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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Informacje na temat systemu podatkowego, obwiązujących stawek podatkowych, odliczeń oraz limitów znaleźć można na stronach irlandzkiego Urzędu

Skarbowego.

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

IRLANDIA POLSKA

82 334

Irlandia od wielu lat przyciąga największe firmy na świecie dzięki przyjaznemu systemowi podatkowemu oraz niskiemu poziomowi biurokracji. Liberalne
przepisy i atrakcyjne stawki opodatkowania (Irlandia posiada jedną z najniższych w Europie stawek podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),12,5%)
sprawiły, że prowadzenie firmy w Irlandii stało się celem nie tylko dla międzynarodowych korporacji, ale także dla wielu małych i średnich firm.

O niezwykle korzystnym systemie podatkowym Irlandii najlepiej świadczy 4 miejsce (94.6/100) kraju w prestiżowym rankingu Doing Business 2020 Banku
Światowego spośród 190 badanych państw pod względem atrakcyjności systemu podatkowego i łatwości płacenia podatków.

• Liczba płaconych podatków: 9
• Czas spędzony na przygotowaniu zeznań podatkowych (w godzinach): 82
• Stopa dochodu brutto przeznaczona na podatek: 26.1
• Indeks zwrotu podatkowego: 93.4

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.revenue.ie/en/Home.aspx
https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020


UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada z Irlandią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1996. Tekst umowy oraz wykaz zawartych przez Polskę

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podstawa prawna:

• Umowa sporządzona w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego

opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1996 r. nr 29, poz. 129z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

IRLANDIA 
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

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


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

PIT • Rezydent z miejscem zamieszkania w Irlandii do celów

podatkowych, podlega opodatkowaniu w Irlandii od swoich

dochodów na całym świecie. Dochód na całym świecie to

całkowity dochód uzyskany w dowolnym miejscu na świecie w

ciągu roku podatkowego. Podlega to wszelkim ulgom należnym

zgodnie z warunkami odpowiedniej Umowy o unikaniu

podwójnego opodatkowania.

• Osoba nie będąca rezydentem podatkowym ani nie

posiadająca miejsca zamieszkania w Irlandii dla celów

podatkowych, podlega opodatkowaniu w Irlandii od: dochodu

ze źródła irlandzkiego, w tym dochód z irlandzkiego urzędu

publicznego, dochodu z pracy za granicą, jeżeli obowiązki

związane z zatrudnieniem są wykonywane w Irlandii.

• Można nie posiadać rezydencji podatkowej w Irlandii lecz tam

zamieszkiwać. Będzie to miało wpływ na to jaki dochód

podlega irlandzkiemu opodatkowaniu.

IRLANDIA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

PIT

Status 2021 (EUR)

Podatek 

w wysokości 20%

Podatek 

w wysokości 40%
Osoba samotna lub 

owdowiała, bądź żyjący 

partner: brak dzieci na 

utrzymaniu

Dochód ≤ 

35.300 EUR

Dochód > 

35.300 EUR

Osoba samotna lub 

owdowiała,  bądź żyjący 

partner z prawem do ulgi 

na dziecko

Dochód ≤ 

39.300 EUR

Dochód > 

39.300 EUR

Małżeństwo lub cywilny 

związek:

(tylko jeden dochód)

Dochód ≤ 

44.300 EUR

Dochód > 

44.300 EUR

Małżeństwo lub cywilny 

związek:

(obie osoby z dochodami, z 

co najmniej 26 300 EUR 

każde)

Dochód ≤ 

70.600 EUR

Dochód> 

70.600 EUR

Kwota wolna od podatku (2021) to wynagrodzenie roczne w wysokości 16 

500 euro.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.revenue.ie/en/personal-tax-credits-reliefs-and-exemptions/index.aspx


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

Rezydencja podatkowa osoby fizycznej
• Rezydencja do celów podatkowych - osoba jest uznawana

za rezydenta do celów podatkowych w danym roku, jeśli: spędzi

w Irlandii 183 dni lub więcej w tym roku od 1 stycznia do 31

grudnia lub jeśli spędzi 280 dni lub więcej w Irlandii w ciągu dwóch

kolejnych lat podatkowych, będzie uważana za rezydenta w drugim

roku podatkowym. Musi przebywać w Irlandii przez co najmniej 30

dni w każdym roku

• Jeśli dana osoba jest rezydentem przez ostatnie 3 lata podatkowe,

staje się zwykłym rezydentem (oridinary resident) od początku

czwartego roku. Jeśli opuści kraj, pozostanie zwykłym rezydentem,

dopóki nie będzie nierezydentem przez 3 nieprzerwane lata

podatkowe.

IRLANDIA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

PIT 

PIT

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/moving_country_and_taxation/tax_residence_and_domicile_in_ireland.html


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

PRSI PRSI (Pay Related Social Insurance). Ubezpieczenie społeczne

związane z dochodami

• Ubezpieczenie społeczne związane z dochodami (PRSI - Pay Related

Social Insurance) jest naliczane od dochodów z tytułu zatrudnienia,

w tym od podlegających opodatkowaniu świadczeń niepieniężnych.

