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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

W ostatnich latach zaobserwować można istotne zmiany zachodzące w greckim prawie podatkowym oraz administracji państwowej. Duża częstotliwość zmian

w głównej mierze związana jest z reformami, które miały miejsce podczas kryzysu gospodarczego. Obecnie administracja podatkowa podporządkowana jest

Ministerstwu Finansów, a także Niezależnemu Publicznemu Urzędowi Skarbowemu.

• Ministerstwo Finansów (Υπουργείο Οικονομικών)

W Ministerstwie Finansów funkcjonują oddzielne dyrekcje generalne, odpowiedzialne na zagadnienia takie jak wsparcie administracyjne, podatki, audyty

podatkowe, własność państwowa, cła, inspekcję finansową, budżet itp. Wraz ze zmianą rządu, w lipcu 2019 roku w Ministerstwie Finansów utworzona została

specjalna Dyrekcja Generalna ds. Polityki Podatkowej i Własności Publicznej, która do tego czasu funkcjonowała jako Korpus ds. Ścigania Przestępstw

Gospodarczych (SDOE), a którego głównym zadaniem jest badanie, lokalizacja i eliminacja naruszeń finansowych o szczególnej wadze i znaczeniu na dla

państwa greckiego. Aktualna lista Departamentów Ministerstwa Finansów.

• Niezależny Publiczny Urząd Skarbowy (ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

AAED to niezależny organ państwowy nadzorowany bezpośrednio przez grecki parlament. Do jego głównych obowiązków należy monitorowanie i kontrola

postępów w certyfikacji i poborze dochodów publicznych, wydawanie decyzji regulacyjnych dot. przepisów podatkowych oraz identyfikacja podmiotów szarej

strefy. Pod jego nadzorem znajduje się Publiczna Służba Finansowa/ Dyrekcja Usług Finansowych, czyli sieć greckich urzędów skarbowych, których głównym

zadaniem jest obsługa podatkowa obywateli greckich. Aktualne regulacje prawne (w j. greckim).

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.minfin.gr/
https://www.minfin.gr/web/guest/organogramma-olou-tou-ypoik
https://www.aade.gr/


CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Urzędy Skarbowe (Εφορία, Δ.Ο.Υ.)

Greckie Urzędy Skarbowe (DOI) podlegają pod Niezależny Publiczny Urząd Skarbowy. Funkcjonują wg podziału administracyjnego Grecji, co w praktyce

oznacza, że w każdym z obszarów działa jeden lub więcej lokalnych punktów obsługi podatnika. Od roku 2011 liczba funkcjonujących na terenie Grecji urzędów

podatkowych systematycznie zmniejsza się, obecnie jest ich 110. W Grecji funkcjonuje również Urząd Skarbowy (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), którego

zadaniem jest wyłącznie obsługa cudzoziemców. Lokalny Urząd Skarbowy jest organem właściwym do przyjmowania, przetwarzania i rozliczania deklaracji

podatkowych podmiotów fizycznych i prawnych adekwatnie do miejsca zameldowania podmiotu. Każdy akt administracyjny przekazywany na wniosek

podatnika opatrzony jest podpisem dyrektora lokalnego urzędu skarbowego. Wg. ustawy 4174/2013, która obowiązuje od 01.01.201 administracyjna

procedura podatkowa, tj. procedura dot. poświadczania i poboru podatków oraz procedura nakładania sankcji administracyjnych

i karnych z powodu naruszenia przepisów podatkowych, została ujednolicona dla wszystkich podmiotów podatkowych.

Rezydencja podatkowa w Grecji (Φορολογική Κατοικία)

Według obowiązujących zasad, za greckiego rezydenta podatkowego, uważana jest każda osoba fizyczna, która:

• posiada w Grecji stałe lub główne miejsce zamieszkania /pobytu/centrum swoich żywotnych interesów, tj. więzi osobiste, gospodarcze lub społeczne,

• jest urzędnikiem konsularnym, dyplomatycznym lub publicznym o podobnym statusie lub urzędnikiem, który ma obywatelstwo greckie i służy

za granicą,

• obecna jest w Grecji przez okres dłuższy niż sto osiemdziesiąt trzy (183) dni w dowolnym okresie dwunastomiesięcznym (nieprzerwanie lub

z przerwami).

