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5. Dost p do rynku

5.1. Dost p do rynku dla polskich towarów i us ug

Warunki  dost pu  do  rynku  polskich  towarów  s  zgodne  z Uk adem Stowarzyszeniowym
mi dzy UE i Jordani . Obecnie nie wyst puj  praktycznie adne ograniczenia ani bariery w wymianie
handlowej, która przebiega na warunkach okre lonych Uk adem Stowarzyszeniowym. Z punktu
widzenia polskich eksporterów istotne znaczenie  ma sukcesywne obni anie ce , których wysoko
stanowi najwi ksz  przeszkod  dla naszych eksporterów. Polskie przedsi biorstwa mog wiadczy
us ugi  na  terenie  Jordanii  w  oparciu  o  spó ki  prawa  handlowego  z  partnerami  miejscowymi  lub  w
ca ci kontrolowane przez kapita  polski. W zale no ci od przedmiotu dzia alno ci, stawka podatku od
osób prawnych wynosi od 15 do 35%. Stawk  35% opodatkowane s  banki oraz instytucje finansowe.
Spó ki prowadz ce dzia alno  handlow , ubezpieczeniow  oraz wiadcz ce us ugi telekomunikacyjne
opodatkowane s  25% podatkiem dochodowym. Najni sza stawka podatku – 15% ma zastosowanie
do spó ek  produkcyjnych, transportowych oraz budowlanych. Spó ki dzia aj ce w specjalnych strefach
ekonomicznych korzystaj  z szeregu zwolnie  podatkowych. Polska ma podpisan  z Jordani  umow
o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wymóg posiadania koncesji lub licencji ma zastosowanie
tylko do nielicznych obszarów dzia alno ci takich jak obrót specjalny, dzia alno  bankowa i
ubezpieczeniowa, czy przemys  wydobywczy.

5.2.Dost p do rynku pracy. wiadczenie us ug i zatrudnienie obywateli RP.
Dost p do jorda skiego rynku pracy dla obcokrajowców, w tym obywateli UE

podlega formalnym ograniczeniom. Jorda skie ministerstwo pracy wydaje pozwolenie na
zatrudnienie obcokrajowca, je eli na rynku pracy wyst puj  trudno ci w znalezieniu
pracownika o podobnych kwalifikacjach. W tym przypadku uprzywilejowan  pozycj  maj
osoby pochodz ce z krajów arabskich. Ponadto, osoba ubiegaj ca si  o zatrudnienie
(formalno ci prowadzone s  przez pracodawc ) musi równie  uzyska  pozwolenie z urz du
bezpiecze stwa wewn trznego. Stanowi ono potwierdzenie, i  nie ma przeciwwskaza , aby
dana osoba mog a przebywa  na terenie Jordanii. Po uzyskaniu tych dwóch pozwole  oraz
prawa do pobytu czasowego na terenie Jordanii, obcokrajowiec mo e podj  legaln  prac .

5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomo ci

adze Jordanii od 1992 roku, jeszcze za panowania króla Husajna, podj y szeroki
program reform gospodarczych maj cy na celu uzdrowienie finansów publicznych,
liberalizacj  gospodarki oraz stworzenie klimatu sprzyjaj cego przyci ganiu inwestycji
zagranicznych. Dynamicznie rozwijaj cy si  w ostatnich trzech latach rynek nieruchomo ci w
Jordanii stanowi atrakcyjny sektor dla inwestorów zagranicznych, którzy mog  nabywa
nieruchomo ci na w asno . Dotyczy to nieruchomo ci przeznaczonych na dzia alno
gospodarcz , jak równie  nabywanych przez osoby fizyczne w celu inwestycyjnym lub
zaspokojenia w asnych potrzeb mieszkaniowych. Nabycie nieruchomo ci jest mo liwe po
uprzednim uzyskaniu zezwolenia z Ministerstwa Spraw Wewn trznych.
Inwestorzy zagraniczni maj  równie  mo liwo  dzier awienia gruntów. Takie rozwi zanie
stosowane jest cz sto przez w adze Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Akabie, przy realizacji
projektów inwestycyjnych na terenie strefy. Jako przyk ad mo na wskaza  projekt
modernizacji infrastruktury portowej i rozbudowy terminala kontenerowego, gdzie inwestor
ma prawo eksploatowa  zbudowany przez siebie obiekt przez okre lony czas, po którego
up ywie inwestycja przechodzi na w asno  Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Akabie.
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W przedsi wzi ciach gospodarczych podejmowanych wspólnie z inwestorami zagranicznymi
zarz d Strefy reprezentowany jest przez spó Aqaba Development Corporation (ADC).
Podpisane umowy z inwestorami dotycz ce  realizacji projektów na terenie strefy opiewaj  na

