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Przemysł motoryzacyjny na Filipinach
1. Charakterystyka ogólna
Przemysł motoryzacyjny na Filipinach obejmuje dwa sektory: montaż pojazdów silnikowych
oraz produkcję części i komponentów do pojazdów silnikowych. Pierwszy z nich jest
pogrupowany według rodzaju pojazdów: samochody osobowe, samochody ciężarowe oraz
motocykle, przy czym prawo filipińskie kategoryzuje je następująco:
− samochody osobowe, to każdy czterokołowy pojazd silnikowy, który jest napędzany
benzyną, olejem napędowym, energią elektryczną czy inną siła napędową
i w pierwszej kolejności jest przeznaczony do przewozu osób, a nie towarów;
− samochody ciężarowe, to pojazdy silnikowe wielokołowe, napędzane benzyną olejem
napędowym, energią elektryczną czy innym paliwem i w pierwszej kolejności są
przeznaczone do transportu osób i/lub towarów, w tym lekkie pojazdy ciężarowe
(LCVs), autobusy, ciężarówki (trucks) oraz pojazdy specjalnego przeznaczenia
(np. ambulanse, pojazdy straży pożarnej i podobne).
− lekkie pojazdy ciężarowe, to pojazdy z napędem na 4 koła lub nie, które mogą być
klasyfikowane jako (ale nie muszą): pojazdy użytkowe, sportowe pojazdy użytkowe,
azjatyckie pojazdy użytkowe - AUVs (Asian utility vehicles), mikrobusy i pick-up’y
publiczne (commuter vans and pick-ups), które są dostosowane do przewozu zarówno
osobowego, jak i towarowego.
− motocykle, to dwu lub trzykołowe pojazdy z pomocniczym silnikiem, z lub bez
przyczepki motocyklowej (sidecar).
Wykres nr 1. Podział pojazdów silnikowych wg rodzajów
Pojazdy silnikowe

4-kołowe

Osobowe

2 lub 3-kołowe

Motocykle

Ciężarowe

Sedany

LCVs

Małe samochody

AUVs

Mopedy/skutery

Ciężarówki
Autobusy
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2. Przemysł motoryzacyjny Filipin
a) montaż pojazdów silnikowych
Przemysł motoryzacyjny na Filipinach jest generalnie zdominowany przez japońskich
producentów samochodów (Toyota Motor Phils. Corp – TMPC; Mitsubishi Motor Phils. Corp. –
MMPC; Honda Cars Phils.,Inc. – HCPI, Nissan Motor Phils., Inc. – NMPI oraz Isuzu Phils., Onc. –
IPC), przy czym sektor ciężarówek (trucks) i autobusów – przez Philipinas Hino, Inc.
– Hino i Columbian Motors Corp. (Nissan Diesel). Pozostałe podmioty zajmujące
się montażem, to przedstawiciele niemieckich i chińskich marek: Man Automotive
Concessionaires Corp. (MAN buses – rear engine), Dreamco Automobile Co., Inc. (JMC lekkie
samochody ciężarowe), Transport Equipment Automotive Components, Inc. (KAMA
i Dongfeng lekkie samochody ciężarowe), IKK Ichigan, Inc. (Jinbei lekkie samochody ciężarowe),
JAC Automobile (JAC Motors) i Statemotor (Great Wall).
Zgodnie z danymi za październik 2013 r. na rynku funkcjonują 4 podmioty zajmujące się
montażem samochodów osobowych, 17 – samochodów ciężarowych (z czego 4 także zajmuje
się samochodami osobowymi) oraz 23 – montażem motocykli, razem o łącznych możliwościach
produkcyjnych na poziomie 2.937.480 pojazdów rocznie.
Tabela nr 1. Charakterystyka sektora motoryzacyjnego na Filipinach
Klasyfikacja
Samochody osobowe
Samochody ciężarowe
Motocykle

