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FRANCJA

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Administracja podatkowa we Francji leży w kompetencji władz centralnych oraz gmin. Francuskie prawo określa ponad 1000 różnych podatków. Uprawnieni 

do obsługi w zakresie podatkowym są doradcy podatkowi, księgowi, audytorzy i firmy ich zrzeszające. 

Polska posiada z Francją umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1992 r.

Umowa 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.

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

FRANCJA POLSKA

139 334

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

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


PODSTAWOWE RODZAJE PODATKÓW

RODZAJ

PODATKU

VAT 

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Stawka standardowa - 20% obejmuje większość towarów

i wszystkie usługi.

• Stawka obniżona - 10% obejmuje niektóre towary szczególnej

przydatności.

• Stawka minimalna - 5,5% obejmuje towary pierwszej potrzeby,

które niezbędne są do przeżycia.

VAT

(w j. francuskim)

Kalendarz podatkowy 

2020

(w j. francuskim)

FRANCJA

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

Próg 0 - zwolniony z podatku do wysokości 10 064 euro.

Próg I - 11% dla dochodów rocznych od 10 065 euro do 25 659 euro.

Próg II - 30% dla dochodów rocznych od 25 660 euro do 73 369

euro.

Próg III - 41% dla dochodów rocznych od 73 370 euro do 157 806

euro.

Próg IV - 45% dla dochodów rocznych powyżej 157 807 euro.

PIT
PIT

(w j. francuskim)

Kalendarz deklaracji 

2019-2020

(w j. francuskim)

• Podatek VAT stanowi największą pozycję po stronie przychodów

państwa – blisko 45%.

• Płatności podatku VAT muszą być odprowadzane przez firmę co

do zasady najpóźniej pomiędzy 11 a 14 dniem miesiąca

następującego po miesiącu wykonania transakcji. Ostatni dzień

płatności jest zależny od miesiąca kalendarzowego.

Uwaga: istnieją specjalne zasady i terminy płatności podatku VAT

od pewnych szczególnych typów towarów i usług.

• Podatek PIT stanowi drugą największą pozycję po stronie

przychodów państwa – blisko 21%.

• Deklaracje PIT muszą być składane przez osoby co do zasady

najpóźniej pomiędzy 8 a 11 czerwca (w zależności

od departamentu zobacz tutaj. Osoby składające deklaracje

w formie papierowej mają czas do 14 czerwca.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/tout-savoir-sur-tva
https://www.net-investissement.fr/entreprise/guides/tresorerie-entreprise/calendrier-des-echeances-fiscales-2019-entreprises-2882.html
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-revenu
https://www.economie.gouv.fr/impot-revenus-2019-calendrier-declaration-2020
https://www.impots.gouv.fr/portail/


PODSTAWOWE RODZAJE PODATKÓW

RODZAJ

PODATKU

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

AKCYZA

FRANCJA

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

CIT

CIT
(w j. francuskim)

Kalendarz podatkowy 

2020

(w j. francuskim)

• Akcyza od alkoholi powyżej 18% – 559,02 €/% alkoholu/hL. 
(więcej)

• Akcyza dla piwa powyżej 18% – 2,97 €/% alkoholu/hL.

• Wina musujące – 9,35 €/hL.

• Olej opałowy - 64,6%.

• Benzyna 95/98 – 70,67%.

• Akcyza od papierosów – 64,7%.

• Akcyza stanowi czwartą największą pozycje po stronie przychodów

państwa – około 4%.

• Istnieje wiele typów akcyzy. We Francji dzieli się ona na akcyzę

właściwą (Accise) i podatek od materiałów energetycznych (TICPE).

• Podatek CIT stanowi trzecią największą pozycje po stronie

przychodów państwa – około 18%.

• Płatności podatku CIT muszą być odprowadzane przez firmę co do

zasady w przeciągu 3 miesięcy i 15 dni od dnia zamknięcia roku

obrotowego (co następuje zawsze w ostatnim dniu miesiąca).

UWAGA: Płatności CIT od zysków od kapitału ruchomego muszą być

wykonane w przeciągu 15 dni od osiągnięcia tego zysku.

• Stawka dla firm małych i średnich – 15% dla firm osiągających

przychody poniżej 7 630 000 €.

• Stawka dla firm dużych – 33% dla firm osiągających przychody

powyżej 7 630 000 €.

AKCYZA (TICPE)

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier
https://www.net-investissement.fr/entreprise/guides/tresorerie-entreprise/calendrier-des-echeances-fiscales-2019-entreprises-2882.html
https://www.net-investissement.fr/entreprise/guides/tresorerie-entreprise/calendrier-des-echeances-fiscales-2019-entreprises-2882.html
https://www.douane.gouv.fr/fiche/droits-des-alcools-et-boissons-alcooliques
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/taxe-interieure-consommation-sur-produits-energetiques-ticpe
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/taxe-interieure-consommation-sur-produits-energetiques-ticpe


PODSTAWOWE RODZAJE PODATKÓW

RODZAJ

PODATKU

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

WHT
(podatek 
u źródła)

FRANCJA

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

• Podatek u źródła obejmuje we Francji trzy główne domeny:

1. Dywidendy.

2. Przychody z praw autorskich.

3. Przychody z oprocentowanych pożyczek.

• Płatności podatku u źródła muszą być odprowadzane przez firmę co

do zasady w przeciągu 3 miesięcy od dnia zamknięcia roku

obrotowego (co następuje zawsze w ostatnim dniu miesiąca)

• Stawki zależą od rodzaju dochodu i kraju rezydenta.

• Pełna lista stawek z podziałem na typy przychodów i kraje jest

dostępna w raporcie pwc.

Dodatkowe informacje dostępne są na portalu podatkowym (w j. francuskim). 

Kalendarz podatkowy 

2020

(w j. francuskim)

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://taxsummaries.pwc.com/france/corporate/withholding-taxes
https://www.impots.gouv.fr/
https://www.net-investissement.fr/entreprise/guides/tresorerie-entreprise/calendrier-des-echeances-fiscales-2019-entreprises-2882.html
https://www.net-investissement.fr/entreprise/guides/tresorerie-entreprise/calendrier-des-echeances-fiscales-2019-entreprises-2882.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

