g) 1290 CZK/t.

• Podatek od alkoholu

• Alkohol zawarty w produktach objętych kodem nomenklatury 2207, 2208 oraz innych kodach nomenklatury - 32250 CZK/hl etanolu.

• Alkohol zawarty w destylatach owocowych pochodzących z destylacji upraw w ilościach do 30 l etanolu dla jednego uprawcy na okres

produkcji zgodnie z ustawą o alkoholu - 16200 CZK/hl etanolu.

• Podatek akcyzowy jest obliczany jako iloczyn podstawy opodatkowania i stawki podatkowej ustalonej dla odpowiedniego wybranego

produktu.

• Przedmiotem podatku akcyzowego są wybrane produkty, do których należą oleje mineralne, alkohol, piwo, wino, produkty pośrednie oraz

wyroby tytoniowe.

Ustawa o Akcyzie 
w języku czeskim: 

„Zákon č. 353/2003 
o spotřebních danych”
dostępna w aplikacji:

https://aplikace.mvcr.c
z/sbirka-zakonu/

REPUBLIKA CZESKA 
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Podatek od piwa

• Stawka podatkowa w CZK / hl dla każdego procentu całkowitej masy oryginalnego wyciągu z brzeczki - 32 CZK.

• Stawki obniżone dla małych piwowarów zgodnie z grupą wielkości według produkcji w hl rocznie:

• do 10000 hl - 16,00 CZK,

• 10 – 50 tys. hl - 19,20 CZK,

• 50 – 100 tys. hl - 22,40 CZK,

• 100 – 150 tys. hl - 25,60 CZK,

• 150 – 200 tys. hl - 28,80 CZK.

• Podatek od wina i produktów pośrednich

• Wina musujące zgodnie z § 93 ust. 2 oraz produkty pośrednie zgodnie z § 93 ust. 4 – 2340 CZK/hl.

• Podatek od wyrobów tytoniowych

• Papierosy – 3,20 CZK/szt.

• Cygara i cigarillos – 2,08 CZK/szt.

• Tytoń do palenia – 2720 CZK/kg.

• Podgrzewane wyroby tytoniowe – 2,721 CZK/gr.

• Podatek od surowego tytoniu

• Podstawą opodatkowania surowca tytoniowego jest ilość surowca tytoniowego wyrażona w kilogramach. Stawkę podatku od

surowca tytoniowego ustala się na stawkę podatku akcyzowego od tytoniu do palenia.

STAWKI

AKCYZA 

REPUBLIKA CZESKA 
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021



PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

CIT

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

Ustawa o podatkach 
w języku czeskim 

„Zákon č. 586/1992 
Sb.České národní rady 

o daních z příjmů”

dostępna w aplikacji:
https://aplikace.mvcr.c

z/sbirka-zakonu/

• Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych

reguluje Ustawa nr 586/1992 o podatkach dochodowych.

• Rezydent Republiki Czeskiej to, podatnik mający swoją siedzibę na

terenie Republiki Czeskiej. Rezydent Republiki Czeskiej ma obowiązek

podatkowy, który dotyczy zarówno dochodów ze źródeł na

terytorium Republiki Czeskiej, jak i dochodów ze źródeł za granicą.

• Podatnik, który nie jest Rezydentem Republiki Czeskiej, ale wykonuje

na jej terenie czynności gospodarcze ma obowiązek podatkowy,

który dotyczy wyłącznie dochodów ze źródeł w Republice Czeskiej.

• Stawka podatku wynosi 19%.

• Stawka podatku dla funduszu inwestycyjnego wynosi 5%.

• Stawka podatku dla funduszu emerytalnego lub instytucji

ubezpieczenia emerytalnego wynosi 0%.

• Stawka podatku w wysokości 15% dotyczy odrębnej podstawy

opodatkowania zgodnie z § 20b - obejmuje wszystkie dochody

z udziałów w zyskach, udziałów w rozliczeniach, udziałów w

bilansie likwidacyjnym lub podobnych transakcji, w kwocie

obejmującej podatek odliczony za granicą lub w przypadku

podatnika, który jest wspólnikiem publicznej spółki handlowej lub

komplementariuszem spółki komandytowej. Część odrębnej

podstawy opodatkowania stanowi również część dochodu

publicznej spółki handlowej lub spółki komandytowej.

WHT • Najczęściej spotykanymi rodzajami dochodów podlegających WHT są:
• dywidendy wypłacone za granicę,
• odsetki wypłacone za granicę,

• opłaty licencyjne wypłacone za granicę,
• odsetki karne i kary umowne wypłacone za granicę,
• wynagrodzenie zagranicznego członka organów czeskiej osoby 

prawnej.
• Obowiązek sprawozdawczy dotyczy dochodów przekraczających 100 

tys. CZK miesięcznie (16 800PLN).

• 15% stawka podatku u źródła.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

REPUBLIKA CZESKA 
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

PIT

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Podatnicy będący rezydentami Republiki Czeskiej mają obowiązek

podatkowy, który dotyczy zarówno dochodów ze źródeł w Republice

Czeskiej, jak i dochodów ze źródeł za granicą.

• Podatnicy niebędący rezydentami mają obowiązek podatkowy, który

dotyczy wyłącznie dochodów ze źródeł w Republice Czeskiej.

• Obowiązek podatkowy mają również podatnicy niebędący

rezydentami, ale przebywający na terenie Republiki Czeskiej

przynajmniej 183 dni w roku kalendarzowym.

• Przedmiotem podatku dochodowego od osób fizycznych są:

a) dochody z działalności zależnej,

b) dochód z działalności niezależnej,

c) dochód z aktywów kapitałowych,

d) dochód z wynajmu,

e) inne dochody.

Obowiązują 2 progi podatkowe (2 stawki)

• Stawka podstawowa w wysokości 15%. Od podstawy

opodatkowania do 48-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

W 2021 r. dotyczy kwoty 1 701 168 CZK rocznie, czyli 141 764 CZK

miesięcznie.

• Druga podwyższona stawka w wysokości 23% obowiązuje dla

dochodów przekraczających limit w pierwszej stawce.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

REPUBLIKA CZESKA 

Ustawa o podatkach 
w języku czeskim: 

„Zákon č. 586/1992 
Sb., o daních 

z příjmů” 
dostępna w aplikacji: 
https://aplikace.mvcr

.cz/sbirka-zakonu

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


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