Liczba podmiotów
4
20
23

Zdolność produkcyjna (szt./rok)
200.000
146.022
2.570.008

W odniesieniu do sektora motocykli (produkcji i sprzedaży) rynek także jest opanowany przez
producentów japońskich: Honda Phils., Inc. (HPI), Kawasaki Motor Phils. Corp., Suzuki Phils.,
Inc. oraz Yamaha Motor Phils., Inc. (YMPI). Pozostałe podmioty zajmujące się montażem
motocykli dostarczają produkty marek chińskich (Sinski, Lifan, Skygo, Shinetay, Loncin,
Zongshen i in.), tajwańskich (SYM, Kymco), malezyjskiej (Demak) i indyjskiej (Granstar). Jednak
ze względu na niski poziom dochodów społeczeństwa, Filipiny należą ciągle do najmniej
zmotoryzowanych krajów Azji Południowo-Wschodniej, także pod względem liczby motocykli.
b) części i komponenty
Na Filipinach działają 272 spółki, które tworzą Philippine Automotive Supply Base, produkując
ponad 330 części i komponentów z metalu, plastiku, gumy (15%) i materiałów kompozytowych
zarówno dla oryginalnych producentów sprzętu (OEM) jak i na rynek kompatybilnych części
zamiennych. Blisko 40% producentów części wytwarza części OEM, zaś pozostałe 60%
zaspokaja resztę rynku. Najwięksi producenci części i komponentów
(Yazaki-Torres
Manufacturing Corp., International Wiring Systems Phils., inc., Asian Transmission Corp.,
Toyota Autoparts Phils., Philippine Auto Components, Inc.) zajmują się także eksportem.
Producenci części i komponentów dla sektora motoryzacyjnego są skupieni w dwóch
stowarzyszeniach: Motor Vehicle Parts Manufacturers Association of the Philippines –
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MVPMAP1 (131 członków) i Motorcycle Parts producers and Exporters Association – MCPPEA2
(76 członków, w tym 49 to dostawcy drugiego i trzeciego stopnia3).
W omawianym sektorze przemysłu zatrudnionych jest ok. 60 tys. pracowników, którzy
oceniani są jako wysoko wykwalifikowana siła robocza i przyswajająca nowe zdolności
(trainable). Producenci prowadzą systematyczne szkolenia i podnoszą poziom edukacji swoich
pracowników w szkołach zawodowych, przy wsparciu ze strony takich agencji jak Technical
Education and Skills Development Authority (TESDA)4 oraz w ramach programu wsparcia
technicznego finansowanego przez rząd japoński. Celem powyższego jest podniesienie
umiejętności pracowników poprzez wydawanie Certyfikatu Umiejętności (Skills Certification)5.
W sektorze motoryzacyjnym Filipin funkcjonują jeszcze następujące organizacje:
• Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines - CAMPI6
• Truck Manufacturers Association of the Philippines – TMA7
c) wyniki sektora przemysłowego (samochody osobowe i ciężarowe)
Dane statystyczne dotyczące sektora motoryzacyjnego (samochody osobowe i ciężarowe)
wskazują generalnie na systematyczny rozwój i zwiększenie produkcji od 2002 r. Sprzedaż
samochodów obniżyła się co prawda w 2011 r. (o 2,04%, do poziomu 165.055 pojazdów),
jednakże w 2012 r. uległa wzrostowi do poziomu 182.779 pojazdów.
Wykres nr 2.

Źródło:

Sprzedaż samochodów osobowych i ciężarowych na Filipinach
w latach 2002-2012 (szt.)

Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines, Inc. (CAMPI)
Truck Manufacturers Association of the Philippines (TMA)

d) sprzedaż na eksport
1

http://www.mvpmap.com/
http://www.philippine-business-directory.com/motorcycle-parts-producers-and-exporters-association-mccpea/
3
Według klasyfikacji filipińskiej oznacza to: poddostawców dla kolejnych poddostawców
4
http://www.tesda.gov.ph/
5
http://www.tesda.gov.ph/program.aspx?page_id=25
6
http://www.campiauto.org/
7
http://www.philippinecompanies.com/companyprofile/46421/truck-manufacturers-association-inc-tma2
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Eksport pojazdów typu CBU (Completely Built Units):
Pionierem w eksporcie samochodów (kompletnych) był FORD Motor Co. Phils., Inc., który
uczestniczył w 2004 r. w programie Automotive Export Program (AEP). Sprzedaż samochodów
była ukierunkowana na rynki Tajlandii, Malezji, Indonezji i Singapuru. Jednakże w grudniu 2012
r. Ford (jedyny eksporter kompletnych samochodów) zdecydował o zakończeniu produkcji na
Filipinach.
Wykres nr 3. Sprzedaż pojazdów silnikowych na eksport w latach 2002-2012 (w mln USD)

