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5. Dostęp do rynku. 
 

5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów (bariery).  
Szczegółowe informacje odnośnie nakładanych ceł na importowane produkty znajdują się 

na stronie www.customs.gov.lb. System ASYCUDA++ jest stosowany przy odprawach 
celnych na lotnisku, portach w Bejrucie oraz Tripoli. Średni czas odprawy to około dwa dni 
robocze. Tylko libańscy przedsiębiorcy zarejestrowani w Ministerstwie Finansów oraz 
posiadający numer identyfikacji podatkowej mają prawo do prowadzenia czynności 
importowych i eksportowych. W eksporcie wyodrębnia się: zwyczajny eksport (EX1), 
czasowy eksport (EX2), re-eksport (EX3). W imporcie: import dla lokalnej konsumpcji (IM4) 
oraz re-import (IM6). NaleŜności celne i podatki nałoŜone są jedynie na IM4 i nie mają 
zastosowania do eksportu EX1, EX2 oraz EX4. Deklarowana wartość importowanego towaru 
jest wartością transakcji zawierającą koszty transportu, ubezpieczenia. Wszystkie celne 
naleŜności w imporcie zostały zunifikowane w 1995r jako Single Customs Duty. Local 
Consumption Duty wydzielone w 1998r. od naleŜności celnych jest opłatą stosowaną do 
niektórych produktów np: produkty tytoniowe, cement, gips. Podatek VAT naliczany od 
2002r. stanowi 10% wartości towaru. Znaczki skarbowe w wysokości 50 tys. LL wymagane 
są do importowej deklaracji celnej (nie ma wymogu przy eksporcie). Deklaracja celna 
powinna zawierać: oryginał faktury, listę opakowań, jeśli nie zawiera jej faktura, kopię listu 
przewozowego BL/AWB, certyfikat pochodzenia, inne dokumenty wymagane regulacjami w 
zaleŜności od produktu. Produktom znajdującym się pod numerami 311-313, 321-323 zostały 
przyznane preferencyjne stawki z uwagi na ich wykorzystanie w rolnictwie i przemyśle. Od 
maja 2008r. zostały w znaczący sposób obniŜone stawki celne na import części artykułów 
spoŜywczych, co stanowi dodatkową szansę wejścia polskich produktów na ten rynek np: 
mięso i produkty mięsne, produkty mleczarskie-02, herbaty, maté-09; cukier - 14, oleje 
spoŜywcze-15, ryby-16, (patrz: National tariff). 
 

5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP. 
Podstawy prawne określające prawo pracy zostały uchwalone w 1946r. i poprawione w 

1963, wówczas to przyznano pracownikowi dodatkowe uposaŜenia np: dodatek na rodzinę, 
chorobowe, rekompensaty za wypadki przy pracy, odprawa na zakończenie pracy. Spory 
prawne między pracownikiem a pracodawcą rozwiązuje ArbitraŜowa Rada Pracy. 
Podstawowe dokumenty wymagane do otrzymania zezwolenia na pracę: wypełniony 
formularz Ministerstwa Pracy, umowa o pracę podpisana u notariusza, kopia ID lub 
paszportu, kopia certyfikatu firmy z Rejestru Handlowego, poświadczona kopia waŜnej karty 
pobytu pracownika lub paszportu z wizą wjazdową, 3 fotografie, zaświadczenie wskazujące 
liczbę zatrudnionych w firmie Libańczyków i obcokrajowców, polisa ubezpieczeniowa 
pokrywającą hospitalizacje, w przypadku śmierci repatriacje ciała, test krwi na obecność 
AIDS, gruźlicy i chorób wenerycznych. Inne dokumenty wymagane są dla przedstawicielstwa 
firmy zagranicznej w Libanie starającego się o zezwolenie na pracę, inne przez cudzoziemca/ 
właściciela firmy występującego o zezwolenia dla siebie i dla swoich pracowników.  
 
 

ROK 2006 – LICZBA WYDANYCH ZEZWOLE Ń 
 PODZIAŁ NA KONTYTENTY 

KRAJE 
ARABSKIE 

AFRYKA AMERYKI  AZJA EUROPA OCEANIA 

20,123 14,990 262 71,549 623 14 

RAZEM 107,561 
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Dostępne dane za rok 2005 - podział na zawody: 

• Zawody instytucjonalne: eksperci (362), dyrektorzy (343), konsultanci (102) 
• Zawody intelektualne: profesorowie (3,180), nauczyciele (91), dziennikarze (47) 
• Usługi: słuŜący (89,794), porządkowi (6,295) 
• Zawody specjalne: muzycy (71), specjaliści (20), zawody artystyczne (20) 
• Rolnictwo: pomoc rolnicza (3,646), piekarze (281), kucharze (282) 
• Zawody przemysłowe: pracownicy budowlani (784), układacze płytek (267), stolarze 

(56) 
 

