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UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Administracja podatkowa w Finlandii leży w kompetencji dwóch rodzajów organów:
• rządowych (VAT = ALV, akcyza, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy (ansiotulovero),
• jednostek samorządu terytorialnego ( podatek gminny (kunnallisvero), podatek od nieruchomości , podatek od środków transportowych).

Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy podatkowe regulujące opodatkowanie. Podatnicy to osoby mieszkające w Finlandii, a także korporacje i firmy
prowadzące interesy w Finlandii. Odbiorcami podatków oprócz państwa są wszystkie gminy, a także parafie Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii
i Kościoła Prawosławnego Finlandii oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Finlandii Kela. Podatki są pobierane przez administrację podatkową i fińskie służby
celne. Ponadto fińska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Trafi pobiera podatek od pojazdów.
Podatki można podzielić na podatki bezpośrednie i pośrednie. W przybliżonym podziale podatek dochodowy jest bezpośredni, a podatek konsumpcyjny jest
podatkiem pośrednim. Zwykle celem zmian w strukturze opodatkowania jest wpływ na rozwój gospodarczy oraz strukturę produkcji i konsumpcji.

Polska posiada z Finlandią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 11.03.2010. . 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.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/
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• Opodatkowaniu VAT podlegają m. in. dostawy towarów oraz

świadczenie usług, których miejsce świadczenia jest ustalone

w Finlandii. W pewnych sytuacjach opodatkowane są również

nieodpłatne dostawy i usługi. Niektóre działalności np. usługi

medyczne, opieka społeczna, wybrane szkolnictwo, usługi

ubezpieczeniowe i finansowe, niektóre gaże artystyczne, prawa

autorskie, pośrednictwo nieruchomości, podstawowe usługi

pocztowe są zwolnione z opodatkowania VAT.

• VAT jest ogólnym podatkiem konsumpcyjnym nakładanym na prawie

wszystkie towary i usługi.

• 24% - stawka podstawowa.

• 14% - art. spożywcze ja pasze, usługi restauracyjne i kateringowe.

• 10% - książki, gazety i czasopisma, wydawnictwa elektroniczne,

lekarstwa, usługi sportowe, przewozy pasażerskie, usługi

hotelarskie, dochody z telewizji i radio, wydarzenia kulturalne

i rozrywkowe, sprzedaż przez artystę własnych dzieł sztuki, import

dzieł sztuki, otrzymane przez organizacje praw autorskich

należności z tytułu praw autorskich, gaże za wystąpienia publiczne.

• 0% - sprzedaż wydawanych minimum cztery razy rocznie gazet

i czasopism dla społeczności non-profit.

• Pojazdy wodne, których maksymalna długość kadłuba wynosi

minimum 10 metrów i których konstrukcja nie wskazuje na główne

przeznaczenie jako statki do użytku rozrywkowego bądź

sportowego.

• Również naprawa wyżej wymienionych statków bądź ich części,

a także narzędzi użytych do naprawy i zainstalowanych towarów.

• Sprzedaż towarów lub usług lub inne przekazanie przejmującemu

działalność gospodarczą podczas reorganizacji przedsiębiorstwa.

Warunkiem jest użytkowanie przez kontynuującego działalność

mienia zgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia

z podatku VAT.

• Opodatkowaniu VAT podlegają m. in. dostawy towarów oraz

świadczenie usług, których miejsce świadczenia jest ustalone

w Finlandii. W pewnych sytuacjach opodatkowane są również

nieodpłatne dostawy i usługi. Niektóre działalności np. usługi

medyczne, opieka społeczna, wybrane szkolnictwo, usługi

ubezpieczeniowe i finansowe, niektóre gaże artystyczne, prawa

autorskie, pośrednictwo nieruchomości.

• Podstawowe usługi pocztowe są zwolnione z opodatkowania VAT.

FINLANDIA

VAT

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://vm.fi/en/value-added-tax


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Opodatkowaniu VAT podlegają m. in. dostawy towarów oraz świadczenie usług, których miejsce świadczenia jest ustalone w Finlandii.

