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KOREA POŁUDNIOWA

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Podatki w Korei dzielą się na 2 kategorie:

• podatki krajowe - podzielone na podatki wewnętrzne (nakładane i pobierane przez Krajową Służbę Podatkową (National Tax Service), cła (nakładane

i pobierane przez Koreańską Służbę Celną - Korea Customs Service) na towary importowane z zagranicy i trzy podatki celowe. Rodzaje podatków w tej

kategorii to mi.in: CIT, PIT, VAT, akcyza, podatek od nieruchomości, podatek od spadku i darowizn.

• podatki lokalne - obejmują podatki prowincji oraz podatki miejskie i powiatowe, w tym podatek od nabycia (Acquisition Tax), podatek od środków

transportowych.

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

KOREA POŁUDNIOWA POLSKA

174 334

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada z Koreą Południową umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1991. 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

VAT

OBOWIĄZKI

PODATNIKA
STAWKI

• Podatek nakładany na każdym etapie produkcji i dystrybucji.
• Podstawą opodatkowania VAT jest dostawa towarów lub usług oraz

import towarów. W pewnych sytuacjach opodatkowane są również
nieodpłatne dostawy u usługi.

• Okres podlegający opodatkowaniu VAT:
• uproszczony podatnik: od 1 stycznia do 31 grudnia,
• ogólny podatnik.

Etap 1: od 1 stycznia do 30 czerwca.
Etap 2: od 1 lipca do 31 grudnia.

• 10% - stawka podstawowa.

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

PIT • Osoba, która ma miejsce zamieszkania w Korei lub mieszka w Korei

przez 183 dni lub w każdym dwunastomiesięcznym okresie

rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym,

podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od wszystkich

dochodów pochodzących ze źródeł zarówno w Korei, jak i poza nią.

Podstawową formą opodatkowania dochodów jest opodatkowanie

według skali podatkowej. Obowiązują stawki progresywne dla

każdej sekcji:

• nie więcej niż 12 mln KRW: 6%,

• 12-46 mln KRW: 15%,

• 46-88 mln KRW: 24%,

• 88-150 mln KRW: 35%,

• 150-300 mln KRW: 38%,

• 300-500 mln KRW: 40%,

• Ponad 500 mln KRW: 42%.

KOREA POŁUDNIOWA

www.nts.go.kr
(w j. koreańskim) 

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

http://www.nts.go.kr/


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

CIT • Firmy podlegające CIT w Korei można podzielić na dwa rodzaje:

krajowe lub zagraniczne oraz dla zysku lub non-profit.

• Podatki płacone za zyski korporacji prowadzącej działalność w formie

korporacji.

• CIT=standard of assessment x corporate tax rate.

• mniej 200 mln KRW: 10%.
• ponad 200 mln KRW-mniej 20 mld KRW: 20% (+20 mln KRW).
• ponad 20 mld KRW-mniej 300 mld KRW: 22% (+420 mln KRW).
• ponad 300 mld KRW: 25%.
• (+9,42 mld KRW).

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

CŁO • Przeglądarka taryfy preferencyjnej w ramach Informacyjnego 

Systemu Taryfy Celnej KCS (Korea Customs Service) według kodu 

HS.

• Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą Południową:

• www.ec.europa.eu

• www.customs.go.kr

KCS (Korea Customs Service). Weryfikacja informacji na temat:

• procedur celnych,

• AEO (status upoważnionego przedsiębiorcy) i uproszczeń celnych,

• EORI (Economic Operators' Registration and Identification),

• Numer upoważnionego eksportera.

PODATEK

OD SPADKU 

I DAROWIZN

• 100 mln KRW lub mniej: 10%.

• ponad 100-500 mln KRW lub mniej: 20%.

• ponad 500 mln-1 mld KRW lub mniej: 30%.

• ponad 1 mld-3 mld KRW lub mniej: 40%.

• ponad 3 mld KRW: 50%.

• Osoba lub organizacja non-profit, która nabywa nieruchomość

w drodze dziedziczenia lub zapisu, podlega podatkowi od spadku,

• Darowizna i dziedzictwo są takie same, jak własność przekazywana za

darmo, ale różnica polega na tym, że część, w której własność jest

przekazywana za darmo z powodu śmierci, odpowiada spadkowi,

w przeciwnym razie jest uważana za darowiznę.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA
STAWKI

KOREA POŁUDNIOWA

www.nts.go.kr
(w j. koreańskim) 

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

http://www.customs.go.kr/
http://www.ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/
http://www.customs.go.kr/engportal/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=7308&cntntsId=2332
http://www.nts.go.kr/


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Podatek od kosztu zakupu określonego przedmiotu lub wydania

go w określonej lokalizacji.

• W grudniu 1976 r. została uchwalona na mocy ustawy o specjalnym

podatku konsumpcyjnym, a w grudniu 2007 r. ustawa została

zmieniona na podstawie ustawy o indywidualnym podatku

konsumpcyjnym.

• Benzyna i olej napędowy wśród produktów kategorii nr 4 podlegają

podatkom transportowym, energetycznym i środowiskowym.

• Stawka podatkowa w (nawiasie) jest bieżącą elastyczną stawką

podatkową.

• Nr 1- gry liczbowe i konkursy: 20%.
• Nr 2 - biżuteria, luksusowe futra, luksusowe meble (ponad 5 mln

KRW): 20%.
• Nr 2 - luksusowy zegarek, luksusowy dywan, luksusowa torba

(ponad 2 mln KRW): 20%.
• Nr 3 - Samochód osobowy, elektryczny samochód osobowy: 5%

(z wyłączeniem podatku od lekkich pojazdów o pojemności 1000
cc lub mniejszej oraz lekkich elektronicznych samochodów
osobowych).

