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UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Rzeczpospolita Polska nie posiada zawartych lub ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Kolumbią.

Wykaz zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W Kolumbii obowiązują podatki na poziomie krajowym i regionalnym. Podatki krajowe dotyczą wszystkich osób fizycznych lub prawnych zamieszkałych
w kraju. W tej kategorii podatków obywatele mają obowiązki wobec skarbu państwa w postaci dwóch rodzajów podatków: bezpośredniego
i pośredniego. W przypadku podatków bezpośrednich rząd obciąża majątek obywatela. Do tej kategorii należą: podatek majątkowy, podatek dochodowy
lub znaczki pocztowe, które są pobierane bezpośrednio za świadczenie usługi. Tymczasem podatki pośrednie, to podatki naliczane za transakcję. Podatki
regionalne są ustalane przez każdy departament lub gminę zgodnie z parametrami określonymi przez prawo.

Podatki o zasięgu krajowym oraz cło uiszcza się do DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dyrekcja Krajowych Podatków i Ceł).
Podatki regionalne uiszcza się do Secretaría de Hacienda del municipio (miejski sekretariat finansów).

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/
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• Podatek dochodowy obejmuje cały kraj, a podatki od zysków
pochodzących ze zwykłej działalności spółki.

• Okazjonalny podatek dochodowy jest uzupełnieniem podatku
dochodowego i podatków od zysków pochodzących z działalności
nieuwzględnionej w zwykłych operacjach takich jak: loteria, spadek,
odstąpienie własności, środków trwałych.

• Podatek dochodowy: 31% na 2021 r.
• Użytkownicy wolnej strefy (z wyjątkiem użytkowników

komercyjnych): 20%.
• Okazjonalny zysk: 10%.

PODATEK 

KONSUMPCYJNY

• Podatek pośredni nałożony na sektor samochodowy,
telekomunikacyjny, spożywczy i napojów.

• 2%, 4%, 8% i 16%

PODATEK 

OD TRANSAKCJI 

FINANSOWYCH

• Podatek dotyczy każdej transakcji mającej na celu wycofanie
środków z rachunków czekowych, oszczędności i czeków kasowych.

• 0,4% na operację

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021
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VAT • Podatek od towarów i usług (VAT).
• Jest to krajowy podatek pośredni od świadczenia usług oraz 

sprzedaży i importu towarów.

• Stawka ogólna: 19%.
• Stawki specjalne: 0% i 5%.

PODATEK 

OD PRZEMYSŁU 

I HANDLU

• Podatek nakładany na działalność przemysłową, handlową lub
usługową prowadzoną w jurysdykcji gminy lub dystryktu przez
podatnika z lub bez siedziby handlowej.

• Jest pobierany i administrowany przez odpowiednie gminy lub
dystrykty.

• Od 0,2% do 1,4% przychodów spółki.

• Podatek, który corocznie opodatkuje prawo własności,
użytkowania lub posiadania nieruchomości położonej w Kolumbii.

• Jest pobierany i administrowany przez gminy lub dzielnice,
w których nieruchomość się znajduje.

PODATEK 

WŁASNOŚCIOWY
• Między 0,5% a 1,6%.

• www.dian.gov.co/
• Legal Guide -Colombian tax regime (pdf)

Więcej informacji:

http://www.dian.gov.co/
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/capitulo_7_guia_legal_compressed.pdf


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