GRECJA 
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.aade.gr/eyretirio-horikis-armodiotitas-ton-doy
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%811.pdf
http://www.opengov.gr/minfin/?p=3586


UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Ustawa 4172/2013 (z późniejszymi zmianami) regulująca zagadnienia rezydencji podatkowej zgodna jest z odpowiednimi definicjami modelowej konwencji

podatkowej OECD. Jednakże, greckie Ministerstwo Finansów ustanowiło dodatkowo wewnętrzne rozporządzenia oraz specjalne wytyczne dla urzędów

skarbowych, na mocy których każdy wniosek o zmianę rezydencji podatkowej powinien być poddany indywidualnemu rozpatrywaniu. Co

w praktyce oznacza, że urząd skarbowy w oparciu o przedstawione przez podatnika informacje i dokumenty takie jak: miejsce przebywania rodziny, posiadane

nieruchomości, informacje o wyjeździe/przyjeździe do/z Grecji (listy oddelegowujące), status rezydencji podatkowej w innym kraju (potwierdzone stosownym

certyfikatem) itp. decyduje o obowiązku/ bądź zwolnieniu z greckiej rezydencji podatkowej. Proces uzyskania indywidualnej interpretacji jest zazwyczaj

czasochłonny.
Regulacje prawne: Art. Ν. 4172/2013; ΠΟΛ.1201/2017; Δ. ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ2017/16-11-2017

Polska posiada z Grecją umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (ustawa nr 1939/1991), która podpisana została 20.11.1987 roku i obowiązuje

od 28.10.1991. Tekst umowy oraz wykaz zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

GRECJA 

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

GRECJA POLSKA

193 334

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

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


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

Opodatkowanie 

dochodu

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• W roku 2020 weszły w życie nowe przepisy (art. 6 ustawy

4646/2019, które zastąpiły obowiązujący do tej pory art. 15 ustawy

4172/2013) dotyczące stawki podatkowej.

• Podatek dochodowy nakładany jest raz w roku zarówno na podmioty

fizyczne jak i prawne. W podatku dochodowym stawiki rosną

progresywnie.

• Dochody osób fizycznych są podzielone na cztery kategorie ze

względu na źródło: dochody z płatnych usług i emerytur; dochód

z działalności gospodarczej; dochód z kapitału i dochód z zysków

kapitałowych. Każde źródło ma osobny przedział podatkowy

i współczynniki podatkowe.

• Wszystkie dochody uzyskane przez osobę prawną są traktowane jako

przychody z działalności gospodarczej.

• Niektóre rodzaje dochodów (takie jak dochód z dywidend, odsetek

i praw) są opodatkowane niezależnie.

• Odsetki i dywidendy są opodatkowane według stawki 15%.

• Dla nowych jednoosobowych działalności gospodarczych z obrotem

nieprzekraczającym 10 000 EUR, stawka podatku przez 5 lat wynosi

4,5%.

• W związku z pandemią COVID-19 na rok podatkowy 2020

wprowadzono specjalną regulację dotyczącą alternatywnego

sposobu obliczania podatku minimalnego dla określonych

kategorii podatników, których dochody ucierpiały w 2020 r.

• Aktualne stawki podatkowe (od wynagrodzeń, emerytur

i działalności gospodarczych) mające zastosowanie do dochodów

uzyskanych w 2020 r. wynoszą:

GRECJA 

Od (€) Do (€) Stawka podatkowa

0 10.000 € 9%

10.001 € 20.000 € 22%

20.001 € 30.000 € 28%

30.001 € 40.000 € 36%

40.001 € < 44%

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021



PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

GRECJA 

Osoby fizyczne i prawne Rok podatkowy 2020

Stawka podatkowa Stawka zaliczki

Przedsiębiorstwa (SA, Ltd., I.K.E.) 24% 70%
Banki 29% 100%
Jednoosobowe działalności gospodarcze (OE, EE) 24% 70%

