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

Nie ma specjalnych barier w dost pie polskich towarów i us ug do rynku libijskiego,
natomiast dzia alno  firm zagranicznych, w tym polskich, jest w Libii ci le kontrolowana
przez pa stwo. Istniej  regulacje prawne okre laj ce w jakich obszarach i na jakich zasadach
mog  dzia  przedsi biorstwa z zagranicy. I tak, zarejestrowa  swój oddzia  w Libii mog
firmy dzia aj ce w nast puj cych bran ach:
- Sektor ropy naftowej i gazu (poszukiwanie ropy naftowej; wiercenie szybów naftowych;

przegl dy i analizy danych, w tym prezentacja bada  geologicznych; budowa zbiorników
i ruroci gów, transport i przepompowywanie ropy i gazu; monta  rafinerii ropy naftowej i
zak adów petrochemicznych; usuwanie min z pól naftowych; inspekcje i kontrola
przewozu ropy naftowej). W ww. zakresie firmy mog  prowadzi  dzia alno
tymczasowo, tj. do czasu utworzenia kompetentnej firmy pa stwowej. Dodatkowo firmy
zagraniczne musz  zobowi za  si  do zatrudnienia na stanowiskach technicznych
pracowników lokalnych (libijskich) w ilo ci nie mniejszej ni  60% ca kowitej liczby
etatów technicznych w danej firmie.

- Sektor geodezji i planistyki (pomiary geodezyjne, tworzenie map lotniczych przy u yciu
ró nych technik i do ró nych celów; doradztwo in ynieryjne niezb dne przy planowaniu
zagospodarowania miast i obszarów urbanistycznych).

- Sektor ochrony rodowiska (budowa stacji rekultywacji rodowiska; oczyszczanie i
przetwarzanie odpadów, budowa oczyszczalni cieków i ich obs uga; przeciwdzia anie
zanieczyszczeniu rodowiska oraz monta  i remonty urz dze  s cych temu celowi;
przeciwdzia anie przenikaniu wód morskich do wód gruntowych, remonty sieci
wodoci gowych i kanalizacyjnych).

- Sektor informatyczny (monta  automatycznych systemów zarz dzania oraz
opracowywanie, wdra anie i serwisowanie oprogramowania do nich).

- Sektor inwestycji i opracowa  technicznych (opracowywanie ekspertyz w dziedzinie
technik informatycznych, telekomunikacyjnych, systemów zarz dzania oraz doradztwo w
tych dziedzinach; ocena techniczna i wycena du ych projektów w celu okre lenia warto ci
akcji na rynku finansowym; projektowanie du ych przedsi wzi  z zastosowaniem
nowoczesnych technologii w zakresie wykonalno ci i wydajno ci).

- Sektor ochrony zdrowia (monta  i remonty maszyn medycznych oraz ich kalibracja).

Poni ej wyszczególnione bran e wymagaj  od firm zagranicznych w nich dzia aj cych
utworzenia joint venture z podmiotem libijskim:
- Kontraktacja robót cywilnych, w tym budownictwo ogólne i mieszkaniowe.
- Elektroenergetyka.
- Us ugi w sektorze naftowym (roboty remontowe; transport; wyposa enie i obs uga

szybów; produkcja materia ów do wierce  i poszukiwa ).
- Transport i komunikacja.
- Przemys , rolnictwo, hodowla, rybo ówstwo.

Istniej  równie  bran e, w których firmy zagraniczne nie mog  dzia  na rynku libijskim.
Nale  do nich:
- Handel, sprzeda  hurtowa i detaliczna.
- Zaopatrzenie w artyku y ywno ciowe.

W praktyce istnieje kilka mo liwo ci zaistnienia firmy na rynku libijskim:
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Przedstawicielstwo
Minimalna warto  inwestycji dla tej formy to 50.000 LYD, przy czym firma dzia aj c na
zasadach przedstawicielstwa jest do  mocno ograniczona w zakresie swojej dzia alno ci
operacyjnej. Nie mo e np. wprowadza  na rynek i sprzedawa  towarów, a tak e zawiera
kontraktów. Jest to dobra forma dla spó ek rozpoznaj cych rynek lub jako forma przej ciowa
do czasu za enia oddzia u.