czn  kwot  7 mld USD oraz obejmuj  3,7 mln m2 gruntów. W ród najwi kszych projektów
realizowanych w Akabie z udzia em inwestorów zagranicznych nale y wymieni :

Saraya Aqaba – kompleks mieszkalno-hotelowy o pow. 617 tys. m2 o warto ci 1,4 mld USD,
Ayla Oasis – centrum handlowo – wypoczynkowe na sztucznej lagunie o warto ci 1mld USD,
Aqaba Palm Hills – kompleks mieszkalny – projekt o warto ci 100 mln USD. O skali
zaanga owania si  inwestorów zagranicznych (g ównie z krajów Zatoki Perskiej) w jorda ski
sektor nieruchomo ci mo e wiadczy  warto  innych inwestycji realizowanych przez
zagraniczny oraz jorda ski kapita : centrum biurowo-mieszkalne w Ammanie  (Abdali Urban
Regeneration Project) –1,5 mld USD; centrum logistyczne zlokalizowane przy lotnisku (Al
Mushatta Industrial City) – 1,41 mld USD; „Brama Jordanii” – dwa najwy sze wie owce w
Ammanie o powierzchni 220 tys. m2 (Royal Metropolis), z przeznaczeniem na biura, hotele i
mieszkania – warto  projektu –  1 mld USD.

W Jordanii wszystkie nieruchomo ci maj  status w asno ci hipotecznej, gdy  istniej cy rejestr
gruntów obejmuje równie  wskazanie w ciciela danej nieruchomo ci. Rejestr gruntów
prowadzony jest przez urz dy miejskie. Sprzeda  nieruchomo ci faktycznie dochodzi do
skutku po wystawieniu za wiadczenia przez urz dnika miejskiego potwierdzaj cego prawo
sprzedaj cego do dysponowania dan  nieruchomo ci . W przypadku zaci gni cia kredytu
hipotecznego w banku w rejestrze gruntów uwidoczniony jest zapis dot. zabezpieczenia
kredytu na danym gruncie.
W przypadku wynajmu nieruchomo ci powszechn  praktyk  jest korzystanie z po rednictwa
wyspecjalizowanych agencji, które za swoje us ugi pobieraj  zwyczajowo 5% warto ci
rocznego czynszu zarówno od najemcy jak i wynajmuj cego. Warto  prowizji jest
dodatkowo zwi kszana o 16% podatku od sprzeda y towarów i us ug.  Osoba zainteresowana
wynajmem danego obiektu mo e negocjowa  d ugo  pocz tkowego okresu, w którym b dzie
zwolniona z obowi zku op acania czynszu. Sytuacja taka jest mo liwa, gdy wyst puje
konieczno  przeprowadzenia prac adaptacyjnych w obiekcie, dostosowuj c go do potrzeb
planowanej dzia alno ci gospodarczej. Op aty za wynajem s  z regu y p atne z góry za rok. W
drodze negocjacji mo na si  umówi , e czynsz zostanie zap acony jedynie za sze  miesi cy
z góry. Wysoko  p aconego czynszu jest dodatkowo zwi kszana o 10% z tytu u op aty
zwi zanej z us ugami ochroniarskimi oraz utrzymania czysto ci na terenie obiektu.