Podmioty prawne non-profit, związki i instytucje 24% 70%
Spółdzielnie i stowarzyszenia 24% 70%
Spółki non-profit 24% 70%
Prywatne konsorcja przedsiębiorstw 24% 70%
Inne konsorcja (w których uczestniczą nie tylko firmy prywatne) 24% 70%

Działalność gospodarcza osób fizycznych Przedział od 22% - 45% 100%
Spółdzielnie rolnicze, grupy producentów 10% 70%
Inne osoby prawne nieuwzględnione powyżej 24% 70%

PRZYKŁADY STAWEK PODATKOWYCH DLA RÓŻNYCH DZIAŁALNOŚCI

* Na mocy ustawy 4799/2021 z 18 maja 2021, stawka zaliczki na podatek dochodowy dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą została

zmniejszona. Zgodnie z powyższym, stawka zaliczki na podatek dochodowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą została obniżona do 55% (ze 100%)

podatku należnego za rok podatkowy 2021 i kolejne, natomiast stawka zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych została obniżona do 80% podatku należnego za rok

podatkowy 2021 jak i kolejne.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021



PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

VAT • Podatek VAT należny jest w momencie dostawy towarów lub

świadczenia usług.

• W określonych przypadkach podatek VAT może być należny

w momencie wystawienia faktury.

• W przypadku importu powstaje obowiązek podatkowy,

a podatek VAT jest należny, gdy towary są wprowadzane na

terytorium Grecji.

• W przypadku zakupów wewnątrzwspólnotowych podatek VAT jest

należny w momencie wystawienia odpowiedniej faktury,

a najpóźniej w dniu 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,

w którym przeprowadzono nabycie wewnątrzwspólnotowe.

• Aktualna stawka podatkowa na większość produktów i usług:

24%.

• Obniżone stawki VAT mające zastosowanie dla określonych

towarów (głownie żywności i napojów) i usług wynoszą:

• 13% - podstawowe art. spożywcze takie jak świeże

mięso, ryby, nabiał, owoce i warzywa, płatki zbożowe,

skrobia i produkty mączne, oliwa z oliwek, chleb,

makaron, wody naturalne, wybrane leki, nawozy,

pestycydy, rachunki za prąd, wodę i gaz, zakwaterowanie

w hotelach i zakwaterowanie dla turystów (do 30

października 2021 r.)

• 6% (wybrane leki, książki, gazety (do 31 grudnia 2021 r.)

VAT

(w j. greckim)

GRECJA 

Specjalny 

podatek 

solidarnościowy

• Z uwagi na pandemię COVID-19 na mocy ustawy 4799/2021 z dnia

18 maja br. specjalny podatek solidarnościowy został zawieszony na

lata 2021/2022.

Od (€) Do (€) Stawka podatkowa

0 12 000 € 0,00%
12 001 € 20 000 € 2,20%
20 001 € 30 000 € 5,00%
30 001 € 40 000 € 6,50%
40 001 € 65 000 € 7,50%
65001 € 220 000 € 9,00%

220,001 € < 10,00%

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.taxheaven.gr/news/47254/odhgos-meiwmenoy-syntelesth-fpa-apo-thn-aade


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

VAT 

VAT

(w j. greckim)

GRECJA 

• Od 1 lipca 2021 na 5 greckich wyspach (Leros, Lesvos, Samos,
Kos i Chios obowiązują zmniejszone o 30% stawki podatkowe
(w związku z dużym napływem uchodźców na ww. terenach).
Szczegółowe informacje tutaj.

CIT • Podatek od osób prawnych, którego kwota zależna jest od dochodu
netto, które firmy uzyskują podczas prowadzenia działalności
gospodarczej, zwykle w ciągu jednego roku obrotowego.

• W roku podatkowym 2020 stawka podatku CIT dla większości
podmiotów prawnych pozostaje na poziomie 24%.

• W roku 2021 stawka podatku dochodowego od osób prawnych
została obniżona z 24% do 22%. Instytucje kredytowe (banki)
nadal podlegają stawce CIT w wysokości 29%.

