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UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Administracja podatkowa na Ukrainie leży w kompetencji dwóch rodzajów organów:

• rządowych (CIT, PIT, VAT, akcyza, cło, podatek środowiskowy, opłaty koncesyjne),

• jednostek samorządu terytorialnego (podatek od nieruchomości, jednolity podatek, opłata parkingowa i turystyczna).

Od decyzji organu nadzorczego można się odwołać administracyjnie lub sądowo. W ukraińskim systemie podatkowym występują dwa rodzaje interpretacji przepisów

prawa podatkowego. Interpretacje ogólne – skierowane do wszystkich podatników (wydaje Ministerstwo Finansów). Interpretacje indywidualne wydawane są przez organy

podatkowe (centralny organ władzy wykonawczej realizujący podatkową politykę państwa, jego organy terenowe).

Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne są na Portalu Podatkowym (w j. ukraińskim).

Polska posiada z Ukrainą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1995 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.

UKRAINA
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://tax.gov.ua/
https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/


UKRAINA

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

VAT

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Opodatkowaniu VAT podlegają dostawy towarów oraz świadczenie usług

na obszarze celnym Ukrainy i przy ich wwozie.

• Próg rejestracji podatnika VAT: łączna wartość dostarczonych towarów lub

świadczonych usług przekracza 1 mln UAH w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Możliwa jest dobrowolna rejestracja podatnika VAT.

• Dostawy niektórych towarów i usług (m.in. usługi finansowe, pomoc

charytatywna) są zwolnione z podatku VAT lub nie podlegają

opodatkowaniu.

• Wymogi co do zwrotu VAT:

• kwota podatku VAT, którą podatnik chce otrzymać w ramach

zwrotu z budżetu musi być faktycznie spłacona dostawcom lub do

budżetu w poprzednim lub bieżącym okresie sprawozdawczym,

• kwota zwrotu VAT nie może być większa niż dostępny limit

rejestracji faktur podatkowych, wyłącznie na podstawie

dokumentów zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Faktur

Podatkowych oraz w momencie składania deklaracji VAT nie może

zostać przekroczony termin rejestracji faktur podatkowych i korekt

płatniczych.*

• 20% - stawka podstawowa.
• 7% - produkty farmaceutyczne i medyczne wniesione do

odpowiednich państwowych rejestrów.
• 0% - ma zastosowanie do eksportu, reeksportu

z terytorium celnego Ukrainy i międzynarodowych
przewozów pasażerskich i towarowych.

VAT
(w j. ukraińskim)  

*Występują utrudnienia w uzyskiwaniu zwrotu podatku VAT (zwłaszcza w okresach niebilansowania się budżetu państwa). W czerwcu 2020 czas oczekiwania wynosił do 5 miesięcy.
Ukraina posiada publiczny rejestr wniosków o zwrot VAT (w j. rosyjskim).

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://m.zir.tax.gov.ua/main/index/stavki
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/byudzhetne-vidshkoduvannya-pdv-za-reestrom-zayav
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PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

CŁO 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Podstawowym dokumentem potwierdzającym pochodzenie towarów jest świadectwo

przewozu towarów EUR.1., jeżeli wartość towarów nie przekracza 6 000 euro – wystarczy

deklaracja na fakturze.

• Funkcjonuje ukraiński system AEO (Autoryzowany Ekonomiczny Operator), w perspektywie

wzajemna uznawalność z UE. Status AEO potwierdza najwyższy stopień zaufania Urzędu

Celnego do przedsiębiorstwa, umożliwia zastosowanie specjalnych uproszczeń i preferencji

przy realizacji formalności celnych.

• Wymagane dokumenty: Faktura, Packing List, Międzynarodowy List Przewozowy CMR,

oświadczenie o kosztach transportu (dla Incoterms CIP i CPT).

• Importerem/upoważnionym przedstawicielem może być tylko rezydent Ukrainy, osoba

fizyczna lub prawna. Dlatego też kwestiami związanymi z dokonaniem odprawy celnej

towarów importowanych na Ukrainę z reguły zajmuje się podmiot kupujący dany towar.

• Wymagana jest zgodność produktów wprowadzanych do obrotu lub do użytku na Ukrainie

z wymogami obowiązujących przepisów technicznych (w większości przepisy

są zharmonizowane z unijnymi).

• Dwa główne sposoby realizacji obowiązku spełnienia technicznych norm i przepisów:

• samodzielne deklarowanie zgodności ze standardami technicznymi,

• uzyskanie Certyfikatu zgodności, wydawanego przez ukraiński organ oceny

zgodności z technicznymi standardami.

