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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Administracja podatkowa w Szwecji leży w kompetencji dwóch rodzajów organów:

• rządowych (CIT, PIT krajowy powyżej określonego progu, VAT, akcyzy, podatek od czynności cywilnoprawnych),

• jednostek samorządu terytorialnego (podatek dochodowy i inne podatki lokalne).

Polska posiada ze Szwecją umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.2006. 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.

SZWECJA
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

SZWECJA POLSKA

122 334

https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/
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VAT • 25% - stawka podstawowa.
• 12% podatku VAT jest naliczane od artykułów spożywczych,

hoteli i własnej sprzedaży dzieł sztuki przez artystów.
• 6% stawki VAT dotyczy gazet, czasopism, książek, transportu

pasażerskiego (taksówki, autobusy, loty i pociągi) w Szwecji
oraz koncertów itp.

• Niektóre usługi finansowe i ubezpieczeniowe są zwolnione
z podatku VAT.

• Więcej informacji na temat stawek VAT na stronie szwedzkiego
urzędu podatkowego Skatteverket.

VAT

• Wszyscy przedsiębiorcy handlujący w kraju towarami lub usługami

w ramach profesjonalnej działalności gospodarczej są zobowiązani

do zapłaty podatku VAT.

• Termin odnosi się do sprzedaży towarów, świadczenia usług,

wymiany i własnych wypłat z firmy. VAT jest naliczany na każdym

etapie łańcucha produkcji i dystrybucji produktów i usług, aż do

sprzedaży konsumentom końcowym włącznie. W Szwecji VAT

nazywany jest „moms”.

• Odliczenia podatku naliczonego są dozwolone, jeśli zakupy

są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

• Trzy główne szwedzkie podatki akcyzowe są zharmonizowane
z przepisami UE. Są to podatek od alkoholu, podatek od tytoniu
oraz podatek od paliw i energii elektrycznej. Wciąż jednak istnieją
różnice w lokalnym ustawodawstwie między państwami
członkowskimi, a opodatkowanie paliw jest częściowo
zharmonizowane w UE, a częściowo krajowe.

• Podatek energetyczny - 44,13 öre / kWh (35,3 öre / kWh bez
VAT) dla większości klientów i 32,13 öre / kWh (25,7 öre / kWh
bez VAT) dla klientów z obniżoną stawką podatku.

• Podatek węglowy - wprowadzono w 1991 r. według stawki
odpowiadającej 250 SEK (23 EUR) za tonę emitowanego
kopalnego dwutlenku węgla i stopniowo zwiększano
do 1 190 SEK (110 EUR) w 2020 r. (Przeliczenie waluty
na podstawie kursu wymiany SEK) 10,80 za EUR).

AKCYZA
(w j . szwedzkim)

SZWECJA

https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/startingandrunningaswedishbusiness/declaringtaxesbusinesses/vat/vatratesongoodsandservices.4.676f4884175c97df419255d.html
https://www.verksamt.se/web/international/running/vat
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter.4.71004e4c133e23bf6db800057013.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter.4.71004e4c133e23bf6db800057013.html
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• Akcyza na alkohol – wysokość akcyzy zależy od procentu
zawartości alkoholu w produkcie. W przypadku piwa akcyza
zaczyna się od 2,8% na litr i wynosi 2,02 SEK. W przypadku win
zaczyna się od 2,25% - 9,19 SEK litr, aż po kwotę 54,79
SEK/litra dla win powyżej 15-18% alkoholu. Jeśli chodzi o
czysty alkohol etylowy powyżej 1,2% to liczy się w kwocie
516,59 SEK z litr czystego alkoholu. Przykładowo 24 litrów
wódki 40% to 10 l czystego alkoholu x 516,59 SEK = 5165,90
SEK. W związku
z epidemią COVID, z akcyzy na alkoholu mogą zostać zwolnieni
producenci etanolu na potrzeby produkcji środków
odkażających lub dostawcy etanolu na potrzeby ich produkcji.

• Akcyza na tytoń – różne stawki w zależności od postaci tytoniu
np. papierosy – 1,60 SEK sztuka + 1% x cena detaliczna; cygara
– 1,41 SEK sztuka; tytoń luzem – 1957 SEK/kg; snus 459
SEK/kg.

• Elektronika i AGD – w przypadku urządzeń gospodarstwa
domowego podatek wynosi 8 SEK / kilogram, podczas gdy
podatek od innych urządzeń elektronicznych wynosi 120 SEK /
kilogram. Maksymalnie podatek wynosi 320 SEK za każdy
produkt.

