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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO
Administracja podatkowa w Kazachstanie leży w kompetencji Komitetu Dochodów Budżetowych Ministerstwa Finansów. Od 1 stycznia 2018 roku
podstawowe zagadnienia w sferze opodatkowania regulowane są nowym Kodeksem Podatkowym Republiki Kazachstanu z dnia 25 grudnia 2017 roku.
Kodeks przewiduje rodzaje podatków i opłat, zastosowanie których zależy od istnienia obiektu opodatkowania oraz
w poszczególnych przypadkach – od rodzaju prowadzonej działalności.
WSKAŹNIK
DOING BUSINESS 2020

KAZACHSTAN

POLSKA

186

334

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

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
Polska ma zawartą z Kazachstanem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.06.1995 roku. 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.
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• Kazachstańskie firmy, nierezydenci, realizujący w Kazachstanie
działalność poprzez filie/przedstawicielstwa, zarejestrowane osoby
importujące towary na teren Kazachstanu są płatnikami VAT.
• Opodatkowaniu VAT podlega obrót towarami (pracami i usługami) oraz
import.
• Kodeks podatkowy Kazachstanu określa listę towarów/usług, obrót
i import których zwolniony jest z płacenia podatku VAT.

• Stawka VAT wynosi 12%.

• Tereny Kazachstanu, a także Rosji, Białorusi, Armenii i Kirgistanu
w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EaUG) tworzą jednolity
teren celny, na którym obowiązują jednolite regulacje celne.
Podstawowe aspekty tych regulacji opisane są w Umowie
o Euroazjatyckiej Unii gospodarczej oraz Kodeksie Celnym EaUG,
na podstawie którego przyjęty został Kodeks RK „O regulacji Celnej
w Republice Kazachstanu”.
• Rodzaje opłat celnych w Kazachstanie:
• opłata celna za deklarację celną w RK,
• cło na wwóz podczas importu towarów,
• cło na wywóz podczas eksportu towarów (złom metali żelaznych,
wełna, skóry owiec i inne),
• VAT na import (12%),
• akcyza.

• Informacje nt. regulacji taryfy
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

VAT
(w j. rosyjskim)

• Kazachstańska wyszukiwarka
towarowego

celnej

w

ramach

taryfy celnej wg

kodu

• Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między
Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony.

CŁO
(w j. rosyjskim)
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• Akcyzie podlegają towary produkowane na terenie Kazachstanu oraz
importowane do Kazachstanu, w tym:
•
wszystkie rodzaje spirytusu
•
wyroby alkoholowe
•
wyroby tytoniowe, wyroby z podgrzewanym tytoniem,
płyny
zawierające
nikotynę
do
wykorzystania
w papierosach elektronicznych
•
benzyna (z wyjątkiem lotniczej)
•
olej napędowy
•
poszczególne rodzaje środków transportu
•
surowa ropa naftowa, kondensat gazowy
•
wyroby o zastosowaniu medycznym zawierające spirytus,
zarejestrowane w RK jako środki lecznicze.

• Stawki akcyzy można wyszukać tutaj wg kodu towarowego.

• Płatnikami CIT są kazachstańskie osoby prawne oraz firmy
zagraniczne realizujące działalność w Kazachstanie poprzez stałe
miejsce działalności lub otrzymujące dochody u źródła w RK.
• Przedmiot opodatkowania CIT:
• dochód podlegający opodatkowaniu,
• dochód podlegający opodatkowaniu u źródła wypłaty,
• zysk (czysty dochód) firmy zagranicznej, realizującej
działalność w Kazachstanie poprzez stałe miejsce działalności.

• Ogólna stawka - 20%
• Dodatkowo do CIT - zysk (czysty dochód) firmy zagranicznej
realizującej działalność w Kazachstanie poprzez stałe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu
- 15%
• Dochody firm zagranicznych u źródła w RK, niezwiązane ze
stałym miejscem działalności, podlegają opodatkowaniu - od 5
do 20%

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

AKCYZA
(w j. rosyjskim)

CIT
(w j. rosyjskim)
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• Płatnicy - osoby fizyczne mające przedmiot podlegający
opodatkowaniu w postaci:
• dochodów podlegających opodatkowaniu u źródła wypłaty
• dochodów niepodlegających opodatkowaniu u źródła
wypłaty.

Więcej informacji: Kodeks Podatkowy Republiki Kazachstanu

STAWKI

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

• Dochody podlegają opodatkowaniu PIT wg stawki 10% oprócz
dochodów w postaci dywidend, podlegających opodatkowaniu
wg stawki 5%.

PIT
(w j. rosyjskim)

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.

