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WIETNAM

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Na większość działalności gospodarczej i inwestycji w Wietnamie będą miały wpływ następujące podatki:

• Podatek dochodowy od osób prawnych,

• Podatek u źródła,

• Podatek od zysków kapitałowych,
• Podatek od wartości dodanej,

• Cło przywozowe,

• Podatek dochodowy od osób fizycznych pracujących w Wietnamie i za granicą.

• Ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i ubezpieczenie zdrowotne.

• Opłata za wynajem gruntu. Wietnamskie organy podatkowe mogą ponownie przeliczać cenę zakupu lub sprzedaży w celu uwzględnienia krajowych lub

zagranicznych cen rynkowych. Metody dozwolone przepisami prawa są bardzo zbliżone do metod przewidzianych w wytycznych Organizacji Współpracy

Gospodarczej i Rozwoju. Dozwolona jest między innymi metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odprzedaży czy metoda koszt plus.

• Kontrola podatkowa jest przeprowadzana raz w roku lub doraźnie. Wszelkie zaniżenia podatków stwierdzone przez inspektora podatkowego podlegają karze

w wysokości 20% (lub 100%–300%, jeżeli zostaną uznane za uchylanie się od opodatkowania) i doliczane są do nich odsetki za zwłokę.

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

WIETNAM POLSKA

252 334

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021



UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada z Wietnamem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1996.

Tekst umowy oraz wykaz zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

WIETNAM

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

VAT

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Opodatkowaniu VAT podlegają m. in. dostawy towarów oraz
świadczenie usług, których miejsce świadczenia jest ustalone w
Chile. W pewnych sytuacjach opodatkowane są również nieodpłatne
dostawy i usługi.

CŁO 

• Stawka ogólna: 10%
• Eksport towarów i usług: 0%
• Niektóre towary i usługi, np. zaopatrzenie w wodę, płody rolne, 

artykuły medyczne i pomoce dydaktyczne: 5%

• Cło wywozowe nakłada się tylko na niektóre towary, takie jak złom,
surowce naturalne, takie jak rudy i minerały oraz rośliny i części
roślin stosowanych głównie w perfumerii i farmaceutyce.

• Cło przywozowe jest ogólnie oceniane na podstawie wartości ad
valorem (według ocenionej wartości). Ministerstwo Finansów (MOF)
jest upoważnionym organem rządowym odpowiedzialnym za
tworzenie polityki podatkowej, a tym samym wprowadzenie taryf na
przywóz do Wietnamu.

• Stawki wahają się od 0% do 40%. Podstawą obliczania należności
celnych wywozowych jest cena sprzedaży towarów w porcie
eksportującym, jak określono w umowie, z wyłączeniem kosztów
transportu i ubezpieczenia.

• Przywozowe taryfy celne dzielą się na trzy kategorie: standardowe
stawki, preferencyjne stawki i specjalne preferencyjne stawki.

• Stawki standardowe mające zastosowanie do towarów z wszystkich
krajów, w których nie ma preferencyjnych lub specjalnych
preferencyjnych ustaleń. Standardowe stawki wynoszą 150%
stawek preferencyjnych.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

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


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

CŁO • Specjalne stawki preferencyjne, które są określone
w szczegółowym harmonogramie taryfowym MOF i zwykle
stosowane do towarów pochodzących z krajów, z którymi
Wietnam zawarł umowę o wolnym handlu. Takie umowy o wolnym
handlu mogą zawierać umowę o handlu towarami ASEAN (ATIGA),
umowę o wolnym handlu między państwami ASEAN i Chinami
(ACFTA), umowę o wolnym handlu w ramach ASEAN-Korea
(AKFTA), umowę o wolnym handlu między państwami ASEAN-
Australia i Nowa Zelandia (AANZFTA), umowę o wolnym handlu
między państwami ASEAN i Indiami (AIFTA), a także Porozumienie
w sprawie kompleksowego partnerstwa gospodarczego między
Japonią a krajami ASEAN (AJCEP).

• Stawki preferencyjne, które odnoszą się do towarów
pochodzących z krajów, z którymi Wietnam podpisał umowy
o stosunkach handlowych. W to wchodzi około 164 krajów

(Wietnam jest członkiem WTO i stosuje preferencyjną stawkę dla
państw członkowskich).

• Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem (EVFTA).

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

STAWKI

WIETNAM

• W praktyce proces tworzenia polityki w odniesieniu do taryfy celnej
jest złożony z powodu zaangażowania innych ministerstw, np.
Ministerstwa Handlu i Przemysłu, stowarzyszeń branżowych
i korporacji państwowych.