• Nr 4 (rodzaj paliwa):
• benzyna- 475 KRW/ℓ (529 KRW/ℓ),
• olej napędowy- 340 KRW/ℓ (375 KRW/ℓ),
• lampa olejna- 90 KRW/ℓ (63 KRW/ℓ),
• ciężki olej (Heavy oil) - 17 KRW/ℓ,
• propan (LPG) - 20 KRW/kg,
• propan (domowy/komercyjny) - 14 KRW/kg,
• butan (LPG) - 252 KRW/kg (275 KRW/kg),
• gaz ziemny (Natural gas, LNG) - 60 KRW/kg (42 KRW/kg),
• węgiel kamienny (do wytwarzania energii) - 46 KRW/kg (49

KRW, 43 KRW).
• Nr 5 - tytoń:

• papierosy (20szt) - 594 KRW,
• tytoń fajkowy - 21 KRW/g.

AKCYZA 

AKCYZA
(w j. koreańskim) 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA
STAWKI

KOREA POŁUDNIOWA
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.kipf.re.kr/kor/TaxFiscalPubInfo_TaxCustomDuty.do


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• cygara- 61 KRW/g,
• e-papierosy - 370 KRW/ml,
• szisza - 422 KRW/g,
• tytoń do żucia lub palenia- 215 KRW/g,
• tabaka do wąchania - 15 KRW/g.

• Miejsce opodatkowania:
• tor wyścigów konnych- 1,000 KRW,
• pachinko - 10,000 KRW,
• klub golfowy (system członkostwa) - 12,000 KRW,
• kasyno- 50,000 KRW,
• kasyno w opuszczonym obszarze kopalni (dla

Koreańczyków) - 6,300 KRW,
• kasyno dla obcokrajowców - 0 KRW,
• welodrom- 400 KRW,
• podlegające opodatkowaniu miejsce zabaw - 10%.

• Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podlegające
opodatkowaniu:

• Kasyno(obrót):
• 50 mld KRW lub mniej: 0%,
• 100 mld KRW lub mniej: 2%,
• Ponad 100 mld KRW: 4%.

AKCYZA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA
STAWKI

KOREA POŁUDNIOWA

AKCYZA
(w j. koreańskim) 

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.kipf.re.kr/kor/TaxFiscalPubInfo_TaxCustomDuty.do


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Podatek nakładany na różnicę wynikającą z nadwyżki średniej

wartości publicznie ogłaszanych cen nieruchomości w danej

lokalizacji.

• (Residential House) Budynek mieszkalny:
• 300 mln KRW lub mniej: 0,5%
• 600 mln KRW lub mniej: 0,7%
• 1,2 mld KRW lub mniej: 1%
• 5 mld KRW lub mniej: 1,4%
• 9,4 mld KRW lub mniej: 2%
• ponad 9,4 mld KRW: 2,7%

• (Residential House) Budynek mieszkalny (posiadając 3 majątki):
• 300 mln KRW lub mniej: 0.6%
• 600 mln KRW lub mniej: 0,9%
• 1,2 mld KRW lub mniej: 1,3%
• 5 mld KRW lub mniej: 1,8%
• 9,4 mld KRW lub mniej: 2,5%
• ponad 9,4 mld KRW: 3,2%

• (Vacant land) działka niezagospodarowana:
• 1,5 mld KRW lub mniej: 1%
• 4,5 mld KRW lub mniej:2%
• ponad 4,5 mld KRW: 3%

• (Land attached to store, office, buildings, etc):
• grunty przyłączone do sklepu, biura, budynków itp.
• 20 mld KRW lub mniej: 0,5%
• 40 mld KRW lub mniej: 0,6%
• Ponad 40 mld KRW: 0,7%

Comprehensive 

Real Estate

Holding Tax

(Kompleksowy 

podatek od 

nieruchomości) 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA
STAWKI

KOREA POŁUDNIOWA

www.nts.go.kr
(w j. koreańskim) 

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

http://www.nts.go.kr/


www.wetax.go.kr
(w j. koreańskim) 

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Osoby nabywające nieruchomości, pojazdy silnikowe, ciężki sprzęt,

drewno, łodzie, samoloty, członkostwo w klubach golfowych,

członkostwa w apartamentowcach typu kondominium, członkostwa

w klubach fitness, prawa do wydobycia, prawa do połowów poprzez

zakup lub spadek.

• Nieruchomości:
• domy i mieszkania (posiadając 1 majątek): 1-3%,
• domy i mieszkania (posiadając 2 majątki): 8%,
• domy i mieszkania (posiadając ponad 3 majątki): 12%.

• Łodzie: 2-3%.
• Pojazdy silnikowe: 2-7%.
• Ciężkie sprzęty: 2-3%.
• Samoloty: 2-2,02%.
• Pozostałe: 2%.

ACQUISITION 

TAX

(Podatek 

od nabycia)

Więcej informacji oraz wzory dokumentów:
• Portal Podatkowy
• Portal Ministerstwa Gospodarki i Finansów (Ministry of Economy and Finance) w Korei Południowej.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA
STAWKI

KOREA POŁUDNIOWA
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

http://www.wetax.go.kr/
http://www.nts.go.kr/
http://english.moef.go.kr/pf/selectTbPolicyFocusList.do


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

