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ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

ZEA jest federacją 7 Emiratów mających dużą autonomię we wprowadzaniu różnych regulacji oraz opłat urzędowych, ale system podatkowy jest ustalony na
szczeblu federalnym przez rząd kraju.

• W ZEA nie ma podatków osobistych (PIT).
• Podatek CIT istnieje tylko dla zagranicznych banków oraz firm sektora oil & gas.
• System VAT został wprowadzony 1 stycznia 2018 r. z jednolitą stawką 5% i obejmuje zdecydowaną większość towarów i usług.
• Warto podkreślić, że miano „raju podatkowego” nie do końca oddaje realia życia i pracy w ZEA, jako że często istnieją i są wprowadzane nowe „opłaty,

licencje, certyfikaty, pozwolenia itp.”, które mogą znacząco podnieść ogólny koszt przebywania w ZEA.

AKTUALIZACJA: 

04.08.2021

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

ZAE POLSKA

116 334

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada z ZEA umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 31.01.1993. 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.

https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/
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• Opodatkowaniu VAT podlega zdecydowania większość towarów i usług.
• Obowiązkowo w systemie VAT zarejestrować się muszą firmy o obrotach

przekraczających 375 tys. AED, dobrowolnie mogą firmy o obrotach 187.5

tys. AED.

• Zagraniczne firmy i osoby wizytujące mogą odzyskać VAT zapłacony
w ZEA.

• 5% - jednolita stawka podstawowa.

• 0%: usługi finansowe w tym ubezpieczenie na życie, sprzedaż

ziemi i niektórych nieruchomości niekomercyjnych, export poza

ZEA, większość usług zdrowotnych i edukacyjnych, transport.
VAT

• Akcyzę wprowadzono w ZEA w 2017 r. początkowo na 3 kategorie

produktów, poszerzono w 2019 r. o dodatkowe 3 – możliwe jest, że lista ta

będzie stopniowo rosła.

• 5% - ogólna, jednolita stawka celna.

• 50% - cło na alkohol.

• 100% - cło na papierosy.

• 50% - napoje gazowane oraz z dodatkiem cukru lub słodzików.

• 100% - produkty tytoniowe, napoje energetyczne, elektryczne

przybory do palenia i środki płynne do nich używane.

AKCYZA
AKCYZA

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 
AKTUALIZACJA: 

04.08.2021

• Ogólne przepisy oraz główne stawki celne są ustalane na poziomie

federalnym przez Federal Customs Authority, ale należy pamiętać, że

szczegółowe przepisy i dodatkowe opłaty mogą być wprowadzane przez

poszczególne Emiraty oraz wolne strefy ekonomiczne. Pełna lista

przepisów i opłat zależy więc od miejsca fizycznego „wejścia” do ZEA

(np. Dubai vs Abu Dhabi).

• Istnieje lista towarów odgórnie zabroniona z punktu widzenia religii

Islamu.

CŁO

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/taxation/valueaddedtaxvat
Szczegółowe%20informacje:%20%20https:/u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/taxation/excise-tax
https://www.fca.gov.ae/en/Home/Pages/default.aspx
https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/clearing-the-customs-and-paying-customs-duty
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• Istnieje tylko dla zagranicznych banków oraz firm sektora oil & gas.
• Firmy (powyższe) zarejestrowane w specjalnych strefach są wyłączone 

z CIT na ustalony okres.

• Nie istnieje - z punktu widzenia polskich firm planujących 

ekspansję.

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 
AKTUALIZACJA: 

04.08.2021

CIT

Więcej informacji dostępne jest na portalu rządowym.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/taxation/other-taxes
: https:/u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/taxation
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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.

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

