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RUMUNIA 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Podatki i cła pobierane w Rumunii należą do kompetencji następujących organów:

• Krajowe agencje administracji podatkowej (podatek dochodowy - CIT, podatek dochodowy od mikroprzedsiębiorstw, podatek dochodowy - PIT, VAT, składki

na ubezpieczenia społeczne, akcyza),

• Generalne Dyrekcje Lokalnych Podatków i Opłat (lokalne podatki i opłaty - np.: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek

budowlany itp.).

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

RUMUNIA POLSKA

441 334

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada z Rumunia umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1996. 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 I STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

Stawki VAT:
• 19% - stawka podstawowa.
• 9% - obniżona stawka na niektóre towary i usługi, na przykład:

• dostawa protez i ich akcesoriów, określonych normami metodologicznymi zgodnie ze szczegółowymi przepisami, z wyjątkiem protez
dentystycznych zwolnionych z podatku;

• dostawa produktów ortopedycznych;
• dostawa leków dla ludzi i zwierząt;
• dostawa następujących towarów: środki spożywcze, w tym napoje, inne niż napoje alkoholowe, do spożycia przez ludzi i zwierzęta,

żywe zwierzęta i ptaki gatunków domowych, nasiona, rośliny i składniki stosowane do przygotowania środków spożywczych, produkty
stosowane w celu uzupełnienia lub zastąpienia środków spożywczych, z wyjątkiem żywności o wysokiej wartości, odpowiednio
produktów ekologicznych, tradycyjnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dla których stosuje się 5% kwoty
od 01.06.2019. Normy metodologiczne ustanawiają kody CN odpowiadające tym towarom:

• zaopatrzenie w wodę do nawadniania w rolnictwie;
• dostawa nawozów i pestycydów stosowanych w rolnictwie, nasionach i innych produktach rolnych przeznaczonych do siewu

lub sadzenia, a także świadczenie określonych usług wykorzystywanych w sektorze rolnym, świadczonych przez OMFP
1155/2016, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

• usługi zaopatrzenia w wodę i kanalizacji.

Składanie oświadczeń VAT:
• Miesięcznie, jeżeli roczny obrót > 100 000 EUR.
• Kwartalnie, jeżeli roczny obrót <100 000 euro oraz jeżeli nie dokonuje się wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
• Rocznie/ półrocznie - w niektórych sytuacjach (wymagane zatwierdzenie przez organy podatkowe).

Przepisy
podatkowe 

(w j. rumuńskim)

RUMUNIA 
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• 5% - obniżona stawka na niektóre towary i usługi, na przykład:
• usługi polegające na umożliwieniu wstępu do zamków, muzeów, domów pamięci, zabytków, zabytków architektonicznych

i archeologicznych, ogrodów zoologicznych i botanicznych, targów, parków rozrywki i parków rozrywki, których działalność jest
sklasyfikowana według kodów CAEN 9321 i 9329, zgodnie z klasyfikacją działalność w gospodarce narodowej - CAEN, targi, wystawy
i wydarzenia kulturalne, wydarzenia sportowe, kina, inne niż zwolnione;

• zakwaterowanie w sektorze hotelowym lub sektorach o podobnej funkcji, w tym wynajem gruntów przeznaczonych pod kemping;
• usługi restauracyjne i cateringowe, z wyjątkiem napojów alkoholowych, innych niż piwo objęte kodem CN 22 03 00 10;
• prawo do korzystania z obiektów sportowych w celu uprawiania sportu i wychowania fizycznego, innych niż te, które są wyłączone

na mocy przepisów, usługi polegające na umożliwieniu dostępu do parków rozrywki i parków rekreacyjnych;
• transport osób z łodziami wykorzystywanymi w celach turystycznych lub rekreacyjnych;
• dostawa mieszkań w ramach polityki społecznej, w tym gruntów, na których są budowane.

• 0% - stawka na niektóre towary i usługi, na przykład:
• hospitalizacja, opieka medyczna i powiązane operacje, prowadzone przez jednostki uprawnione do takich działań, niezależnie od

formy organizacji, takie jak: szpitale, sanatoria, wiejskie lub miejskie ośrodki zdrowia, przychodnie, biura medyczne i laboratoria,
ośrodki opieki placówki medyczne i diagnostyczne, bazy lecznicze i ratownicze, stacje ratownicze i inne jednostki uprawnione do
prowadzenia takich działań;

• świadczenie usług przez dentystów i techników dentystycznych, a także dostarczanie protez dentystycznych;
• działalność edukacyjna przewidziana w ustawie o edukacji narodowej, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, szkolenie

zawodowe dorosłych, a także świadczenie usług i dostaw towarów ściśle związanych z tymi czynnościami, prowadzone przez
instytucje publiczne lub inne upoważnione podmioty;

• udzielanie i negocjowanie pożyczek, a także administrowanie pożyczkami przez osobę je udzielającą.

