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5. Dost p do rynku.

5.1. Dost p do rynku dla polskich towarów i us ug (bariery).
Cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzy o polskim eksporterom, od 1 maja 2004

roku, dost p do rynku maroka skiego na zasadach preferencji stosowanych dot d dla firm z
krajów Pi tnastki. Proces liberalizacji wymiany handlowej UE-KM, przewidziany Uk adem
Stowarzyszeniowym, który wszed  w ycie w roku 2000, jest powa nie zaawansowany w
zakresie produktów przemys owych, a rozszerzenie liberalizacji na wymian  produktów
rolnych i produktów rybo ówstwa oraz wi ksze otwarcie rynków dla nowych sektorów takich,
jak us ugi czy zak adanie przedsi biorstw s  przedmiotem podj tych negocjacji.
Liberalizacja handlu produktami przemys owymi jest kontynuowana zgodnie z
dyspozycjami Uk adu Stowarzyszeniowego. Obecnie zerowa stawka celna obowi zuje w
imporcie  z  UE  do  KM  surowców,  dóbr  inwestycyjnych,  cz ci  zamiennych  i  wyrobów  nie
produkowanych w Królestwie. Od dnia 1 marca 2003 roku rozpocz to równie  stopniowe
znoszenie ce  (o 10% rocznie) na towary wytwarzane w Maroku, które zako czy si  1 marca
2012 roku. Jednocze nie KM, jednostronn  deklaracj , obni o w latach 2005 i 2006
wi kszo  stawek celnych dotycz cych produktów przemys owych, wcze niej ni  wynika o
to z Uk adu Stowarzyszeniowego.1
Oczekuje si , e prowadzone negocjacje w sprawie liberalizacji wymiany handlowej
produktów rolnych mi dzy KM i UE pozwol  na ograniczenie obci  celnych w tym
zakresie w stosunku do dyspozycji okre lonych w aktualnie obowi zuj cym porozumieniu
(„List wymienny pomi dzy Wspólnot  Europejsk  i Królestwem Maroka dotycz cy
wzajemnych rodków liberalizacyjnych oraz zast pienia protoko ów rolnych Uk adu
Stowarzyszeniowego KE-Królestwo Maroka”, opublikowany w Dzienniku Urz dowym Unii
Europejskiej z dnia 31.12.2003 roku.).
Wzrost eksportu polskich towarów do KM uwarunkowany jest ogóln  specyfik
maroka skiego rynku.
W lutym 2008 roku rozpocz y si  negocjacje w sprawie liberalizacji handlu us ugami
pomi dzy krajami Unii Europejskiej i Marokiem. Negocjacje te prowadzone s  w ramach
strefy euro ródziemnomorskiej. Stanowisko Królestwa zbli one jest do prezentowanego przez
WTO, rozgraniczaj cego liberalizacj  us ug i prawo do zak adania firm. W czasie 6.
konferencji Euromed w pa dzierniku 2007 roku w Lizbonie KM zadeklarowa o, e pragnie
zako czy  negocjacje w dziedzinie us ug do 2010 roku.
Pierwsza faza negocjacji pomi dzy KM i UE w sprawie liberalizacji handlu us ugami i prawa
do zak adania firm zako czy a si  w lutym 2009 roku wymian  wzajemnych propozycji
dotycz cych tej kwestii.
Mimo, e Maroko odnotowa o znaczne post py w zakresie poprawy swej atrakcyjno ci pod
wzgl dem lokowania inwestycji zagranicznych, w opinii inwestorów istnieje nadal szereg
przedszkód hamuj cych wzrost inwestycji.

5.2. Dost p do rynku pracy, wiadczenie us ug i zatrudnienie obywateli RP
  Przepisy obowi zuj ce przy zatrudnianiu pracowników w Maroku s  zawarte  w

Kodeksie pracy (tekst dost pny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo ci KM:
www.justice.gov.ma).
Po szerokim otwarciu maroka skiego rynku pracy w latach siedemdziesi tych, gdy
zatrudniano zagranicznych specjalistów, w tym z Polski (lekarzy, in ynierów, nauczycieli),
obecnie realizowana polityka zatrudniania cudzoziemców w Maroku ma charakter
restrykcyjny. Wynika to z faktu, e istnieje relatywnie wysokie nasycenie rynku pracy

asnymi kadrami. St d szanse na ewentualne zatrudnienie wyst puj  wtedy, gdy okresowo

