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FILIPINY 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Administracja podatkowa na Filipinach leży w kompetencji trzech organów państwowych:

• Urząd Dochodów (Bureau of Internal Revenue)

• Urząd Celny (Bureau of Customs)

• Urząd Skarbu Państwa (Bureau of the Tresury)

Wszystkie trzy organy zależne są od Ministerstwa Finansów (Department of Finance) i kontrolowane są przez poszczególnych Komisarzy.

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Filipinami, która obowiązuje od 07.04.1997. Tekst umowy oraz wykaz zawartych 

przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

FILIPINY POLSKA

171 334

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 usługi
świadczone na Filipinach. W zależności od lokalizacji, firmy
zarejestrowane w kraju mogą ubiegać się o certyfikat zero VAT
w agencjach: PEZA lub BOI.

CŁO • Tutaj informacje na temat: 

• CDF (formularz deklaracji celnej) 

• Procedury celne:

• TRGA - Trade regulatory government agencies

• CRIL - Customs Regulated Imports List

• E2M - Electronic-to-Mobile System

• AAB - Authorized agent banks

• DEA - Designated Examination Area

• Średnia stawka celna na Filipinach wynosi 6,7%; podatek VAT na

towary importowane wynosi 12%.

• Urząd celny nie nakłada cła ani podatku na towary o wartości

poniżej 10,000 PHP (200 USD).

• Przedsiębiorstwa działające w specjalnych strefach ekonomicznych

lub wolnocłowych strefach portowych są zwolnione z płacenia

podatków i ceł na importowany surowiec i sprzęt produkcyjny.

• Przeglądarka Komisji Taryf pozwala na sprawdzenie stawek na

poszczególne produkty. Producenci z UE zaliczają się do kategorii

MFN (Most Favourite Nation.

• Wymiana handlowa pomiędzy UE a Filipinami objęta jest ogólnym

systemem preferencji (GSP+), który zapewnia filipińskim

eksporterom w pełni bezcłowy dostęp do rynków UE. GSP+

obejmuje dwie trzecie wszystkich pozycji taryfowych UE.

VAT 

• Podatek VAT wynosi 12%.

FILIPINY 
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://customs.gov.ph/
http://finder.tariffcommission.gov.ph/index.php?page=tariff-finder3
https://www.bir.gov.ph/index.php/tax-information/value-added-tax.html


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

AKCYZA • Akcyza na Filipinach to podatek od produkcji lub sprzedaży towaru na

terytorium kraju. Akcyzie podlegają towary wyprodukowane

na Filipinach jak i towary importowane.

• Czas płatności na produkty krajowe - przed wyprowadzeniem

z miejsca produkcji.

• Czas płatności na produkty importowane - przed zwolnieniem

z dozoru celnego.

• Rodzaje podatku akcyzowego:

• podatek specyficzny - oparty na wadze lub pojemności,

• podatek ad valorem - oparty na cenie sprzedaży lub innej

określonej wartości towaru.

• Produkty alkoholowe:

• destylowane alkohole (20% + 24,31 PHP za 1 litr)

• wina (o wartości powyżej 500 PHP to 931,20 PHP za 1 litr,

o wartości poniżej 500 PHP to 328,97 PHP za 1 litr);

• likiery fermentowane (25,20 PHP za 1 litr).

• Wyroby tytoniowe (2,29 PHP za 1 kilogram); cygara (20% + 6,05

PHP za 1 sztukę; papierosy (44,99 PHP za 1 opakowanie).

• Produkty naftowe (od 0 PHP do 10 PHP za 1 jednostkę miary).

• Samochody (od 4% do 50%).

• Minerały (od 4% do 6%).

CIT

AKCYZA

• Wszystkie zarejestrowane firmy krajowe i zagraniczne na Filipinach są

zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

• Aby ułatwić płacenie podatku CIT, Filipiny wprowadziły internetowy

system składania i opłacania składek zdrowotnych, umożliwiając

również złożenie deklaracji o podatku dochodowym od osób

prawnych w systemie online.

• Stawka podatku dochodowego CIT na Filipinach wynosi 30%.

• Od 2020 roku podatek dochodowy od osób prawnych będzie
stopniowo obniżany z 30% do 20% przez okres 10 lat w ramach
inicjatywy CITIRA.

• Dodatkowe 15% podatku nakładane jest na przekazy pieniężne
dokonywane przez oddziały spółki do centrali zagranicznej.

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

FILIPINY 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

CIT 

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.bir.gov.ph/index.php/tax-information/excise-tax.html
https://www.bir.gov.ph/index.php/tax-information.html


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

PIT

• Podatek u źródła w wysokości 20% jest pobierany na Filipinach

od opłat licencyjnych dokonywanych na rzecz zagranicznej korporacji

krajowej lub będącej rezydentem.

• Dywidendy wypłacane przez filipińską spółkę nierezydentowi

podlegają opodatkowaniu w wysokości 15%.

• Odsetki wypłacane nierezydentowi podlegają opodatkowaniu 20%

podatku u źródła.

• Opłaty za usługi techniczne, które w niektórych przypadkach mogą

być traktowane jako należności licencyjne podlegają

opodatkowaniu 30% podatku u źródła.

www.bir.gov.ph 

• Dochody są opodatkowane progresywnie od 5% do 32%. Obywatele

rezydenci są opodatkowani od całości dochodu netto uzyskanego

ze źródeł na Filipinach i poza nimi.

• W przypadku osób niebędących rezydentem, niezależnie od tego czy

są obywatelami Filipin czy nie, opodatkowane są tylko ich dochody

pochodzące ze źródeł na Filipinach.

Dochód na Filipinach jest podzielony na trzy kategorie:

• Dochód z tytułu zatrudnienia: dochód ten jest opodatkowany

według progresywnych stawek brutto od 5% do 32%.

• Dochód pasywny: dywidendy i odsetki, podlegające

opodatkowaniu w wysokości 7,5%.

• Dochód z działalności gospodarczej lub zawodowej:

opodatkowany według progresywnych stawek netto.

(Podatek 
u źródła)

WHT

Więcej informacji nt. podatków międzynarodowych oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie Urzędu Dochodów.

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

FILIPINY 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.bir.gov.ph/index.php/international-tax-matters.html
https://www.bir.gov.ph/index.php/international-tax-matters.html


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

