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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO
Administracja podatkowa w Egipcie leży w kompetencji dwóch organów:
• Egyptian Tax Authority
• Egyptian Customs Authority
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370

334

CZAS
poświęcony na rozliczenie i płatności podatków
(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
Egipt posiada z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 24 czerwca 1996 r.
Tekst umowy oraz wykaz zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
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• Podlegają mu wszystkie lokalne oraz importowane towary i usługi.
• Rejestracja do VAT jest obowiązkowa dla wszystkich osób fizycznych
i prawnych sprzedających towary lub usługi wytwarzane lokalnie lub
importowane, jeśli wartość ich sprzedaży w ciągu 12 miesięcy
przekracza 500000 EGP (28000 USD).
• Osoba fizyczna lub prawna jest zobowiązana do zarejestrowania się
w Egyptian Tax Authority (ETA) w ciągu 30 dni od osiągniecia tego
progu.
• Zeznania podatkowe należy składać w formie elektronicznej w ciągu
2 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego, z wyjątkiem
zeznania kwietniowego, które należy złożyć do 15 czerwca.

• 14% stawka podstawowa.
• 5% stawka od maszyn i urządzeń używanych do produkcji towarów
lub świadczenia usług (z wyjątkiem autobusów i samochodów
osobowych).
• 0% - stawka od eksportowanych towarów i usług.
• Zwolnieniu podlega 57 towarów i usług, m.in. chleb, kawa, herbata,
cukier, mleko, lokalne warzywa i owoce, czyste złoto i srebro,
media, edukacja, usługi bankowe i reklamowe, leki i usługi
zdrowotne, sprzedaż i dzierżawa gruntów.
• Nieliczne wybrane produkty mają własną specyficzną stawkę VAT
(np. 10% stawka od wózków golfowych).

• Cła są pobierane od importu i eksportu.
• Każdy produkt jest indywidualnie wyceniony na podstawie grupy
produktów do której przynależy pod kodem HS (tzw. HS Code).
• Zgodnie z Umową stowarzyszeniową między UE a Egiptem z 2004
roku na większość produktów i usług pochodzących z UE obowiązuje
zerowa stawka celna.

• Stawki od 0% do 60%, z wyjątkiem alkoholi, gdzie stawka wynosi
od 600% do 3000%.

Ustawa nr 67
z 2016 r.
(treść dostępna
tylko w j.
arabskim)

HS Code
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• Przedsiębiorstwa – 22.5% podatku od zysków.
Podstawową formą opodatkowania dochodów jest:
• obowiązek podatkowy (opłata podatków od całości uzyskanych • Pracownicy (bez względu na narodowość) podlegają podatkowi
od wynagrodzeń według następujących stawek rocznych:
dochodów),
• do 15 000 EGP/r – zwolnienie z podatku
• podatek od wynagrodzeń (zgodnie z ostatnią nowelizacją
• od 15 000 do 30 000 EGP/r – stawka 2,5%
ustawy 26/2020).
• od 30 000 do 45 000 EGP/r – stawka 10%
• od 45 000 do 60 000 EGP/r – stawka 15%
• od 60 000 do 200 000 EGP/r – stawka 20%
• od 200 000 do 400 000 EGP/r – stawka 22,5%
• powyżej 400 000 EGP/r – stawka 25%
• Podatek ustalony z góry najczęściej na różnego rodzaju dokumenty
niezależnie od ich wartości.
• Podatek procentowy nakładany na wartości niektórych transakcji.

SZCZEGÓŁOWE

• 0,1% - stawka od transakcji bankowych
• 0,4% - stawka od kredytów bankowych
• 20% - stawka od reklam

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
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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.