1 Informacje dotycz ce regulacji obrotu towarowego Maroka z zagranic  zamieszczone s  na stronie
internetowej Administracji Ce  i Podatków Po rednich – ADII (www.douane.gov.ma).

http://www.justice.gov.ma)./
http://www.douane.gov.ma)./
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pojawiaj  si  specyficzne potrzeby zatrudniania zagranicznych specjalistów w zwi zku z
realizacj  konkretnych projektów.
Podj cie przez cudzoziemca pracy w Maroku uwarunkowane jest zatwierdzeniem
umowy o prac  przez Wydzia  Zatrudnienia Migrantów w Dyrekcji Zatrudnienia
Ministerstwa Zatrudnienia i Kszta cenia Zawodowego (zarz dzenie ministra z dnia
09.02.2005 r. opublikowane w Dzienniku Urz dowym z dnia 17.03.2005 r., które wesz o w
ycie w dniu 15.05.2005 r.). Stosowne podanie o zgod  na podj cie pracy musi zawiera

szereg dokumentów, w tym m.in. obowi zuj ce formularze pro by o zatwierdzenie umowy o
prac , obowi zuj ce formularze umowy o prac  dla cudzoziemców, kopie dokumentów
potwierdzaj cych kwalifikacje zawodowe pracownika, a tak e za wiadczenie wystawione
przez Krajow  Agencj  Promocji Zatrudnienia i Kwalifikacji – ANAPEC (www.anapec.org),
stwierdzaj ce brak kandydatów miejscowych mog cych podj  prac  proponowan
pracownikowi zagranicznemu.
Z obowi zku wyst pienia o za wiadczenie do ANAPEC zwolnieni s  m.in.

ma onkowie obywateli maroka skich,
osoby urodzone w Maroku, które zamieszkiwa y w tym kraju przynajmniej 6
miesi cy,
osoby zarz dzaj ce lub wspó zarz dzaj ce firmami oraz akcjonariusze,
eksperci wykonuj cy ekspertyzy techniczne w okresie nie przekraczaj cym 6
miesi cy.

Umowy o prac  dotycz ce zawodów regulowanych przekazywane s  do zaopiniowania przez
Sekretariat Generalny Rz du, a w niektórych przypadkach przez kompetentne ministerstwo.
Cudzoziemcy mog  wykonywa  w Maroku niektóre z zawodów regulowanych pod
warunkiem, e w kraju, z którego pochodz  pracownicy zagraniczni, obowi zuje zasada
wzajemno ci w dost pie obywateli maroka skich do tych zawodów.
W przypadku pierwszego wyst pienia o zgod  na podj cie pracy ewentualne zezwolenie jest
zazwyczaj wydawane na okres jednego roku. Przed enie mo e dotyczy  1-2 lat w
zale no ci od potrzeb pracodawcy.
Istnieje równie  mo liwo  uzyskania zezwolenia czasowego na wykonywanie pracy w
okresie 3, 6 lub maksymalnie 9 miesi cy. Stosowne podanie musi zawiera  formularz pro by
o zezwolenie czasowe i kopi  paszportu. Niezb dne jest uzyskanie zezwolenia na podj cie
pracy zarobkowej nawet w przypadku pobytu nie przekraczaj cego 90 dni, który nie wymaga
dope nienia formalno ci zwi zanych z wyst pieniem o kart  pobytow . Nale y zaznaczy , e
osoby nie spe niaj ce wymogów uzyskania niezb dnych zezwole  mog  podlega
wydaleniu z terytorium Maroka.
Firmom polskim, staraj cym si  o podwykonawstwo kontraktów w Maroku, zaleca si
przy negocjowaniu umów z firmami zagranicznymi po enie nacisku na konieczno
za atwienia wszystkich formalno ci zwi zanych z pobytem i zatrudnieniem polskich
specjalistów przez zagranicznego zleceniodawc  lub jego lokalnego partnera. Bowiem
nawet w przypadku przedsi biorstw zagranicznych, które wygra y przetargi na realizacj
zamówie  publicznych w Maroku, liczba zatrudnionych cudzoziemców nie mo e w zasadzie
przekroczy  30 % ogó u pracowników.

5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomo ci.
W Maroku prawo zakazuje cudzoziemcom nabywania ziemi poza obszarami miejskimi.