5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości. 
Departament Nieruchomości przy Ministerstwie Finansów ogłosił, Ŝe wartość 

sprzedanych nieruchomości w Libanie na przestrzeni 5 lat wzrosła o 72% i wyniosła 1.993 
mld USD. Liczba transakcji sprzedaŜy w pierwszych 5-miesiącach 2008r. wzrosła o 19.4% w 
porównaniu z takim samym okresem roku ubiegłego, osiągając poziom 28,048 za 
wymieniony powyŜej okres.  
Cudzoziemcy mają prawo do zakupu nieruchomości w Libanie (według artykułu No 296), 
mogą teŜ nabywać ziemię do powierzchni 3,000 m² bez pozwolenia wydawanego przez RM. 
Cudzoziemcy mogą posiadać tylko do 3 % całkowitej powierzchni kraju (nie więcej niŜ 3 % 
danej „caza”), za wyjątkiem Bejrutu tj. do 10%. Stwarza to dodatkowe komplikacje, 
poniewaŜ kupujący musi uzyskać stosowne zaświadczenie ze wszystkich regionów kraju 
potwierdzające, Ŝe posiadane juŜ przez niego nieruchomości nie przekraczają ustalonej 
granicy, co moŜe oznaczać dodatkowy wydatek rzędu 2,500 USD. Przy rejestrowaniu 
własności sprzedający przedstawia Certyfikat nieruchomości wydany przez Rejestr Gruntów. 
Inne dokumenty, które mogą być wymagane przy transakcji to: zaświadczenie planu 
zagospodarowania uzyskane z gminy i Generalnego Planowania Przestrzennego, 
zaświadczenie o opłacie wymaganych podatków. JeŜeli umowa spisywana jest u notariusza 
taksa notarialna wynosi 0.1%, jeśli zaś dokumenty są przedstawiane bezpośrednio w Rejestrze 
Gruntów powyŜsza opłata nie jest wymagana.  
 

KOSZT TRANSAKCJI 
 WIELKO ŚĆ W % KTO PŁACI 

OPŁATA REJESTRACYJNA 5 % KUPUJĄCY 
PODATEK PRZEJŚCIOWY 5 % KUPUJĄCY 

ZNACZKI SKARBOWE 0.3 % KUPUJĄCY 
OPŁATA DLA GMINY 0.25 % KUPUJĄCY 

PODATEK DLA ZWIĄZKU PRAWNIKÓW 0.1 % KUPUJĄCY 
TAKSA NOTARIALNA 0.1 % KUPUJĄCY 
OPŁATA PRAWNIKA USD 487 KUPUJĄCY 

ZAŚWIADCZENIE O NIERUCHOMOŚCI USD 6 SPRZEDAJĄCY 
ŁĄCZNY KOSZT KUPUJĄCEGO 11,56 % KUPUJĄCY 

ŁĄCZNY KOSZT SPRZEDAJĄCEGO 0.01 % SPRZEDAJĄCY 
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Libański rynek nieruchomości dzieli się na dwie kategorie kontraktów wynajmu: spisanych 
przed i po 23 lipca 1992r (podstawą jest Kodeks zobowiązań i kontraktów, który chroni 
wynajmującego). Kontrakty wynajmu nieruchomości na okres ponad 3 lata muszą być 
zgłaszane do Rejestru Nieruchomości. Podatek od dochodu wynajmu określony jest na 
poziomie 4% (moŜliwości odliczenia zuŜycia budynku, kosztów zarządzania budynkiem). 
Global Property Guide z roku 2008 umieścił Bejrut na 83 miejscu na 115 krajów pod 
względem kosztów wynajmu 120m² mieszkania ze średnią ceną 1.740 USD/ miesięcznie. 
 

5.4. System zamówień publicznych. 
Zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie zapotrzebowania publiczne na towary i 

usługi przekraczające 0.8 mln LL wymagają rozpisania przetargu, za wyjątkiem armii oraz 
sektora usług związanego z bezpieczeństwem publicznym. Przetargi finansowane ze źródeł 
krajowych zwykle faworyzują firmy libańskie w relacji do zagranicznych, jeśli rodzima oferta 
cenowa nie jest wyŜsza niŜ 10%. Przetargi są zamieszczane głownie w prasie oraz na 
oficjalnych stronach internetowych. Trwają prace nad  nowym schematem przetargów, aby 
zapewnić większą przejrzystości i konkurencyjność ofert.  
Artykuł 121 (Public Accounting Law), dekret nr 14969 z dnia 30 grudnia 1963r. reguluje 
rozporządzenia odnośnie publicznych kontraktów na wyposaŜenie, prace lub usługi. 
Kontrakty są realizowane drogą publicznych przetargów dla ograniczonej (w formie 
wystosowanych zaproszeń) i nieograniczonej liczby uczestników. Council for Development 
and Reconstruction (CDR), czyli Rada Rozwoju i Odbudowy (www.cdr.gov.lb) jest 
odpowiedzialna za rozpisywanie przetargów i fizyczne finansowanie rządowych projektów z 
zakresu: 

• Infrastruktury: linie elektryczne, telekomunikacja, transport publiczny i budowa dróg, 
• Infrastruktury socjalnej: edukacja, słuŜba zdrowia, 
• Rozwoju ekonomicznego i ochrony środowiska: oczyszczalnie ścieków, wodociągi, 
• Wspieranie sektorów produkcyjnych: rolnictwa, portów, lotniska, turystyki , 
• Budynków uŜytkowania publicznego.  

