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IZRAEL

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

• Za egzekwowanie podatków w Izraelu odpowiada Ministerstwo Skarbu i odbywa się to za pośrednictwem Izraelskiego Urzędu Skarbowego

powołanego w 2004 r. w celu konsolidacji wszystkich organów poboru podatków w Izraelu.

• Główne podatki w Izraelu to podatek dochodowy, podatek od zysków kapitałowych, podatek od wartości dodanej, składki na ubezpieczenie

zdrowotne i podatek od nieruchomości

• W Izraelu na mocy obowiązujących przepisów nakłada się szeroki zakres podatków, takich jak: podatek dochodowy na podstawie rozporządzenia

o podatku dochodowym, podatek od wartości dodanej na podstawie ustawy o podatku od wartości dodanej, podatek od wynagrodzeń oraz podatek

od dochodów i zysków na podstawie ustawy o podatku od wartości dodanej.

Polska posiada z Izraelem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1992 r.

Umowa 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)

IZRAEL POLSKA

234 334

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/
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• W Izraelu stawka podatku od sprzedaży jest podatkiem naliczanym
konsumentom na podstawie ceny zakupu niektórych towarów
i usług. Benchmark, którego używamy dla stawki podatku od
sprzedaży, odnosi się do najwyższej stawki. Przychody ze stawki
podatku od sprzedaży są ważnym źródłem dochodów dla rządu
Izraela.

• Niektóre pozycje podlegają stawce 0%, w tym towary eksportowane,
wartości niematerialne i prawne oraz świadczenie określonych usług
na rzecz nierezydentów (tj. usługi turystyczne), transport ładunków
do Izraela, sprzedaż towarów i usług do Ejlatu bez opłat – specjalna
strefa handlowa; sprzedaż świeżych owoców i warzyw również nie
podlega VAT.

• Podstawowa stawka - 17%.

• Stawka obniżona - 0%.

VAT

(Raport Deloitte, 

strona 9)

IZRAEL

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

• Obywatele Izraela są opodatkowani od dochodów na całym świecie.
Nierezydenci są opodatkowani tylko od dochodu pochodzącego
ze źródeł izraelskich.

• Cały dochód z pracy i / lub zawodu podlegający opodatkowaniu,
w tym wartości kosztów dodatkowych i zasiłków z tytułu kosztów
utrzymania. Dochód pasywny z depozytów bankowych i rachunków,
dwa w Izraelu, jak i za granicą, również podlega opodatkowaniu.

Stawki PIT w zależności od wysokości dochodu:

• do 74,640 NIS                        – 10%

• 74,641 NIS – 107,040 NIS     – 14%

• 107,041 NIS – 171,840 NIS   – 20%

• 171,841 NIS  – 238,800 NIS  – 31%

• 238,801 NIS  – 496,920 NIS  – 35%

• 496,921 NIS –640,000 NIS    – 47%

• powyżej 640,000 NIS             – 47% 

(50% łącznie z podatkiem wyrównawczym)

PIT

PIT

(Raport Deloitte 

strona 4)

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

8.Proszę wybrać najbardziej przydatne informacje dla Państwa umieszczone na stronie internetowej PAIH:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-israelhighlights-2020.pdf?nc=1
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AKCYZA • Izrael nakłada podatki akcyzowe na różne towary (np. benzynę

i olej napędowy używane do transportu, tytoń, alkohol).

• Podatki akcyzowe są nakładane pojedynczo, a stawki są różne.

• Benzyna silnikowa- 3.071 NIS / 1.00 l (od 01/07/2020).
• Olej napędowy - 2.942 NIS / 1.00 l (od 01/07/2020).
• Gazy skroplone do napędu silników spalinowych - 121,27 NIS /

1,000 kg (od 01/07/2020).
• Papierosy – 898.63 NIS / 1000 papierosów.
• Tytoń do papierosów - 1283.77 NIS / 1.00 KG.

IZRAEL

AKCYZA -
platforma 

do sprawdzania 
wysokości akcyzy 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

CIT • Izraelska firma podlega podatkowi od osób prawnych od swoich

dochodów na całym świecie oraz podatkowi od zysków kapitałowych

od światowych zysków kapitałowych.

• Podstawowa stawka podatku dla firm wynosi 23%. Firma izraelska

sklasyfikowana jako przedsiębiorstwo preferowane jest

opodatkowana w zależności od tego, gdzie znajdują się jej obiekty

(7,5%, jeśli znajduje się w „Obszarze A”, a 16%, jeśli znajduje się

w innym miejscu). stawka podatku od 0% do 23%, przy czym okres

świadczeń zależy od tego, gdzie znajdują się zakłady spółki.