Tereny te s  bowiem zaliczane do rolniczych.
Jednak e, dla zach cenia inwestorów zagranicznych, uwzgl dnia si  mo liwo  zmiany
natury prawnej danego terenu poprzez zaliczenie go do klasy „przeznaczenie nierolnicze”
(V.N.A.). Procedura ta jest jednak bardzo z ona.

http://www.anapec.org/
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Generalnie procedura zakupu terenów pod inwestycje jest uci liwa. Zakup terenu
nale cego do pa stwa mo e zaj  4 miesi ce, a ziemi rolniczej – rok, je li projekt nie jest
zwi zany z rolnictwem, i nawet 2 lata, gdy chodzi o tereny nadmorskie. Powa  przeszkod
dla inwestora mo e równie  stanowi  czas oczekiwania na pozwolenie na budow  lub na
inwestowanie wynosz cy odpowiednio 2 i 8 miesi cy.
Procedura rejestracji nabytej nieruchomo ci jest zdecentralizowana. Dokonuje si  jej w
jednym z 19 regionalnych urz dów ksi g wieczystych (odpowiadaj cych siedzibom
trybuna ów pierwszej instancji) podlegaj cych administracji centralnej (Agence nationale de
la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie).
Zakup nieruchomo ci poci ga za sob  obowi zek uiszczenia pewnej liczby op at i podatków
zale cych od sytuacji prawnej nieruchomo ci.
Tworzenie licznych stref przemys owych i wolnoc owych oraz parków przemys owych

atwia zakup lub dzier aw  terenów przemys owych. Uruchomiony w 1999 r. Fundusz
Hassana II na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Spo ecznego uczestniczy w finansowaniu
zarówno infrastruktury przyjmuj cej inwestycje (tworzenie nowych i renowacja ju
istniej cych stref przemys owych), jak i projektów inwestycyjnych w konkurencyjnych
sektorach gospodarki. Fundusz wspiera inwestorów bezpo rednio (pokrywanie cz ci
kosztów zakupu terenu, budynków) i po rednio (oddanie do dyspozycji przedsi biorców, w
zagospodarowanych strefach przemys owych, gotowych do u ytku lokali o przyst pnej
wysoko ci czynszu).
Nie ma natomiast ogranicze  w zakresie nabywania lokali mieszkalnych i wynajmu
nieruchomo ci przez cudzoziemców.
Wynajem nieruchomo ci odbywa si  najcz ciej za po rednictwem dzia aj cych na rynku
agencji nieruchomo ci.

5.4. System zamówie  publicznych.
Dekret o zamówieniach publicznych z 30 grudnia 1998 roku zosta  zast piony dekretem

nr 2-06-388 z dnia 5 lutego 2007 roku okre laj cym warunki i formy przyznawania zamówie
publicznych oraz niektóre zasady odnosz ce si  do ich zarz dzania i kontroli. Nowe
dyspozycje wesz y w ycie w dniu 19 pa dziernika 2007 roku.
Dekret zosta  opublikowany w Dzienniku Urz dowym (Bulletin officiel) nr 5518 z 19
kwietnia 2007 roku (www.sgg.gov.ma). Jego tekst (Décret sur les marchés de l'Etat) jest
dost pny na stronie Sekretariatu Generalnego Rz du
 (http://www.sgg.gov.ma/Page_contenu.aspx?cle=12).
Wprowadzone zmiany s  cz ci  realizowanego od wielu lat procesu reform dotycz cych
warunków prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w Maroku.
Reforma systemu zamówie  publicznych mia a na celu przede wszystkim:
– pobudzenie konkurencji,
– zwi kszenie przejrzysto ci procesu przyznawania zamówie ,
– ochron  praw przedsi biorstw m.in. dzi ki uproszczeniu i uporz dkowaniu obowi zuj cej

procedury.
Pobudzeniu konkurencji i zwi kszeniu udzia u firm w przetargach og aszanych w KM maj
sprzyja  m.in.:
– bezp atny dost p do dokumentacji przetargowej publikowanej na Maroka skim Portalu

Zamówie  Publicznych (www.marchespublics.gov.ma) oraz w 2 dziennikach (w j zyku
francuskim i arabskim) o zasi gu krajowym, wybranych przez zleceniodawc ,

