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Nhằm phục vụ nhu cầu thông tin về lĩnh vực đầu tư tại Ma-rốc, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc xin trân trọng giới thiệu tới 

các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam quan tâm tham khảo Luật khung số 18-95- Điều lệ quy định về đầu tư tại Ma-rốc.  

 

Luật này khái quát các quy định và ưu đãi, cũng như các yếu tố liên quan đến các dự án đầu tư tại Ma-rốc.  

 

Hàng năm, Luật Ngân sách bổ sung của Ma-rốc được Nghị viện thông qua vẫn có những cập nhật đối với một số lĩnh vực cụ thể. Bên 

cạnh đó, hoạt động đầu tư trong một số lĩnh vực nhất định cũng có những quy định riêng. Tuy vậy, những cập nhật và quy định riêng đều dựa trên 

cơ sở Luật 18-95 về Điều lệ đầu tư này.  

 

 

Kính gửi các quý doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm tham khảo. 
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LUẬT KHUNG SỐ 18 -95  

 ĐIỀU LỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ 

                               --------------- 

 

Mục đích của Điều lệ Đầu tư  

Điều I 

 

Mục đích của Điều lệ đầu tư được xác định căn cứ các điều khoản 
thuộc Khổ 2 Điều  45 của Hiến pháp Ma-rốc. Mục đích cơ bản của 
Nhà nước nhằm phát triển và xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường 
và các điều kiện đầu tư, rà soát những lĩnh vực ưu đãi thuế và áp 
dụng các biện pháp khuyến khích phát triển đầu tư.   
 

Điều II 

 

Những biện pháp được phê duyệt trong Điều lệ này nhằm khuyến 

khích đầu tư thông qua:  

-Giảm gánh nặng thuế đối với các giao dịch nhập khẩu nguyên 

liệu, công cụ, dụng cụ, hàng thiết bị và mặt bằng cần thiết cho việc 

thực hiện dự án đầu tư.   

-Giảm tỷ lệ đánh thuế đối với thu nhập và các khoản lợi nhuận; 

-Hỗ trợ bằng chế độ thuế ưu đãi vì sự phát triển vùng và địa 

phương; 

-Tăng sự đảm bảo đã thỏa thuận với các nhà đầu tư thông qua sắp 

xếp và hoàn các khoản thuế nhà nước và địa phương; 

-Xúc tiến thị trường tài chính offshore, các khu ngoại quan xuất 

khẩu và khu kho bãi công nghiệp miễn thuế;  

-Chia sẻ hợp lý gánh nặng thuế và áp dụng tốt các quy tắc về tự do 

cạnh tranh, nhất là rà soát những lĩnh vực áp dụng miễn thuế.  

Bên cạnh đó, các biện pháp này còn nhằm: 

-Đẩy mạnh và khuyến khích xuất khẩu; 

-Xúc tiến việc làm ; 

-Giảm chi phí đầu tư ;  

-Sử dụng hợp lý nguồn nước và năng lượng ;  

-Bảo vệ môi trường. 

 

  

Biện pháp thuế 

Thuế quan 

 

Điều III 

 

Thuế quan bao gồm các khoản phí và thuế nhập khẩu được quy 
định như sau : 

-Thuế nhập khẩu không thấp hơn mức 2,5% giá trị hàng hóa giao 

dịch; 

- Hàng hóa là thiết bị, vật liệu, công cụ, dụng cụ, cũng như các 

phần kèm theo, bộ phận và phụ tùng rời…được đánh giá là cần 

thiết phục vụ xúc tiến và phát triển dự án đầu tư, được miễn thuế 

nhập khẩu mức tối thiểu 2,5% giá trị và tối đa 10% giá trị giao 

dịch; 

- Hàng hóa là thiết bị, vật liệu, công cụ, dụng cụ, cũng như các 

phần kèm theo, bộ phận và phụ tùng rời nêu trên được miễn các 

khoản phí nhập khẩu, có cân nhắc đến các lợi ích đối với nền kinh 

tế quốc dân.  
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Thuế giá trị gia tăng 

 

Điều IV 

 

Miễn thuế giá trị gia tăng trong nước và tại thời điểm nhập khẩu 

đối với hàng hóa thiết bị, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ được 

đăng ký thông qua một tài khoản nhà đầu tư cố định, được cho 

phép khấu trừ thuế phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan 

đến thuế giá trị gia tăng.  

