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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Administrowaniem sprawami dotyczącymi podatków w Malezji zajmuje się agencja Ministerstwa Finansów: Inland Revenue Board of Malaysia (Lembaga Hasil

Dalam Negeri Malaysia). Więcej na temat organu: www.hasil.org.my

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania

uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu została podpisana 27.03.2014 r. 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.

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

MALEZJA POLSKA

174 334

Doing Business 2020 in Malaysia >>

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

http://www.hasil.org.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=2&bt_posi=1&bt_unit=2&bt_sequ=1&bt_lgv=2
https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/m/malaysia/MYS.pdf
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• Osoby fizyczne będące rezydentami: stawka progresywna od 0% do 30% w zależności od dochodu.

• Osoby fizyczne nie będące rezydentami: 30% od całkowitej sumy dochodu podlegającego opodatkowaniu.

MALEZJA 

PIT

CIT • Nakładany jest na dochód zgromadzony lub pochodzący z Malezji.
• Obecne stawki podatku CIT są następujące:

• przedsiębiorstwo z siedzibą w Malezji (poza wymienionymi poniżej): 24%,
• przedsiębiorstwo z siedzibą w Malezji - z wpłaconym kapitałem 2,5 mln ringgitów malezyjskich (MYR) lub mniejszym oraz dochodem

brutto osiąganym z działalności biznesowej nie wyższym niż 50 mln ringgitów malezyjskich (MYR): 17% od pierwszego 600,000 MYR
dochodu podlegającego opodatkowaniu,

• przedsiębiorstwo z siedzibą w Malezji:
a) które nie kontroluje pośrednio lub bezpośrednio innej firmy posiadającej kapitał opłacony w kwocie wyższej niż 2,5 mln
ringgitów malezyjskich (MYR),
b) które nie jest kontrolowane pośrednio lub bezpośrednio przez inną firmę, która ma kapitał opłacony w kwocie wyższej niż 2,5
mln ringgitów malezyjskich (MYR) płaci stawkę podatku CIT 24% za dochód wyższy niż 600,000 MYR,

• przedsiębiorstwa bez siedziby w Malezji (tzw. non-resident): 24%.

Inland Revenue
Board of Malaysia

• W stawce 38% nałożony jest na dochody z transakcji ropą naftową w Malezji.
• W stawce 25% dotyczy dochodów z transakcji ropą naftową ze złóż marginalnych tzw. skuteczny podatek od ropy naftowej (effective

petroleum tax).

Podatek 
dochodowy 

od ropy naftowej

OBOWIĄZKI PODATNIKA ORAZ STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

http://www.hasil.gov.my/index1.php
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• Podatek od sprzedaży. Nakładany jest na towary podlegające opodatkowaniu wytworzone lokalnie przez zarejestrowanego wytwórcę oraz na

towary importowane przez jakąkolwiek osobę.

• Podatek ten rozumiany jest jako: ad valorem (podatek katastralny, od wartości). Konkretne stawki podatku są obecnie nakładane jedynie na

pewne kategorie ropy naftowej. W zależności od kategorii towaru są to stawki 5% lub 10%.

MALEZJA 

Sales Tax

Service Tax

• Nakładana jest na wybrane produkty importowane do Malezji.
• Akcyzą objęte są: piwo, cydr, napój alkoholowy z gruszek, wino ryżowe, miód pitny, nieskażony alkohol etylowy, brandy, whisky, rum, gin,

papierosy zawierające tytoń, pojazdy mechaniczne, motocykle, karty do gry, płytki do gry mahjong.
• Stawka akcyzy waha się od stawki zryczałtowanej 0.1 MYR za 1 litr i 15% wartości niektórych rodzajów napojów spirytusowych, aż do stawki

105% wartości samochodów osobowych (w zależności od objętości skokowej silnika).

AKCYZA

• Podatek konsumpcyjny nakładany i pobierany od jakiejkolwiek usługi w Malezji podlegającej opodatkowaniu. 
• Stawka tego podatku wynosi 6%.

CŁA 
przywozowe

• Nakładane są na towary importowane do Malezji i które podlegają opłatom celnym importowym.
• Z reguły nakładane są od wartości (ad valorem).
• Stawki ad valorem ceł przywozowych kształtują się między 2% a 60%.
• Surowce, maszyny, podstawowe produkty żywnościowe i wyroby farmaceutyczne z reguły nie podlegają ocleniu albo ich stawki są niskie.

Inland Revenue
Board of Malaysia
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• Jest nakładany na roczną wartość brutto nieruchomości określoną przez lokalne władze państwowe.

MALEZJA 

Podatek od 
nieruchomości

RPGT

• Podatek od nieoczekiwanego zysku.
• Nakładany jest na surowy olej palmowy i surowy olej z ziaren palmowych, jeśli cena przekracza kwotę 2,500 MYR za tonę na Półwyspie

Malajskim oraz 3,000 MYR za tonę w stanach: Sarawak i Sabah.

Windfall Profit 
Levy

• Podatek od zysku ze sprzedaży nieruchomości.
• Nałożony jest na firmy w stawce pomiędzy 10 a 30 % w zależności m.in. od okresu utrzymania nieruchomości oraz miejsca utworzenia firmy

(w Malezji lub poza nią).

Opłata 
skarbowa

• W zależności od rodzaju transakcji opłata skarbowa naliczana jest jako procent od wartości i wynosi: pomiędzy 0,3 a 4%.
• np.: sprzedaż nieruchomości: 1-4% od wartości rynkowej lub zapłaconej kwoty.

• Od 3% do 25% w zależności od rodzaju płatności, np.:
• wynagrodzenia z tytułu praw autorskich: 10%
• dywidendy: 0%

WHT 
(podatek u 

źródła)

Dodatkowe informacje na temat podatków w Malezji:
• PwC Malaysia: taxsummaries.pwc.com/malaysia/, Overview.taxsummaries.pwc.com/malaysia
• Deloitte Malaysia: deloitte.com

OBOWIĄZKI PODATNIKA ORAZ STAWKI
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https://taxsummaries.pwc.com/malaysia/corporate/other-taxes
https://taxsummaries.pwc.com/malaysia
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/my/Documents/tax/my-tax-espresso-budget-2020-highlights-part-1.pdf
http://www.hasil.gov.my/index1.php


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