– mo liwo  sk adania ofert drog  elektroniczn  poprzez ww. portal, który ma by
stopniowo rozbudowywany (zamieszczanie informacji nt. planowanych programów
zamówie  oraz og oszanych przetargów i ich wyników, publikowanie fragmentów
protoko ów z posiedze  komisji przetargowych i raportów z realizacji zamówie ),

http://www.sgg.gov.ma)./
http://www.sgg.gov.ma/Page_contenu.aspx?cle=12).
http://www.marchespublics.gov.ma/
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– w przypadku du ych zamówie  (od warto ci netto w wysoko ci 1,8 mln MAD /0,16 mln
EUR/ dla dostaw dóbr i us ug i od 65 tys. MAD /5,7 tys. EUR/ dla wykonywanych robót),
wyd enie z 21 do 40 dni okresu, który musi up yn  od publikacji informacji o
og oszonym przetargu do terminu sk adania ofert.

Do zwi kszenia przejrzysto ci procesu przyznawania zamówie  maj  si  przyczyni  przyj te
postanowienia dotycz ce:
– zakazu korupcji (aktywnej i pasywnej),
– obowi zku zachowania pow ci gliwo ci i tajemnicy s bowej,
– okre lenia kryteriów oceny ofert,
– wymogu przedstawienia odrzuconym oferentom stosownego uzasadnienia decyzji komisji

przetargowej, które ma by  zachowane przez zleceniodwac  przez 5 lat,
– obowi zku publikowania na portalu zamówie  publicznych g ównych dokumentów i

decyzji dotycz cych przeprowadzonej procedury przetargowej.
Proces uproszczenia i uporz dkowaniu obowi zuj cej procedury obj  m.in.:

– zebranie w jednym tek cie rozproszonych wcze niej dyspozycji,
– podanie brakuj cych w poprzednim dekrecie definicji niektórych terminów oraz

wprowadzenie nowych poj ,
– uregulowanie podwykonawstwa (nie mo e ono m.in. przekroczy  50 % warto ci

zamówienia),
– zmniejszenie czasu trwania niektórych etapów procedury,
– wprowadzenie równego traktowania krajowych i zagranicznych oferentów w zakresie

wymaganych do przedstawienia dokumentów.
Nowy dekret przewiduje nast puj ce formy udzielania zamówie  publicznych: przetarg,
konkurs i procedur  negocjacji. Natomiast zamówienia o niewielkiej warto ci mog  by
rozliczane na podstawie wystawionego kwitu zamówienia.
Informacje nt. og aszanych w KM przetargów dotycz cych zamówie  publicznych s  ju
cz sto dost pne w wersji elektronicznej m.in. na Maroka skim Portalu Zamówie
Publicznych (www.marchespublics.gov.ma) oraz na stronach internetowych poszczególnych
urz dów pa stwowych, w tym ONE (www.one.org.ma), ONCF (www.oncf.ma), ONEP
(www.onep.org.ma). Przewiduje si , e do 2010 roku dokumentacje przetargowe dotycz ce
wszystkich zamówie  publicznych b  dost pne bezp atnie na www.marchespublics.gov.ma.

5.5. Ochrona w asno ci przemys owej i intelektualnej.
Od 1971 roku Maroko jest cz onkiem wiatowej Organizacji W asno ci Intelektualnej

(WIPO). Jest te  stron  nast puj cych konwencji i porozumie :
Konwencji berne skiej o ochronie dzie  literackich i artystycznych (od 1917 roku),
Konwencji paryskiej o ochronie w asno ci przemys owej (od 1917 roku),
Porozumienia madryckiego o mi dzynarodowej rejestracji znaków towarowych (od
1917 roku),
Porozumienia madryckiego dotycz cego zwalczania fa szywych. i oszuka czych
oznacze  pochodzenia towarów (od 1917 roku),
Porozumienia haskiego dotycz cego mi dzynarodowego depozytu wzorów
przemys owych (od 1930 roku),
Porozumienia nicejskiego dotycz cego mi dzynarodowej klasyfikacji. towarów i
us ug dla celów rejestracji znaków (od 1966 roku),
Powszechnej konwencji o prawie autorskim (od 1972 roku),
Konwencji brukselskiej dotycz cej przekazywania sygna ów przenosz cych programy
drog  satelitarn  (od 1983 roku),
Traktatu z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego (od 1993 roku),
Uk adu o Wspó pracy Patentowej (PCT) (od 1999 roku),

http://www.marchespublics.gov.ma/
http://www.one.org.ma/
http://www.oncf.ma/
http://www.onep.org.ma)./
http://www.marchespublics.gov.ma./
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Protoko u do Porozumienia madryckiego o mi dzynarodowej rejestracji znaków (od
1999 roku),
Mi dzynarodowej Konwencji Ochrony Nowych Odmian Ro lin (UPOV) (od 2006
roku).

