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W strefach wolnego handlu ZEA zagraniczne podmioty mogą mieć w 100 proc. swoje inwestycje, a własność
towarów może być przenoszona między licencjobiorcami strefy wolnego handlu, kapitał może być w pełni
wywożony, a przywóz, wywóz i składowanie towarów jest zwolnione z cła i podatków przez okres licencji.
Ponadto, przewidziane są ulgi podatkowe dla zarejestrowanych podmiotów gospodarczych i ich pracowników, np.
wakacje podatkowe lub zwolnienia.
Dla każdej FTZ, przepisy specyﬁczne dla poszczególnych stref określają organ zarządzający, zakres dozwolonych
działań i wymogi formalne dla utworzenia ﬁrmy i różnych działań.
Podmioty gospodarcze zamierzające działać w FTZ muszą dokonać rejestracji albo jako oddział spółki
zagranicznej, spółka strefy wolnego handlu (FZC/ FZCO) albo jako przedsiębiorstwo strefy wolnego handlu (FZE),
w zależności od ich wkładu kapitałowego, liczby właścicieli/ jednostek powiązanych i regulacji poszczególnych
FTZ. Instalacje typu oﬀ-shore są dopuszczalne w niektórych FTZ.
Oprócz rejestracji, każdy uczestnik FTZ musi uzyskać licencję FTZ. Licencjobiorcy FTZ mogą prowadzić
działalność wskazaną na ich licencjach, które są podzielone na licencje ogólnego obrotu handlowego,
przemysłowe i usługowe (np. doradztwo lub logistyka).
Regulacje prawne ZEA określające przywóz towarów zakazanych i objętych ograniczeniami na terytorium celnym
ZEA mają również zastosowanie do licencji dla stref wolnego handlu. Wszystkie transakcje należy zgłaszać
organom celnym.
W momencie wprowadzenia i wyprowadzenia towarów, obowiązkowe są zatwierdzone przez organy celne
potwierdzenia przywozu/ wywozu. Potwierdzenia przywozu muszą być wystawiane na nazwiska poszczególnych
licencjobiorców. Sprzedaż detaliczna nie jest dopuszczalna w strefach wolnego handlu.
W ZEA istnieją następujące ogólne strefy wolnego handlu:
Al-Ajman Free Zone
Abu Dhabi Airport Free Zone (ADAFZ)
Khalifa Port and Industrial Free Zone (KPIZ) in Abu Dhabi
Dubai Airport Free Zone (DAFZ)
Al Fujayrah Free Zone
Hamriyah Free Zone (Sharjah)
Jabal 'Ali Free Zone (JAFZ) in Dubai
Ra's Al Khaimah Free Trade Zone (RAKFTZ)
Sharjah Airport Free Zone (Saif Free Zone)
Umm Al Quwain Free Zone (Ahmed Bin Rasheed Free Zone)
Ustanowiono specjalne strefy wolnocłowe dla różnych grup produktów i/lub usług. W Dubaju
funkcjonują następujące specjalne strefy wolnocłowe:
Dubai Internet City
Dubai Media City
Dubai Gold and Diamond Park
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Dubai Cars and Automotive Zone (DUCAMZ)
Dubai Knowledge Village
Dubai International Financial Center (DIFC)
Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)
Dubai Technopark
Utworzono również specjalistyczne parki biznesowe, a kolejne strefy wolnocłowe są w fazie planowania lub
budowy.
Wraz z ustawą nr 13/2011 Dubaj wydał nowe przepisy, które pozwalają ﬁrmie strefy wolnocłowej na prowadzenie
określonej działalności handlowej poza FTZ, czyli na obszarze celnym samego Dubaju.
Jednak przepisy wykonawcze ustawy muszą jeszcze zinterpretować dokładny zakres, prawa i obowiązki tych ﬁrm
FTZ. Organem odpowiedzialnym jest Departament Rozwoju Gospodarczego w Dubaju, z którym można się
skontaktować pod adresem: P.O. Box 13223, AE-Dubaj, numery telefonów: +971 4 2229922, 2020201, numer
faksu: +971 4 2225577.
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