5.4. System zamówie  publicznych
Instytucje publiczne, przedsi biorstwa pa stwowe oraz s by mundurowe

zobligowane s  do dokonywania zamówie  towarów oraz us ug o znacznej warto ci z
zastosowaniem procedur przetargowych. Zestaw podstawowych aktów prawnych
dotycz cych zamówie  publicznych mo na znale  na stronach internetowych Urz du ds.
Przetargów – General Tender Departament – www.gtd.gov.jo Istotne informacje dotycz ce
zamówie  publicznych zosta y zawarte w instrukcji wydanej przez rz d jorda ski – Dziennik
Urz dowy nr 3642 z 1 marca 1987 r. (jest ona dost pna tak e na stronach internetowych
Departamentu). Procedury przetargowe prowadzone s  przez ka dorazowo powo any komitet
przetargowy, którego praca nadzorowana jest przez urz d zajmuj cy si  zamówieniami
publicznymi. Og oszenia o organizowanych przetargach przez poszczególne instytucje
publikowane s  w prasie oraz na stronach internetowych instytucji planuj cych zakup.
Og oszenia o du ych zamówieniach publicznych publikowane s  tak e na stronach
internetowych urz du. Z regu y, firma zainteresowana wzi ciem udzia u w przetargu

http://www.gtd.gov.jo/
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zobowi zana jest do zakupu dokumentacji przetargowej. Ponadto, przedsi biorca w ramach
procedur przetargowych zobowi zany jest do z enia gwarancji wykonania kontraktu.
Wysoko  wadium odpowiada 2-3% warto ci przedmiotu zamówienia. Od osoby która wygra
przetarg, w zale no ci od przedmiotu zamówienia, mo e by  wymagane z enie
zabezpieczenia w wysoko ci 10%, tytu em gwarancji w ciwego wykonania umowy.

5.5. Ochrona w asno ci przemys owej i intelektualnej.
Od momentu uzyskania cz onkostwa w WTO, co nast pi o z dniem 11 kwietnia 2002

roku, Jordania podj a szereg inicjatyw legislacyjnych maj cych na celu dostosowanie
systemu ochrony w asno ci przemys owej i intelektualnej do wymogów stawianych przez
WTO pa stwom cz onkowskim. Jorda ski system prawny obejmuje szereg odr bnych
regulacji prawnych dotycz cych nast puj cych dziedzin: prawo  patentowe, ochrona i
rejestracja znaków  towarowych, ochrona w asno ci przemys owej, ochrona praw autorskich i

asno ci intelektualnej, prawo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz
naruszania tajemnicy handlowej.
Instytucj  w ciw  w zakresie legislacji dotycz cej ochrony w asno ci przemys owej
i intelektualnej w Jordanii jest Ministerstwo Przemys u i Handlu. Za rejestracj  znaków
towarowych, patentów, wzorów przemys owych i u ytkowych odpowiada Departament
Ochrony W asno ci Przemys owej podleg y Ministerstwu Przemys u i Handlu.
Jordania nie przyst pi a jeszcze do konwencji z Madrytu, która reguluje kwestie ochrony
znaków towarowych w skali mi dzynarodowej. W konsekwencji znak towarowy
zarejestrowany w Jordanii b dzie chroniony tylko na terenie tego kraju. Osoba prywatna lub
firma, która nie ma zarejestrowanego znaku towarowego w Jordanii nie ma prawa
dochodzenia roszcze  od osoby, która naruszy a jej prawa. Jedynie w wyj tkowych
przypadkach, w odniesieniu do marek powszechnie rozpoznawanych na wiecie jest mo liwe
zwrócenie si  do s du o wydanie zakazu pos ugiwania si  przez osoby trzecie identycznymi
znakami towarowymi.

5.6. Informacje o aktach prawnych

5.6.1. Informacje o aktach prawnych reguluj cych aktywno  inwestorów zagranicznych w
Jordanii.

Wed ug oficjalnych danych Jorda skiego Centralnego Banku (biuletyn z marca 2009)  w 2008 roku do
Jordanii nap yn y bezpo rednie inwestycje zagraniczne (Direct Foreign Investment) o warto ci  2,16
mld USD. Dla porównania w ca ym roku 2007 wynios y one 1.47 mld USD.  W roku  2007  52 %
inwestycji  pochodzi o z  krajów arabskich, w tym g ownie z Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej.
Inwestycje z USA i Kanady wynios y 8,5% (125,3 mln USD oraz 3,8% z pa stw
europejskich).

