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INDIE 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Administracja podatkowa w Indiach leży w kompetencji:

• rządu centralnego (m.in. GST, cło, akcyza - dotyczy tylko benzyny i alkoholu, CIT, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości innych niż grunty rolne),

• rządów poszczególnych stanów (m.in. podatek od gruntów, podatek od elektryczności, podatek od dochodów z działalności rolniczej, podatek od praw

mineralnych, VAT i podatki stanowe na alkohol).

Władza administracyjna, nadzór i prawo kontroli nad podatkami bezpośrednimi spoczywa w ręku Centralnej Komisji Podatków Bezpośrednich (Central Board

of Direct Taxes, CBDT). Ponadto Centralna Komisja Podatków Niebezpośrednich i Cła (Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC) odpowiedzialna

jest za GST, formułowanie centralnej polityki celnej i akcyzowej. Obie instytucje działają pod Ministerstwem Finansów Indii.

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

INDIE POLSKA

252 334

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada z Indiami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1990.

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

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

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


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

GST 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Podatek od towarów i usług (Goods and Services Tax, GST)

wprowadzony został w całym kraju 1 lipca 2017 r. Wcześniej

obowiązywał VAT regulowany przez każdy ze stanów indyjskich

indywidualnie.

• Ostatnie modyfikacje stawek na poszczególne produkty zostały

wprowadzone w kwietniu 2020 r.

• Podatek obejmuje trzy typy:

• Central Goods and Services Tax (CGST),

• State Goods and Services Tax (SGST),

• Integrated Goods and Services Tax (IGST).

• Miesięczne deklaracje podatkowe są składane poprzez formularz

GSTR-3B do 20 dnia każdego miesiąca.

• 0% m.in. na zboża, sól, nierafinowany cukier otrzymywany

z soków palm, warzywa, podpaski higieniczne, książki obrazkowe

dla dzieci.

• 5% m.in. na biogaz, insulinę, lód, produkty dla osób

niedowidzących takie jak papier brajlowski czy aparaty słuchowe,

ręcznie tkane i wykonywane przedmioty o wartości niższej niż

1000 INR, większość usług transportowych pasażerskich

i towarowych.

• 12% m.in. na przetworzone produkty z warzyw owoców, orzechów

i innych roślin, wszystkie zestawy diagnostyczne, okulary

korekcyjne, silniki wysokoprężne o stałej prędkości, niektóre usługi

hotelowe.

• 18% większość produktów i usług.

• 28% m.in. na napoje z kofeiną, bilety wstępu do obiektów

rozrywkowych (np. wydarzenia sportowe, parki rozrywki, parki

wodne, kasyna), hazard, usługi hotelowe w obiektach

5-gwiazdkowych.

• Specjalny 3% podatek GST nałożony jest na złoto oraz 0,25%

podatek na kamienie szlachetne.

• Produkty ropopochodne, alkohol i elektryczność nie są objęte GST

i są opodatkowane różnie przez każdy ze stanów.

GST

INDIE 
AKTUALIZACJA:

LIPIEC 2021

https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/gst/index-english
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SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

CŁO • Cło w Indiach (Basic Customs Duty, BCD) zbierane jest przez

Central Board of Indirect Taxes and Customs.

• Może być opłacone online poprzez platformę internetową

ICEGATE.

• Wartość BCD uzależniona jest od kodu HS i kraju, z którego

importowany jest produkt.

• W 2018 r. cło wzrosło na takie produkty jak lodówki, klimatyzatory,

pralki, obuwie, biżuterię.

• Kwotę można sprawdzić po podaniu kodu HS lub opisu produktu

na Custom Duty Calculator.

• Umowa o wolnym handlu między UE a Indiami jest w fazie

negocjacji od 2007 r.

INDIE 

• Podatek dochodowy od osób prawnych (Corporate Income Tax).

• Podatnicy będący rezydentami Indii podlegają CIT w Indiach

od całości swoich dochodów uzyskanych na świecie.

• Podatnicy niebędący rezydentami Indii tylko od dochodów

uzyskanych w Indiach.