Źródło: Philippine Bureau of Export Trade Promotion (BETP)

Główny produkt eksportowy sektora motoryzacyjnego (części samochodowe)
Wpływy z eksportu części i komponentów do pojazdów silnikowych utrzymywały od lat
tendencję wzrostową (spadek w wyniku kryzysu odnotowano w 2009 r.). Główne pozycje
eksportowe, to: obwody elektryczne, akumulatory ołowiowo-kwasowe, koła (road wheels),
filtry do powietrza, pedały hamulcowe i sprzęgła, opony samochodowe (steel-belted
automobile tires), skrzynie biegów, części nadwozia i akcesoria (body parts and accessories)
oraz inne części pojazdu (z wyłączeniem opon, silników i części elektrycznych).
Wykres nr 4.

Sprzedaż części samochodowych i komponentów na eksport
w latach 2002-2012 (w mld USD)

Źródło: Philippine Bureau of Export Trade Promotion (BETP)
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W 2012 roku produkcja części była źródłem wpływów z eksportu na poziomie 3,49 mld USD
(wzrost z zaledwie 600 mln USD w 1995 r.). Ponad 90% eksportu jest realizowane przez
międzynarodowe korporacje. Ponad 50% lokalnych producentów części jest głównie
zorientowanych na rynek krajowy, zdając się na popyt ze strony podmiotów montujących
pojazdy na rynek krajowy. Obecnie główne rynki eksportowe to Japonia, Niemcy, Stany
Zjednoczone Ameryki, Tajlandia i Indonezja.
Montaż pojazdów silnikowych z gotowych części – tzw. KND (knocked-down)
Przemysł motoryzacyjny na Filipinach jest głównie nastawiony na montaż samochodów z
gotowych części (tzw. knocked-down – KND) i produkcję niektórych części. Głównym źródłem
pojazdów w stanie KND, montowanych na Filipinach, są takie kraje jak: Japonia, kraje ASEAN
(Tajlandia, Indonezja, Malezja), Chiny oraz w niewielkim stopniu Indie i Tajwan.
e) struktura taryfy celnej
Produkcja pojazdów silnikowych na Filipinach podlega pod program rządowy „Philippine Motor
Vehicle Development Program - MVDP”8, który jest wdrażany przez Radę ds. Inwestycji (Board
of Investment - BOI), zgodnie z Dekretem EO 156 z 2002 r., które zawiera politykę
przemysłowa dla sektora motoryzacyjnego i wskazania dla MVDP. Uczestnicy programu są
upoważnieni do preferencyjnych stawek celnych na import części KND i komponentów.
9

Kod AHTN
Opis
Completely Built-up (CBU)/ Completely Knocked – Down (CKD)
87.02
Pojazdy silnikowe do transport 10 lub więcej osób, łącznie z kierowcą
Samochody i inne pojazdy silnikowe o generalnym przeznaczeniu do
87.03
przewozu osób, w tym samochody wyścigowe i kombi
87.04
Pojazdy silnikowe do transportu towarów
Motocykle (w tym mopedy) i pojazdy dwu/trzykołowe z silnikiem
87.11
pomocniczym, z/bez przyczepki motocyklowej; przyczepki motocyklowe
Knocked – Down (KND)
Komponenty, części i/lub akcesoria importowane z jednego lub więcej
87.02
krajów do montażu samochodów przez uczestników MVDP, z
87.03
certyfikatem BOI do montażu pojazdów hybrydowych (elektryczno87.04
benzynowych/dieslowych), elektrycznych, napędzanych biopaliwem
87.11
(bioetanol, biodiesel) i na gaz skompresowany (CNG).
87.02
Komponenty i części i/lub akcesoria importowane z jednego lub więcej
87.03
krajów do montażu pojazdów przez uczestników MVDP z certyfikatem z
87.04
BOI
87.11