Oddzia
Za enie oddzia u wymaga pozyskania partnera libijskiego w postaci osoby prawnej lub
fizycznej. Oddzia  musi przyj  form  prawn  dzia alno ci w postaci spó ki akcyjnej lub
spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci . Dyrektor zarz dzaj cy lub jego zast pca musz
mie  obywatelstwo libijskie. Koszt obs ugi prawnej zwi zanej z za eniem oddzia u wynosi
ok. 20.000 LYD (2008 r.). Op ata rejestracyjna wynosi 25.000 EUR.

Joint Venture lub spó ka akcyjna
Ta forma dzia alno ci pozwala na pe ne uczestnictwo w rynku. Ustanowienie spó ki akcyjnej
wymaga kapita u za ycielskiego w wysoko ci min. 1.000.000 LYD. W przypadku spó ki
akcyjnej istnieje wymóg posiadania pakietu wi kszo ciowego akcji (min. 51%) przez
podmioty libijskie. Kolejny wymóg dotyczy posiadania obywatelstwa libijskiego przez
wi kszo  cz onków zarz du firmy, jak równie  jego prezesa. W przypadku joint venture
podmioty zagraniczne mog  posiada  wi kszo ciowy udzia  do 65%.

Je li  chodzi  o  dost p  polskich  towarów  do  rynku  libijskiego,  to  nie  ma  w  tym  zakresie
specjalnych ogranicze . Pewne przeszkody mog  stwarza  libijskie regulacje prawne. Na
przyk ad w imporcie towarów spo ywczych istnieje wymóg posiadania przez nie co najmniej
pó rocznego okresu przydatno ci do spo ycia w ogóle i jeszcze co najmniej trzymiesi cznego
w chwili przekraczania towaru przez granic  libijsk .

Polski eksport jest na rynku libijskim konkurencyjny cenowo w porównaniu z towarami z
innych krajów europejskich, natomiast przegrywa w tej kategorii z eksportem z tanich krajów
Azji i Bliskiego Wschodu.

W przypadku eksportu us ug (g ównie budowlanych), obecnie stosowanym modelem jest
praca ekspertów (techników i in ynierów) z kraju macierzystego, natomiast pracowników
fizycznych firmy rekrutuj  spo ród ludno ci miejscowej lub z innych pa stw, gdzie si a
robocza jest ta sza (g ównie z krajów azjatyckich).

5.2. Dost p do rynku pracy. wiadczenie us ug i zatrudnianie obywateli RP.
Zarz dzenia Generalnego Komitetu Ludowego okre laj  limity roczne liczby

cudzoziemców mog cych podj  prac  w Libii, jak równie  rodzaje tych prac. Niektóre
zawody s  niedost pne dla obcokrajowców. Lista nie ma charakteru sta ego i ulega
rozszerzaniu o kolejne profesje wraz z nabywaniem przez Libijczyków coraz to nowych
kwalifikacji i umiej tno ci zawodowych. Obejmuje ona obecnie kilkadziesi t pozycji.

5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomo ci.
Cudzoziemcy i firmy zagraniczne mog  wynajmowa  nieruchomo ci od obywateli

Libii. Na podstawie Art. 15 Prawa nr 5/1426 z 2007 r. o popieraniu zagranicznych inwestycji
kapita owych, firmy maj  prawo do w asno ci nieruchomo ci.
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5.4. System zamówie  publicznych.
Libia od kilku lat pracuje nad popraw  transparentno ci zamówie  publicznych.

Procedury s  skomplikowane, ale prawo gwarantuje publiczne otwarcie ofert. Polscy
przedsi biorcy dzia aj cy w Libii i uczestnicz cy w przetargach publicznych narzekaj  na
zbyt krótki – ich zdaniem – okres czasu od og oszenia przetargu do jego rozstrzygni cia.
Og oszenia o przetargach publikowane s  w serwisie www.libyaninvestment.com. Dost p do
informacji o przetargach jest p atny.

adze Libii nie publikuj  w internecie aktów prawnych reguluj cych kwestie
zamówie  publicznych.