OBOWIĄZKI PODATNIKA I STAWKI

VAT

RUMUNIA 

Przepisy
podatkowe 

(w j. rumuńskim)

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

CŁO

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

Informacje na temat:

• procedur celnych,

• AEO (status upoważnionego przedsiębiorcy) i uproszczeń celnych,

• modyfikacji ochrony celnej,

• EORI (Economic Operators' Registration and Identification)

• WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa)

dostępne tutaj (w j. rumuńskim).

• TARIC to baza danych mająca na celu wskazanie obowiązujących

przepisów prawa Unii (środki taryfowe i pozataryfowe) dla danego

produktu, gdy jest on przywożony na obszar celny UE lub,

w zależności od przypadku, gdy jest wywożony do państw trzecich.

• Baza danych TARIC-RO zawiera, oprócz bazy danych TARIC, środki

krajowe dotyczące ograniczeń nałożonych przez różne krajowe

akty normatywne mające wpływ na działalność celną.

• Umowa o wolnym handlu między UE a Rumunią.

CŁO

(w j. rumuńskim)

RUMUNIA 
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.customs.ro/agenti-economici/incadrare-tarifara/decizia-cu-privire-la-informatiile-tarifare-obligatorii
https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici
https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/index_en.htm#_europe
https://www.customs.ro/en/


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

AKCYZA 

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Obowiązek zapłaty akcyzy upływa do 25 dnia miesiąca
następującego po tym, w którym przypadają akcyzy. Jednak
w przypadku dostaw oleju napędowego, benzyny, nafty i LPG mogą
być dokonywane tylko pod warunkiem, że dostawca lub klient
w imieniu dostawca, aby mieć dokument potwierdzający zapłatę
podatku akcyzowego dotyczącego produktów planowanych
do dostawy.

• Produkty podlegające zharmonizowanemu podatkowi akcyzowemu:
• alkohol i napoje alkoholowe,
• przetworzony tytoń,
• produkty energetyczne (np. benzyna z ołowiem lub bez, olej

napędowy, nafta, gaz z ropy naftowej,
• skroplony, gaz ziemny itp.) i energia elektryczna.

• Produkty podlegające akcyzie podlegają podatkowi akcyzowemu
w momencie produkcji / wydobycia na terytorium UE lub
w momencie ich przywozu na terytorium UE. Obowiązek płatności
podatku akcyzowego występuje w momencie dopuszczenia ich
do konsumpcji.

Przykłady akcyz:

• Benzyna ołowiowa – 2 149,09 lei / 1000 l (2021).

• Benzyna bezołowiowa - 1 827,13 lei / 1000 l (2021).

• Skroplony gaz ropopochodny wykorzystywany jako paliwo

silnikowe - 670,35 lei / tonę (2021).

• Energia elektryczna wykorzystywana do celów komercyjnych -

2,61 lei / 1 MWh.

• Alkohol etylowy - 3 647,93 lei / hl czystego alkoholu.

• Piwo - 3,64 lei / hl / 1-procentowe.

• Wina musujące - 52,26 lei / hl produktu.

• Papierosy - 546,21 lei / 1000 papierosów.

RUMUNIA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

Przepisy
podatkowe 

(w j. rumuńskim

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

CIT

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Podatek obejmuje:
• Rumuńskie podmioty prawne, z wyjątkiem podatników z przychodami

mikroprzedsiębiorstw.
• Zagraniczne podmioty prawne prowadzące działalność za pośrednictwem stałych

zakładów w Rumunii.
• Zagraniczne podmioty prawne, które mają miejsce sprawowania zarządu z siedziba

w Rumunii.
• Zagraniczne podmioty prawne, które osiągają dochód z przeniesienia

nieruchomość położonej w Rumunii lub wszelkie prawa pokrewne tych
właściwości.

• Podmioty prawne z siedzibą w Rumunii, utworzone zgodnie z przepisami
europejskimi.

• Składanie deklaracji i płatność CIT:
• Kwartalnie - do 25 dnia włącznie pierwszego miesiąca następującego po kwartale.
• Rocznie:
• ogólnie do 25 dnia trzeciego miesiąca następnego roku obrotowego (25 marca

następnego roku, jeśli rok obrotowy odpowiada rokowi kalendarzowemu),
• do 25 dnia drugiego miesiąca następnego roku obrotowego,
• (25 lutego następnego roku, jeżeli rok obrotowy odpowiada rokowi

kalendarzowemu) w przypadku organizacji non-profit, które uzyskują dochód do
opodatkowania, oraz podatników, którzy uzyskują większość dochodów z
uprawy,

• zboża, roślin techniczne i ziemniaków, sadownictwa i uprawy winorośli.