• Stawka podatku oddziału 23% (stawka standardowa).
• Stawka podatku dochodowego od osób prawnych -23% (stawka

standardowa).
• Stawka podatku od zysków kapitałowych - zależy od daty zakupu

i charakteru składnika aktywów. Ogólna stawka podatku od zysków
kapitałowych dla korporacji jest standardową stawką podatku
od osób prawnych (23%). Komponent inflacyjny zysku (naliczany
od 1 stycznia 1994 r.) Jest zwolniony z podatku.

CIT
(Raport Deloitte, 

strona 7)

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/en/CustomsBook/Import/CustomsTaarifEntry
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-israelhighlights-2020.pdf?nc=1
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WHT
(podatek 
u źródła)

• Dywidendy wypłacane niekontrolującej spółce lub osobie będącej

obcokrajowcem (tj. osobie posiadającej mniej niż 10% akcji płatnika

izraelskiego) podlegają 25% podatkowi u źródła.

W przeciwnym razie stawka wynosi 30%. Stawki te mogą zostać

obniżone na podstawie umowy podatkowej lub systemu zachęt.

• Podatek dochodowy od osób prawnych (obecnie 23%) zostanie

potrącony z płatności odsetek na rzecz rezydenta lub nierezydenta

będącego „organem osób”. Stawka wynosi 25% dla odsetek

płaconych na rzecz osoby nierezydenta. Stawka podatku u źródła od

odsetek wypłacanych nierezydentom może być obniżona zgodnie z

umową o zastosowanie. Do odsetek od niektórych obligacji

publicznych posiadanych przez zagranicznych rezydentów może

mieć zastosowanie podatek 0%.

• Opłaty za usługi techniczne - Podatek u źródła jest pobierany od

opłat za usługi techniczne płaconych podmiotom niebędącym

rezydentami i osobom fizycznym odpowiednio w wysokości 23%

i 25%. Stawka podatku potrącanego u źródła od usług technicznych

wypłacana nierezydentom może zostać obniżona na podstawie

obowiązującej umowy podatkowej.

• Rodzaj płatności : Dywidendy

• Firma miejscowa: 0%/ 15% / 20%

• Osoba indywidualna: 15% / 20% / 25% / 30%

• Firma zagraniczna: 4% / 15% / 20% / 25% / 30%

• Osoba indywidualna nie będąca rezydentem: 15% / 20% /

25% / 30%

• Rodzaj płatności : Odsetki

• Firma lokalna: 23%

• Osoba indywidualna: 15% / 20% / 25% / 35% / 47%

• Firma zagraniczna: 0% / 23%

• Osoba indywidualna nie będąca rezydentem: 0% / 25%

• Rodzaj płatności : Opłaty za usługi techniczne

• Firma lokalna: 20% / 30%

• Osoba indywidualna: 20% / 30%

• Firma zagraniczna: 23%

• Osoba indywidualna nie będąca rezydentem: 25%

IZRAEL

WHT
(Raport Deloitte, 

strona 6)

OBOWIĄZKI
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AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-israelhighlights-2020.pdf?nc=1
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• Import o wartości CIF do 1000 USD i wadze do 30 kg jest zwolniony

z cła przywozowego. Jednak nadal obowiązuje podatek VAT, podatek

od zakupu i opłata portowa za import.

• Na niektóre produkty importowane do Izraela nakładane są cła.

Stawki celne zależą od ich klasyfikacji zgodnie z HCT

(zharmonizowaną taryfą celną) i kraju pochodzenia (niektóre kraje

zawarły umowy o wolnym handlu z Izraelem).

• Niektóre importowane produkty podlegają innym podatkom, które

są dodawane do ceł: podatek od zakupu (od gotowych produktów

i importowanych towarów, takich jak pojazdy, kosmetyki, alkohol

lub tytoń), cła ochronne (od ograniczonej liczby importowanych

produktów), antydumpingowe lub wyrównawcze cła (na produkty,

co do których udowodniono, że korzystały z dotacji).

• Istnieje jeszcze jeden podatek: podatek portowy, który stanowi 1,1%

wartości CIF.

IZRAEL

CŁO
platforma do 
sprawdzania 
wysokości cła

• Przeglądarka taryf celnych obowiązujących w Izraelu

• Umowa o wolnym handlu między UE a Izraelem

Więcej informacji:
Doing Business in Israel 2020
Podatkach w Izraelu – opracowanie Deloitte, styczeń 2020

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/en/CustomsBook/Import/CustomsTaarifEntry
https://tinyurl.com/y9usybxh
https://www.chamber.org.il/38991/39012/israels-trade-agreements/
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/israel/ISR.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-israelhighlights-2020.pdf?nc=1


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