Các doanh nghiệp là chủ thể thuộc diện điều chỉnh đã thanh toán thuế 

giá trị gia tăng tại thời điểm nhập khẩu hoặc khi nhận được hàng tại 

địa phương đang đầu tư được hưởng quyền hoàn thuế giá trị gia tăng. 

 

Phí đăng ký  

 

Điều V 

 

Miễn các khoản phí đăng ký đối với mặt bằng phục vụ thực hiện 

dự án đầu tư, ngoại trừ các hoạt động sau : 

Bảo lưu thực hiện dự án trong thời hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày 

được cấp phép mặt bằng. Vượt thời hạn trên, chủ đầu tư phải đóng 

phí đăng ký 2,5% giá trị mặt bằng.  

  

a. Mặt bằng phục vụ giao dịch phân lô và các công trình xây dựng; 

b. Các công trình xây dụng nêu trên được thục hiện bởi các cá nhân hoặc 

doanh nghiệp, các cơ sở tín dụng hoặc công ty bảo hiểm phải đóng phí 

đăng ký tối đa 0,50% vốn đóng góp vào công ty tại thời điểm thành lập 

hoặc khi tăng vốn điều lệ doanh nghiệp.  

 . 

Đóng góp xã hội (thuế đoàn kết quốc gia)  

 

Điều VI 

 

Thuế đoàn kết quốc gia được miễn cho các doanh nghiệp đầu tư. 

Các khoản thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp được miễn thuế 

đoàn kết quốc gia như biện pháp khuyến khích đầu tư tương đương 

25% tổng thuế mà thông thường doanh nghiệp phải đóng nếu 

không được miễn.  

  

 

Thuế doanh nghiệp (tương tự thuế doanh thu) 

 

Điều VII 

 

a. Mức thuế doanh nghiệp tối đa là 35%.  

b. Các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm hoặc dịch vụ được 

hưởng, căn cứ trên  tổng giao dịch kinh doanh xuất khẩu, những lợi 

thế và ưu đãi đặc biệt, có thể được miễn tối đa toàn bộ thuế doanh 

nghiệp trong thời hạn 5 năm và được giảm 50% sau giai đoạn 5 

năm.  

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu dịch vụ, các miễn và giảm 

thuế nêu trên không được áp dụng đối với các giao dịch xuất khẩu 

thực hiện bằng đồng ngoại tệ.  

c. Các doanh nghiệp được đặt tại các vùng hoặc tỉnh ở nơi mà 

mức độ phát triển kinh tế đòi hỏi áp dụng chế độ thuế ưu đãi, sẽ 

được hưởng mức giảm 50% thuế doanh nghiệp trong 5 năm giao 

dịch đầu tiên kể từ ngày dự án đi vào khai thác chính thức, ngoại 

trừ những cơ sở ổn định (dự án) của các doanh nghiệp không có trụ 

sở tại Ma-rốc, các nhà cung ứng lao động, cung ứng dịch vụ, cơ sở 

tín dụng, công ty bảo hiểm và công ty bất động sản.  
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d. Các doanh nghiệp thủ công mà các công đoạn sản xuất và 
sản phẩm là kết quả của quá trình lao động cơ bản bằng tay, được 
hưởng mức giảm 50% thuế doanh nghiệp trong 5 năm giao dịch 
đầu tiên kể từ ngày dự án đi vào khai thác chính thức, bất kể trụ sở 
đặt tại đâu.  

 
Thuế thu nhập 

Điều VIII 

 

a. Ma-rốc áp dụng danh mục thuế thu nhập, mức thuế tối đa không 

vượt quá 41,5% tổng thu nhập. 

b. Căn cứ trên tổng giao dịch kinh doanh xuất khẩu, doanh nghiệp 

xuất khẩu các sản phẩm hoặc dịch vụ được hưởng các ưu đãi đặc 

biệt, có thể được miễn tối đa toàn bộ thuế thu nhập trong thời hạn 

5 năm và được giảm 50% sau giai đoạn này.  