Na mocy ustawy nr 13-99 z dnia 3 stycznia 2000 roku utworzony zosta  (z po czenia
istniej cego wcze niej urz du oraz Centralnego Rejestru Handlowego) Maroka ski Urz d

asno ci Przemys owej i Handlowej (OMPIC), który podlega Ministerstwu Przemys u,
Handlu (Wewn trznego) i Nowych Technologii. Do zada  OMPIC nale y m.in. rejestracja i
zarz dzanie w asno ci  przemys ow  (patenty na wynalazki, wzory przemys owe, znaki
towarowe, nazwy handlowe).
Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi zajmuje si  podlegaj ce Ministerstwu Informacji
Maroka skie Biuro Prawa Autorskiego (BMDA), utworzone dekretem nr 2.64.406 z dnia 8
marca 1965 roku, a ochron  nowych odmian ro lin – Ministerstwo Rolnictwa i Rybo ówstwa
Morskiego.
Zobowi zania Maroka wynikaj ce z Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw

asno ci intelektualnej (TRIPS) przyczyni y si  do rewizji ca ego krajowego ustawodawstwa
obowi zuj cego w tym zakresie od dziesi cioleci.
Ostatnie zmiany w dziedzinie ochrony asno ci przemys owej wnios a og oszona Dahirem
nr 1-05-190 z dnia 14 lutego 2006 roku ustawa nr 31-05 nowelizuj ca ustaw  nr 17-97 o
ochronie w asno ci przemys owej.
W zakresie ochrony asno ci literackiej i artystycznej, ustawa nr 34-05 og oszona
Dahirem nr 1-05-192 z dnia 14 lutego 2006 roku znowelizowa a wcze niej obowi zuj
ustaw  nr 2-00 o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Natomiast ochron nowych odmian ro lin reguluje ustawa nr 9-94 og oszona Dahirem nr 1-
96-255 z dnia 21 stycznia 1997 roku.
Najcz ciej spotykanymi w Maroku przest pstwami z zakresu w asno ci intelektualnej s
podrabianie i piractwo kaset audio i wideo, znaków oraz wzorów przemys owych.
Rynek maroka ski jest zarówno odbiorc  towarów podrabianych (pochodz cych g ównie z
Azji), jak i miejscem ich tranzytu. W niektórych sektorach (tekstylno-odzie owy i skórzany)
KM jest nawet producentem tego typu wyrobów.

5.6. Informacja o aktach prawnych

Akty prawne reguluj ce aktywno  inwestorów zagranicznych
Karta inwestycji (Charte de l'investissement) zosta a opublikowana w Dzienniku Urz dowym
(Bulletin officiel) nr 4336 z 6 grudnia 1995 roku. Jej tekst jest dost pny na stronie
internetowej Sekretariatu Generalnego Rz du (http://www.sgg.gov.ma/NavFR.aspx?id=702)
oraz na portalu prawno-s dowym maroka skiego Ministerstwa Sprawiedliwo ci
(http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/affaire/la%20charte%20de%20l'investiss
ement.htm).
Wysi ki podejmowane w ostatnich latach przez rz d maj  na celu rozszerzenie i zwi kszenie
atrakcyjno ci maroka skiej oferty inwestycyjnej dotycz cej sektorów priorytetowych. Oferta
skierowana do inwestorów jest kompleksowa. Do jej atutów nale  propozycje w zakresie
odpowiedniej infrastruktury z wysok  jako ci  us ug towarzysz cych, zach ty inwestycyjne,
programy kszta cenia zawodowego. Opieraj c si  na wcze niejszych do wiadczeniach w
zakresie stref przemys owych, rozwini to now  koncepcj  zagospodarowania obszarów
przeznaczonych pod inwestycje. Obecnie tworzone strefy oferuj  pe  gam  us ug
towarzysz cych, które maj  przyczyni  si  do obni enia kosztów i zwi kszenia
konkurencyjno ci firm. Systemem zach t obj te s  inwestycje przemys owe m.in. w takich
sektorach, jak podwykonawstwo dla przemys u samochodowego, elektronicznego i lotniczego
oraz produkcja zwi zana z nanotechnologi , mikroelektronik  i biotechnologi .

