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NIDERLANDY 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Holenderskie urzędy podatkowe to:

• Belastingdienst - „służba podatkowa” lub „holenderski urząd skarbowy” - jest departamentem rządowym odpowiedzialnym za naliczanie

i pobór podatków, ceł i podatków akcyzowych w Niderlandach. Holenderski urząd skarbowy podlega holenderskiemu Ministerstwu Finansów, a także

zarządza wypłatą świadczeń socjalnych, takich jak świadczenia opieki zdrowotnej i zasiłki dla bezrobotnych.

• Lokalne rady miejskie (gemeenten) pobierają również podatki od nieruchomości, odpadów oraz opłaty turystyczne. Gminy odgrywają ważną rolę

w Niderlandach. Gmina, (urząd miasta lub rada miejska) jest znana w języku niderlandzkim jako gemeente i często można spotkać to słowo we wszystkich

organach administracji, od rejestracji adresu domowego i płacenia podatków, po rejestrację małżeństwa. Gemeente to trzeci poziom administracji

rządowej w Niderlandach, po holenderskim rządzie i holenderskich prowincjach. W Niderlandach istnieje 347 gemeenten.

• Regionalne rady wodne (waterschappen) pobierają opłaty za ochronę przeciwpowodziową i czystą wodę. Jest to organ publiczny ustanowiony

na podstawie Ustawy o Granicy Wodnej, która ma za zadanie regulowanie gospodarki wodnej w holenderskich regionach.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

http://www.belastingdienst.nl/


NIDERLANDY

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada z Niderlandami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.2004 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.

NIDERLANDY 

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

POLSKA

119 334

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

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


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

VAT

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Urząd Skarbowy pobiera podatki za pośrednictwem podatku od

sprzedaży (omzetbelasting), znanego w Niderlandach jako BTW

(belasting over de toegevoegde waarde).

• Wszystkie firmy, z wyjątkiem niektórych fundacji i stowarzyszeń,

muszą dodać BTW do ceny swoich towarów i usług.

W Niderlandach istnieją 3 taryfy podatku VAT:

• Taryfa 0% dotyczy przedsiębiorców (zagranicznych), którzy

prowadzą działalność w innych krajach. Dotyczy to głównie dostaw

towarów z Niderlandów do innego kraju UE. Jednak taryfa 0%

dotyczy również niektórych usług świadczonych w Niderlandach.

Są to usługi związane z transakcjami transgranicznymi, takie jak

usługi międzynarodowego przewozu towarów lub praca

w produkcji towarów eksportowanych do krajów spoza UE. Taryfa

0% dotyczy również międzynarodowego transportu pasażerów.

Zastosowanie taryfy 0% oznacza, że nadal zachowuje się prawo

do odliczenia podatku VAT.

• Taryfa 9% nazywana jest taryfą niską. Taryfa ta ma zastosowanie

do wielu popularnych produktów lub usług, takich jak żywność

i napoje, produkty i usługi rolnicze, leki, książki, codzienne gazety

i czasopisma.

• Taryfa 21% nazywana jest taryfą wysoką lub ogólną. Jeżeli nie ma

powodu do wyłączenia z zapłaty podatku i nie można zastosować

ani 0%, ani 9%, wówczas należy naliczyć 21% podatku VAT.

VAT

(w j. angielskim)

NIDERLANDY 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/business/vat/vat_in_the_netherlands/


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

AKCYZA 

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• W Niderlandach akcyza płacona jest (accijns) od następujących

towarów konsumpcyjnych:

• napoje alkoholowe, takie jak piwo i wino,

• wyroby tytoniowe, takie jak papierosy i cygara,

• oleje mineralne, takie jak benzyna, olej napędowy i LPG.

• Producenci, handlowcy i importerzy uiszczają podatek akcyzowy na

rzecz holenderskiej administracji podatkowej i celnej

(Belastingdienst).

• Podatek akcyzowy jest wliczony w cenę zapłaconą przez

konsumenta.

NIDERLANDY 

• Pełny wykaz stawek akcyzy

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKCYZA

(w j. niderlandzkim)

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

CŁO • Kwota zakupu wynosi 150 € lub więcej? Od tej wartości należy

zapłacić cło importowe. Stawki wynoszą od 0 do 12%.

Cła importowe i VAT dla najczęściej kupowanych produktów.

• Podatek importowy (douane) jest płacony od towarów

otrzymanych lub importowanych z zagranicy. Kwota zależy od

wartości towarów i tego, czy otrzymuje się je jako osoba fizyczna,

czy firma.

CŁO
(w j. niderlandzkim)

https://download.belastingdienst.nl/douane/docs/tarievenlijst-accijns-acc0552z82fd.pdf
https://download.belastingdienst.nl/douane/docs/tarievenlijst-accijns-acc0552z84fd.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/mijn-douane-1-juni-live-voor-accijns-en-verbruiksbelasting
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/mijn-douane-1-juni-live-voor-accijns-en-verbruiksbelasting
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/internetaankopen/content/hoeveel-betaal-ik-de-douane-als-ik-iets-koop-bij-buitenlandse-webshop
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

NIDERLANDY 

CIT • Stawki podatku od osób prawnych w 2021 r. wynoszą:

• do 245 000 EUR włącznie -15,0 %,

• powyżej 245 000 EUR - 25,0 %.

• Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy spółek mających

siedzibę w Niderlandach oraz tych, które uzyskują tam dochód, ale

nie mają siedziby.

• Stawki podatku dochodowego od osób prawnych zostały obniżane

etapami w latach 2019-2021.

CIT
(w j. niderlandzkim)

WHT • W przypadku otrzymywania odsetek, tantiem lub dywidend z innego

kraju, podatek często jest potrącany z ich wypłaty. Jeżeli Niderlandy

mają traktat z krajem, z którego pochodzą dochody, przysługuje

(częściowe) zwolnienie lub zwrot podatku. Zależy to od umów

zawartych w tej sprawie w umowie podatkowej. W przypadku prawa

do (częściowego) zwolnienia lub zwrotu podatku zagranicznego,

należy złożyć wniosek o zwolnienie lub zwrot do organów

podatkowych odpowiedniego kraju traktatu.

WHT
(w j. niderlandzkim)

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/tarieven_vennootschapsbelasting
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/tarieven_vennootschapsbelasting


PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

PIT

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

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

Do celów podatku dochodowego dochód dzieli się na 3 grupy (zwane

„boxami”), każda z własną stawką:

• Box 1: dochód podlegający opodatkowaniu od wynagrodzeń

i nieruchomości,

• Box 2: dochód podlegający opodatkowaniu z istotnego udziału

w działalności gospodarczej,

• Box 3: dochód podlegający opodatkowaniu z oszczędności

i inwestycji.

Zysk firmy stanowi część Boxu 1.

• Stawki podatkowe dla Boxu 1:

€ 0 - 35.130               19,20%

€ 35.130 - 68.508     37,10%

€ 68.508 + 49,50%

• Stawka podatkowa dla Boxu 2: 26,90% (2020 r.)

• Stawka podatkowa dla Boxu 3: 31%

PIT
(w j. niderlandzkim)

NIDERLANDY 
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

http://www.belastingdienst.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/boxen_en_tarieven


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