CIT
(w j. greckim)

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.taxheaven.gr/news/47254/odhgos-meiwmenoy-syntelesth-fpa-apo-thn-aade
https://www.taxheaven.gr/news/54964/meiwsh-syntelestwn-fpa-gia-lero-lesbo-kw-samo-kai-xio-katateohke-h-tropologia
https://www.startyouup.gr/el/a/106-forologia-epixeirhsewn


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

AKCYZA

AKCYZA
(w j. greckim)

• Podatki akcyzowe nakładane są na energię i produkty elektryczne.

• Stawki podatkowe różnią się w zależności od kategorii produktów.

GRECJA 

Produkty energetyczne

1. Energia elektryczna - na mocy ustawy 3336/05. Obliczany jest

na podstawie zużycia energii elektrycznej i podlega podatkowi

VAT. Rodzaj obliczenia: wartość EFK x kWh.

2. Olej napędowy (grzewczy) - na mocy ustawy 4389/2016,

(Dziennik Ustaw A 94) w okresie od 15/10 każdego roku do

30/4 następnego roku, występuje tzw. obniżona stawka EFK

w wysokości 280 € / 1000l. W od 1/5 do 14/10 każdego roku

nie odnotowuje się zwiększonej konsumpcji.

3. Olej napędowy (Diesel) – 410 € / 1000 l. - na mocy ustawy

4389/2016 (Dziennik Rządowy A '94).

4. Benzyna silnikowa – od 681 EUR do 700 EUR / 1000 l

(w zależności od kategorii: benzyna ołowiowa; paliwo lotnicze,

benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej większej niż 95; ale

mniejszej niż 98; benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej

powyżej 98 itp.

5. LPG - 430 € / 1000 kg, na mocy ustawy 4389/2016 (Dziennik

Ustaw A '94).

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.forin.gr/forologia/apofaseis/eidikos-foros-katanalwshs
https://www.dei.gr/en/oikiakoi-pelates/xrisimes-plirofories-gia-to-logariasmo-sas/logariasmos-kai-xrewseis/ti-aforoun-oi-xrewseis-uper-tritwn-efk-eidtelos-5/eidikos-foros-katanalwsis-efk-n-333605
https://www.dei.gr/en/oikiakoi-pelates/xrisimes-plirofories-gia-to-logariasmo-sas/logariasmos-kai-xrewseis/ti-aforoun-oi-xrewseis-uper-tritwn-efk-eidtelos-5/eidikos-foros-katanalwsis-efk-n-333605
https://www.popek.gr/index.php/el/times-kafsimon/home
https://www.popek.gr/index.php/el/times-kafsimon/home
https://www.popek.gr/index.php/el/times-kafsimon/home
https://www.popek.gr/index.php/el/times-kafsimon/home


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

AKCYZA

AKCYZA
(w j. greckim)

• Podatki akcyzowe nakładane są na energię i produkty elektryczne.

• Stawki podatkowe różnią się w zależności od kategorii produktów.

GRECJA 

Alkohole

1. Alkohol etylowy 2450 €/1 hl 100% vol. w temperaturze 20 °C.
Obniżona stawka 50% (1 225 EUR/1 hl 100% vol) dot. alkoholu
etylowego przeznaczonego do produkcji ouzo/ tsipouro/
tsikoudia.

2. Piwo – 5 EUR za stopień PLATO według objętości i hektolitra
piwa. Dla piwa produkowanego przez niezależne małe browary
stosuje się pięćdziesięcioprocentową stawkę specjalnego
podatku konsumpcyjnego (2,50 EUR) w porównaniu z obecną
stawką standardową, pod warunkiem że ich produkcja nie
przekracza 200 000 hektolitrów piwa rocznie.

3. Wino (wino zwykłe, wino musujące): 0 EUR za hektolitr
produktu końcowego.

4. Produkty pośrednie: 102 EUR za hektolitr produktu końcowego,
z wyjątkiem produktów określonych w pkt 6 i 7 części B
załącznika III do rozporządzenia (WE 606/2009 EEL 193
/24.7.2009), dla którego stawka wynosi 51 EUR (np. naturalne
słodkie wino).

