
Cégalapítás Marokkóban 

Az alábbi rövid összefoglaló arról szól, hogy hogyan lehet Marokkóban külföldi (magyar) cégeknek 

vagy magánszemélyeknek vállalatot alapítani, miért érheti meg, milyen praktikus tudnivalók, 

kedvezmény lehetőségek, konkrét lépések vannak egy ilyen ügylet során. 

 

Miért Marokkó? 

Egy IMF tanulmány szerint 1990 óta Kelet-Európából 20 millió ember, a lakosság 5,5 százaléka 

távozott, főleg Nyugat-Európába. Valószínűleg az utóbbi években felgyorsult elvándorlás most 

érezteti igazán a hatását a magyarországi cégeknél, ami általános munkaerőhiányt okoz. 

Az ország lakossága: kb. 34 M fő 

A lakosság 67,5%-a 34 év alatti. 

23 egyetem van az országban. 

Egyre többen beszélnek angolul a francia és arab nyelv mellett. 

A bérek nagyon kedvezőek egy magyarországi cég szempontjából is. 
 

Az első ajánlott lépés: 

Tanácsadót keresni („advisor” vagy „fiduciaire”), aki a helyi hivatalokon végigvezetve intézi a 

cégalapítást (általában ő a könyvelő és az alap jogi tanácsos is). Amíg nincs meg a végleges 

székhely, általában tudnak székhely szolgáltatást is biztosítani. Ha az alapító nem beszél 

franciául vagy arabul, akkor mindenképpen szüksége lesz egy ilyen helyi tanácsadóra. 

Cégbejegyzés 

Módja: 

Az OMPIC ügynökségnél „Certificate Negatif” igazolást kell beszerezni, amely tanúsítja, hogy a 

választott, vagy ahhoz hasonló névvel nincs még cég regisztrálva Marokkóban, valamint a 

kiadástól számított egy éven belül csak az adott vállalkozás alapíthat az adott a névvel céget. 

Logó levédetésére is van lehetőség, ez a visszaélések miatt erősen ajánlott. 

Várható átfutási idő: 1 hét 

Leányvállalat, vagy külön cég? 

Technikailag nem éri meg lányvállalatot alapítani, mivel Marokkó 3. országnak számít és így különféle 

IFRS standardnek kellene megfelelni könyvelési szinten, ami rendkívüli módon megemeli a havi 

könyvelési díjat. A létrehozott cég kötődését a név mellett a tulajdonosi háttér átfedése jelentheti.  

Adók és járulékok 

Társasági adó: részletes szabályai itt: https://www.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/a969821b-acf7-

4cd4-9f68-3579d3dc0101/impot+sur+societe.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a969821b-acf7-4cd4-

9f68-3579d3dc0101 

ÁFA (TVA) mértéke: 20% 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1607.pdf
http://www.ompic.ma/en


 

Marokkó és az EU közötti kereskedelmi forgalom 

Marokkó és az EU 2000-ben kötött szabadkereskedelmi egyezményt, 2013 óta pedig folynak a 

tárgyalások egy ún. „mély és átfogó szabadkereskedelmi övezet” kialakításáról. A szabadkereskedelmi 

egyezmény értelmében az EU és Marokkó között a vámokat fokozatosan eltörölték, erről bővebb info 

itt található: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/march/tradoc_127906.pdf 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/morocco/ 

 

Kedvezmények 

Bizonyos feltételek teljesülése esetén 5 év köztehermentesség külföldi befektetőknek. (egyedi 

tárgyalás alapján) 

Az ANAPEC minden felvett új marokkói munkavállaló után képzési támogatást fizet a cégnek, mely 

már a betanítási időszakra is jár. 

 

Üzleti környezet (irodabérlet, üzlethelység bérleti díjai) 

Casablanca: iroda: 70-200 MAD/m2 között, üzlethelység: 45-350 MAD/m2 között 

Marrakech iroda:  50-100 MAD/m2 között, üzlethelység: 60-200 MAD/m2 között 

 

A vállalkozásokat segítőmarokkói intézmények: 

Marokkói Befektetési Ügynökség - Agence Marocaine de Développement des Investissements 

http://www.invest.gov.ma/ (konkrét segítség a cégalapítás admninisztratív teendőiben is) 

Regionális Befektetési Központ (Casablanca) CRI (Centre Régional d'Investissement): 

http://www.casainvest.ma/ 

Ipari és Kereskedelmi Tulajdon Marokkói Hivatalánál indul (L’Office Marocain de la Propriété 

Industrielle et Commerciale, OMPIC): http://www.ompic.ma/en 

ANAPEC (Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compètences) (Marokkói 

Munkaügyi Központ) https://www.anapec.org/sigec-app-rv/ 

Adóhivatal: https://www.tax.gov.ma 
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Ajánlott utazás 

 Budapestről Marrakechbe a Ryanair közvetlen járataival, 

 Budapestről Agadirba a Wizz Air közvetlen járataival, 

 Casablancaba az Air France járattal Párizson keresztül átszállással, vagy a TAP 

Portugal légitársasággal Lisszabonon keresztül átszállással, vagy Lufthansa, 

Frankfurton keresztül átszállással.  

 Rabatba az Air France járattal Párizson keresztül átszállással. 

 

 Marokkón belül: A vasúti közlekedés (legalábbis Casablanca és Rabat között) kiváló, 

emeletes vonatok járnak fél óránként, első osztályra kb. 1800Ft a jegy. A vonat 

csendes, légkondicionált, tiszta és ha nincs pályamunka, akkor pontos. A vasúti 

társaság honlapja: http://www.oncf.ma/ 

 

 Nagyobb távolságra, pl. Agadir-Casablanca/Rabat esetében a Royal Air Maroc 

belföldi járata is ajánlott: kb. 200 EUR a retúrjegy 

https://www.royalairmaroc.com/ma-en 

 

Hol érdemes céget alapítani? 
 

Marokkóban az üzleti élet központja Casablanca. A főváros, Rabat az igazgatási központ, a 

kormányzati szervek és hivatalok székhelyei Rabatban vannak. Az ország két turisztikai 

központja Marrakech és Agadir, ezekbe a városokba közvetlen repülőjárat is van Budapestről. 

 

 

Toborzás: 

 

Az ANAPEC széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik a toborozni kívánt helyi munkaerő 

tekintetében. Nagyobb felelősséggel járó pozíciókhoz érdemes egy helyi recruit céggel is 

felvenni a kapcsolatot. 

 

További információk Marokkóról nyaraló vagy Marokkóba tartósan települő 

magyaroknak: 

 Marokkóban élő magyaroknak: https://www.facebook.com/groups/magyarokmarokkoban 

 Marokkóban üdülő magyaroknak: https://www.facebook.com/groups/mindenamimarokko 

 

Magyar külképviselet Marokkóban 

Nagykövet: Tromler Miklós (mission.rba@mfa.gov.hu) 

Konzul: Németh Gábor (nemethg@mfa.gov.hu) 

Külgazdasági attasé: Kolozs András (akolozs@mfa.gov.hu), tel: +212-663-024-564 

17 Zankat Ait Melloul, Route des Zairs, Rabat-Souissi 

https://rabat.mfa.gov.hu/ 
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