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UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Administracja podatkowa w Maroku leży w kompetencjach:

• centralnych (VAT, CIT, PIT, od nieruchomości),

• lokalnych (podatek od zamieszkania, podatek zawodowy, licencje etc.).

W marokańskim systemie podatkowym występują dwa rodzaje interpretacji przepisów prawa podatkowego. Interpretacje ogólne (skierowane do wszystkich

podatników) wydaje Minister Finansów. Interpretacje indywidualne wydawane są przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Polska posiada z Marokiem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1997. Tekst umowy oraz wykaz 
zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz na portal.tax.gov.ma.

AKTUALIZACJA: 

04.08.2021

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

MAROKO POLSKA

53 334

https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/
https://portail.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Documentation-fiscale/Conventions-internationales
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PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Opodatkowaniu VAT podlegają towary i usługi, których

dostarczenie odbywa się na terytorium Maroka.

• Obowiązek deklaracji: deklaracja kwartalna jeśli obroty są poniżej

1 000 000 MAD, w przeciwnym wypadku deklaracje miesięczne.

• Odliczenia VAT przysługują na podstawie zaakceptowanych

przepisami dokumentów księgowych.

• 20% - stawka podstawowa.

• 10% - hotele, restauracje, kawiarnie, operacje bankowe,

makarony, ryż, dzieła sztuki.

• 7% - woda i kanalizacja, produkty farmaceutyczne, artykuły

szkolne, mleko w proszku, samochody ekonomiczne.

• 14% - elektryczność, mleko, transport inny niż kolejowy.

VAT

VAT

(w j. francuskim)

• Maroko ma z UE umowę o wolnym handlu i część produktów jest

zwolniona z cła za okazaniem certyfikatu EUR 1.

• Informacje na temat procedur celnych, taryf, dokumentacji

tranzytowej jest dostępna na stronie UC „Douane”, przeglądarce

ADIL i platformie PORTNET.

• Przeglądarka Taryfowa ADIL

• Platforma elektronicznego obiegu dokumentacji tranzytowej:

CŁO

MAROKO 
AKTUALIZACJA: 

04.08.2021

Umowa 

o wolnym 
handlu między 
UE a Marokiem

AKCYZA • Taryfy na poszczególne produkty• Podatek od konsumpcji jest określony przez Dahir, loi n° 1-77-340

du 9 octobre 1977.
AKCYZA 

(w j. francuskim) 

WHT • Obowiązek pobierania podatku i wpłacania przez firmy

wynajmujące nieruchomości od osób fizycznych.

• 10% jeśli roczna wysokość najmu przekracza 120 000 MAD.

• 15% pozostałe.

http://www.douane.gov.ma/adil/
https://www.portnet.ma/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/morocco/
http://www.douane.gov.ma/code/T_code_340_F.htm
http://www.douane.gov.ma/code/T_code_340_F.htm
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• Obowiązek składania deklaracji. Wszystkie obciążenia muszą być
poparte zaakceptowanymi przepisami dokumentami księgowymi.

• Obowiązek zapłaty podatku w formie 4 kwartalnych zaliczek
opartych co do kwoty na wyniku finansowym roku poprzedniego.

• Podatek progresywny::

• 10% - zysk wyższy lub równy 300 000 MAD

• 20% - zysk od 300 001 MAD do 1 000 000 MAD

• 31% - zysk powyżej 1 000 000 MAD

• Dla pewnych typów działalności jak np. prywatne nauczanie

stawka ustalona jest na poziomie 20%.

CIT 
(w j. francuskim)

CIT

MAROKO 
AKTUALIZACJA: 

04.08.2021

• Podstawową formą opodatkowania dochodów jest

opodatkowanie według dwustopniowej skali podatkowej:

• ze stawkami 17,75% i 32%,

• progiem dochodu 85 528 zł,

• degresywną kwotą zmniejszającą podatek.

• Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 MAD

• 10% przy dochodach od 30 001 do 50 000 MAD

• 20% przy dochodach od 50 001 do 60 000 MAD

• 30% przy dochodach od 60 001 do 80 000 MAD

• 34% przy dochodach od 80 001 do 180 000 MAD

• 38% powyżej kwoty 180 000 MAD

• Obowiązek pracodawcy zapłaty podatku od dochodu w miesiącu

po wystąpieniu wynagrodzenia
PIT

PIT 
(w j. francuskim) 

Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne są na portalu podatkowym.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

https://portail.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/92be7479-3792-4618-a2e6-10f74bf80274/CGI+2020+VERSION+FRANCAISE+pdf++02.01.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=92be74
https://portail.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/92be7479-3792-4618-a2e6-10f74bf80274/CGI+2020+VERSION+FRANCAISE+pdf++02.01.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=92be74
https://portail.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/92be7479-3792-4618-a2e6-10f74bf80274/CGI+2020+VERSION+FRANCAISE+pdf++02.01.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=92be74
https://portail.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ang/Dgi-Internet-Ang/Home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Iz9PU30wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJXAT_A0N3YAmmAUEhgY4AU0wgirAY0ZBboRBpqOiIgAMdhJH/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
KRS: 0000109815

Kontakt:
tel.: 22 334 99 55

paih24@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

RYNKI ZAGRANICZNE
Informacje podatkowe

Przygotowanie:
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH 
Departament Partnerstwa i Komunikacji

Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

tel:+48223349955
mailto:paih24@paih.gov.pl
http://www.paih.gov.pl/
https://www.paih.gov.pl/pl
https://twitter.com/PAIH_pl
https://www.linkedin.com/company/polish-investment-and-trade-agency/
https://www.facebook.com/PAIH.gov/
https://www.youtube.com/user/polandinvest/videos

