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5. Dost p do rynku.

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

Generalnie firmy zainteresowane dzia alno ci  na rynku katarskim musz  wcze niej
znale  tu lokalnych partnerów, nadal istnieje, bowiem w wi kszo ci sektorów wymóg
wi kszo ciowego udzia u Katarczyków w dzia aj cych na tutejszym obszarze firmach.

W pa dzierniku 2000 roku, rz d nieznacznie z agodzi  przepisy uchwalaj c ustaw  nr 13,
zezwalaj  na 100 % udzia  kapita u zagranicznego w takich sektorach jak: rolnictwo,
produkcja, zdrowie, edukacja, turystyka. Kolejna ustawa (nr 17) tym razem z 2004 roku
uchwali a zgod  na inwestycje zagraniczne w sektorach bankowo ci i ubezpiecze , agencji
handlowych lub agencji nieruchomo ci. Pozwala ona na maksymalnie 25 % udzia  kapita u
zagranicznego w katarskich pakietach akcyjnych spó ek, notowanych na gie dzie papierów
warto ciowych w Doha.

Bior c pod uwag  handel i przywóz towarów do Kataru to jest on regulowany przez
ustaw  celn  nr 5 z 1988 roku. Firmy zajmuj ce si  sprowadzaniem towarów z zagranicy,
musz  by  zarejestrowane w rejestrze importerów i uzyska  licencj  z Katarskiej Izby
Handlowej i Przemys owej. Indywidualni importerzy musz  posiada  katarskie obywatelstwo,
a w cicielami firm-importerów mog  by  tylko Katarczycy. Prawo jest jednak nie zawsze
precyzyjne, a kompetencje instytucji nadzoruj cych import nak adaj  si  na siebie.
W przypadku importu np. ywno ci instytucjami odpowiedzialnymi by oby zarówno
ministerstwo zdrowia jak i rolnictwa. Warto doda , e informacja gospodarcza w Katarze nie
spe nia oczekiwa  i biznesmeni maj  sporo problemów z uzyskaniem wiedzy, która
w warunkach europejskich jest atwo dost pna. Na przyk ad nie s  publikowane orzeczenia
tutejszego s du gospodarczego, co nie pozwala firmom na podejmowanie decyzji zgodnych
z orzecznictwem.

Utrudnieniem jest fakt, e cho  teoretycznie kraje Zatoki Perskiej zosta y po czone
Uni  Celn  i maj  wspólny rynek, de facto istniej  ca y czas rozbie no ci
w przepisach celnych poszczególnych pa stw i brak jest przepisów, które nada yby
wspólnemu rynkowi  ostateczny  kszta t.  Nie  dziwi  w tej  sytuacji,  e  w ubieg ym roku Bank

wiatowy i Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy stwierdzi y, e biznesmeni w regionie
Zatoki Perskiej maj  szczególne trudno ci w tak kluczowych sprawach jak otwieranie
przedsi biorstw, ochrona inwestycji i realizacja umów. Ocena ta dotyczy a tak e
przedsi biorców lokalnych.

Przy tych wszystkich zastrze eniach nale y podkre li , e Katar jest atrakcyjnym rynkiem
dla budownictwa, hotelarstwa, producentów maszyn i urz dze .

5.2. Formy dzia alno ci biznesowej

Do za enia lokalnego biura niezb dna jest tzw. Rejestracja Handlowa (Commercial
Registration) z tutejszego Ministerstwa Biznesu i Handlu. Wszelkie zapytania dotycz ce
procesu jej uzyskiwania powinny by  kierowane do Dyrektora Spraw Handlowych (Director
of Commercial Affaires). Poszczególne rodzaje dzia alno ci gospodarczej wymagaj
uzyskania jeszcze innych licznych pozwole  i rejestracji.
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W Katarze funkcjonuj  nast puj ce formy przedsi biorstw:

- Firma prywatna z ograniczon  odpowiedzialno ci  -  ma  ona  kapita  nie
mniejszy ni  200 000 katarskich riali i od dwóch do 30 udzia owców, których
odpowiedzialno  ograniczona jest do wysoko ci wniesionych udzia ów.
Za enie firmy tego typu trwa na ogó  od trzech do czterech miesi cy.
Przedsi biorstwa nie mog  zajmowa  si  ubezpieczeniami, us ugami bankowymi
ani inwestycyjnymi.