http://www.sgg.gov.ma/NavFR.aspx?id=702
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/affaire/la%20charte%20de%20l'investiss
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Ze wsparcia Funduszu Hasana II na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Spo ecznego mog
korzysta  projekty inwestycyjne na sum  ponad 5 mln MAD /450 tys. EUR/ przy nak adach
na wyposa enie przekraczaj cych 2,5 mln MAD /225 tys. EUR/. Jednak maksymalny wk ad
Funduszu nie mo e przekroczy  10 % warto ci inwestycji, ani sumy 20 mln MAD /1,8 mln
EUR/.
Natomiast pomoc dla du ych inwestycji przekraczaj cych 200 mln MAD /18 mln EUR/ i
tworz cych 250 bezpo rednich i sta ych miejsc pracy obejmuje:
– zwolnienie z ce  i podatku VAT produktów importowanych przeznaczonych na realizacj

projektu inwestycyjnego,
– wk ad w zakup gruntów,
– pomoc w realizacji infrastruktury zewn trznej,
– wsparcie w zakresie kszta cenia zawodowego.
Ca kowita wielko  pomocy nie mo e by  jednak wy sza od 5 % warto ci inwestycji.

ród argumentów przemawiaj cych za inwestowaniem w KM wymienia si  m.in.:
- ewoluuj cy system zach t,
- te same zach ty przewidziane dla inwestorów krajowych i zagranicznych,
- korzystne regulacje celne (w tym maksymalne c o na import dóbr inwestycyjnych

wynosz ce 2,5 %, zerowa stawka celna dla dóbr inwestycyjnych importowanych z UE
lub w ramach inwestycji o warto ci przekraczaj cej 18 mld EUR, mo liwo  korzystania
z procedury odprawy czasowej przy przywozie surowców, które po przeróbce zostan
powrotnie wywiezione, stosowanie procedury sk adu wolnoc owego dla firm
eksportowych),

- sprzyjaj cy system dewizowy (prawo do posiadania konta w dirhamach wymienialnych,
mo liwo  zachowania 50 % wp ywów w dewizach, swobodny transfer zysków,
dywidend, kapita u),

- ulgi podatkowe (zwolnienie eksportu dóbr i us ug z podatku od dochodów firm, w ci gu
pierwszych 5 lat i obni enie podatku do 17,5 % w nast pnych latach, ca kowite
zwolnienie z op at rejestracyjnych przy nabywaniu gruntów, zwolnienie z podatku
miejskiego w ci gu pierwszych 5 lat).

Maroka skie w adze podkre laj , e uregulowania prawne dotycz ce inwestycji maj  na celu
uproszczenie procedur administracyjnych, redukcj  kosztów inwestycji, obni enie obci
podatkowych, preferencyjne traktowanie firm eksportowych oraz dzia alno ci w niektórych
sektorach.