Według najnowszego raportu CDR za rok 2007 odnotowano postęp w realizacji 650 
projektów o łącznej wartości 2,376 mld USD. System przetargów publicznych związany jest 
przede wszystkim z budową dróg i autostrad, modernizacją portów, systemem przesyłu 
energii elektrycznej, edukacją, kanalizacją i zaopatrzeniem w wodę. Od września 2007r. CDR 
otrzymał w poŜyczkach kwotę 842 mln USD oczekującą na akceptacje parlamentu. 
Dodatkowo w postaci grantów głównie związanych z konferencją pomocową Paris III 
przekazano kwotę 600 mln USD przeznaczoną na inwestycje i rekonstrukcję po wojnie 
czerwcowej z 2006r. Rocznie CDR przeznacza i wydaje średnio 750 mln USD na projekty 
takie jak np: 
 

DATA  
PUBLIKACJI 

PROJEKT JĘZYK 
PROJEKTU 

14/07/2008 Dostawa i instalacja wyposaŜenia medycznego oraz 
mebli dla rządowego szpitala w Jezzine 

ANGIELSKI 

27/07/2008 WyposaŜenie w system klimatyzacji szpitali 
publicznych w Zahle i Sidon 

ANGIELSKI 

27/07/2008 Projekt i nadzór nad pracami archeologicznymi w 
Ba’albek i Tyrze 

ARABSKI 

 
 

5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej. 
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Zagadnieniem własności przemysłowej i intelektualnej zajmuje się Departament w 
Ministerstwie Ekonomii i Handlu (www.economy.gov.lb patrz: Intelectual Property Rights). 
Własność przemysłowa chroniona jest następującymi dekretami: patenty (Ustawodawstwo Nr 
240, sierpień 2000r.), znak handlowy/ wzór przemysłowy (Dekret Nr 2385 z 1924r, 
poprawiony styczeń 1946r.), prawa autorskie (Ustawodawstwo Nr 75, kwiecień 1999). Liban 
jest członkiem WIPO i zamierza przystąpić do: 

• Konwencji Paryskiej o „Ochronie własności przemysłowej” (zatwierdzone przez Radę 
Ministrów w maju 2007r., przekazane do parlamentu w lipcu 2007) 

• Konwencji z Berna odnośnie „Ochrony prac literackich i artystycznych” 
(zatwierdzone przez RM lipiec 2007, przesłane do parlamentu sierpień 2007) 

• Traktatu o prawie znaku handlowego (przekazany do parlamentu w maju 2007 r.) 
 

Aktualnie największy priorytet nadawany jest kwestiom ochrony przemysłu 
farmaceutycznego, gdzie toczą się ostateczne uzgodnienia z Ministerstwem Zdrowia. Nowe 
ustawodawstwo z zakresu prawa patentowego z 2000 r. obejmuje takŜe środki 
farmaceutyczne.  
Celem rządu jest mobilizacja i nadanie odpowiedniej wagi systemowi Ochrony Własności 
Intelektualnej dla promocji kulturalnego, przemysłowego i technologicznego rozwoju kraju. 
Aby spełnić to zadanie administracja OWI została nakierunkowana na walkę z piractwem 
oraz na poziomie międzynarodowym przystąpiono do traktatów o Globalnym Systemie 
Ochrony tj.: 

• Traktatu o patentach (zatwierdzony przez RM luty 2007r., przesłany do parlamentu 
marzec 2007). 

• Protokółu z Madrytu (odnośnie „Międzynarodowej rejestracji znaków” z 1989 
zatwierdzony przez RM październik 2007 r., przesłany do parlamentu 2007 r.) 

 
W latach 2007–2008 zostało zgłoszonych około 100 skarg przez właścicieli kanałów 
telewizyjnych przeciwko dostawcom oferującym nielegalne podłączenia TV na terenie całego 
Libanu. Problemem są takŜe przestępstwa w sieci internetowej oraz piractwo płyt CD oraz 
DVD. W maju br. władze libańskie przeprowadziły akcje niszczenia 100.000 płyt CD i DVD, 
których wartość oszacowano na 5 mln USD, jako waŜny element kampanii narodowej 
przeciwko naruszania praw własności intelektualnej, kierując ją do rozmaitych środowisk: 
biznesmenów, artystów, studentów  w formie konferencji, warsztatów i lokalnych kampanii 
np: 

• 2005r: konferencja o „Ochronie praw konsumenta”, organizator MEiH 
• 2006r: obchody Światowego Dnia Własności Intelektualnej przy Uniwersytecie AUB 

w Bejrucie, MEiH 
• 2007r: warsztaty podejmujące tematykę własności przemysłowej skierowane do 
środowiska adwokatów zorganizowane przy udziale WIPO 

 


