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ARABIA SAUDYJSKA

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Administracja podatkowa w Arabii Saudyjskiej leży w kompetencji dwóch rodzajów organów:

• Zakat, Tax and Customs Authority - ZATKA (VAT, CIT, Zakat, WHT, akcyza, cła) powstała z połączenia General Authority of Zakat and Tax (GAZT)

oraz Saudi Customs.

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

ARABIA SUDYJSKA POLSKA

104 334

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada z Arabią Saudyjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.2013. 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.

AKTUALIZACJA: 

04.08.2021

http://www.podatki.gov.pl/
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VAT • Obowiązek opłacania podatku VAT dotyczy podmiotów, które osiągają
przychody roczne przekraczające 300 tys. rijali saudyjskich (SAR).

• Firmy osiągające przychody roczne w wysokości 300 tys. – 40 mln. SAR
są zobowiązane do raportowania kwartalnego do ZATKA.

• Firmy, które osiągają przychody roczne wysokości powyżej 40 mln. SAR
raportują do ZATKA w cyklach miesięcznych. Po znalezieniu się
w tej grupie, w kolejnych latach nawet w przypadku nieosiągania
pułapu 40 mln. SAR obowiązuje raportowanie miesięczne.

• 15% żywność, transport, nieruchomości, usługi noclegowe,
szkolnictwo prywatne, prywatna służba zdrowia, usługi
telekomunikacyjne, ubezpieczenie zdrowotne.

• 0% transport międzynarodowy, leki, sprzęt medyczny, eksport
poza obszar GCC.

• Stawka 15% obowiązuje od 01.07.2020 (podniesiona z poziomu
5%). Sposób obliczania stawki za kontrakty podpisane przed tą
datą.

AKTUALIZACJA: 

04.08.2021

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

PIT W Arabii Saudyjskiej nie obowiązuje podatek dochodowy. 0%

CIT • Kapitał saudyjski (a także kapitał pochodzący z GCC) podlega jedynie

specjalnemu podatkowi muzułmańskiemu – ZAKAT.

• Kapitał zagraniczny (spoza GCC) podlega podatkowi CIT.

• W przypadku spółek posiadających mieszany kapitał, odpowiednie

podatki są odprowadzane w zależności od powyżej opisanego

podlegania proporcjonalnie do udziałów.

• ZAKAT 2,5%.

• CIT 20%.

• Sektor petrochemiczny podlega innym stawkom, które zależą

odwrotnie proporcjonalnie od wysokości kapitału (od 50% jeśli

zainwestowany kapitał przekracza 100 mld USD, aż do 85% jeśli

zainwestowany kapitał nie przekracza 60 mld USD).

ARABIA SAUDYJSKA

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

https://gazt.gov.sa/en/HelpCenter/guidelines/Documents/Transitional%20Provisions%20Guidelines%20of%20VAT%20Rate%20Increase%20to%2015.pdf
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• W Arabii Saudyjskiej obowiązują różne stawki celne. Wysokość cła dla
poszczególnych produktów można sprawdzić tutaj.

• 27 maja 2020 r. saudyjska Służba Celna ogłosiła wprowadzenie
nowych stawek celnych. Jednak 15 czerwca 2020 r. uznano, że
podwyższenie ceł zostaje odroczone do odwołania. Następnie 18
czerwca 2020 r. ogłoszono nieco ograniczoną w stosunku do
pierwotnego projektu zmienioną listę taryf celnych. Nowe taryfy
celne obowiązują od 20 czerwca 2020 r. Zmiany mają nadal bardzo
szeroki zasięg. Lista towarów objętych podwyżkami .

CŁO 

• Opłaty akcyzowe w Arabii Saudyjskiej dotyczą produktów, które mają

negatywny wpływ na zdrowie. Akcyza obowiązuje od 11 czerwca

2017 r. (wyroby tytoniowe, napoje gazowane i energetyczne), 15

maja 2019 r. (e-papierosy oraz płyny do nich) oraz od 01 grudnia

2019 r. (napoje słodzone). Ponadto GAZT ma prawo określać cenę

minimalną dla poszczególnych produktów.

• 100% wyroby tytoniowe, 
• 50% napoje gazowane ,
• 100% napoje energetyczne,
• 50% napoje słodzone,
• 100% e-papierosy,
• 100% płyny do e-papierosów.

• Arabiia Saudyjska jest członkiem Rada Współpracy Zatoki Perskiej
(GCC) – pozostali członkowie to Kuwejt, Katar, Bahrajn, ZEA,
Oman. Od 01 stycznia 2003 r. w ramach GCC działa Unia Celna,
która zakłada między innymi brak opłat celnych z tytułu dób.
przemieszczających się między państwami członkowskimi.

• Umowa o wolnym handlu między GCC a EFTA (Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

AKCYZA 

AKTUALIZACJA: 

04.08.2021

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

ARABIA SAUDYJSKA
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https://www.customs.gov.sa/en/Integrated-Tariff
https://www.customs.gov.sa/sites/default/files/2020-06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81.pdf
https://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/gcc


Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne:
• na portalu Podatkowym: www.zatka.gov.sa
• w raporcie Deloitte me_doing-business-guide-ksa-2021.pdf (deloitte.com)
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WHT • Dywidendy: 5%,

• Odsetki: 5%,

• Należności licencyjne: 15%.

• Płatności dokonywane od strony będącej rezydentem na rzecz strony

niebędącej rezydentem za wykonane usługi podlegają WHT. Stawki

wahają się między 5%, 15% i 20% w zależności od rodzaju usługi

i tego, czy beneficjent jest podmiotem powiązanym.

• WHT powinien zostać wypłacony w ciągu pierwszych dziesięciu dni

miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności.

AKTUALIZACJA: 

04.08.2021

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

ARABIA SAUDYJSKA

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

http://www.zatka.gov.sa/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/tax/me_doing-business-guide-ksa-2021.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