5.5. Ochrona w asno ci przemys owej i intelektualnej.
Przypadki amania prawa w asno ci przemys owej i intelektualnej s  powszechne.

Libia aspiruj ca do cz onkostwa w wiatowej Organizacji Handlu zobligowana zosta a przez
Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy do dostosowania prawodawstwa w tym zakresie
zgodnie z mi dzynarodowymi dobrymi praktykami, w wyniku czego Generalny Komitet
Ludowy ds. Gospodarki i Handlu podj  dzia ania zmierzaj ce do opracowania nowych
rozwi za  prawnych, jednak do chwili obecnej nie ujawniono adnych szczegó ów z tym
zwi zanych.
Aby skutecznie chroni  prawo w asno ci intelektualnej, przemys owej czy znaki handlowe,
rekomenduje si  ich rejestracj  na terenie Libii zgodnie z lokalnym prawem.

5.6. Informacja o aktach prawnych.
adze Libii nie publikuj  w Internecie aktów prawnych. Cz  przepisów dost pna

jest poprzez strony komercyjne, np. http://www.libyaonline.com/business/pages.php?cid=95,
gdzie znale  mo na istotne akty prawne.

Najwa niejszym z punktu widzenia firm zagranicznych inwestuj cych w Libii aktem
reguluj cym ich dzia alno  jest Prawo nr 5 z roku 1997 wraz ze zmianami z roku 2003.
Regulacja ta w sposób istotny przyczyni a si  do poprawy bezpiecze stwa inwestycji
zagranicznych  w  Libii.  Tekst  Prawa  nr  5  jest  dost pny  w  wersji  angloj zycznej  na  ww.
stronie.

Przepisy podatkowe w Libii okre laj  dwie ustawy: nr 11/2004 oraz 64/1973. Stawki
podatku dochodowego od osób fizycznych zale  od ród a dochodu (rodzaju dzia alno ci) i
wynosz :

do 10 tys. LYD 10 tys. do 30 tys.
LYD

30 tys. do 60 tys.
LYD pow. 60 tys. LYD

rolnictwo 5% 5% 5% 5%
przemys  i rzemios o 15% 20% 25% 30%
handel 20% 25% 30% 35%

Stawk  podatku dochodowego dla przedsi biorstw okre laj  nast puj ce przedzia y
uzyskanego dochodu:

do 200 tys. LYD 200 tys. - 500 tys.
LYD

500 tys. do 1 mln.
LYD

1 mln. do 2 mln.
LYD pow. 2 mln. LYD

15% 20% 25% 30% 35%

W Libii nie istnieje podatek VAT. Nie ma równie adnych podatków lokalnych.
Obowi zuje natomiast podatek od produkcji i konsumpcji. Jego zadaniem jest ochrona
produkcji miejscowej przed konkurencj  z zewn trz. Od 2005 r. stawka podatku od produkcji

http://www.libyaninvestment.com./
http://www.libyaonline.com/business/pages.php?cid=95,
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w stosunku do producentów krajowych wynosi 2%, a podatku od konsumpcji wobec
artyku ów importowanych – 25%. Podatek p ac  producenci lub importerzy
wyszczególnionych towarów. Podwy szona 50-cio procentowa stawka obejmuje nieliczn
grup  towarów  luksusowych  jak  np.  jachty,  samochody  z  silnikiem  powy ej  3  ccm  czy
rze by.

Zgodnie z libijskimi przepisami prawa dotycz cymi podatku dochodowego, deklaracje
podatkowe sk adane s  do Urz du Skarbowego co miesi c. Po zako czeniu roku
podatkowego (który jest co do zasady rokiem kalendarzowym) zeznanie podatkowe sk adane
jest do Urz du Skarbowego do ko ca kwietnia. Nast pnie, przed up ywem 7 miesi cy od
zako czenia roku podatkowego, do Urz du Skarbowego nale y równie  z  sprawozdanie
finansowe za miniony rok.

Inne podatki

Oprócz CIT g ównymi podatkami w Libii s :
1. Op ata skarbowa (stamp duty);
2. Obci enia wynagrodze ;
3. Podatek d ihad.