• Aby uzyskać specjalne preferencyjne stawki, przywożone towary
muszą posiadać Świadectwo Pochodzenia (C/O).

AKCYZA • Specjalny podatek konsumpcyjny / handlowy (SCT/SST) jest
nakładany na importowane lub produkowane na miejscu papierosy,
piwo, alkohole wysokoprocentowe, pojazdy silnikowe, paliwa
i klimatyzatory, a także usługi, w tym kasyna, zakłady, pola golfowe
i lokale rozrywkowe.

• Produkty eksportowe są zwolnione z podatku SCT.

• Podatek ten może wynosić od 10 do 70 procent.

PAIH-

Przewodnik po 

rynku

PWC-

Przewodnik po 

rynku

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.gov.pl/web/rozwoj/umowa-gospodarczo-handlowa-ue-wietnam-evfta
vietnam.trade.gov.pl/pl/owietnamie/274950,wietnam-przewodnik-po-rynku.html
http://www.pwc.com/vn/en/publications/2020/pwc-vietnam-ptb-2020-en.pdf


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

• Ustawa o CIT ma zastosowanie do wszystkich podmiotów krajowych

i zagranicznych, które prowadzą działalność w Wietnamie.

• Ustawa o CIT również rozszerza definicję płatnika podatku na

wszystkie przedsiębiorstwa zagraniczne, które uzyskują dochody

w Wietnamie, niezależnie od tego, czy mają w Wietnamie stałe

miejsce prowadzenia działalności.

CIT

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Od 2016 r. standardowa stawka podatku dochodowego od osób

prawnych wynosi 20%, o ile nie ma zastosowania żadna ulga

podatkowa.

• Stawka podatku dochodowego od osób prawnych obowiązująca

dla działalności w zakresie poszukiwania i wydobycia złóż ropy

naftowej, gazu ziemnego i innych cennych zasobów naturalnych

wynosi od 32% do 50%. Stawka zmienia się w zależności od

konkretnego projektu i podmiotu.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

WIETNAM

PAIH-

Przewodnik po 

rynku

PWC-

Przewodnik po 

rynku

• Zasady ogólne: dochodem przedsiębiorstwa podlegającym

opodatkowaniu jest dochód wykazany w sprawozdaniu finansowym,

z zastrzeżeniem określonych korekt. Dochód podlegający 21

opodatkowaniu obejmuje również dochody uzyskane przez oddziały

przedsiębiorstwa z prowadzonej działalności gospodarczej i z innych

źródeł.

• Przedsiębiorstwo może odliczać koszty tylko w przypadku spełnienia
następujących warunków:

• Wydatki zostały faktycznie poniesione i są związane
z działalnością produkcyjną i gospodarczą przedsiębiorstwa.

• Wydatki są udokumentowane kompletnymi fakturami
i dowodami księgowymi wymaganymi przez prawo.

• Wydatki od 20 mln VND wzwyż muszą być udokumentowane
dowodami płatności bezgotówkowych.

• Wydatki nie mogą być ujęte na liście kosztów nie
stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

• Niektóre projekty inwestycyjne mogą się kwalifikować do objęcia

wakacjami podatkowymi i preferencyjnymi stawkami

podatkowymi. Stawki preferencyjne w wysokości 10% i 17% są

przyznawane odpowiednio na okres 15 i 10 lat. Wakacje

podatkowe polegają na zwolnieniu z podatku przez okres od 2 do 4

lat oraz na obniżeniu stawki podatku na okres od 4 do 9 lat.

• Zyski ze sprzedaży akcji lub udziałów bądź przeniesienia kapitału

w przedsiębiorstwach podlegają opodatkowaniu na zasadach

ogólnych.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

vietnam.trade.gov.pl/pl/owietnamie/274950,wietnam-przewodnik-po-rynku.html
http://www.pwc.com/vn/en/publications/2020/pwc-vietnam-ptb-2020-en.pdf


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

• Rozliczanie strat: przedsiębiorstwa ponoszące straty mogą przenosić

straty na kolejne okresy maksymalnie przez pięć lat i odliczać te straty

od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Straty muszą być

przenoszone w całości na pięć kolejnych lat (wliczając rok wakacji

podatkowych).

• Grupy kapitałowe: przenoszenie zysków i strat między jednostkami

dominującymi i zależnymi jest niedozwolone.