- Spó ka kapita owa – tworzona jest na mocy dekretu Emira a jej kapita  wynosi
minimum 500 000 riali. Generalnie udzia y w takich firmach posiada  mog  tylko
Kataryjczycy lub obywatele innych pa stw Rady Wspó pracy Pa stw Zatoki
Perskiej (GCC), chyba, e dekret Emira stanowi inaczej. Zgromadzenie
udzia owców musi odbywa  si  przynajmniej raz do roku by mianowa
dyrektorów, audytorów oraz zatwierdza  sprawozdania finansowe.

Firmy obu powy szych form musz  w ci gu dziesi ciu dni od przyj cia przez zgromadzenie
udzia owców (General Assembly) przedstawi  wyniki audytu finansowego Kontrolerowi
Firm (Controller of Companies) w resorcie Biznesu i Handlu. Przedsi biorstwa, które nie
zosta y zwolnione z podatków, musz  do ko ca wrze nia przedstawi  zaudytowane
dokumenty finansowe Wydzia owi Podatków.

- Firmy joint venture -  umowy  tego  typu  mog  by  zawierane  dla
przeprowadzenia indywidualnej transakcji, ale nie jest to odr bna forma prawna
przedsi biorstwa.

- Oddzia y firm zagranicznych – zasady tworzenia regulowane s  przez ustaw
nr 25 z 1990 roku. Generalnie oddzia y takie mog  powstawa  wy cznie na okres
wykonywania konkretnego kontraktu, dla którego by y utworzone i zosta y
licencjonowane moc  dekretu wydanego przez Ministerstwo Biznesu i Handlu.
Oddzia y musz  mie  lokalnego partnera (service agent). Podlegaj  pe nemu
opodatkowaniu (z wyj tkiem udzia ów nale cych do strony katarskiej) chyba,
e zosta y zwolnione od opodatkowania.

- Przedstawicielstwa firm – s  de facto tylko wizytówkami: mog  promowa
w Katarze, produkty i us ugi, ale nie mog  prowadzi  tu interesów ani zawiera
kontraktów.

- Agencje/dystrybutorzy/franszyza – prawo o agencjach komercyjnych definiuje
agenta jako osob , która ma wy czne prawo do dystrybucji/sprzeda y dóbr
i produktów w zamian za udzia  w zyskach. Agent/agencja musi by
Kataryjczykiem/ w stu procentach nale  do obywatela Kataru. Definicja
agenta/agencji jest bardzo szeroka, i nie ma pewno ci jak w razie sporu orzeknie

d (jego wyroki nie s  publikowane), ale mo na raczej oczekiwa , e werdykty
du b  odró nia  agenta/agencj  handlow  od dystrybutora czy

franszyzobiorcy.
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Podatki i zach ty dla biznesu

Zgodnie z art. 19 ustawy podatkowej (dekret nr 11 z 1993 roku) wysoko  podatków
uzale niona jest od zysków (dochodów netto) uzyskanych przez firm . Wysoko  nale nych
podatków kszta tuje si  jak poni ej:

Do -  100.000 QR - 0
100.001 -  500.000 QR -  10%
500.001 - 1.000.000 QR -  15%
1.000.001 - 1.500.000 QR - 20%
1.500.001 - 2.500.000 QR - 25%
2.500.001 - 5.000.000 QR  - 30%
Powy ej 5.000.001 QR - 35%

Firma mo e stara  si  o zwolnienie od podatków. Zasady przedstawione s  w art. 20
i dalszych ustawach, dost pne na: http://www.mof.gov.qa/english/PDF/01.pdf.

Pa stwo Kataru proponuje biznesmenom szereg zach t. Zwi zane z tym prawo
nr 13 z 2000 roku (Prawo inwestycyjne reguluj ce udzia  kapita u zagranicznego
w dzia aniach gospodarczych) mo na znale na stronie:
http://www.investinqatar.com.qa/files/rule_13e.pdf.