Osoby, które zarabiają mniej niż 352 EUR w danym tygodniu, nie są

zobowiązane do zapłaty PRSI za ten tydzień.

• Składki na PRSI mają również zastosowanie w odniesieniu

do dochodów z działalności handlowej lub zawodowej lub

z dochodów z inwestycji. Składka PRSI wynosi 4% wszystkich

rozliczanych dochodów lub 500 euro – minimalna opłata roczna,

w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Osoby

prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, których

dochód ze wszystkich źródeł jest mniejszy niż 5 000 Euro nie są

zobowiązane do opłacania składek PRSI.

IRLANDIA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

Pracodawca (%) Pracownik (%)

Udział w składkach 

na ubezpieczenie

społeczne
11.05 4

PRSI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.gov.ie/en/publication/80e5ab-prsi-pay-related-social-insurance/


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

USC USC (Universal Social Charges). Uniwersalna opłata socjalna

• USC jest podatkiem płatnym od dochodu brutto, w tym

wynagrodzenia nominalnego (wynagrodzenie nominalne to

świadczenie niepieniężne, takie jak świadczenie rzeczowe), po

wszelkich ulgach związanych z pewnymi odpisami kapitałowymi.

USC jest opłacany od składek emerytalnych.

IRLANDIA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

Opis Stawka (%)

Dochody ogółem poniżej 13.000 rocznie 0

Dochody do 12.012 rocznie 0,50

Dochody pomiędzy 12.012.01 a 20.687 rocznie 2,00

Dochody pomiędzy 20.687,01 a 70.044 rocznie 4,50

Dochody powyżej 70.044 rocznie 8,00

Dochody powyżej 100.000 (tylko dochody 

własne)

11,00

USC

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/usc/index.aspx


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

• Osoby prawne będące rezydentami podlegają w Irlandii

opodatkowaniu od ich światowych zysków (w tym zysków

kapitałowych).

• Osoby prawne niebędące rezydentami podlegają opodatkowaniu

tylko od zysków handlowych irlandzkiego oddziału lub agencji oraz

irlandzkiemu podatkowi dochodowemu (generalnie w formie

potrąceń u źródła) od niektórych irlandzkich dochodów.

• Wyższa stawka obejmuje dywidendy od spółek mających siedzibę

poza Irlandią (z pewnymi wyjątkami), odsetki, czynsze i tantiemy.

Ustawodawstwo przewiduje, że niektóre dochody z tytułu

dywidend (np. dochody z transakcji zagranicznych) podlegają

opodatkowaniu w wysokości 12,5%. Wyższa stawka (tj. 25%) ma

zastosowanie również do dochodów z działalności gospodarczej

prowadzonej całkowicie poza granicami Irlandii oraz do dochodów

z obrotu gruntami, górnictwa i wydobycia ropy naftowej.

• Rezydencja podatkowa osoby prawnej. Spółkę uznaje się

za rezydenta podatkowego, jeżeli została założona w Irlandii. Do

spółek z kapitałem zagranicznym stosuje się zasadę centralnego

zarządzania i kontroli. Jeżeli spółka jest zarejestrowana w obcym

kraju i jest centralnie zarządzana i kontrolowana w Irlandii, to dla

celów podatkowych ma ona siedzibę w Irlandii.

CIT

IRLANDIA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

CIT

• Standardowa stawka podatku dochodowego: 12,5%

• Stawka podatku dochodowego dla dochodu z obrotu objętego

wyłączeniem (zgodnie z definicją w części 2 ustawy o konsolidacji

podatków) oraz od dochodu nieoperacyjnego np. dochody

z wynajmu i inwestycji: 25%

• Stawka podatku dochodowego od zysków kapitałowych: 33%

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/corporation-tax-for-companies/corporation-tax/index.aspx


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

• Zyski kapitałowe. Osoby prawne podlegają podatkowi od zysków

kapitałowych w odniesieniu do zysków powstających przy sprzedaży

aktywów kapitałowych. Podlegający opodatkowaniu zysk kapitałowy

powstaje w wyniku odliczenia od przychodów ze sprzedaży kosztów

poniesionych na nabycie składnika aktywów

• Dochód z dywidend. Dywidendy od spółek będących rezydentami

Irlandii są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dywidendy wypłacane z zysków handlowych spółki będącej

rezydentem państwa członkowskiego UE lub państwa, z którym

Irlandia posiada umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (lub

państwa, z którym Irlandia ratyfikowała Konwencję o wzajemnej

pomocy w sprawach podatkowych), mogą być opodatkowane

według stawki 12,5%, pod warunkiem złożenia wniosku.