Dodatkowo, w Libii nie wyst puje podatek u ród a od p atno ci dokonywanych na
rzecz podmiotów zagranicznych. Konsekwentnie, od wyp acanych na rzecz podmiotów
zagranicznych dywidend, odsetek, op at licencyjnych oraz wynagrodze  za wiadczenie us ug
niematerialnych nie dokonuje si  w Libii adnych potr ce .

Op ata skarbowa stosowana jest do umów dotycz cych wiadczenia us ug (oraz
dostaw towarów zwi zanych ze wiadczeniem us ug) w Libii. Takie umowy powinny by
rejestrowane w Urz dzie Skarbowym w ci gu 60 dni od ich wykonania. Podatek od takiej
umowy wynosi 2% warto ci kontraktu i powi kszany jest o 0,5% warto ci tak obliczanego
podatku. Wszystkie faktury wystawione w zwi zku z takim kontraktem musz  zosta
fizycznie dostarczone do Urz du Skarbowego i tam ostemplowane. W przypadku takiego
kontraktu, równie  podwykonawcy s  zobowi zani do zap aty tego podatku, w wysoko ci
1/1000 warto ci kontraktu na podwykonawstwo.

Oprócz powy szego, op ata skarbowa w wysoko ci 2% nak adana jest na wszystkie
transakcje kupna-sprzeda y towarów dokonywane w Libii.
Zarówno w przypadku wiadczenia us ug jak i dostawy towarów, podatek odprowadza
dostawca. Czyli: warto  kontraktu x 2% = kwota X; kwota X + 0,5% kwoty X = kwota
podatku obrotowego. Przyk adowo, dla warto ci kontraktu 200.000 LYD: 200.000 LYD x 2%
= 4.000; 4.000 + (0,005 x 4.000) = 4.020.

Podatkiem dochodowym od osób fizycznych („PIT") opodatkowane s , co do zasady,
osoby uznane za rezydentów podatkowych w Libii. Za osob  nie b  rezydentem w Libii -
czyli osob  nie podlegaj  libijskim podatkom dochodowym - uznany mo e by  obywatel,
który wyka e, i  nie przebywa  w Libii d ej ni  30 dni a jego wiza wjazdowa jest wy cznie
wiz  biznesow . Je li jego pobyt w Libii przekracza 30 dni, w takim wypadku dochód
powstaj cy w Libii podlega opodatkowaniu PIT. Niemniej, okres pierwszych 30 dni jest
okresem wolnym od podatku tj. opodatkowany jest dochód uzyskany od 31 dnia pobytu. W
podobny sposób obliczane s  sk adki na ubezpieczenie spo eczne. Przedmiotowe 30 dni, o
których mowa powy ej, powinno by  okresem ci ym i jest liczone od daty wjazdu
zaznaczonej na wizie.

Je li  osoba  zostanie  uznana  za  rezydenta,  to  jej  dochód  uzyskany  z  tytu u  pracy
wykonywanej w Libii podlega opodatkowaniu libijskim PIT niezale nie od tego, czy jej
wynagrodzenie jest fizycznie wyp acane w Libii.
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Obcokrajowcy posiadaj cy wiz  rezydenck  s  opodatkowani w Libii na ca ym
dochodzie powstaj cym w Libii.

W Libii obowi zuj  nast puj ce stawki PIT:

Próg podatkowy Stawka podatku
0 - 4.800 LYD 8%
4.801 - 9.600 LYD 10%
9.601 LYD i wi cej 15%

Op ata skarbowa w wysoko ci 0,5% jest nak adana na wynagrodzenia podlegaj ce
opodatkowaniu i stanowi wydatek pracodawcy.

Ulgi podatkowe

Poni sze kwoty s  zwolnione od podatku dla nast puj cych kategorii obywateli:

Kawalerów 1.200 LYD
onatych 1.800 LYD
onatych z dzie mi 2.400 LYD

Zam nych 1.200 LYD

Pracodawca ma obowi zek potr ca  podatki od wynagrodze  pracowników i
przekazywa  je do urz du skarbowego do ko ca kolejnego miesi ca oraz co miesi c sk ada
deklaracj  podatkow . Wraz z dokonaniem p atno ci nale y w adzom skarbowym przekaza
kopi  listy p ac. Po otrzymaniu sprawozdania finansowego za dany rok, w adze skarbowe
porównuj  dane ze sprawozdania z otrzymanymi zestawieniami p ac.