5.3. Dost p do rynku pracy. wiadczenie us ug i zatrudnienie obywateli RP.

Katarski rynek pracy jest w znacznym stopniu zale ny od zagranicznej si y roboczej,
zarówno w zakresie wykwalifikowanej, specjalistycznej kadry, jak i pracowników
niewykwalifikowanych. Rynek pracy opiera si  na systemie „sponsorskim”. Zatrudnienie
pracowników spoza Kataru odbywa si  na podstawie kontraktów pracowniczych.
W przypadku podpisania kontraktu firma zatrudniaj ca (sponsor) wyst puje o promes  wizy
do tutejszych w adz. Nie mo e tego zrobi  sam kandydat na pracownika. Bardzo wa ne jest
dok adne przestudiowanie kontraktu i ewentualne negocjowanie jego warunków. W Pa stwie
Kataru obowi zuje bardzo rygorystyczne prawo pracy, a sponsor ma nad pracownikiem
znacznie szersz  kontrol  ni  w Europie. Pisemna zgoda sponsora jest wymagana np. przy
zak adaniu konta, zakupie samochodu, zaci ganiu kredytu bankowego, czasowego wyjazdu
z kraju. Bardzo trudne jest uzyskanie zgody sponsora na zmian  pracodawcy. Je li kontrakt
zostanie rozwi zany z przyczyn le cych po stronie zatrudnionego, ma on obowi zek
natychmiastowego opuszczenia Kataru. Obowi zuje go tak e zakaz podj cia nowej pracy
w Katarze przez okres dwóch lat.

5.4. System zamówie  publicznych.

Za zamówienia publiczne odpowiedzialna jest rz dowa jednostka: Centralny Komitet
ds Zamówie  Publicznych. Wyró nia si  trzy typy zamówie :

- zamówienia otwarte dla wszystkich przedsi biorstw, publikowane w dwóch
lokalnych gazetach;

- zamówienia kierowane jedynie (przewa nie faksem) do ograniczonej ilo ci
specjalistycznych firm;

http://www.mof.gov.qa/english/PDF/01.pdf.
http://www.investinqatar.com.qa/files/rule_13e.pdf.
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- zamówienia bezpo rednie, w przypadku braku czasu na zako czenie projektu
lub spadku warto ci projektu.

Wi cej informacji na stronie: http://www.ctc.gov.qa.

Przepisy reguluj ce procedur  przetargow  dost pne na stronie:
http://www.ctc.gov.qa/law-en.aspx

5.5. Nabywanie i wynajem nieruchomo ci.

Pa stwo Katar w odró nieniu od pozosta ych krajów tego regionu otworzy o si  na
zagraniczne inwestycje, w szczególno ci w odniesieniu do nieruchomo ci i budownictwa.
Impulsem dla tego regionu by a kapitalizacja bogactw generowanych przez wzrost cen ropy
naftowej i gazu ziemnego oraz poprawa i rozwój istniej cej infrastruktury oraz
dywersyfikacja gospodarki poza sektorem zasobów. W ten sposób dosz o do z agodzenia
ogranicze  posiadania nieruchomo ci w Katarze w stosunku do obcokrajowców.

- W 2000 roku, Katar uchwali  ustaw  nr (13) dotycz  inwestycji kapita u
zagranicznego we wszystkich sektorach gospodarki z wyj tkiem bankowo ci,
ubezpiecze , handlu i nieruchomo ci (zwanej dalej "Ustaw  Inwestycji
Zagranicznych"). W ramach tego prawa, inwestorzy zagraniczni nie byli
w stanie wej  w d ugoterminow  dzier aw  gruntów przeznaczonych na
realizacj  swoich projektów inwestycyjnych, po pi dziesi ciu latach,
podlega a ona odnowieniu. Inwestorzy zagraniczni byli uprawnieni do
przekazywania tych inwestycji innym inwestorom.

- W nast pstwie traktatu Rady Wspó pracy Pa stw Zatoki (GCC), Katar
uchwali  ustaw  nr (2) z 2002 roku, co pozwoli o obywatelom (osobom
fizycznym) pa stw cz onkowskich GCC posiada  nie wi cej ni  trzy
nieruchomo ci mieszkalne na terytorium Kataru z zaznaczeniem, e czna
powierzchnia wszystkich nieruchomo ci mieszkalnych nie mo e przekracza
3000 metrów kwadratowych.