IRLANDIA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

CIT

CIT

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/corporation-tax-for-companies/corporation-tax/index.aspx


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

VAT • Jeżeli przedsiębiorstwo w pełni uczestniczy w działalności

gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT (niezależnie

od stawki), będzie miało prawo do odzyskania zapłaconego VAT,

z zastrzeżeniem normalnych zasad dotyczących możliwości

odliczenia.

IRLANDIA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

VAT

DWT DWT (Dividend Withholding Tax). Podatek u źródła od dywidendy

• Podatek w większości przypadków konieczny do opłacenia przez
irlandzkie spółki przy wypłacaniu dywidendy swoim inwestorom. DWT

• Stawka wynosi 25%.

• VAT jest naliczany według standardowej stawki 23% od dostawy
większości towarów i usług w trakcie lub w ramach działalności
gospodarczej.

• Obniżone stawki podatku VAT:
• stawka 13,5% - między innymi usługi budowlane, usługi

sprzątania i konserwacji, krótkoterminowy wynajem
samochodów, paliwo (węgiel, olej opałowy, gaz), prąd,
opłaty weterynaryjne;

• stawka 9% - gazety i obiekty sportowe, fryzjerstwo
• stawka 4,8% - przeznaczona specjalnie dla rolnictwa.

Dotyczy to inwentarza żywego (z wyłączeniem drobiu)
i wynajmu koni.

• stawka 0% - większość podstawowych artykułów
żywnościowych, leki doustne, książki oraz odzież i obuwie
dziecięce (eksport).

.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.revenue.ie/en/vat/what-is-vat/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/dividend-withholding-tax/index.aspx


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

AKCYZA • Podatek nakładany na wybrane dobra konsumpcyjne tj. olej 

mineralny, produkty energetyczne/energia elektryczna, alkohol, 

tytoń, napoje słodzone.

IRLANDIA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

AKCYZA

RCT

RCT

Stamp 
Duty

Stamp Duty

RCT (Relevant Contracts Tax). Podatek w kontraktach wybranych branż

• Podatek u źródła, który ma zastosowanie do niektórych płatności
dokonywanych przez głównych wykonawców na rzecz
podwykonawców w branży budowlanej, leśnej i przetwórstwa
mięsa.

Stamp Duty. Opłata skarbowa

• Jednorazowy podatek nakładany na niektóre czynności prawne np.
kupno lub sprzedaż nieruchomości.

LPT LPT (Local Property Tax). Podatek od nieruchomości

• Podatek nakładany na nieruchomość mieszkalną, w tym na 
nieruchomość przeznaczoną pod wynajem.

LPT

• Olej mineralny

• Produkty energetyczne/energia elektryczna

• Alkohol

• Wyroby tytoniowe

• Napoje słodzone

• 0%
• 20%
• 35%

• Stamp Duty - stawki

• LPT - stawki

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/excise-and-licences/general-excise/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/rct/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/property/stamp-duty/what-is-stamp-duty/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/property/local-property-tax/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/excise-and-licences/excise-duty-rates/mineral-oil-tax.aspx
https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/excise-and-licences/excise-duty-rates/other-energy-products-and-electricity.aspx
https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/excise-and-licences/excise-duty-rates/alcohol-products-tax.aspx
https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/excise-and-licences/excise-duty-rates/tobacco-products-tax.aspx
https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/excise-and-licences/excise-duty-rates/sugar-sweetened-drinks-tax.aspx
https://www.revenue.ie/en/property/stamp-duty/property/rates.aspx
https://www.revenue.ie/en/property/local-property-tax/valuing-your-property/has-your-local-authority-rate-changed.aspx


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

VRT VRT (Vehicle Registration Tax). Podatek z tytułu rejestracji pojazdu 

• Podatek nakładany na nowo rejestrowane pojazdy oraz pojazdy

importowane do Irlandii.

IRLANDIA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

VRT

Customs Duty

CŁO • Opłaty nakładane na towary przywożone i wywożone z kraju.
• Towary przywożone do Irlandii z państw spoza Unii Europejskiej

podlegają należnościom celnym według odpowiednich stawek
określonych w Nomenklaturze scalonej (CN) UE.

DIRT DIRT (Deposit Interest Retention Tax. Podatek od dochodów
z depozytów bankowych

• Podatek od dochodów osiągniętych z depozytów bankowych 
potrącany bezpośrednio przez banki.

DIRT

CAT CAT Gift and Inheritance Tax (Capital Acquisitions Tax ). Podatek
od darowizn i spadków

• Podatek nakładany na otrzymane darowizny i nabyte spadki.
CAT

• VRT - stawki

• Stawka 0% - na granicach wewnętrznych między państwami 

członkowskimi UE.

• Stawka wynosi 33%.

• Stawka wynosi 33%.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.revenue.ie/en/importing-vehicles-duty-free-allowances/guide-to-vrt/appeals/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/excise-and-licences/general-excise/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/additional-incomes/dirt/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/gains-gifts-and-inheritance/gift-and-inheritance-tax-cat/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/importing-vehicles-duty-free-allowances/guide-to-vrt/calculating-vrt/applying-the-tax.aspx


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