Opodatkowaniu PIT podlegaj  równie wiadczenia w naturze na rzecz pracowników,
które obejmuj  w szczególno ci, noclegi w hotelach, ró nego rodzaju premie, pokrycie
kosztów podró y, op aty za szko y dla dzieci, pokrycie kosztów zamieszkania oraz wydatków
medycznych. W praktyce wiadczenia w naturze przekazane pracownikom s  opodatkowane
stawk  18%. Zwracamy jednak uwag , i  w Libii brak jest regu  dotycz cych wyceny tych
wiadcze , które pozwoli yby na dodanie ich do podstawy opodatkowania progresywn

stawk  PIT. Dlatego te , takie wiadczenia podlegaj  podatkowi dopiero w momencie, gdy
adze skarbowe prowadzi  b  okresow  kontrol .

Oprócz powy szych uregulowa , obywatele libijscy (w odró nieniu od
obcokrajowców) zobowi zani s  do odprowadzania sk adki na Narodowy Fundusz
Inwestycyjny (wp at  t  stanowi 1,5% wynagrodzenia brutto po odliczeniu sk adek na
ubezpieczenie spo eczne).

Podatek d ihad to specjalny podatek dochodowy nak adany zarówno na dochody osób
prawnych jak i osób fizycznych. Stawka podatku d ihad od dochodów osób prawnych wynosi
zasadniczo 4%. Podatek ten zosta  ustanowiony w oparciu o Dekret nr 44 z roku 1970. Jest on
nak adany na miesi czne pracownicze wynagrodzenia brutto (po odliczeniu ulg) wed ug
poni szych stawek:

Miesi czne zarobki (progi podatkowe) Stawka podatku
0-50 LYD 1%
51-100 LYD 2%
101 LYD i wi cej 3%

Kolejne znacz ce obci enie wynagrodze  pracowników to sk adki na ubezpieczenie
spo eczne. Sk adki s  odprowadzane przez pracodawc  i pracowników (zarówno libijskich jak
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i obywateli zagranicznych). Sk adki naliczane s  tygodniowo lub miesi cznie od dochodu
brutto, który w przypadku obcokrajowców powinien obejmowa  równie  kwoty na
zakwaterowanie i utrzymanie.

Struktura sk adek przedstawia si  nast puj co:

atnik Podmioty zagraniczne Podmioty z udzia em libijskim
Pracownik 4,75% 4,75%
Pracodawca 11,25% 10,50%
Rz d Libii - 0,75%
SUMA 16,00% 16,00%

Wp ata sk adek musi zosta  dokonana na rzecz Funduszu Ubezpiecze  Spo ecznych
do 10 dnia kolejnego miesi ca, w przeciwnym razie naliczane s  odsetki karne w wysoko ci
5% kwoty zaleg ci miesi cznie. Pracodawca jest odpowiedzialny za dokonywanie
powy szych p atno ci. Wysoko  zatrudnienia nie ma wp ywu na powstanie obowi zku
odprowadzania sk adek.

Sk adki na ubezpieczenie emerytalne wp acane przez pracowników mog  za zgod
Ministra Finansów by  odliczane od podatku. Sk adki na ubezpieczenie na ycie s  odliczane
od podatku do ni szego z 2 poziomów:
- wysoko ci 10% pensji netto lub
- 250 LYD.

Inne ubezpieczenia s  równie  zwolnione z opodatkowania do ni szego z 2
poziomów:
- wysoko ci 5% pensji netto
- lub 200 LYD.

Dodatkowo, zarówno pracownicy libijscy jak i obcokrajowcy zobowi zani s  p aci
sk adk  w wysoko ci 1% wynagrodzenia na fundusz solidarno ciowy zajmuj cy si  opiek
nad najubo szymi i najstarszymi obywatelami.