• Pozostałe akcyzy opisane szczegółowo tutaj.

• Paliwa podlegają podatkowi energetycznemu, podatkowi
od dwutlenku węgla i podatkowi na siarkę. W zależności od zużycia
paliw podatki mogą zostać częściowo lub całkowicie obniżone.
W przypadku biopaliw mogą obowiązywać również pewne
wyłączenia dotyczące paliw zużywanych do celów grzewczych.

• Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje nowy podatek akcyzowy na niektóre
urządzenia elektroniczne i sprzęt gospodarstwa domowego.

SZWECJA

AKCYZA
(w j . szwedzkim)

AKCYZA

OBOWIĄZKI
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https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/startingandrunningaswedishbusiness/payingtaxesbusinesses.4.12815e4f14a62bc048f5395.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter.4.71004e4c133e23bf6db800057013.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter.4.71004e4c133e23bf6db800057013.html
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• Lokalny podatek dochodowy –
średnio 32% (wysokość ustalana
indywidualnie dla każdej gminy).

• Krajowy podatek dochodowy –
20% (dodatkowy podatek obok
gminnego po osiągnięciu dochodu
przekraczającego 509300,00 SEK).

• Wszelkie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zarówno pieniężne, jak i rzeczowe, są
traktowane jako dochód podlegający opodatkowaniu. Opłaty dyrektora, premie, prowizje,
emerytury, renty, ulgi, wyrównanie podatków i zachęty (np. opcje na akcje, programy akcji) są
uważane za dochód z tytułu zatrudnienia. Dodatek mieszkaniowy, samochód służbowy
i bezpłatne posiłki, to główne świadczenia rzeczowe podlegające opodatkowaniu.
Odszkodowanie jest zwykle opodatkowane w momencie wypłaty (zasada gotówki).
W przypadku zachęt podlegających ograniczeniom obowiązują szczegółowe zasady.

• Składki na pracownicze programy emerytalne, które zgodnie z prawem szwedzkim nie
kwalifikują się jako podatkowe programy emerytalne, mogą być uważane za dochód
podlegający opodatkowaniu dla pracownika.

• Pożyczki od pracodawcy na rzecz pracownika o niskim oprocentowaniu lub bez niego uznaje
się za generujące korzyść podlegającą opodatkowaniu. Korzyść podlegająca opodatkowaniu
stanowi koszt uzyskania przychodu. Należy pamiętać, że członkowie kierownictwa
i akcjonariusze mogą nie mieć możliwości pożyczania pieniędzy od pracodawcy ze względu na
szwedzkie zasady pomocy finansowej.

• Nierezydenci pracujący w Szwecji dla szwedzkiego pracodawcy lub pracodawcy zagranicznego
posiadającego stały zakład (PE) w Szwecji podlegają opodatkowaniu według stawki
zryczałtowanej w wysokości 25% u źródła. Tę samą stawkę stosuje się, gdy emerytura
wypłacana jest przez szwedzkie źródło osobie niebędącej rezydentem podatkowym w Szwecji.

• Nierezydenci pracujący w Szwecji dla nie-szwedzkiego pracodawcy nieposiadający PE w
Szwecji nie są opodatkowani w Szwecji, pod warunkiem, że osoba ta nie spędza w Szwecji
więcej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy.

PIT

SZWECJA

https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/declaringtaxesforindividuals.4.7be5268414bea064694c5df.html
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WHT • Pobierany od niektórych dochodów uzyskiwanych w kraju przez
nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi
podmiotami.

• Nie dotyczy rezydentów.

• Dywidendy: 30%
• Odsetki: 0%
• Należności licencyjne: 0%
• Usługi niematerialne: 0%

• Osoby prawne będące rezydentami są zobowiązane
do opodatkowania swoich dochodów na całym świecie, chyba że
mają zastosowanie umowy podatkowe lub specjalne zwolnienia.

• Podmioty niebędące rezydentami są opodatkowane od dochodu,
który uważa się za mający źródło w Szwecji.

• 21,4% stawka liniowa od 01.01.2019 (zmniejszenie stawki
do 20,6% od 01.01.2021).

• Podatek od zysków kapitałowych obłożony jest liniową stawką
30%.

(Podatek 
u źródła)

SZWECJA
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WHT
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https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/declaringtaxesbusinesses.4.12815e4f14a62bc048f522a.html
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/registeringabusiness/nonestablishedforeignbusinesses/swedishwithholdingtaxondividends.4.34a801ea1041d54f9e28000452.html


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