5. Napoje fermentowane inne niż wino i piwo: 20 EUR za hektolitr
końcowego produktu.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

Artykuły 79 do 93 
ustawy 2960/01 

(Dziennik Ustaw 265/A 
/22.11.2001) z 

późniejszymi zmianami

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.forin.gr/forologia/apofaseis/eidikos-foros-katanalwshs
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/n3815-2010/arthro-2-nomos-3815-2010
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-12/02.syntel_forol_EFK.pdf


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

AKCYZA

AKCYZA
(w j. greckim)

• Podatki akcyzowe nakładane są na energię i produkty elektryczne.

• Stawki podatkowe różnią się w zależności od kategorii produktów.

GRECJA 

Papierosy

1. do ustalonego podatku naliczanego od jednostki produktu,

którego wysokość wynosi 82,50 euro za tysiąc papierosów

(1 jednostka podatkowa) Stawka jest taka sama dla wszystkich

kategorii papierosów.

2. w podatku proporcjonalnym, którego stawka wynosi 26% i jest

obliczana na podstawie ceny sprzedaży detalicznej tysiąca

papierosów (1 jednostka podatkowa). Stawka jest taka sama dla

wszystkich kategorii papierosów.

3. Łączna kwota podatku akcyzowego obliczona zgodnie

z powyższymi przypadkami nie może być niższa niż 117,50 EUR

za tysiąc papierosów.

4. Cygara - 35% ceny detalicznej za kilogram.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

art. 97 
ustawy 2960/01

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.forin.gr/forologia/apofaseis/eidikos-foros-katanalwshs
http://www.nomoskopio.gr/n_3833_10_13.php?toc=0&printWindow&
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-12/02.syntel_forol_EFK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-12/02.syntel_forol_EFK.pdf


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

• Nieograniczony obowiązek podatkowy (opłata podatków od całości

uzyskanych dochodów (przychodów) – bez względu na źródło

przychodów spoczywa na osobach, które posiadają w Grecji centrum

interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów

życiowych) lub przebywają w Grecji dłużej niż 183 dni w roku

podatkowym (rezydencja podatkowa).

• Opłaty za projekty techniczne, opłaty za zarządzanie, doradztwo

i inne powiązane usługi 20%.

• W drodze wyjątku opłaty otrzymywane przez wykonawców

wszelkiego rodzaju projektów technicznych oraz od leasingodawców

publicznych, komunalnych, stowarzyszeń lub portów osiągają 3% od

wartości projektu w budowie lub opłaty leasingowej.

WHT • Pobierany od niektórych dochodów uzyskiwanych w Grecji przez

nierezydentów.
• Dywidendy 5% (ostatnia zmiany w lipcu 2019 roku).

• Odsetki 15%.

• Tantiemy i inne płatności 20%.

• Składkę na ubezpieczenie deklaruje się i opłaca co miesiąc.
• Wysokość składki:

- pracownika 15,75%,
- pracodawcy 24,81%

• W sumie wysokość składki wynosi 40,56 % wynagrodzenia brutto.

PIT

GRECJA 

WHT

(w j. greckim)

• Roczne zeznanie podatkowe (Φορολογική Δήλωση) powinno zostać

dokonane do 30 czerwca następnego roku podatkowego (w roku

2021 termin ten wyjątkowo przesunięty został na sierpień)

• Zeznanie podatkowe obowiązkowe jest dla wszystkich osób

posiadających grecki numer podatkowy NIP (ΑΦΜ). Podatek płacony

jest w 3 równych dwumiesięcznych ratach ( w roku 2021 wyjątkowo

ilość rat została zwiększona do ośmiu)

• Zaliczkę na poczet podatku i opłaty solidarnościowej zgłasza się

i płaci co dwa miesiące, do końca miesiąca, który następuje po

dwóch miesiącach rozliczeniowych i wysokość zaliczki jest obliczana

wg skali podatkowej (mnoży się wynagrodzenie miesięczne

pomniejszone o składkę na ubezpieczenie razy 14, oblicza się

podatek roczny od obliczonego wynagrodzenia rocznego wg

podanej poniżej skali podatkowej i dzieli się go przez 12, aby

otrzymać miesięczną zaliczkę na poczet podatku.