MFN

10

11

CEPT

15-20%

0%

30%

0%

20-30%

0%

30%

0%

0%

0%

1%

0%

8

http://www.tariffcommission.gov.ph/eo_877.htm
Kod produktu według nomenklatury ASEAN – AHTN (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature, opartej zasadniczo na
nomenklaturze
HS
(Harmonized
System),
przyjętej
przez
Światową
Organizację
Celną
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/agreement-on-the-common-effectivepreferential-tariff-cept-scheme-for-the-asean-free-trade-area-afta)
10
Stawki celne dla towarów pochodzących z krajów posiadających klauzulę najwyższego uprzywilejowania – MFN
(Most Favourable Nations treatment):
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Klauzula_najwi%C4%99kszego_uprzywilejowania).
11
Stawki celne dla towarów pochodzących z krajów ASEAN, objętych taryfą wspólnotową AFTA-CEPT (ASEAN Free
Trade Area - Common Effective Preferential Tariff:
• http://www.tariffcommission.gov.ph/afta-cep.html,
• http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Free_Trade_Area,
9
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3. Silne strony przemysłu motoryzacyjnego na Filipinach
a) wzmocnione przepisy w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (IPR),
b) wykwalifikowani pracownicy w zakresie usług posprzedażnych, certyfikowani przez
Technical Education and Skills Development Authority,
c) obiekty szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa na drodze i odpowiedzialnego kierowania
pojazdami silnikowymi,
d) sieć dealerska oferująca wiele marek samochodowych, oferująca pakiety finansowe dla
konsumentów,
e) nadal nie w pełni zaspokojony popyt krajowy na pojazdy silnikowe,
f) rząd Filipin rozwija rynek samochodów napędzanych paliwem alternatywnym
i pewnych samochodów specjalnego zastosowania poprzez wdrażanie nowych programów
rozwojowych. Perspektywiczny segment rynku dla silników z napędem gazowym LPG.
g) poprzez BOI12 rząd wdrożył zautomatyzowany system on-line w zakresie przyjmowania i
rozpatrywania aplikacji importowych. Oczekuje się, że system przyśpieszy proces i znacząco
obniży koszty.
4. Szanse rozwoju sektora motoryzacyjnego
a) działania w zakresie montażu
Rynek pro-eksportowy. Pomimo, że nie został jeszcze skwantyfikowany, ocenia się, że jest
potencjalnie duże zapotrzebowanie na eksport pojazdów i części na rynku krajów ASEAN.
Umowa ASEAN AFTA skutkuje wprowadzeniem od 2007 r. stawki 0%, pod warunkiem, że jest
spełniony wymóg w zakresie zawartości 40% produktu z krajów ASEAN. Filipiny mogą stanowić
jedno z centrów montażu pojazdów silnikowych na eksport do krajów. Ponadto, kraj ten
oferuje wsparcie dla producentów i prowadzi politykę, które mogą w efekcie skutkować
uzyskaniem przewagi konkurencyjnej przez przyszłe podmioty produkujące i montujące
pojazdy na Filipinach.
b) produkcja części
W 2011 roku liczba zarejestrowanych przez Biuro transportu Lądowego (Land Transportation
Office – LTO13) samochodów osobowych i ciężarowych osiągnęła poziom 3,22 mln (rejestracje
nowe i odnawiane), zaś motocykli – 3,8 mln. To wskazuje na istnienie pojemnego rynku
krajowego na części zamienne. Rynek eksportowy jest kolejną szansą dla producentów części.
c) montaż pojazdów elektrycznych i na paliwa alternatywne (AFVs)
Rząd Filipin promuje samochody wykorzystujące paliwa alternatywne jak pojazdy hybrydowe
(połączenie napędu elektrycznego z benzynowym/dieslem/innym paliwem) czy elektryczne
(napęd wyłącznie na energię elektryczną) oraz inne.

12

Board of Investments – Rada ds. Inwestycji Zagranicznych Ministerstwa Handlu Filipin
http://www.dti.gov.ph/dti/index.php?p=241
13
http://www.lto.gov.ph/
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5. Wyzwania i trudności inwestycyjne
a) stosunkowo mały i wolno rozwijający się rynek krajowy (niskie dochody społeczeństwa)
b) wysoka stopa wzrostu i importu pojazdów CBU
c) wysoki poziom importu samochodów/części używanych (second hand)
d) słaba baza podaży komponentów krajowych – zamienników
e) wysokie koszty logistyczne i energii (drugie najwyższe ceny energii w krajach ASEAN)
f) zmniejszona ochrona przed importem z Japonii (JPEPA14)
g) swobodne przepływy handlowe wewnątrz ASEAN w związku z AFTA
6. Polityka motoryzacyjna na Filipinach
Rząd Filipin w pełni wspiera rozwój przemysłu motoryzacyjnego. Poniżej przedstawione są
niektóre działania przewidziane w polityce państwa dla tego sektora.
a) przepisy regulujące sektor motoryzacyjny
− pakiety wspierające produkcje motoryzacyjną:
Prawo