Kwestie podatkowe
Ustawa ramowa z 1984 radykalnie zreformowa a maroka ski system podatkowy i
dostosowa a go do nowoczesnych standardów. W 1986 roku wprowadzono podatek VAT
(taxe sur la valeur ajoutée – TVA), w 1987 roku podatek od dochodów firm (impôt sur les
sociétés – IS), a w 1989 roku ustanowiono ogólny podatek dochodowy od osób fizycznych
(impôt général sur le revenu – IGR), który zosta  zast piony od 1 stycznia 2006 roku
podatkiem dochodowym od osób fizycznych (impôt sur le revenu – IR).
Rozpoczynaj c stopniowe znoszenie ce  przewidziane postanowieniami Uk adu
Stowarzyszeniowego z Uni -Europejsk , Maroko wesz o w drug  faz  reformy maj cej na
celu popraw  struktury podatków i usprawnienie zarz dzania systemem podatkowym.
Kontynuowana jest te  rozpocz ta kilka lat temu reorganizacja i modernizacja maroka skiej
administracji skarbowej.
Kolejny post p w reformowaniu systemu podatkowego odnotowano w roku 2007. Ustawa
bud etowa usankcjonowa a przyj cie Ogólnego kodeksu podatków, który wszed  w ycie 1
stycznia 2007 roku. Jego opracowanie by o ukoronowaniem rozpocz tego w 2004 roku
procesu upraszczenia i harmonizacji systemu podatkowego. Kodeks zgrupowa  ca
przepisów znajduj cych si  dot d w ró nych aktach prawnych.
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Nowe dyspozycje dot. podatków s  zawarte w ustawie bud etowej na 2009 rok (Loi des
finances 2009), której tekst jest dost pny na stronie internetowej Sekretariatu Generalnego
Rz du (http://www.sgg.gov.ma/ACT/Loi_Finance09_Fr.pdf).
Ogólny kodeks podatków na 2009 rok (Code Général des Impôts – 2009) jest opublikowany
na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Finansów
(http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=53,17813873&_dad=portal&_schema=PO
RTAL).
Kodeks ten stanowi jedyn  referencj  w zakresie przeprowadzania kontroli i rozwi zywania
sporów podatkowych.
Z uwagi na z ono  systemu podatkowego i zmiany wprowadzane w kolejnych ustawach
bud etowych, w przypadku rzeczywistego zainteresowania konieczne jest korzystanie z us ug
lokalnego doradztwa podatkowego i finansowego.
Do podstawowych podatków obowi zuj cych w Maroku nale :
Podatek od dochodów firm (IS)
Opodatkowaniu podatkiem IS podlegaj  dochody uzyskiwane przez przedsi biorstwa i inne
osoby prawne. Od 1 stycznia 2008 roku podstawowa stawka podatku zosta a obni ona z 35 %
do 30 %, a dla firm z sektora finansowego z 39,6 % do 37 %. Istniej  te  stawki specyficzne.
Dla przedsi biorstw zagranicznych nie maj cych sta ej siedziby w Maroku mo liwe jest
stosowania podatku zrycza towanego (8 %) lub potr canego u ród a (10 % i 20 %)..
Podatek od dochodów firm charakteryzuje si  licznymi zwolnieniami podatkowymi
ca kowitymi lub cz ciowymi, które mog  by  sta e lub czasowe, regionalne lub sektorowe.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (IR)
Podatek IR obowi zuje osoby fizyczne i spó ki osób fizycznych. Opodatkowaniem obj te s
zarobki i dochody uzyskane z tytu u wykonywanej pracy zawodowej oraz dochody z
nieruchomo ci ziemskich i kapita owe. Dochody rolnicze s  zwolnione z podatku do ko ca
2013 roku.
Stawki podatku od wynagrodze  wynosz  0 % (zwolnione z IR s  dochody roczne, które nie
przekraczaj  28 tys. MAD2), 12 %, 24 %, 34 %, 38 % oraz 40 % (dla dochodów powy ej 150
tys. MAD).
Podobnie jak w przypadku podatku IS, istnieje szereg rodków derogacyjnych stosowanych
dla podatku IR (szczególnie w zakresie dzia alno ci zwi zanych z eksportem,
nieruchomo ciami i turystyk ).
Podatek VAT
Podatek od towarów i us ug jest pobierany przy wszystkich operacjach zwi zanych z
dzia alno ci  handlow , przemys ow  i rzemie lnicz , ze wiadczeniem us ug, z
wykonywaniem wolnych zawodów i przeprowadzaniem transakcji importowych.
Stawka podstawowa wynosi 20 %, a stawki zredukowane 14 %, 10 % i 7 %. Specyficzne
podatki VAT (obliczane w oparciu o wolumen towarów) stosowane s  m.in. przy dostawach i
sprzeda y napojów alkoholowych, wyrobów (innych ni  narz dzia) z metali szlachetnych
(z oto, srebro, platyna).
Z podatku VAT zwolniona jest znaczna liczba produktów przeznaczonych do konsumpcji
wewn trznej. Opodatkowanie to nie dotyczy równie  dzia alno ci rolniczej. Dla eksporterów
(produktów lub us ug) przewidziane s  procedury zawieszaj ce.

2 redni kurs dirhama w stosunku do euro w 2008 roku: 1 EUR = 11,348 MAD.

http://www.sgg.gov.ma/ACT/Loi_Finance09_Fr.pdf).
http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=53,17813873&_dad=portal&_schema=PO