• Przy Imporcie z Polski zastosowanie mają

stawki preferencyjne zgodnie z pogłębioną

i kompleksową umową o wolnym handlu

między UE i Ukrainą (DCFTA).

• W praktyce UE i Ukraina stosują zerowe

lub obniżone stawki celne w imporcie na

większość towarów dostarczanych z UE

do Ukrainy i z Ukrainy do UE.

• Przeglądarka taryfowa (Zintegrowana

Taryfa Celna)

• Umowa o wolnym handlu między UE a

Ukrainą

• Oficjalna Baza 
danych 
Regulaminów 
Technicznych

• Statystyka celna 
w formie Power Bi

• CŁO
(w j. ukraińskim) 

• Wyszukiwarka ukraińskiej klasyfikacji 
celnej towarów UKT ZED 

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://cabinet.customs.gov.ua/tnvinfo
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
https://data.gov.ua/en/dataset/8ddc7690-f23d-4ecd-98cb-a164842afdf7
https://bi.customs.gov.ua/trade/#/
https://cabinet.customs.gov.ua/
https://cabinet.customs.gov.ua/cld
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PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

AKCYZA

OBOWIĄZKI
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STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

CIT

• Podatnikiem podatku akcyzowego jest osoba fizyczna

i prawna, która:

• jest producentem wyrobów akcyzowych na

obszarze celnym Ukrainy, w tym wyrobów

pochodzących z przetwórstwa surowców

naturalnych,

• importuje towary akcyzowe na obszar celny

Ukrainy,

• zajmuje się dystrybucją wyrobów akcyzowych,

nabywa je lub wykorzystuje.

• Benzyna silnikowa i olej napędowy - 213,50 EUR/1.000 l.

• Gazy skroplone do napędu silników spalinowych (np. LPG) – 52,0 EUR/1.000 l.

• Energia elektryczna – 3,2 % od sprzedaży energii wytworzonej w Ukrainie.

• Alkohol etylowy – 126,96 UAH/ 1 litr 100% vol.

• Piwo – 2,78 UAH/ 1 litr, wino – 11,65 UAH/ 1litr.

• Papierosy – 1088,64 UAH (do 31.12.2021), 1306,37 UAH (do 31.12.2022)

za 1000 sztuk i 12 %.

• Stawka bazowa na samochody osobowe, benzynowe o poj. silnika do 3000

cm3 - 50 EUR, ponad 3000 cm3 – 100 EUR, dieslowe do 3500 cm3 – 75 EUR,

ponad 3500 cm3 - 150 EUR; pomnożona przez współczynniki poj. silnika i

wieku auta.

AKCYZA
(w j. ukraińskim) 

• Podatnicy będący rezydentami podlegają CIT na Ukrainie

od całości swoich dochodów, uzyskanych zarówno na

Ukrainie, jak i za granicą.

• Podatnicy nie będący rezydentami Ukrainy - tylko od

dochodów uzyskanych ze źródeł pochodzenia na Ukrainie.

• Obok ogólnego systemu opodatkowania istnieje

uproszczony dla mniejszych podmiotów (łatwe

prowadzenie rachunkowości, 4 klasy podatników

w zależności od wielkości podmiotu, prowadzonych

rodzajów działalności).

• 18% podstawy opodatkowania, podstawą opodatkowania jest zysk, który
stanowi różnicę między przychodami a wydatkami.

• 3% przychodów z działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń
innych niż ubezpieczenia na życie.

• 0% przychodów z działalności ubezpieczeniowej w zakresie
długoterminowych ubezpieczeń na życie, dobrowolnych ubezpieczeń
zdrowotnych i komercyjnych programów emerytalnych.

• 10% przychodów z prowadzenia gier hazardowych z użyciem automatów
do gier.

• 18% przychodów z działalności bukmacherskiej, prowadzenia gier
hazardowych (w tym kasyn).

• 28% przychodów od prowadzenia loterii.

CIT
(w j. ukraińskim)

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://m.zir.tax.gov.ua/main/index/stavki
https://m.zir.tax.gov.ua/main/index/stavki
https://m.zir.tax.gov.ua/main/index/stavki
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PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ
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WHT 
(podatek 

u źródła)

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Pojęcie „podatek u źródła”

w ukraińskim prawie podatkowym

nie istnieje. Podatki są pobierane

od niektórych dochodów

uzyskiwanych na Ukrainie przez

nierezydentów, będących

osobami fizycznymi lub innymi

podmiotami.

• Obowiązek podatkowy spoczywa

na rezydencie lub stałym

przedstawicielstwie nierezydenta,

wypłacającym na rzecz

nierezydenta lub jego

pełnomocnika dochód ze źródłem

pochodzenia z Ukrainy.