PIT

(w j. greckim)

(Podatek 
u źródła)

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.taxheaven.gr/news/46149/pws-oa-forologhooyn-oi-misowtoi-oi-eleyoeroi-epaggelmaties-kai-oi-epixeirhseis-gia-to-2019-klimakes-kai-syntelestes-forologias
https://www.minfin.gr/web/31511/phorologika-themata


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

• Obowiązuje na mocy przepisów Greckiego Kodeksu Przepisów

Podatkowych o spadkach, darowiznach, świadczeniach rodzicielskich

i wpływach z gier i loterii. Podatek spadkowy jest progresywny

i uzależniony od wartości przekazywanej nieruchomości/kwoty oraz

stosunku pokrewieństwa osoby przekazującej i odbierającej spadek.

Pojedynczy 

podatek od 

nieruchomości

• Funkcjonuje w Grecji od 2014 r. i jest obowiązkowy dla wszystkich

właścicieli posiadających nieruchomości w Grecji (także dla

cudzoziemców). Płacony jest raz w roku, istnieje możliwość

rozłożenia kwoty na raty miesięczne.

• Kwota podatku uzależniona jest od czynników, takich jak

powierzchnia, wiek, cena strefa nieruchomości. Cena strefy

wynika z cen wywoławczych.

• Według przepisów spadkobiercy podzieleni są na kategorie.
• W przypadku spadkobierców należących do kategorii A i B podatek

oblicza się według stawek od 1% do 10% oraz od 5% do 20% po
odliczeniu kwoty wolnej od podatku, która wynosi odpowiednio
150 tys. EUR i 30 tys. EUR.

• W przypadku spadkobierców należących do trzeciej kategorii
stawki wahają się od 20% do 40%, a kwota wolna od podatku
wynosi 6 tys. EUR.

Podatek 

spadkowy

GRECJA 

• Zgodnie z przepisami Greckiego Kodeksu Przepisów Podatkowych

o spadkach, darowiznach, świadczeniach rodzicielskich, wpływach

z gier i loterii, ratyfikowanymi przez 1 art. 2961/2001 (Dziennik

Ustaw A 266), obowiązuje podatek na każdą przekazaną darowiznę

i świadczenie rodzicielskie.

Φορολογία 
κληρονομιών
(w j. greckim)

Podatek 

od darowizn 

(świadczenia 

rodzicielskie)

• Podatek od darowizn jest progresywny i uzależniony od wartości

przekazywanej kwoty oraz stosunku pokrewieństwa osoby

przekazującej i odbierającej darowiznę.

• Maksymalna stawka podatkowa wynosi 40%, a minimalna 1%.

Stawka wolna od podatku dzieli się na 3 grupy beneficjentów:

150 tys. EUR, 30 tys. EUR, 6 tys. EUR.

• W przypadku przeniesienia kwoty pieniężnej z tytułu darowizny

lub świadczenia rodzicielskiego stosuje się niezależne

opodatkowanie według stawek 10%, 20% i 40%.

Φορολογία 
Δωρεών - γονικών 

παροχών
(w j. greckim)

ΕΝ.Φ.Ι.Α Ενιαίος 
Φόρος Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων
(w j. greckim)

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.minfin.gr/web/a-t-epaa/ektimeseis-timon-zones-apaa
https://www.taxheaven.gr/news/39484/o-foros-klhronomias-pws-epiballetai-se-diaforetikes-periptwseis
https://www.taxheaven.gr/news/46149/pws-oa-forologhooyn-oi-misowtoi-oi-eleyoeroi-epaggelmaties-kai-oi-epixeirhseis-gia-to-2019-klimakes-kai-syntelestes-forologias
https://www.taxheaven.gr/tag/111/eniaios-foros-akinhtwn-enfia
https://www.taxheaven.gr/tag/111/eniaios-foros-akinhtwn-enfia


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

• Podatek pobierany jest przy każdej zmanienie właściciela, czyli. tzw. 

przeniesienia nieruchomości lub prawa do nieruchomości z jednego 

podmiotu na drugi.  