CIT

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

WIETNAM

PAIH-

Przewodnik po 

rynku

PWC-

Przewodnik po 

rynku

• Zagraniczne organizacje i osoby fizyczne prowadzące dozwoloną
działalność w Wietnamie bez zakładania podmiotu prawnego
podlegają podatkowi FCT, na który składają się podatek od wartości
dodanej (VAT) i CIT.

• Inwestorzy zagraniczni zbywający papiery wartościowe (np. akcje
notowane lub udziały w spółkach publicznych) podlegają podatkowi
zryczałtowanemu w wysokości 0,1% całkowitych wpływów ze
sprzedaży, niezależnie od tego, czy zbycie przyniosło zyski.

• Dywidendy i przekazywanie zysków przez oddziały nie podlegają
podatkowi u źródła.

WHT 

(podatek u 

źródła-inaczej 

nazywany FCT

(Podatek od 

wykonawców 

zagranicznych)

• Stawki zależą od rodzaju działalności gospodarczej (zazwyczaj
wynoszą od 0,1 do 10%).

• Odsetki są opodatkowane u źródła podatkiem dochodowym
w wysokości 5%. Na opłaty licencyjne na rzecz zagranicznych osób
prawnych z tytułu transferu technologii i licencji nakładany jest
podatek dochodowy od osób prawnych u źródła w wysokości 10%.

• Na opłaty z tytułu korzystania z licencji na znak towarowy
nakładany jest podatek dochodowy od osób prawnych u źródła
w wysokości 10% oraz VAT w wysokości 5%.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

vietnam.trade.gov.pl/pl/owietnamie/274950,wietnam-przewodnik-po-rynku.html
http://www.pwc.com/vn/en/publications/2020/pwc-vietnam-ptb-2020-en.pdf
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SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

WIETNAM

• Stawki zależą od rodzaju działalności gospodarczej (zazwyczaj 
wynoszą od 0,1 do 10%). 

• Odsetki są opodatkowane u źródła podatkiem dochodowym 
w wysokości 5%. Na opłaty licencyjne na rzecz zagranicznych osób 
prawnych z tytułu transferu technologii i licencji nakładany jest 
podatek dochodowy od osób prawnych u źródła w wysokości 10%. 

• Na opłaty z tytułu korzystania z licencji na znak towarowy nakładany 
jest podatek dochodowy od osób prawnych u źródła w wysokości 
10% oraz VAT w wysokości 5%.

PIT • Dla rezydentów podatkowych stosuje się progresywną skalę 
podatkową z krańcowymi stawkami od 5% do 35% dla dochodu ze 
źródeł krajowych i zagranicznych. 

• W przypadku nierezydentów podatkowych nakładany jest podatek 
w zryczałtowanej stawce 20% na dochody uzyskiwane 
w Wietnamie.

Podatek od 

zasobów 

naturalnych 

(NTR) natural

resources tax

• Stawki podatkowe różnią się w zależności od eksploatowanego

zasobu naturalnego mieszczą się w przedziale od 1% do 40% i są

aprobowane dla produkcji wyjściowej dla określonej wartości

podatkowi na jednostkę.

• Różne metody są dostępne dla obliczania wartości podlegającej

opodatkowaniu zasobów, w tym przypadki, w których nie można

ustalić wartości handlowej zasobów.

• Podatek dotyczy branż eksploatujących zasoby naturalne w 
Wietnamie.

• Przedmiotem opodatkowania są minerały metaliczne, minerały 
• niemetaliczne, produkty leśne z lasów naturalnych, naturalne 

produkty 
• morskie i naturalna woda mineralna, inne zasoby naturalne i ropa
• naftowa.

PAIH-

Przewodnik po 

rynku

PWC-

Przewodnik po 

rynku

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

vietnam.trade.gov.pl/pl/owietnamie/274950,wietnam-przewodnik-po-rynku.html
http://www.pwc.com/vn/en/publications/2020/pwc-vietnam-ptb-2020-en.pdf


WIETNAM

Więcej informacji oraz wzory dokumentów: 

1. Portal Ministerstwa Rozwoju

2. Portalu Wietnamskiego Departamentu Celnego i Urzędu Podatkowego:

• www.customs.gov.vn/

• www.gdt.gov.vn/wps/portal/English

• www.mof.gov.vn/

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

http://www.gov.pl/web/wietnam/informator-ekonomiczny
http://www.customs.gov.vn/
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/English
https://www.mof.gov.vn/


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