• Stawki CIT: 16%.
• Przepisy dotyczące spółek kontrolowanych

przez podmioty zagraniczne:
Podmiot lub stały zakład uznawany jako
spółka kontrolowana za granicą (posiada
bezpośredni lub pośredni udział w ponad
50% praw głosu lub bezpośrednio lub
pośrednio posiada ponad 50% kapitału
podmiotu lub jest uprawniony do
otrzymania większej liczby 50% zysków
jednostki), stosuje zasady dotyczące
jednostek zależnych, jeżeli podatek
dochodowy faktycznie zapłacony za zyski
przez jednostkę lub zakład jest mniejszy niż
różnica między podatkiem dochodowym,
który zostałby pobrany od jednostki lub
zakładu, a podatkiem od zysku zapłaconego
przez podmiot lub stały zakład.

RUMUNIA 

Przepisy
podatkowe 

(w j. rumuńskim

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

Podatek

obrotowy 

od mikro-

przedsiębiorstw

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Stawki podatku dla mikroprzedsiębiorstw:
• 1% obrotu dla mikroprzedsiębiorstw

zatrudniających jednego lub więcej
pracowników,

• 3% obrotu dla mikroprzedsiębiorstw,
które nie mają pracowników.

• Podatek Obrotowy od Mikroprzedsiębiorstw obowiązuje w przypadku rumuńskich osób
prawnych, których roczny obrót nie przekracza 1 000 000 euro (równowartości w RON).

• Jednak każda firma, która osiąga niższe przychody niż 1 000 000 euro, ale ma minimalny
kapitał zakładowy w wysokości 45 000 lei i co najmniej 2 pracowników może optować
za podatkiem CIT.

Przepisy
podatkowe 

(w j. rumuńskim)

RUMUNIA 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

WHT

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Podatek u źródła dotyczy zasadniczo dochodów uzyskanych
z Rumunii przez nierezydentów, w postaci:

• Dywidend,
• Odsetek,
• opłat koncesyjnych,
• Prowizji,
• przychodów z zarządzania lub usług konsultingowych

(niezależnie od tego, gdzie są świadczone),
• dochodów z usług świadczonych w Rumunii,

z wyłączeniem transportu międzynarodowego i świadczenia
usług pomocniczych w stosunku do tego transportu,

• dochodów z niezależnych zawodów wykonywanych
w Rumunii przez nierezydentów, z wyjątkiem stałego zakładu
(takich jak lekarz, prawnik, inżynier, dentysta, architekt,
audytor i inne podobne zawody),

• dochodów z nagród przyznawanych na konkursach
organizowanych w Rumunii,

• dochodów uzyskanych przez nierezydentów z likwidacji
rumuńskiej osoby prawnej,

• dochodów z przeniesienia aktywów powierniczych
od powiernika na beneficjenta niebędącego rezydentem
w trakcie operacji powierniczej.

• Wysokość podatków u źródła:

• 16% - standardowa stawka podatkowa,

• 5% - na dochody z dywidend,

• 50% - podwyższona stawka podatku.

• Limit 50% ma zastosowanie, jeśli przychody są wypłacane

państwu, z którym Rumunia nie zawarła instrumentu prawnego,

na podstawie którego wymienia się informacje, a przychody są

wypłacane w wyniku transakcji zakwalifikowanych jako sztuczne.

Przepisy
podatkowe 

(w j. rumuńskim)
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https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

PIT 

Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne są na Portalu Głównego Urzędu Skarbowego.

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

Podatkowi PIT podlegają:

• Osoby będące rezydentami podatkowymi w Rumunii (dla dowolnego

rodzaju dochodu, z dowolnego źródła). Osoba fizyczna jest

rezydentem podatkowym Rumunii, jeżeli spełnia co najmniej jeden

z następujących warunków:

• ma swoje miejsce zamieszkania w Rumunii,

• centrum jego żywotnych interesów znajduje się w Rumunii,

• przebywa w Rumunii przez ponad 183 dni w dowolnym okresie

12 kolejnych miesięcy.

• Osoby nie będące rezydentami podatkowymi, które prowadzą

niezależną działalność za pośrednictwem stałej siedziby w Rumunii,

• Osoby nie będące rezydentami, dla dochodów uzyskanych

z działalności płacowej prowadzonej w Rumunii,

• Osoby nie będące rezydentami, które uzyskują inne dochody

z Rumunii, tylko w przypadku dochodów uzyskanych z Rumunii.

• Wysokość podatku PIT: 10%.

Przepisy
podatkowe 

(w j. rumuńskim)

RUMUNIA 
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.anaf.ro/
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm


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

