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Administracja podatkowa w Mongolii leży w kompetencji dwóch rodzajów organów:

• rządowych (CIT, PIT, VAT, akcyza i pozostałe daniny),
• jednostek samorządu terytorialnego (Lokalny urząd podatkowy).

Polska posiada z Mongolią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.2002 r. 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.

https://www.podatki.gov.pl/media/1667/mongolia-konwencja-tekst-polski-angielski.pdf
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• VAT podlega m.in. dostawom towarów i świadczeniu usług, których 

miejsce świadczenia jest w Mongolii, w tym towarów importowanych 

i eksportowanych.
• Miesięczne deklaracje VAT i rozliczenie do 10 dnia miesiąca.

• 0% - eksportowane towary, roboty i usługi.
• 10% - podstawowa stawka dostaw towarów i świadczenia usług, 

których miejsce świadczenia ma siedzibę w Mongolii oraz wszelkiego 

rodzaju importowane towary, roboty i usługi.
• 0-10% importowanego oleju opałowego, oleju napędowego.

• Taryfa celna waha się od 5 % do 40 % w zależności od rodzaju 
towarów importowanych do Mongolii.

• Cła eksportowe mają zastosowanie do niektórych towarów 
eksportowych.

• Określa metody ustalania stawki celnej za eksport i import.
• W przypadku importu należny podatek celny wynosi:

Podatek celny = cena celna + procent podatku celnego (5%)

• Podatnikiem akcyzowym jest osoba fizyczna, osoba prawna

i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 

wykonuje czynności podlegające podatkowi akcyzowemu lub

w stosunku do których powstał stan faktyczny podlegający podatkowi 

akcyzowemu.

• Deklaracja składana za miesięczne okresy rozliczeniowe, tj.
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało 
zobowiązanie podatkowe.

• Benzyna (produkcja krajowa) - poziom oktanowy poniżej 900-15,950 
MNT/ 1 tona.

• Benzyna - poziom oktanowy powyżej 900-17400 MNT/ 1tona (od 
01.01.2020).

• Olej napędowy - 21750 MNT/ 1 tona (od 01.01.2020).
• Alkohol etylowy - sprzedany do fabryki alkoholu 1740 MNT/ 1 l.
• Alkohol etylowy - sprzedawany do fabryki farmaceutycznej, kliniki 

weterynaryjnej 1450 MNT / 1 l.

• Alkohol etylowy - sprzedawany do innych miejsc 1,7400 MNT / 1 l.

AKCYZA
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• Wino (poniżej alk. 35%) 870 MNT/ 1 litr.

• Wino (powyżej alk. 35%) 870 MNT/ 1 litr.

• Papierosy - 4,180 MNT na każde 100 sztuk

• Samochody osobowe o pojemności silników równej lub mniejszej 

niż 1500 cm3 (0-3 lata od produkcji) - 750 000 MNT, 1501–2500 cm3–

2 300 000 MNT.

• Automat do gier - 4 350 000 MNT na 1 przedmiot.

• Elektroniczna ruletka i stół do pokera - 116 000 000 MNT za sztukę.

• Piwo (produkowane krajowe) - 350 MNT od 1 litra.

• Piwo (importowane) - 290 MNT / na 1 litr.

• Podatnicy mający swoją siedzibę lub zarząd podlegają CIT w Mongolii.

• Podatnicy niemający siedziby lub zarządu w Mongolii, jednakże dochód 

uzyskany na terytorium mongolskim lub dochód uzyskany 

z Mongolii podlega CIT. Obowiązek podatkowy spoczywa na podatniku 

będącym rezydentem.

CIT • Przychody z głównej działalności gospodarczej podlegają 10% stawce 

opodatkowania (0-6 mld MNT).

• Dochód uzyskany powyżej 6 mld MNT podatek do zapłaty wynosi 600 

mln MNT (10% x 6 mld MNT) + 25% od nadwyżki dochodu 

w wysokości 6 mld MNT.

• Podatek royalty - 10%.

• Dochód z hazardu i loterii - 40%.

• Przychody ze sprzedaży nieruchomości - 2%.

• Dochód uzyskany w Mongolii i dochód pochodzący z Mongolii - 20%.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI
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• Podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Mongolii 

podlegają CIT w Mongolii od całości swoich dochodów. 

• Podatnicy niemający siedziby lub zarządu na terytorium Mongolii -

tylko od dochodów uzyskanych w Mongolii.

• Deklaracja do 30 kwietnia roku rozrachunkowego.  

• Podatek od zysków kapitałowych Zyski od kapitału są traktowane jako 

zyski operacyjne i są uwzględniane w podstawie podatku 

dochodowego od osób prawnych.

• Nowe ulgi podatkowe od zysków podlegających opodatkowaniu są 

przyznawane przedsiębiorstwom, które inwestują ponad 100 mln 

CFAF w utworzenie lub rozszerzenie działalności gospodarczej 

w określonych sektorach.

• Przychody z głównej działalności gospodarczej podlegają 10% stawce 

opodatkowania (0–6 mld MNT).

• Dochód uzyskany powyżej 6 mld MNT podatek do zapłaty wynosi 600 

mln MNT (10% x 6 mld MNT) + 25% od nadwyżki dochodu 

w wysokości 6 mld MNT.

• Podatek royalty - 10%.

• Dochód z hazardu i loterii - 40%.

• Przychody ze sprzedaży nieruchomości - 2%.

• Dochód uzyskany w Mongolii i dochód pochodzący z Mongolii - 20%.

CIT
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• 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).

• Dla nierezydentów WHT jest podatkiem końcowym. 

• Dywidendy: 20%

• Odsetki: 20%

• Opłaty typu royalty: 20%

• Usługi niematerialne: 20%

(Podatek 
u źródła)

WHT
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PIT Nieograniczony obowiązek podatkowy (opłata podatków od całości

uzyskanych dochodów (przychodów) - bez względu na miejsce

położenia źródeł przychodów spoczywa na osobach, które:

• posiadają w Mongolii centrum interesów osobistych lub

gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

• przebywają w Mongolii dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

• Dochód z pracy i dochód pośredni - 10%

• Przychody ze sprzedaży nieruchomości - 2%

• Inne dochody - 5%

• Dochód z hazardu i loterii - 40%

STAWKI



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 Produktów i Standardów

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
(t.j. 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