W pewnych sytuacjach opodatkowane są również nieodpłatne dostawy i usługi. Niektóre działalności np. usługi medyczne, opieka społeczna,

wybrane szkolnictwo, usługi ubezpieczeniowe i finansowe, niektóre gaże artystyczne, prawa autorskie, pośrednictwo nieruchomości,

podstawowe usługi pocztowe są zwolnione z opodatkowania VAT.

• VAT jest ogólnym podatkiem konsumpcyjnym nakładanym na prawie wszystkie towary i usługi. VAT jest podatkiem pośrednim, który jest

płacony przez konsumentów końcowych. Podatnicy to firmy podlegające opodatkowaniu VAT, które uwzględniają kwotę podatku VAT

w swoich cenach sprzedaży i odprowadzają ją do skarbu państwa.

• Podatek VAT jest z założenia nakładany na każdą sprzedaż w łańcuchu produkcji i dystrybucji, a na każdym etapie podatek VAT odprowadzany

jest tylko od wartości dodanej wytworzonej na tym etapie. Ostateczna cena konsumpcyjna obejmuje stawkę podatku VAT. W praktyce prawo

do odliczenia zapobiega podwójnemu opodatkowaniu: podatek naliczony można odliczyć od podatku od sprzedaży.

• Miesięczne deklaracje VAT w terminie do 12 dnia dwa miesiące po miesiącu rozliczanym lub kwartalne w terminie do 12 dnia dwa miesiące

po kwartale rozliczanym. (Np. deklaracja VAT za miesiąc styczeń do 12 marca).

FINLANDIA

VAT

VAT

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://vm.fi/en/value-added-tax
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• Procedury celne.
• AEO (status upoważnionego przedsiębiorcy) i uproszczeń celnych.
• EORI (Economic Operators' Registration and Identification).
• BTI (Wiążąca Informacja Taryfowa = Sitova Tariffitieto).

• Przeglądarka Taryfowa w ramach Informacyjnego Systemu
Zintegrowanej Taryfy Celnej Fintaric - informacje dotyczące
obrotu towarowego z zagranicą oraz stawek na poszczególne
produkty, jak również obliczenie taryfy według podanych
parametrów.

CŁO 

FINLANDIA

AKCYZA • 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.

• Deklaracja składana za miesięczne okresy rozliczeniowe,

tj. w terminie do 18. dnia miesiąca następującego po miesiącu,

w którym powstał obowiązek podatkowy.

• Benzyna silnikowa - 702,50 €/1.000 l, (od 01.01.2019 r.).

• Olej napędowy - 530,20 €/1.000 l, (od 01.01.2019 r.).

• Gazy skroplone do napędu silników spalinowych - 280,10 €/1.000 kg 

(od 01.01.2019 r.).

• Energia elektryczna - 22,53 €/1 MWh.

• Alkohol etylowy - 4880,00 €/1 hl 100% vol.

• Piwo - 0,114 €/1cl (ponad 0,5-2,8%) i 0,365 €/1cl ponad 2,8%.

• Wino:  - ponad 1,2-2,8% 0,32 €/1L,

- ponad 2,8-5,5% 1,91 €/1L,

- ponad 5,5-8,0% 2,75 €/1L,

- ponad 8,0-18 % 3,97 €/1L .

gotowego wyrobu.

• Papierosy - 69,75 € za każde 1.000 sztuk i 52% maksymalnej ceny 

detalicznej.

• Samochody osobowe min. 2,7% - max 48,9% .

AKCYZA

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

CŁO

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://tulli.fi/en/businesses
https://tulli.fi/en/businesses/transactions-with-customs/aeo-traders
https://tulli.fi/en/e-services/search-and-query-services/eori
https://tulli.fi/en/businesses/commodity-codes/binding-tariff-information
https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/fintaric/
https://vm.fi/en/excise-duty
https://tulli.fi/en/frontpage
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• Podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Finlandii podlegają CIT w Finlandii

od całości swoich dochodów.

• Podatnicy niemający siedziby lub zarządu na terytorium Finlandii - tylko od dochodów

uzyskanych w Finlandii.

• Podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Finlandii podlegają CIT w Finlandii

od całości swoich dochodów.

• Podatnicy niemający siedziby lub zarządu na terytorium Finlandii - tylko od dochodów

uzyskanych w Finlandii.