W 2007 roku pod wzgl dem  atrakcyjno ci dla bezpo rednich inwestycji zagranicznych
Jordania zaj a 6 miejsce w ród 142 krajów (World Investment Report 2008). Inwestorzy
korzystaj  z Prawa Promocji Inwestycji (Investment Promotion Law). Powo ano specjaln
instytucj  rz dow  Jorda ski Zarz d Inwestycji (Jordan Investment Board) maj cy za zadanie
przyci gniecie obcego kapita u do Jordanii oraz udzielanie pomocy w realizacji projektów
inwestycyjnych. Jordania podpisa a bilateralne porozumienie dotycz ce ochrony inwestycji z
41 krajami w celu zwi kszenia wspó pracy gospodarczej, przyci gni cia bezpo rednich
inwestycji oraz transferu nowoczesnych technologii. W 2007 r. zrealizowano 421 projekty
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inwestycyjne, w tym g ównie w sektorze przemys owym (79,3%) oraz turystycznym (18,3%)
a tak e w sektorze ochrony zdrowia (1,3%) oraz w rolnictwie (0,7%). W pierwszej po owie
2008 roku inwestycje w zarejestrowanych firmach wynios y 598,9 mln USD, o 22% mniej ni
w tym samym okresie 2007r. Wg danych Departamentu Kontroli Firm do wrze nia 2008 roku
najwi cej zainwestowa y w jorda skie firmy  Zjednoczone Emiraty Arabskie (ok. 50,8 mln
USD), irackie inwestycje wynios y  28,2 mln  USD oraz egipskie 9,9 mln USD.
W styczniu 2008 Jorda ski Zarz d Inwestycji (Jordan Investment Board) wprowadzi  w ycie
program zatytu owany  „Narodowa Strategia Inwestycyjna” (National Investment Strategy).
Przygotowano 75 projektów inwestycyjnych. Jordania wybra a 16 pa stw, o których
inwestycje w swoim kraju b dzie zabiega . S  to m.in. Rosja, Chiny, W ochy, Francja, Indie i
Arabia Saudyjska. Wed ug informacji opublikowanych w  Mi dzynarodowym Indeksie
Ekonomicznym na 2008 rok (Index Economic Freedom 2008)  oceniono liberalizacj
jorda skiej gospodarki na 63 punktów procentowych i zajmuje ona 53 miejsce w ród
wszystkich krajów. Klimat inwestycyjny w Jordanii oceniono na 50 punktów procentowych,
swobod  prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na 55 %, otwarto  rynku w zakresie
wymiany towarowej z zagranic  na 74,8 % oraz wolno  podatkow  na 83,7%. Inwestycje
zagraniczne i wewn trzne traktowane s  jednakowo. Nie ma formalnej kontroli nad
inwestycjami ale wymagany jest  okre lony minimalny kapita . Jordania preferuje mo liwo ci
inwestycyjne w kilku regionach kraju oraz w specjalnych strefach przemys owych. W 2006
roku rz d sprzeda  5 firm pa stwowych w ci gu jednego miesi ca. Rezydenci i cudzoziemcy
mog  posiada  rachunki walutowe. Nie istniej  restrykcje w zakresie kontroli zysków.
Nabywanie nieruchomo ci wymaga pozwole . Inwestycje zagraniczne nie mog  przekracza
50% w takich sektorach jak budownictwo, handel, transport oraz eksport us ug. Cudzoziemcy
nie mog  inwestowa  w sektory zwi zane z bezpiecze stwem pa stwowym, kluby sportowe,
kamienio omy, us ugi celne oraz transport l dowy.

Zasady inwestowania  Unii Europejskiej w Jordanii oraz Jordanii w pa stwach cz onkowskich
UE okre lone s   w Umowie o Stowarzyszeniu z Uni  Europejsk . Promuje on zagraniczne
inwestycje na zasadzie realizacji ca ych projektów lub w ramach joint-venture w oparciu o
zasady prawne obowi zuj ce w Jordanii i pa stwach cz onkowskich UE. Szczególn  wag
przywi zuje si  do sektora us ug oraz do sektora transportowego (powietrznego, l dowego i
morskiego). Pewne ograniczenia inwestycyjne strony wprowadzi y w sektorze górniczym,
rybo ówstwie, nabywaniu nieruchomo ci, telekomunikacji w tym satelitarnej tak e w
agencjach informacyjnych. Potencjalne mo liwo ci inwestycyjne pa stw Unii Europejskiej  w
Jordanii obejmuj  sektory: meblarstwo, materia y pakunkowe, papiernictwo, celuloz , wie e
warzywa,  przetwórstwo, soki, metale szlachetne, odzie , chemikalia, plastik, produkty ze
skóry, farmaceutyki i kosmetyki, w tym przede wszystkim produkty z Morza Martwego.