- Otwarcie Kataru na inwestycje obcokrajowców spoza strefy GCC
w nieruchomo ci rozpocz to w czerwcu 2004, po uchwaleniu ustawy nr (17)
2004. Reguluje ona problem w asno ci i u ytkowania nieruchomo ci
mieszkaniowych i domów przez cudzoziemców. Obecnie, zatem istniej
w  Katarze  trzy  systemy  w  odniesieniu  do  prawa  w asno ci:  pierwszy  odnosi
si  do Katarczyków (zazwyczaj jest nieograniczony), drugi do obywateli
pa stw GCC i trzeci do obcokrajowców.

5.5. Ochrona w asno ci przemys owej i intelektualnej.

Patenty s  chronione przez system rejestracji na pocz tkowy okres 10 lat i mog  by
zarejestrowane na kolejne pi  lat. Jest to mo liwe w przypadku patentów, które maj  by
licencjonowane. Znaki towarowe mog  by  zarejestrowane na 10 lat i odnawiane na czas
nieograniczony. Rejestracja daje w cicielowi wy czne prawo do u ywania znaku
towarowego w odniesieniu do towarów, dla których znak towarowy jest zarejestrowany.

http://www.ctc.gov.qa./
http://www.ctc.gov.qa/law-en.aspx
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ciciel mo e uniemo liwi  innym stronom wykorzystanie znaków towarowych
dotycz cych produktów konkurencyjnych.

Najnowsza ustawa nr 30 z 2006 roku zapewnia ochron  przedsi biorców przed
nieupowa nionym korzystaniem z towarów i us ug. Aby z  wniosek o nadanie znaku
towarowego, patentu lub prawa autorskiego, nale y wype ni  formularz zg oszeniowy
i odes  go do Ministerstwa Biznesu i Handlu.

Najwa niejsze punkty:

Definicja znaku towarowego zosta a rozszerzona na wy cznie widoczne oznakowania
umo liwiaj ce odró nianie towarów lub us ug jednego przedsi biorstwa od innych
przedsi biorstw.
Ochrona dost pu do znanych znaków towarowych. Ka dy znak podobny do znaku
osoby trzeciej, wcze niej zarejestrowany w katarskim urz dzie, nie zostanie przyj ty
do rejestracji.
Termin wniesienia sprzeciwu zosta  skrócony z czterech do dwóch miesi cy od
opublikowania. Termin sk adania odpowiedzi na sprzeciw równie  zosta  skrócony
z czterech do dwóch miesi cy.
uniewa nienie znaku na podstawie nie u ywania go nie mo e by  dokonywane chyba,
e rejestruj cy jest powiadomiony o takich dzia aniach. Zak adana karencja to jeden

miesi c.
Znak towarowy mo e by  przypisany za zgod  lub bez zgody przedsi biorstwa.
Wpis do rejestru Ochrony Znaków Towarowych w przypadku, gdy jedna ze stron jest
obcokrajowcem, nie mo e odby  si  bez zgody Ministra Biznesu i Handlu.
Wpis do rejestru wspólnego znaku nie mo e by  zarejestrowany bez zgody Urz du

asno ci Przemys owej.

Prawa autorskie oryginalnych dzie  literackich i artystycznych, w tym
oprogramowania komputerowego, kaset audio i wideo s  chronione zgodnie z ustaw  z 1995
roku. Ustawa zak ada sankcj  grzywny w wysoko ci od 30.000 do 100.000 QR i pozbawienia
wolno ci od sze ciu miesi cy do jednego roku.

5.6. Informacja o aktach prawnych

Przydatne linki:

- przepisy prawne, dotycz ce dzia alno ci biznesowej:
http://www.mec.gov.qa/en/mecabout/law.php

- kwestii podatkowych: http://www.mof.gov.qa/english/PDF/01.pdf
- przepisy reguluj ce procedur  przetargow : http://www.ctc.gov.qa/law-en.aspx

Dodatkowe interesuj ce linki:

- Portal rz dowy: http://portal.www.gov.qa
- Katarska Izba Handlowa i Przemys owa: http://www.qcci.org
- Gie da papierów warto ciowych: http://www.dsm.com.qa
- Katarskie Stowarzyszenie Biznesmenów: http://www.qataribusinessmen.org/

http://www.mec.gov.qa/en/mecabout/law.php
http://www.mof.gov.qa/english/PDF/01.pdf
http://www.ctc.gov.qa/law-en.aspx
http://portal.www.gov.qa/
http://www.qcci.org/
http://www.dsm.com.qa/
http://www.qataribusinessmen.org/