• Na podatek dochodowy wpływa forma prawna przedsiębiorstwa bądź zgromadzenia

wspólników.

• np. spółka (osakeyhtiö) i spółdzielnia (osuuskunta) są samodzielnymi podatnikami,

których uzyskane dochody są opodatkowane jako dochody spółki lub spółdzielni.

Podatek dochodowy zgromadzeń wspólników to 20%. Dywidendy udziałowca spółki są

opodatkowane wraz z podatkiem udziałowca według odrębnych przepisów.

• Zrzeszenie lub fundacja pożytku publicznego są opodatkowane od uzyskanych dochodów

z tytułu działalności lub przychodów z nieruchomości. Jeśli zrzeszenie lub fundacja nie są

użytku publicznego płaci podatek dochodowy w wysokości 20 % od wszystkich dochodów.

• Samozatrudnieni, spółka jawna lub komandytowa są opodatkowane jako dochód

właściciela/przedsiębiorcy. Dochód przedsiębiorstwa dzieli się na kapitał i wynagrodzenie.

Podatek od dochodu z kapitału do wysokości 30 000 EUR to 30% a ponad 30 000 EUR to 34%.

Wynagrodzenie jest opodatkowane progresywnie. Również dochody rolnicze dzieli się na kapitał

i wynagrodzenie.

• 20% podstawy opodatkowania,

• 0% podstawy opodatkowania

od przychodów z zysków kapitałowych

(do 30 000 EUR).

• 34% podstawy opodatkowania

od przychodów z zysków kapitałowych

(od 30 000 EUR).

FINLANDIA

CIT

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.vero.fi/en/businesses-and-corporations/about-corporate-taxes/income_taxation/
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• Pobierany od niektórych dochodów uzyskiwanych w kraju przez

nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi

podmiotami.

• Zagraniczne przedsiębiorstwa płacą w Finlandii podatek dochodowy

od uzyskanych w Finlandii dochodów.

• Podatek u źródła pobiera płatnik. Na wysokość podatku wpływa

umowa podatkowa podpisana pomiędzy Finlandią a krajem

pochodzenia przedsiębiorstwa.

• Jeśli podatek u źródła jest zbyt wysoki przedsiębiorstwo zagraniczne

może ubiegać się zwrotu podatku od Fińskiego Urzędu Skarbowego

lub w niektórych przypadkach od płatnika.

• Dywidendy: 7,5% (do 150 000 EUR).

• Dywidendy: 28% (od 150 000 EUR).

• Odsetki: 30%.

• Należności licencyjne: 20% (zgromadzenie wspólników) lub 30%

(osoba fizyczna lub inna firma niż zgromadzenie wspólników).
WHT

FINLANDIA

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.vero.fi/en/businesses-and-corporations/about-corporate-taxes/foreign_business_in_finland/refunds_of_tax_withheld_at_sourc/
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Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne są na Portalu Podatkowym.

FINLANDIA

Dochód
Opodatkowania

€

Podatek według 
dolnej granicy

€

Podatek od części dochodu 
przekraczającej dolną 

granicę 
%

18 100 - 27 200 8,00 6,00 

27 200 - 44 800 554,00 17,25

44 800 - 78 500 3 590,00 21,25

78 500 - 10 751,2 31,25

• Obowiązek podatkowy (opłata podatków od uzyskanych dochodów

(przychodów) – bez względu na miejsce położenia źródeł

przychodów spoczywa na osobach, które:

• posiadają w Finlandii centrum interesów osobistych lub

gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

• przebywają w Finlandii dłużej niż 183 dni w roku

podatkowym.

• mieszkają w Finlandii podczas roku podatkowego

• osoba traktowana jest jako mieszkająca w Finlandii jeśli

posiada miejsce lub jeśli przebywa ciągle w Finlandii powyżej

sześciu miesięcy i czasowa nieobecność nie wpływa

na ciągłość zamieszkania.

PIT

PIT

• Podstawową formą opodatkowania dochodów jest opodatkowanie 
według progresywnej skali podatku dochodowego w następujący 
sposób:

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.vero.fi/en/individuals/
https://www.vero.fi/en/individuals/


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

