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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO
Singapur posiada jasny i efektywny system podatkowy. Priorytetem dla Singapuru jest stwarzanie korzystnych i konkurencyjnych warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości i zwiększanie ilości inwestycji zagranicznych w tym kraju. Sprzyja temu obniżanie obciążeń podatkowych od osób prawnych, wprowadzanie
ulg i zwolnień podatkowych dla nowo powstałych firm. Organem podatkowym jest Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). Rok podatkowy trwa
od stycznia do grudnia.
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poświęcony na rozliczenie i płatności podatków
(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
Polska posiada z krajem Singapur umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu. . Tekst umowy oraz wykaz zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
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• Dla biznesu obowiązuje zarejestrowanie GST jeżeli obrót przekracza
S$ 1mln.

• Corporate Tax płacą jednostki gospodarcze prowadzące przychodową
działalność gospodarczą w Singapurze.
• Podatek opiera się na zasadzie terytorialności, tzn. opodatkowaniu
podlega jedynie dochód wypracowany i pochodzący z terytorium
Singapuru lub dochód pochodzący spoza terytorium Singapuru, ale
otrzymywany w Singapurze.

STAWKI

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

• 7% - stawka podstawowa, podlega większość towarów i usług.
• 0% - stawka dla towarów eksportowanych z Singapuru oraz usług
międzynarodowych.
• Sprzedaż i wynajem nieruchomości mieszkaniowych jest
zwolniona z podatku, usługi finansowe i płatności cyfrowe tokeny (obowiązuje od 01.2020), lista pozostałych towarów
zwolnionych z GST.
• Lista towarów i usług nie podlegających opodatkowaniu GST,
które należy zgłosić do „GST refund”.
• 20% powyżej NT$ 120 001.
• 0% do kwoty NT$ 120 000.
• Zyski kapitałowe pochodzące ze sprzedaży papierów
wartościowych i transakcji futures są zwolnione z regularnego
naliczania podatku dochodowego.
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• Nieograniczony obowiązek podatkowy tzw. „Individual Tax” spoczywa
na Singapurczykach oraz obcokrajowcach wykonujących pracę na
terenie Republiki Singapuru (opłata podatków od całości uzyskanych
dochodów (przychodów). Bez względu na miejsce położenia źródeł
przychodów spoczywa na osobach, które:
• posiadają w Singapurze centrum interesów osobistych lub
gospodarczych (ośrodek interesów życiowych tzw. domicyl) lub
• przebywają w Singapurze dłużej niż 183 dni w roku
podatkowym.
• Singapur podpisał umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania
z Polską 4 listopada 2012 roku. Umowa weszła w życie 6 lutego 2014
a faktycznie obowiązuje od 1 stycznia 2015 (publikacja w Dz.U. z 2014
– poz. 443). Obecna umowa uchyliła poprzednio obowiązującą z dnia
23 kwietnia 1993 roku. Obywatele polscy zamieszkujący i pracujący na
terytorium Singapuru nie mają obowiązku rozliczania się z polskim
fiskusem w momencie pełnego rozliczenia z podatków na terenie
Singapuru.

STAWKI

SZCZEGÓŁOWE
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• Podstawową
formą
opodatkowania
dochodów
jest
opodatkowanie według skali podatkowej. Obecnie obowiązuje
skala podatkowa ze stawkami od 0%-22% w zależności
od wysokości zarobków w skali rocznej.
• Każdemu płatnikowi podatków od osób fizycznych przysługują
ulgi w zależności od wieku, np. dla osób w wieku poniżej 55 lat
ulga wynosi 1000 SGD, osoby w wieku 55-59 lat mają ulgę
w wysokości 6000 SGD, a osoby powyżej 60-ego roku życia aż
8000 SGD.
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CŁO

• Ponad 99% wszystkich produktów importowanych z UE do Singapuru
jest wolnych od opłat celnych.
• Informacje na temat procedur celnych (link):
• dla osób indywidualnych
• dla biznesu
• Lista artykułów zabronionych i kontrolowanych (import)

• Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem zakłada
zniesienie opłat celnych na pozostałe produkty nimi objęte (np.
alkohol).

WHT

• Płatności za usługi (w tym księgowe i prawne), odsetki, opłaty
licencyjne, opłaty skarbowe, wynajem nieruchomości (tzw. stamp
duty).
• Płatności
na
rzecz
dyrektorów
(nie-rezydentów)
spółek/przedsiębiorstw, specjalistów i przedstawicieli rynku
międzynarodowego (m.in. dywidendy).
• Płatności związane z wycofaniem się przez cudzoziemca, który ma
stały pobyt (Permament Residence – PR) z lokalnego funduszu
emerytalnego (Supplementary Retirement Scheme – SRS).
• Płatności związane z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym Real
Estate Investment Trust (REIT).

• Stawka podatku wynosi 22% (poprzednia
wynosiła 20%
i wzrosła do obecnie obowiązującej stawki w 2016).
• Dywidendy wypłacane w Singapurze są okazjonalnie zwolnione
od podatku (tzw. ‘One-Tier Corporate Transaction’).
• Opłaty skarbowe podlegają oficjalne dokumenty związane
z obrotem nieruchomościami lub papierami wartościowymi.
• Podatek od spadku tzw. „Estate Tax” został zniesiony w roku 2008.
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• Tzw. „Excise Duty”.
• Podatkowi podlegają zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.
• Podatek jest pobierany od towaru wyprodukowanego w Singapurze
bądź importowanego do Singapuru.
• Podatek jest szacowany ‘ad valorem’ w stosunku do wartości towaru
lub na specyficznych stawkach. ‘Ad valorem’ w Singapurze
szacowany jest wyłącznie procentowo w stosunku do wartości
towaru (np. 20%). Specyficzne stawki dotyczą jednostek wagowych
lub innych jednostek określających ilość towaru (np. S$388.00 za
kilogram produktu).

Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne są na Portalu Podatkowym.

STAWKI

Benzyna oraz oleje napędowe:
• benzyna – w zależności od rodzaju benzyny np. akcyza za benzynę
RON97 wynosi S$6.40 za 1 litr,
• sprężony gaz ziemny – w zależności o ilości kilogramów (akcyza
S$0,20),
• olej napędowy – w zależności od ilości litrów (akcyza S$2,00).
Napoje alkoholowe:
• napoje alkoholowe w zależności od zawartości procentowej
alkoholu etylowego w jednostkach litrowych produktu (stawki
akcyzy odpowiednio S$16.00 oraz S$60.00),
• napoje alkoholowe w zależności od zawartości wagowej/ilościowej
alkoholu etylowego w jednostkach kilogramowych produktu
(akcyza S$113.00).
Produkty zawierające tytoń:
• papierosy – w zależności od liczby papierosów w paczce oraz wagi
jednego papierosa (akcyza S$0.427)
• pozostałe produkty zawierające tytoń – w zależności od wagi
produktu zawierającego tytoń (akcyza S$388.00),
Samochody osobowe:
• samochody osobowe - 20% wartości pojazdu.
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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
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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.

