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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO
Za japońską politykę finansową odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów, zaś polityka fiskalna realizowana jest przez Krajową Agencję Podatkową, (National
Tax Agency 国税 庁, Kokuzei-chō). NTA to oficjalna japońska agencja podatkowa, zewnętrzny organ Ministerstwa Finansów, która odpowiada za naliczanie
i pobór podatków na poziomie rządowym. Ponadto, w ramach każdej prefektury podatki lokalne naliczane i pobierane są przez samorządy lokalne. Podatki
w Japonii są płacone od dochodów, nieruchomości i konsumpcji na poziomie krajowym, prefekturalnym i gminnym.
•
•

•

Podatek dochodowy - płatny co roku przez osoby prywatne na poziomie krajowym, prefekturalnym i gminnym. Kwota jest obliczana na podstawie dochodu
netto danej osoby.
Podatek od przedsiębiorstw - płacony co roku przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Kwota jest obliczana na podstawie dochodu netto osoby
i rodzaju działalności.
Podatek komunalny (własnościowy) - płacony corocznie przez osoby posiadające ziemię, mieszkanie lub inne rodzaje aktywów podlegających amortyzacji.
Podatek konsumpcyjny - płacony przez konsumentów przy zakupie towarów i usług. Stawka wynosi zwykle 10 i 8 %, podatki te są wliczone w ceny
podawane przez sklepy.

WSKAŹNIK
DOING BUSINESS 2020

JAPONIA

POLSKA

129

334

CZAS
poświęcony na rozliczenie i płatności podatków
(liczba godzin łącznie w ciągu roku)
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UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
Polska posiada z Japonią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1983. 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.
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OBOWIĄZKI

PODATKU

PODATNIKA

VAT

CŁO

• Dotyczy transakcji B2B, kwota zapłacona podczas transakcji jest
kompensowana kwotą pobraną podczas sprzedaży.
• Informacje
cenowe
muszą
zawierać
kwotę
podatku
konsumpcyjnego.
• W przypadku firm bez sprzedaży podlegającej opodatkowaniu
w Japonii zwrot kosztów podatku konsumpcyjnego zapłaconego
w Japonii nie jest możliwy.
• Na towary importowane pobierana jest opłata celna na podstawie
tabeli taryfowej.
• Informacje na temat: procedur celnych, AEO (status upoważnionego
przedsiębiorcy) i uproszczeń celnych, modyfikacji ochrony celnej.

STAWKI

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

• 10% - stawka podstawowa.
• 8% - stawka zredukowana - wybrane artykuły spożywcze (żywność
i napoje) oraz prasa codzienna.

VAT

• Przeglądarka Taryfowa
• Umowa o wolnym handlu między UE a Japonia:

CŁO
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AKCYZA

CIT

• Podatki akcyzowe nakładane
są na benzynę, paliwo
lotnicze, tytoń i alkohol,
energię i samochody.

SZCZEGÓŁOWE

STAWKI

INFORMACJE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benzyna silnikowa- JPY53,8/ 1 l.
Olej napędowy – JPY32,1 /1 l.
Gazy skroplone do napędu silników spalinowych (np. LPG) - JPY17,5/1 kg.
Energia elektryczna - JPY43/1 MWh.
Alkohol etylowy - JPY80000/1 hl 100% vol.
Piwo – JPY77/puszka gotowego wyrobu.
Wino - JPY120,000/kl plus JPY 10,000/kl za każdy 1％ ponad 12% zawartości alkoholu.
Papierosy – JPY13000 za każde 1.000 sztuk i 37,5% ceny detalicznej.
Samochody osobowe ¥29,500-¥111,000 za rok w zależności od poj. silnika.

Rodzaj obowiązku podatkowego

AKCYZA

do 4 mln JPY

4 - 8 mln JPY

ponad 8 mln JPY

15.00%

15.00%

23.20%

• Lokalny podatek od osób prawnych

0.66%

0.66%

1.02%

• Podatki od osób prawnych mających siedzibę na terenie 1. Prefektury

0.48%

0.48%

0.74%

• Podatki od osób prawnych mających siedzibę na terenie 2. Miasta

1.46%

1.46%

2.25%

• Podatek od przedsiębiorstw

3.40%

5.10%

6.70%

• Specjalny lokalny podatek od osób prawnych

1.47%

2.20%

2.89%

• Łączna stawka podatku

22.47%

24.90%

36.80%

• Podatek dochodowy od osób prawnych

CIT
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WHT
(Podatek
u źródła)

PIT

• Pobierany od niektórych dochodów uzyskiwanych w kraju przez
nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami.
• W niektórych przypadkach pobierany także od rezydentów (np. przy
wypłacie dywidendy do podmiotu krajowego).

• Japońskie prawo dzieli podatników na trzy grupy uzależnione od czasu
pobytu w kraju. Nierezydenci (Non-Resident) - osoby mieszkające w Japonii
poniżej roku i nieposiadające centrum zainteresowań życiowych w tym
kraju. Nierezydenci płacą podatki jedynie od dochodów uzyskanych
w Japonii.
• Rezydenci tymczasowi (Non-Permanent Resident) - osoby przebywające
w Japonii do pięciu lat i niezamierzające pozostać w kraju na stałe. W tym
wypadku podatek dochodowy płaci się za wszystkie dochody z wyjątkiem
zagranicznych niewysyłanych do Japonii.
• Rezydenci stali (Permanent Resident) - osoby przebywające w Japonii
ponad 5 lat bądź, wykazujące chęć pozostania w kraju na stałe. Rezydenci
płacą podatek dochodowy od wszystkich dochodów.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów:
• National Tax Agency
• Ministry of Finance Japan
• Overview of Japan's tax measures in response to Covid-19
• Japan Tax Site

SZCZEGÓŁOWE

STAWKI

INFORMACJE
•
•
•
•

Dywidendy: 20,42%
Odsetki: 20,42%
Należności licencyjne: 20,42%
Usługi niematerialne: 10,21%

WHT

Dochód podlegający opodatkowaniu
• Poniżej 1,95 mln JPY
• Od 1,95 mln do 3,3 mln JPY

5%
10% - 97 500 JPY

•

Od 3,3 mln to 6,95 mln JPY

20% -232500 JPY

•

Od 6,95 mln to 9 mln JPY

23% - 962500JPY

•

Od 9 mln do 18 mln JPY

33% - 1434000JPY

•
•

Od 18 mln do 40 mln JPY
Powyżej 40 mln JPY

40% - 4404000JPY
45% - 13204000JPY

•

Stawka prefekturalnego podatku dochodowego 4% dochodu podlegającego
opodatkowaniu + 1 000 JPY per capita.
Stawka komunalnego podatku dochodowego 6% dochodu podlegającego
opodatkowaniu + 3 000 JPY per capita.

•

Stawka

PIT

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
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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.