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu dịch vụ, các miễn và giảm 

thuế nêu trên không được áp dụng cho các giao dịch xuất khẩu 

thực hiện bằng đồng ngoại tệ.  

c. Các doanh nghiệp đặt tại các vùng hoặc tỉnh ở nơi mà mức độ phát 

triển kinh tế đòi hỏi áp dụng chế độ thuế ưu đãi, sẽ được hưởng 

mức giảm 50% thuế doanh nghiệp trong 5 năm giao dịch đầu tiên 

kể từ ngày dự án đi vào khai thác chính thức , ngoại trừ các cơ sở 

ổn định (dự án) của các doanh nghiệp không có trụ sở tại Ma-rốc, 

các công ty cung ứng lao động, cung ứng dịch vụ, cơ sở tín dụng, 

công ty bảo hiểm và các công ty bất động sản.  

d. Các doanh nghiệp thủ công mà các công đoạn sản xuất và sản 
phẩm là kết quả của quá trình lao động cơ bản bằng tay, được 
hưởng mức giảm 50% thuế doanh nghiệp trong 5 năm giao dịch 
đầu tiên kể từ ngày dự án đi vào khai thác chính thức, bất kể trụ sở 
đặt tại đâu.  

e. Để được hưởng các ưu đãi trên, cần trải qua quá trình kê khai, tính 

toán và kiểm tra thường xuyên phù hợp với pháp luật hiện hành.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Khấu hao  

 

Điều IX 

 

Đảm bảo duy trì tính khấu hao đối với hàng hóa thiết bị trong giai 

đoạn quy định tại Điều I ở trên và các biện pháp phê duyệt liên 

quan đến thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập có liên quan đến khía 

cạnh khấu hao tài sản.  

 

Các điều khoản đầu tư liên quan đến thuế doanh 

nghiệp và thuế thu nhập 

 

Điều X 

 

Doanh nghiệp được hưởng khoản khấu trừ tính thuế trong giới hạn 

20% lợi nhuận tài khóa trước thuế để thực hiện đầu tư vào hàng 

hóa thiết bị, công cụ, dụng cụ và khoản khấu trừ này không vượt 

quá 30% giá trị đầu tư, ngoại trừ mặt bằng và các công trình xây 

dựng không phục vụ cho mục đích sử dụng chuyên dụng của dự án, 

cũng như các phương tiện vận tải phục vụ du lịch.  
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Doanh nghiệp lĩnh vực mỏ và khai khoáng được hưởng một khoản 

khấu trừ không tính thuế phục vụ tái tạo quặng mỏ phù hợp với các 

quy định pháp lý liên quan đến thuế doanh nghiệp hoặc thuế thu 

nhập.  

Các khoản khấu trừ được sử dụng phù hợp với mục đích quy định 

thông qua một tài khoản bổ sung tạm thời mang tên *Cung ứng 

phục vụ đầu tư*. 

Khoản tiền đăng ký trong tài khoản này chỉ được sử dụng để :  

-Tăng, điều chỉnh vốn. 

-Hoặc để bù các khoản thâm hụt kinh doanh, rủi ro trước đó.  

 

Thuế lợi nhuận bất động sản 

 

Điều XI 

 

Nhằm khuyến khích xây dựng nhà ở xã hội, miễn thuế lợi nhuận bất 

động sản, lợi nhuận của các cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư 

trong lần chuyển nhượng đầu tiên đối với các công trình cơ sở phục 

vụ mục đích nhà ở, với điều kiện việc chuyển nhượng này không 

mang tính chất đầu cơ và công trình đảm bảo tính chất nhà ở xã hội.  

