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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Administracja podatkowa w Portugalii leży w kompetencji dwóch rodzajów organów:

• rządowych (np. CIT, PIT, VAT, akcyza, podatek od czynności cywilnoprawnych),

• jednostek samorządu terytorialnego (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych).

Większość czynności podatkowych można załatwić za pośrednictwem spersonalizowanego konta w krajowym internetowym systemie podatkowym

Portal das Finanças lub osobiście w wybranej delegaturze Urzędu Skarbowego (Autoridade Tributária e Aduaneira). Wartym odnotowania jest fakt, iż

archipelagi Madery i Azorów to regiony autonomiczne, które mają swobodę kształtowania stawek podatkowych we własnym zakresie.

PORTUGALIA
WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

POLSKA

243 334

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada z Portugalią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 09.05.1995 r. 

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 

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Podstawowa stawka VAT:

• w Portugalii kontynentalnej wynosi 23%

• na Maderze – 22%,

• na Azorach – 18%.

• Stawka pośrednia: 13%

• Madera – 12%,

• Azory – 9%.

Ma zastosowanie do niektórych obszarów fiskalnych

związanych z gastronomią (np. dostawa jedzenia, niektóre

dania i napoje, dania gotowe do przyrządzenia) oraz

kulturą (np. bilety na koncerty, pokazy, teatr, kino, cyrk,

walki byków).

• Stawka zredukowana: 6%

• Madera – 5%,

• Azory – 4%.

Ma zastosowanie m.in. do okresowych publikacji, książek,

produktów rolniczych produktów farmaceutycznych,

zakwaterowania hotelowego, transportu pasażerskiego.

VAT
(w j. portugalskim)

PORTUGALIA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

• Najważniejsze rodzaje rozliczeń:

• deklaracja miesięczna: do 10. dnia miesiąca za miesiąc

poprzedni,

• deklaracja kwartalna: do 15. dnia miesiąca następującego po

kwartale, którego rozliczenie dotyczy,

• deklaracja VAT-UE: do 20. dnia miesiąca za miesiąc, w którym

miała miejsce transakcja WNT, WDT lub świadczenie usług

wewnątrz UE,

• deklaracja roczna: do 15 lipca następującego po roku

podatkowym.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/c-iva-listas.aspx


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN
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PODATKU

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

PORTUGALIA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

CIT • Stawka w Portugalii kontynentalnej jest jednolita i wynosi 21%.
• Stawka w wyspiarskiej części kraju jest niższa i wynosi

odpowiednio:
• 20% na Maderze,
• 16,8% na Azorach.

• Dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) stawka CIT
ulega pomniejszeniu dla pierwszych 15 tys. euro dochodu do
opodatkowania do poziomu:

• 17% w Portugalii kontynentalnej,
• 16% na Maderze
• 13,6% na Azorach.

• Dla spółek nieposiadających statusu rezydenta powszechną
stawką podatkową jest 25%.

Znajduje ona zastosowanie dla dochodów z tytułu
dywidend, dochodów inwestycyjnych, zysków
kapitałowych, odsetek, praw autorskich, prowizji,
wykorzystywania narzędzi i wyposażenia rolniczego,
przemysłowego, handlowego lub naukowego czy
świadczenia usług.

CIT

(w j. portugalskim)

• Podatnicy posiadający siedzibę lub zarząd spółki na terytorium
Portugalii podlegają podatkowi CIT w Portugalii od całości swoich
dochodów.

• Podatnicy niemający siedziby lub zarządu spółki na terytorium
Portugalii podlegają podatkowi CIT tylko od dochodów w Portugalii.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/circ-codigo-do-irc-indice.aspx


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Portugalski PIT charakteryzuje się progresywną stawką

podatkową rozliczaną raz do roku, a objęte nią osoby to

rezydenci zarejestrowani w portugalskim systemie

podatkowym, wykazujący przychody w kraju i za granicą.

• Dochody znajdujące się w ostatnim pułapie i mieszczące się

w przedziale 80 640 - 250 000 euro są dodatkowo

opodatkowane stawką solidarnościową (taxa de solidariedade)

w wymiarze 2,5%, w przypadku dochodów przekraczających

250 000 euro - 5%.

Roczne dochody (euro) Pułap Stawka podatkowa

poniżej 7 091 1 14,5%

7 091 – 10 700 2 23%

10 700 – 20 261 3 28,5%

20 261 – 25 000 4 35%

25 000 – 36 856 5 37%

36 856 – 80 640 6 45%

powyżej 80 640 7 48%

PIT 

PORTUGALIA 

PIT

(w j. portugalskim)

• Osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium
Portugalii podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich
dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł
przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

• Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych za osobę
mającą miejsce zamieszkania na terytorium Portugalii uważa się
osobę:

• posiada na terytorium Portugalii centrum interesów
osobistych lub gospodarczych, czyli ośrodek interesów
życiowych lub

• przebywa na terytorium Portugalii dłużej niż 183 dni w roku
podatkowym.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/codigo-do-irs-indice.aspx


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

STAWKI I OBOWIĄZKI PODATNIKA
SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

AKCYZA Wybrane przykłady stawek podatku akcyzowego w Portugalii:

• bezołowiowa benzyna silnikowa: 359 EUR– 650 EUR na 1000 kg,

• gaz naturalny: 0,307 EUR/GJ do celów opałowych i 1,15 EUR/GJ jako paliwo,

• alkohol: 8,34 EUR/hektolitr dla browarów i 1386,93 EUR/hektolitr dla wysokoprocentowych napojów alkoholowych,

• bezalkoholowe napoje:

• 1 EUR/hl dla napojów z zawartością cukru > 25 g/l,

• 6 EUR/hl dla napojów z zawartością cukru 25 g/l-50 g/l,

• 8 EUR/hl dla napojów z zawartością cukru 50 g/l-80 g/l,

• 20 EUR/hl dla napojów z zawartością cukru < 80 g/l,

• tytoń: 15% od wartości papierosów, 25% od wartości cygar i cygaretek, 50% od wartości tytoniu do fajek wodnych,

• energia elektryczna: 1-1,1 EUR/kw.

AKCYZA

PORTUGALIA 

CŁO • Portugalia jako członek Unii Europejskiej jest również częścią unii celnej w związku z czym stosowane stawki celne są regulowane na
poziomie unijnym, wszystkie stawki zgromadzone w bazie danych TARIC. CŁO 

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/iec_doclib/Documents/CIEC.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

WHT 

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Standardowa stawka podatku: 25%. 
• Wybrane przykłady:

• Dywidendy: 25%,
• Odsetki: 25%,
• Depozyty bankowe: 25%,
• Należności licencyjne: 25%,
• Usługi niematerialne: 25%,
• Sprzedaż nieruchomości: 25%,
• Wynagrodzenie członków Zarządu: 21,5%.

PORTUGALIA 

WHT

(w j. portugalskim)

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

• Podatek u źródła (Imposto de Renda retido na fonte) w Portugalii
pobierany jest 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).

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/74463786/201603300400/73307186/diploma/indice


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

