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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Administracja podatkowa w Kenii leży w kompetencji dwóch organów:

• KRA (Kenya Revenue Authority) – zbiera wszelkie podatki: CIT, PIT, VAT, akcyza, podatek od czynności cywilnoprawnych, itd.

• Jednostek Samorządu Terytorialnego - wg. Art. 209 (3) Konstytucji Kenii pozwala na 2 rodzaje ściągania podatków: (1) Property Rates (Land Rates, Parking

Fees, Business Licence Fees) oraz (2) Entertainment Taxes.

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

KENIA POLSKA

180 334

W Kenii obowiązuje 5 aktów prawnych stricte regulujące podatki w kraju:

• Income Tax Act (ITA) (Cap 470),

• Value Added Tax Act (VAT Act)(Cap 476),

• Excise Tariff Act 2015 – ustawa przewiduje zarządzanie, administrację, pobieranie opłat, ocenę i pobór akcyzy,

• Custom Tariff Act (Cap 472),

• Stamp Duty Act (Cap 480) – ustawa przewiduje pobieranie opłat skarbowych i administrowanie nimi.

Według rankingu “World Bank – Ease of Doing Business 2020”, Kenia otrzymała wynik 72.8 (dający 94-tą światową pozycję), Polska z wynikiem 76.4 zajmuje 77 

na świecie. Kenia uwzględnia 24 różnych płatności podatkowych (w tym 2 dla CIT, 13 różnych podatków od dochodów z pracy oraz 9 innych). 



KENIA 

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska nie posiada z Kenią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania! Pomimo wielu próśb ze strony prywatnego sektora, Rząd RP, ani Rząd Kenii
jeszcze nie rozpoczął procedury rozmowy nt. skonstruowania takiej umowy.

Aktualnie Kenia ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z 12 krajami:

Niemcy, Francja, Dania, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Kanada, Indie, Iran, Zambia, RPA oraz Mauritius (umowa z Mauritiusem w chwili obecnej

w zawieszeniu od 15 marca 2019 r. po decyzji Sąd Najwyższego Kenii – umowa będzie ponownie negocjowana w 2020 r.).

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

VAT

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

• Opodatkowaniu VAT podlegają m. in. dostawy towarów oraz

świadczenie usług (importowane lub lokalne).

• Miesięczne deklaracje VAT w terminie do 20 dnia miesiąca

następującego po miesiącu rozliczanym (dla zarejestrowanych

VAT-owców).

• 16% - stawka podstawowa.

• 8% - Oleje ropy naftowej otrzymane z bitumu, spirytusów

silnikowych (Diesel Supero, benzyna lotnicza, itp.).

• 0%: produkty dla EPZ (Export Processing Zones), produkty dla

organów państwowych, propan (LPG), produkty do zwalczania

szkodników rolniczych.

• Zwolnione z VAT: dochód uzyskany przez usługi maklerskie dla

sektora bezpieczeństwa, mąka kukurydziana, towary importowane

lub lokalne w celu wykorzystania do budowy domów w ramach

socjalnego programu mieszkaniowego, instrumenty muzyczne,

urządzenie i maszyny do stosowania w budowie zakładów

recyklingu tworzyw sztucznych.
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• Cła są pobierane od importu, eksportu oraz określonych towarów

i usług. Opłaty celne są pobierane w ramach Wspólnych Taryf

Zewnętrznych Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (ang. East African

Community Common External Tariffs).

• Każdy produkt jest indywidualnie wycenione na podstawie grupy

produktów pod kodem HS (tzw. HS Code).

CŁO 

• Excisable Goods Management System (EGMS) – to system

wprowadzony przez KRA (Kenya Revenue Services) w celu

zabezpieczenia wpływów z podatku akcyzowego poprzez stosowanie

znaków akcyzy posiadających zabezpieczenia.

• Podatek dotyczy obecnie piwa, napojów spirytusowych, tytoniu

i wina. Obecnie trwa wdrażanie tego samego do napojów

bezalkoholowych i wody mineralnej.

• Pod ustawą prawną Excise Tarriff Act regulowane są pozostałe grup

produktów dotyczące tzw. energetyczne (np. benzyny, olejów, gazów,

itp.).

• Benzyna silnikowa- 19 505 KSh/1.000 l.

• Olej napędowy Diesel – 3 700 KSh/1.000 l.

• Gazy skroplone do napędu silników spalinowych (np. LPG, propan,

butan) – wyłączone z akcyzy!.

• Energia elektryczna - wyłączone z akcyzy!.

• Napoje spirytusowe – 200 KSh/1 l.

• Piwo – 100 KSh/ 1 l.

• Papierosy – z filtrem 2 500 KSh/mille, bez filtru 1 800 KSh/mille,

e-papierosy 3000 KSh/szt., cartridge dla e-papierosów 2000

KSh/szt.

• Stawka celna, VAT oraz akcyza dla Pojazdów Silnikowych zależna

od: (1) rodzaju samochodu (2) modelu (3) rozmiar CC (4) rok

produkcji.

• 0% - surowy materiał.

• 10% - półfabrykaty.

• 25% - wyroby gotowe.

• IDF (Import Declaration Form) na towary importowane: od 2 do

3.5% (zależne od drogi importowej pod zasadami PVoC – Pre-

Export Verification of Conformity).

• RDL (Railway Development Levy) na towary importowane: od 1.5

do 2% (zależne od drogi importowej pod zasadami PVoC – Pre-

Export Verification of Conformity).
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• Podatek od zarobki pracowników w Kenii występuje pod modelem

PAYE (Pay-As-You-Earn) dotyczy wszelkich osób formalnie

zatrudnionych przez firmy rezydencyjne, jak i nie-rezydencyjne (np.

oddziały firm).

• Pracodawca jest zobowiązany do potrącenia PAYE z pensji

i wynagrodzeń swoich pracowników według obowiązujących stawek

i przekazania ich do KRA do 9-tego dnia następnego miesiąca.

• 10% - zarobki od pierwszego KSh 24 000 miesięcznie.

• 15% - zarobki dla doliczonej grupy dodatkowego KSh 16 667

miesięcznie.

• 20% - zarobki dla doliczonej grupy dodatkowego KSh 16 667

miesięcznie.

• 25% - zarobki powyżej KSh 57 334 miesięcznie.

• *PAYE obciążają osoby zarabiający miesięcznie KSh 24 000 (brutto)

i więcej. Poniżej tej stawki osoby są zwolnione z podatku.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne są na Portalu Podatkowym: www.kra.go.ke oraz na www.eac.int/. 
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CIT • Obowiązuje osobny reżim podatkowy dla firm będące rezydentem

kraju (np. limity liability company, itp.) oraz nie-rezydentem kraju (np.

oddział firmy w Kenii).

• 30%: rezydent.

• 37.5%: nie-rezydent.

KENIA 

WHT • Obowiązuje osobny reżim podatkowy dla firm będące rezydentem

kraju (np. limity liability company, itp.) oraz nie-rezydentem kraju

(np. oddział firmy w Kenii).

• Dywidendy: 5% (10% dla firm nie-rezydencyjnych).

• Odsetki: 15%.

• Royalty Fees: 5% (20% dla firm nie-rezydencyjnych).

• Management and Professional Fees: 5% (20% dla firm nie-

rezydencyjnych).

• Contractual Fees: 3% (20% dla firm nie-rezydencyjnych).

PIT
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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