 

Thuế giấy phép 

 

Điều XII 

 

Miễn thuế giấy phép đối với tất cả các cá nhân và thể nhân thực 
hiện hoạt động hành nghề công nghiệp hoặc thương mại tại Ma-
rốc trong giai đoạn 5 năm tính từ ngày bắt đầu triển khai hoạt 
động. 

  

Việc miễn thuế này không áp dụng đối với các cơ sở của công ty và 

doanh nghiệp không có trụ sở tại Ma-rốc, nhà cung ứng lao động, 

cung ứng dịch vụ, các cơ sở tín dụng, công ty bảo hiểm và các công 

ty bất động sản.  

 

Thuế đô thị 

 

Điều XIII 

 

Miễn thuế đô thị đối với các công trình xây dựng mới, các hạng 

mục bổ sung đối với các công trình, cũng như những thiết bị, thành 

phần cấu thành của các cơ sở sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ trong 

giai đoạn 5 năm kể từ khi xây dựng, lắp đặt.  

Việc miễn thuế này không áp dụng đối với các cơ sở của công ty 

và doanh nghiệp được nêu tại khổ cuối Điều XII, các doanh nghiệp 

tín dụng- cho thuê, có liên quan tới các công trình, thiết bị mua cho 

khách hàng của doanh nghiệp.  

 

Thuế địa phương 

 

Điều XIV 

 

Liên quan đến thuế địa phương, tiến hành đơn giản hóa và cân đối 

hài hòa tỷ lệ áp thuế tối đa và cơ sở tính thuế, thích ứng, điều chỉnh 

phù hợp cần thiết để xúc tiến và phát triển đầu tư. 
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Biện pháp tài chính, quỹ, hành chính và 

các biện pháp khác 

 

Điều XV 

 

Các biện pháp này nhằm mục đích:  

- Tự do chuyển lợi nhuận và vốn đối với các doanh nghiệp triển 

khai đầu tư bằng ngoại tệ; 

-Thiết lập quỹ dự trữ tài chính nhằm triển khai các dự án đầu tư; 

xác định mức độ tham gia của Nhà nước và thẩm định mặt bằng 

cần thiết cho dự án đầu tư; 

-Định hướng và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án thông qua việc 

thành lập một cơ quan đầu mối nhà nước hợp nhất ;  

-Đơn giản hóa và giảm nhẹ các thủ tục hành chính có liên quan đến 

các dự án đầu tư. 

 

Quy định hối đoái 

 

Điều XVI 

 

Các cá nhân và doanh nghiệp mang quốc tịch nước ngoài, thường 

trú hay không thường trú, cũng như các cá nhân và doanh nghiệp 

Ma-rốc ở nước ngoài thực hiện đầu tư tại Ma-rốc bằng ngoại tệ, 

được hưởng trong khuôn khổ dự án đầu tư của mình các quy định 

hối đoái và đảm bảo chế độ quy đổi tự do nhằm: 

-Chuyển lợi nhuận sau thuế không giới hạn về số lượng và thời hạn 
chuyển; 

-Chuyển sản phẩm là kết quả của nhượng quyền hoặc thanh lý một 
phần hay toàn bộ dự án đầu tư, bao gồm cả khoản lãi phát sinh.  

 

Nhà nước chịu trách nhiệm chi phí 

 

Điều XVII 

 

Đối với các chương trình đầu tư quan trọng về lượng vốn, tạo ra 

lượng lao động ổn định, dự án tại các vùng Nhà nước thu hút, đảm 

bảo chuyển giao công nghệ, dự án có đóng góp vào bảo vệ môi 

trường,…các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể trao đổi, đàm phán 

với Nhà nước hợp đồng và thỏa thuận riêng, bên cạnh những lợi 

thế ưu đãi phê duyệt trong Luật khung này và những văn bản pháp 

lý nhằm triển khai áp dụng Luật, theo đó có thể được miễn một 

phần, cụ thể như sau: 

-Chi phí mặt bằng cần thiết để triển khai dự án đầu tư; 

-Chi phí cơ sở hạ tầng ngoài dự án; 

-Chi phí đào tạo nhân công, nhân lực lao động.  