EO 226

15

Tytuł

Kody
inwestycyjne
Omnibus
(Omnibus Investments Code)

EO 15616

Program
rozwoju
silnikowych
(Motor
Development Program)

EO 29017

Wdrożenie Programu pojazdów na
gaz w transporcie publicznym
(Natural Gas Vehicle Program for
Public Transport)

Obniżenie stawek celnych do 1% na importowane
samochody napędzane gazem naturalnym (NGVs), silniki
do pojazdów na gaz oraz części i komponenty związane z
przemysłem NGV, zgodnie z certyfikacją Departamentu
Energii (DOE).

Redukcja stawek opłat importowych
na pojazdy silnikowe napędzane
skompresowanym
gazem
naturalnym i dla przemysłu gazu
ziemnego – na sprzęt, części i
komponenty (zgodnie z Sec.104
Kodeksu Taryf i Ceł z 1978 r., wraz z
poprawkami).

Import bezcłowy samochodów na skompresowany gaz
naturalny (NGVs), powiązany z przemysłem – sprzęt,
części i komponenty.

EO 396

18

pojazdów
Vehicle

Wsparcie
Granty podatkowe i nie-podatkowe wsparcie dla
przedsiębiorstw zarejestrowanych w ramach Planu
Priorytetów Inwestycyjnych (Investments Priorities Plan –
IPP). W IPP za 2011 r. produkcja pojazdów silnikowych i
części i komponentów do nich została wymieniona jako
jeden z preferowanych obszarów inwestycyjnych.
Redukcja opłat celnych (0% i 1%) na importowane części i
komponenty do montażu pojazdów silnikowych.

− obowiązuje częściowy zakaz importu używanych pojazdów silnikowych (przepis w ramach
dekretu EO 156 (executive order No. 156)
14

Japan – Philippines Economic Partnership Agreement
http://pef.ph/data-and-research/enterprise-related-philippine-rules-and-regulations/44-executive-order-no-226-theomnibus-investments-code-of-1987
16
http://www.tariffcommission.gov.ph/eo_156.htm
17
http://www.doe.gov.ph/issuances/executive-order/464-executive-order-no-290
18
http://www.tariffcommission.gov.ph/eo_396.htm
15
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b) międzynarodowa polityka handlowa Filipin w zakresie przemysłu motoryzacyjnego
Filipiny są sygnatariuszem wielostronnych i dwustronnych umów handlowych, dzięki którym
zwiększony jest dostęp do rynków innych krajów i dywersyfikacja produktów. Obecnie wiążące
umowy, to: ASEAN Free Trade Agreement – Common Preferential Tariff, Philippines – Japan
Economic Partnership Agreement, ASEAN – Chiny, ASEAN – Korea, ASEAN – Australia – Nowa
Zelandia, ASEAN – Japonia, ASEAN – Indie.
c) konkurencyjność eksportowa
Zapisy odnoszące się do konkurencyjności eksportu i instrumentach wsparcia znajdują się
w przepisie EO 22619. Filipiny mają status kraju obserwatora w umowie UN/ECE WP 29 1958
Agreement20 i są zobowiązane do przestrzegania standardów tam zawartych. Ponadto, rząd i
prywatny sektor wspólnie kontynuują wdrażanie programów mających na celu zwiększenie
wydajności produkcji i konkurencyjności.
d) inne rządowe instrumenty wsparcia
Rządowe instytucje finansowe oferują wsparcie finansowe dla MŚP zajmujących się produkcją
części.
7. Rejestracja i zakwalifikowanie się do objęcia Programem Rozwoju Pojazdów Silnikowych
a) zakres: produkcja i montaż nowych samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli
b) kwalifikacja:
− podmiot zagraniczny lub filipiński założony według prawa filipińskiego, który będzie
zajmował się produkcją/montażem pojazdów silnikowych;
− zdolność do inwestycji/przyciągnięcia Inwestycji do sektora montażu i produkcji
pojazdów silnikowych w wysokości: 10 mln USD w przypadku samochodów
osobowych, 8 mln USD – samochodów ciężarowych oraz 2 mln USD – w przypadku
motocykli;
− zdolność do uzyskania umowy licencyjnej (Technical Licensing Agreement – TLA)
od oryginalnego producenta sprzętu (OEM) na dostawy części KD i komponentów
do dalszego montażu.
8. Uprawnienie do otrzymania rejestracji BOI zgodnie z Planem Priorytetów Inwestycyjnych
2012 (Investments Priorities Plan - IPP)
Dotyczy to produkcji/montażu pojazdów silnikowych, w tym na paliwa alternatywne
i z napędem elektrycznym, jak również produkcji części i komponentów do nich.
a) produkcja/montaż pojazdów silnikowych
Projekt powinien dotyczyć produkcji/montażu nowych pojazdów silnikowych (z wyłączeniem
motocykli dwusuwowych), które odpowiadają obowiązującym standardom i przepisom
krajowym w zakresie rejestracji, użytkowania i funkcjonowania pojazdów silnikowych.