• 15% od dochodu osiąganego przez nierezydentów ze źródeł pochodzenia ukraińskiego (odsetki

z pożyczek udzielonych rezydentom, papierów dłużniczych wyemitowanych przez rezydentów,

dywidendy, opłaty za leasing, dzierżawę, sprzedaż nieruchomości, papierów wartościowych, udziałów

w spółkach, niektóre usługi niematerialne, dochody z darowizn na cele charytatywne, odsprzedaż

praw do wydobywania kopalin).

• 18% dochodu nierezydentów z nieoprocentowanych (dyskontowych) obligacji lub obligacji

skarbowych.

• 20% od opłat na rzecz nierezydentów za produkcję reklamy lub jej dystrybucję.

• 5% odsetek wypłacanych nierezydentom z pożyczek lub kredytów finansowych, wydanych

rezydentom, pod warunkiem, że pieniądze zostały pozyskane przez nierezydenta na zagranicznych

giełdach papierów wartościowych (z listy zatwierdzonej przez Rząd Ukrainy).

• 0%, 4%, 12% kwot wypłacanych przez ubezpieczycieli na rzecz nierezydentów w ramach umowy

ubezpieczenia (w zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego).

• 6% od wartości umów frachtu, podstawą opodatkowania jest zasadnicza stawka frachtu.

• 0% wartości nieruchomości i pojazdów sprzedawanych przez osoby fizyczne nierezydentów, pod

warunkiem dokonania tej czynności 1 raz w roku, gdy ten nierezydent posiadał nieruchomość na

własność przez okres dłuższy niż 3 lata.

• 18% wartości nieruchomości i pojazdów sprzedawanych przez osoby fizyczne nierezydentów, pod

warunkiem dokonania tej czynności drugi lub kolejny raz w roku albo w przypadku, gdy nierezydent

posiadał nieruchomość na własność krócej niż 3 lata, sprzedaż innych przedmiotów mienia

ruchomego przez osoby fizyczne nierezydentów.

• 18% spadku lub darowizny uzyskanej przez spadkobiercę/obdarowanego będącego osobą fizyczną

nierezydentem.

WHT
(w j. ukraińskim)

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://m.zir.tax.gov.ua/main/index/stavki
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PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

PIT 

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Nieograniczony obowiązek

podatkowy (opłata podatków od

całości uzyskanych dochodów

(przychodów) – bez względu na

miejsce położenia źródeł

przychodów spoczywa na:

• osobach fizycznych -

rezydentach – opłata

podatków od dochodów

uzyskanych zarówno ze

źródła ich pochodzenia na

Ukrainie, jak również od

dochodów zagranicznych,

• osobach fizycznych

- nierezydentach od

dochodów uzyskanych ze

źródeł pochodzenia na

Ukrainie,

• agentach podatkowych.

• Podstawowa stawka podatku PIT wynosi 18%:

• 18% od wynagrodzenia, dochodów z umów cywilno-prawnych,

• 18% od dochodów pasywnych (odsetki, tantiemy), od dochodów zagranicznych, od nagród,

wygranych.

• Dodatkowo tymczasowy podatek na cele wojskowe – 1,5%.

• Obowiązują również inne stawki podatku w przypadkach, wyraźnie określonych w kodeksie

podatkowym:

• 18%, 9%, 5% od dywidendy,

• 0% wartości nieruchomości i pojazdów sprzedawanych przez rezydentów, pod warunkiem

dokonania tej czynności 1 raz w roku, gdy rezydent posiadał nieruchomość na własność

dłużej niż 3 lata, a także od spadku dziedziczonego przez członków rodziny 1 i 2 stopnia

pokrewieństwa,

• 5% wartości nieruchomości sprzedawanych przez rezydentów, pod warunkiem dokonania tej

czynności drugi lub kolejny raz w roku albo gdy sprzedawca posiadał nieruchomość na

własność krócej niż 3 lata, od spadku dziedziczonego przez innych członków rodziny, niż 1 i 2

stopnia pokrewieństwa,

• 5% wartości pojazdów sprzedawanych przez rezydentów, pod warunkiem dokonania tej

czynności drugi raz w roku,

• 18% wartości pojazdów sprzedawanych przez rezydentów, pod warunkiem dokonania tej

czynności trzeci lub kolejny raz w roku,

• 18% wartości spuścizny lub darowizny uzyskanej od nierezydenta lub przez nierezydenta.

PIT
(w j. ukraińskim)

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://m.zir.tax.gov.ua/main/index/stavki


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

