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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Najważniejsze kategorie podatków we Włoszech:

• Podatki bezpośrednie: IRPEF (podatek dochodowy od osób fizycznych), IRES (podatek dochodowy od osób prawnych), IRI (podatek dochodowy od osób

prawnych), IRAP (podatek regionalny od działalności produkcyjnej), ISOS (podatek zastępczy od dochodów z inwestycji), IMU (pojedynczy podatek

komunalny);

• Podatki pośrednie: IVA (VAT podatek od wartości dodanej), podatek rejestracyjny, opłata skarbowa, podatek od spadków i darowizn, podatek katastralny

i hipoteczny.
Źródło: www.ionos.it/startupguide

Polska posiada z Włochami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1984. 

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.

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

WŁOCHY POLSKA

238 334

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

http://www.ionos.it/startupguide/gestione/imposte-in-italia/
https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/
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SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Podatek od wartości dodanej (IVA - Imposta sul Valore Aggiunto) -
to podatek pośredni nakładany na wszystkie towary i usługi
wymieniane we Włoszech, wprowadzony po raz pierwszy w 1972
roku.

• Główna stawka VAT we Włoszech wynosi 22% ceny transakcji
dokonywanych przez konsumentów końcowych, z pewnymi
wyjątkami. Istnieje ilość produktów, dla których stawka jest
obniżona do 10%, a dla innych spada do 4%.

• 4% - na podstawowe artykuły pierwszej potrzeby.

• 5% - od ograniczonej kategorii towarów i usług.

• 10% - na usługi turystyczne, gastronomiczne i budowlane.

• 22% - stosowany we wszystkich przypadkach nie mieszczących się

w poprzednich stawkach.
VAT

• Stawka podatku wynosi 24%.

• Stawka podatku została obniżona z 27,5% do 24% począwszy

od 1 stycznia 2017 r.

• 1 stycznia 2004 r. wszystkie dochody uzyskane przez firmy

i instytucje podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym

od osób prawnych – IRES (Imposta sui Redditi delle Società).

• IRES naliczany jest od wszystkich dochodów uzyskanych w ramach

działalności firmy.

• IRES obowiązuje spółki akcyjne i komandytowe, spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością, spółdzielnie i towarzystwa ubezpieczeń

wzajemnych, spółki europejskie (rozporządzenie WE nr 2157/2001)

i spółdzielnie europejskie (rozporządzenie WE nr 1435 / 2003)

z rezydencją we Włoszech, podmioty publiczne i prywatne

z rezydencją we Włoszech, w tym konsorcja, trusty, programy

zbiorowego inwestowania i podmioty niekomercyjne (organizacje

non-profit), spółki i podmioty wszelkiego rodzaju, w tym trusty,

niemające siedziby we Włoszech, jedynie za dochód wytworzony

we Włoszech.

IRES

WŁOCHY

IRES

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/business/vat-in-italy
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/corporate-income-tax-ires
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IRPEF Stawki Irpef 2021

• do 15 000 euro - 23% dochodu

• od 15 001 do 28 000 euro - 3 450,00 + 27% od dochodu

przekraczającego 15 000 euro

• od 28 001 do 55 000 euro - 6 960,00 + 38% od dochodu

przekraczającego 28 000 euro

• od 55 001 do 75 000 euro - 17 220,00 + 41% od dochodu powyżej

55 000,00 euro

• powyżej 75 000 euro - 25 420,00 + 43% od dochodu

przekraczającego 75 000 euro

• osoby, które uzyskują dochody w obszarze bez podatku, tj. do 8174

€ rocznie, nie płacą podatku dochodowego od osób fizycznych.

• Regionalny podatek od działalności produkcyjnej (IRAP - Imposta

regionale sulle attività produttive) jest podatkiem ustanowionym

we Włoszech dekretem z dnia 15 grudnia 1997 r., N. 446.

• Jest to jedyny podatek płacony przez firmy, który jest

proporcjonalny do obrotów i nie dotyczy zysku operacyjnego.

Ustawa, która go ustanowiła, przewiduje, że 90% uzyskiwanych

dochodów przeznacza się na regiony w celu finansowania

Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach wydatków publicznych.

W 2011 r. dochody IRAP sfinansowały 30% włoskich wydatków na

opiekę zdrowotną.

• Podatek dochodowy od osób fizycznych (IRPEF - Imposta sul reddito

delle persone fisiche) – obowiązuje wszystkie osoby legalnie

pracujące we Włoszech.

• Stawki podatku ustalane są na zasadzie progresywnej, rosną

w zależności od uzyskanego rocznego dochodu.

WŁOCHY 

IRAP

IRPEF
(w j. włoskim)

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/business/taxes-on-corporate-income
https://www.pmi.it/tag/irpef
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IMU • IMU to podatek gminny pobierany od własności budynków, terenów pod zabudowę i gruntów rolnych na terytorium Włoch, przeznaczonych

do dowolnego użytku, w tym mienia używanego do prowadzenia działalności gospodarczej.

WŁOCHY 

IMU
(w j. włoskim)

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

Więcej informacji: Invest in Italy ( materiał opracowany przez Italian Trade Agency).

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/
https://www.ice.it/en/sites/default/files/2018-10/guide-doing-business-2018.pdf


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