Strony internetowe , na których mo na znale  informacje dotycz ce ustaw reguluj cych
przepisów reguluj cych  aktywno  inwestorów zagranicznych:
www.jordaninvestment.com
www.jotiis.dos.gov.jo

5.6.2. Informacje o aktach prawnych reguluj cych kwestie podatkowe w Jordanii.

Uregulowania prawne dotycz ce kwestii podatkowych w Jordanii umieszczone s  na stronie
internetowej Ministerstwa Finansów Haszymidzkiego Królestwa Jordanii – Departament
Podatkowy : www.incometax.gov.jo na zak adce „legislation”. Dost pne s  nast puj ce
ustawy i przepisy  w j zyku angielskim:

Sales Tax Law – Ustawa o Podatkach od Sprzeda y

http://www.jordaninvestment.com/
http://www.jotiis.dos.gov.jo/
http://www.incometax.gov.jo/
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Income Tax Law no.57 of 1985 – Ustawa o Podatku Dochodowym Nr 57 z roku 1985
Income Tax Law No 25 of 2001 – Ustawa o Podatku Dochodowym Nr 25 z roku 2001
Income Tax Regulation and Procedures – Przepisy i Procedury dotycz ce Podatku
Dochodowego

Ambasada RP w Ammanie opracowa a w j zyku polskim informacje dotycz ce kwestii
podatkowych dotycz cych osób fizycznych.

Zasady podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Pracodawca taki jak misja dyplomatyczna nie ma obowi zku odprowadza  zaliczek na

poczet podatków pracowników, prowadzi  rocznych rozlicze  oraz sk ada  deklaracji
podatkowych. Obowi zek odprowadzania sk adek spoczywa na ka dym osi gaj cym dochód
a pracownicy winni sami rozlicza  si  z Income Tax Department.  Jorda skie prawo
podatkowe wyró nia nast puj ce ród a dochodu podlegaj ce opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych:
- dochód osi gany z tytu u wykonywanej pracy, rzemios a,
-  wynagrodzenie oraz premie i inne wiadczenia uzyskiwane z zatrudnienia

w oparciu o stosunek pracy,
- dochód z tytu u odsetek bankowych, prowizji oraz ró nic kursowych,
- dochód uzyskany z tytu u kontraktów zawieranych na terenie Jordanii, wiadczonych na

terenie Jordanii us ug agencyjnych, przedstawicielstwa,
- dochód osi gany z tytu u wykonywanego arbitra u oraz us ug konsultingowych,
- dochód z tytu u umów najmu nieruchomo ci,
- dochód z tytu u patentów, znaków towarowych oraz otrzymanego odszkodowania z tytu u

naruszenia praw maj tkowych.

Skale podatku dochodowego od osób fizycznych (podstawa obliczenia
i wysoko  podatku).

Skale podatku od osób fizycznych w zale no ci od opodatkowanego dochodu
Przedzia y dochodu

podlegaj cych
opodatkowaniu
(waluta JOD)

Stawka podatku (JOD)
w %

Maksymalna kwota podatku
w przedzia ach wynagrodze

(JOD)

od 0 do 2000,00 5% 100,00
od 2000,00 do 4000,00 10% 200,00
Od 4000,00 do 8000,00 15% 600,00
od 8000,00 do 12000,00 20% 800,00
od 12000,00 do16000,00 25% 1000,00
ponad 16000,00 30%  -

Ponadto mo na równie  dokona  odlicze  wydatków poniesionych na:
- koszty hospitalizacji na terenie Jordanii osoby podlegaj cej opodatkowaniu oraz osób

cych na jej utrzymaniu,
- koszty leczenia zwi zane z opiek  nad osob  nieuleczalnie chor  do 5000,00 JOD rocznie

– je li jest to na terenie Jordanii i do 1000,00 – je li leczenie ma miejsce poza terenem
kraju,

- sk adki na ubezpieczenie spo eczne.