 

Các hợp đồng, thỏa thuận với Nhà nước nêu trên có thể có các điều 

khoản quy định về quy tắc chia sẻ lợi nhuận, rủi ro, gắn liền với dự 

án đầu tư giữa Nhà nước Ma-rốc và nhà đầu tư nước ngoài, phù 

hợp với các công ước và thỏa thuận quốc tế được Ma-rốc công 

nhận trong lĩnh vực trọng tài và giải quyết tranh chấp. 

 

Quỹ xúc tiến đầu tư 

 

Điều XVIII 

 

Thành lập tài khoản mang tên *Quỹ xúc tiến đầu tư* nhằm thực 

hiện các giao dịch gắn với trách nhiệm của Nhà nước về chi phí 

thỏa thuận với nhà đầu tư trong khuôn khổ chế độ các hợp đồng, 

thỏa thuận đầu tư được nêu tại điều trước, cũng như các chi phí cần 

thiết phục vụ xúc tiến đầu tư. 
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Khu công nghiệp 

 

Điều XIX 

 

Tại các vùng và tỉnh nơi mà mức độ phát triển kinh tế đòi hỏi sự hỗ 

trợ đặc biệt của Nhà nước, Nhà nước chịu trách nhiệm một phần chi 

phí xây dựng các khu công nghiệp được thành lập ở vùng, tỉnh đó.  

 

Điều XX 

 

Mỗi khu công nghiệp, tùy diện tích và quy mô, cần thành lập một 

ủy ban quản lý bao gồm thành phần là các chủ thể sử dụng khu 

công nghiệp, chủ thể xúc tiến, cán bộ nhà nước hoặc tư nhân, có 

trách nhiệm quản lý và duy trì tổng thể khu công nghiệp, giám sát 

và đảm bảo an ninh bên trong khu công nghiệp, cũng như thực hiện 

tốt các điều khoản quy định về trách nhiệm của cá nhân và tổ chức 

xúc tiến, cũng như chủ thể sử dụng khu công nghiệp đó.  

 

Điều XXI 

Thành lập một đơn vị hành chính, có trách nhiệm tiếp đón, hướng 

dẫn, thông tin và hỗ trợ các nhà đầu tư, đồng thời xúc tiến các dự 

án đầu tư.  

 

Giảm nhẹ thủ tục hành chính 

 

Điều XXII 

Thực hiện giảm nhẹ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên 

quan tới việc triển khai các dự án đầu tư. Trong trường hợp duy trì 

cấp phép hành chính là cần thiết nhằm hỗ trợ thực hiện các ưu đãi 

được phê duyệt trong khuôn khổ Luật khung này, việc cấp phép 

cần được bàn bạc, thỏa thuận, xin ý kiến và trong thời gian ấy, 

chức trách hành chính bảo lưu quyền giữ im lặng trước các đề nghị 

có liên quan trong thời hạn tối đa 60 ngày, tính từ ngày đề nghị 

được tiếp nhận.  

  

 

Điều khoản chuyển tiếp 

 

Điều XXIII 

 

Đảm bảo các quyền cho các nhà đầu tư liên quan tới các ưu đãi 

được hưởng, căn cứ vào quy định pháp luật về các biện pháp 

khuyến khích đầu tư. Những ưu đãi ấy duy trì hiệu lực cho tới khi 

kết thúc thời hạn và những điều kiện đã được thỏa thuận.  

 

  

Lĩnh vực nông nghiệp 

 

Điều XXIV 

 

Các điều khoản của Luật khung này không áp dụng đối với lĩnh vực 

nông nghiệp. Chế độ thuế liên quan đến đầu tư trong lĩnh vực nông 

nghiệp là đối tượng trực thuộc luật riêng.  

 

  

Biện pháp áp dụng 

 

Điều XXV 

 

Luật khung này có hiệu lực phù hợp với các văn bản pháp lý và các 

quy định có liên quan đến triển khai và thực thi Luật.   

Chính phủ triển khai ban hành các văn bản pháp lý và quy định cần 

thiết để thực thi những mục đích được xác định bởi Luật khung 

này.  
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