• Stawki są różne w zależności od dochodu oraz inne dla podatników

indyjskich i dla spółek zagranicznych.

• Deklaracje są składane do 30 września lub do 30 listopada, jeśli

podmiot wykonywał transakcje międzynarodowe.

• Od 2019 r. 25% dla firm indyjskich i 40% dla zagranicznych spółek,

w tym ich oddziałów.

• Dodatkowo obowiązują dopłaty za większy dochód powyżej 5 mln

INR rocznie (między 10 a 15%).
CIT

CIT

CŁO

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.icegate.gov.in/
https://www.icegate.gov.in/Webappl/
.%20https:/ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/countries/india/
https://www.incometaxindia.gov.in/
http://www.icegate.gov.in/
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AKCYZA

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Od czasu wprowadzenia GST ogólnokrajowa akcyza obejmuje tylko

alkohol i benzynę.

• Opłacana do 5 dnia każdego miesiąca poprzez elektroniczny system

EASIEST.

• Benzyna silnikowa i olej napędowy: 30%

• Indyjski alkohol zagraniczny (IMFL): 35%

• Pozostały alkohol: 45%

• Dodatkowo każdy ze stanów może wprowadzić własne podatki

w tym akcyzę, podatek od alkoholu importowanego z zagranicy

oraz podatek VAT, którego wartość jest zależna od decyzji władz

stanowych. Najwyższy 30% podatek VAT na benzynę jest w stanach

Karnataka, Kerala, Madhja Pradeś, Radźasthan; najniższe ceny są

w Andhra Pradeś. Alkohol został w 2020 r. opodatkowany większą

stawką przez kilka stanów. Najwyższe zyski ze sprzedaży są

osiągane w Harijanie, Maharasztrze, Tamilnadu, Uttar Pradeś;

najniższe podatki są w stanie Goa.

AKCYZA

INDIE 

WHT

• Nie istnieje podatek od źródła dla dywidend, gdyż dywidendy
zadeklarowane przez indyjską spółkę są zwolnione od podatku.

• Opłaty licencyjne za usługi techniczne dokonywane na rzecz

nierezydentów są obłożone podatkiem u źródła, którego stawka

podstawowa wynosi 10%.

• Dywidendy: 10-15%

• Odsetki: 10-15%

• Należności licencyjne: 10-20%

• Opłaty za usługi techniczne: 10-20%
WHT

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/easiest-idx
https://www.cbic.gov.in/
https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/international-taxation/withholding-tax.aspx
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• Obowiązek podatkowy (opłata podatków od całości uzyskanych

dochodów (przychodów) uzyskiwanych w Indiach spoczywa na

osobach, które przebywają w Indiach dłużej niż 182 dni w roku

podatkowym (poza wyjątkami), w tym są:

• Rezydentami (ROR),

• Rezydentami, ale nie regularnymi rezydentami (RNOR),

• Nierezydentami Indii (NRI).

• Rolnicy (którzy stanowią 70% indyjskiej siły roboczej) są przeważnie

zwolnieni z podatku dochodowego.

• W celu odprowadzenia podatku w Indiach wymagana jest karta PAN

(Permanent account number – 10 znakowy kod wydawany przez

Wydział Podatku Dochodowego).

• Podatek zbierany jest w imieniu rządu centralnego przez

Departament Podatku Dochodowego (Income Tax Department);

• Deklaracje należy składać do 30 lipca.

• 0% w przypadku dochodów do 250 tys. INR rocznie.

• 5% w przypadku dochodów między 250 tys. a 500 tys. INR

rocznie.

• 20% w przypadku dochodów między 500 tys. a 1 mln INR rocznie.

• 30% dla dochodów powyżej 1 mln INR rocznie.

• Dodatkowo obowiązują dopłaty za większy dochód powyżej 5 mln

INR rocznie (między 10 a 37%).

• Osoby powyżej 60 roku życia mają ulgi podatkowe.

PIT

INDIE 

PIT

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.incometaxindia.gov.in/


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