Podatek od 

wygranych 

w grach 

losowych 

i loteriach

• Zgodnie z przepisami art. 58 i 60 Greckiego Kodeksu Przepisów

Podatkowych o spadkach, darowiznach, świadczeniach

rodzicielskich, wpływach z gier i loterii, ratyfikowanych przez 1 art.

ustawy 2961/2001 (Dziennik Ustaw A 266) na wszelkie wygrane

w loteriach i grach losowych nakładany jest podatek w zależności

od kwoty i rodzaju gry.

• Wysokość podatku obliczana jest na podstawie wartości
przekazanej nieruchomości lub ceny zadeklarowanej (jeżeli jest
ona wyższa).

• Od roku 2014 podatek obliczany jest według stawki 3%.

Podatek od 

przeniesienia 

nieruchomości

GRECJA 

• ΕΦΑ: Ειδικός φόρος ακινήτων - regulowany przepisami art. 15-17

ustawy 3091/2002 (z późniejszymi zmianami), nakładany na spółki

i inne osoby prawne posiadające pełne prawa do nieruchomości lub

użytkowania nieruchomości zlokalizowanych Grecji.

Τυχερά παιχνίδια
(w j. greckim)

Φόρος
μεταβίβασης 

ακινήτων
(w j. greckim)

Specjalny 

podatek od 

nieruchomości

• Podatek w wysokości 15% wartości nieruchomości nakładany jest

na podatnika raz w roku, a oświadczenia podatkowe powinny być

składane do 20 maja każdego roku podatkowego.

ΕΦΑ: Ειδικός φόρος 
ακινήτων

(w j. greckim)

• Na mocy przepisów ustawy 27/1975 podatek nakładany jest

bezpośrednio na statki pływające pod grecką banderą oraz

zagraniczne statki ubezpieczone w NAT (Seamen's Pension Fund).

Podatek od 

statków
• Podatek obliczany jest na podstawie wieku statków oraz ich

pojemności. Nakładany raz w roku na właścicieli statków (osoby

fizyczne lub prawne).

Φορολογία πλοίων)
(w j.greckim)

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.taxheaven.gr/circulars/30177/1006241-ex-2019
https://www.taxheaven.gr/news/46149/pws-oa-forologhooyn-oi-misowtoi-oi-eleyoeroi-epaggelmaties-kai-oi-epixeirhseis-gia-to-2019-klimakes-kai-syntelestes-forologias
https://www.taxheaven.gr/news/46149/pws-oa-forologhooyn-oi-misowtoi-oi-eleyoeroi-epaggelmaties-kai-oi-epixeirhseis-gia-to-2019-klimakes-kai-syntelestes-forologias
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/akinita/eidikos-foros-akiniton-efa
http://www.nat.gr/site/index.csp
https://www.taxheaven.gr/news/46149/pws-oa-forologhooyn-oi-misowtoi-oi-eleyoeroi-epaggelmaties-kai-oi-epixeirhseis-gia-to-2019-klimakes-kai-syntelestes-forologias


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

Podatek od 

akumulacji 

kapitału

• Podatek od akumulacji kapitału obowiązuje w Grecji od roku 1987 r.

(Ustawa 1676/1986) i dot. każdej osoby prawnej, tj. spółki albo

stowarzyszenia konsorcjum, spółdzielni itp. o charakterze

nastawionym na zysk.

• Podatek jest nakładany w wysokości 1% od wartości każdej
wniesionej pozycji.

GRECJA 

ΦΣΚ: Φόρος 
συγκέντρωσης 

κεφαλαίων
(w j. greckim)

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.taxheaven.gr/news/46149/pws-oa-forologhooyn-oi-misowtoi-oi-eleyoeroi-epaggelmaties-kai-oi-epixeirhseis-gia-to-2019-klimakes-kai-syntelestes-forologias


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