19

http://pef.ph/data-and-research/enterprise-related-philippine-rules-and-regulations/44-executive-order-no-226-theomnibus-investments-code-of-1987
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http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html
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Każdy z poniższych rodzajów projektów może być zakwalifikowany jako nowy:
• projekty, które obejmują swoim zakresem zbudowanie fabryki, łącznie
z wyposażeniem w sprzęt i maszyny do produkcji oraz z obiektami takimi jak: spawalnia,
montownia, sekcja obróbki metalu (metal treatment section), lakiernia, sekcja
zajmująca
się
testowaniem
dostosowania
do
warunków
drogowych
i standardów w zakresie spalin (testing facilityy for Road worthiness and emission
standard compliance) oraz sekcja kontroli przed dostawą (pre-delivery inspection
section),
• projekty istniejącego producenta/montażysty pojazdów silnikowych, które obejmują
swoim zakresem produkcję nowego modelu lub pełną zmianę modelu, pod warunkiem,
że nowa inwestycja wynosi minimum 100 mln PHP (ok. 2,3 mln USD) dla 4-kołowych
pojazdów i obejmuje także produkcję części i komponentów. W innym przypadku
projekt zostanie zakwalifikowany jako rozszerzenie (expansion).
Każdy z poniższych projektów może mieć nadany status pioniera:
• projekty kwalifikujące się do grupy inwestycji nowych opisanej w pierwszym
podpunkcie (-) na produkcję/montaż samochodów osobowych i/lub ciężarowych, przy
inwestycji o wartości min. 50 mln USD i na produkcję/montaż motocykli, przy inwestycji
na poziomie min. 4 mln USD. Inwestycje mogą zawierać koszt nabycia już istniejących
aktywów, czy obiektów;
• projekty kwalifikujące się do grupy inwestycji nowych opisanej w drugim podpunkcie,
przy czym wartość inwestycji musi kształtować się na poziomie min. 20 mln USD dla
samochodów osobowych i/lub ciężarowych oraz 1,5 mln USD – dla motocykli;
• projekty na produkcję/montaż pojazdów silnikowych na paliwo alternatywne, napęd
elektryczny i flexi-fuel (mieszanka normalnego paliwa z alternatywnym: bioetalnol –
min. 20% etanolu; biodiesel – min. 5% bio oleju napędowego, CNG, LPG, i in.) oraz na
produkcję nowych trzy lub czterokołowych pojazdów użytkowych do transportu
towarów i/lub osób.
b) produkcja części i komponentów
Dotyczy to produkcji części i komponentów do pojazdów silnikowych albo jako producent
części oryginalnych (OEM) albo produktów na rynek części zamiennych.
Każdy z poniższych projektów może mieć nadany status pioniera:
• produkcja silników i skrzyni biegów;
• produkcja narzędzi i matryc do produkcji podwozia i silnika;
• budowa obiektu do podgrzewania, robienia odkuwek, stemplowania części
i komponentów pojazdów silnikowych (heat treatment, forming, stamping of motor
vehicle parts and components);
• produkcja silników elektrycznych, akumulatorów innych niż ołowiowo-kwasowe,
stacyjki kontrolnej (controller assembly) i ładowarek (battery charger) do pojazdów
elektrycznych;
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9. Pakiety wsparcia Inwestycji (BOI)
Instrumenty fiskalne
a) wakacje podatkowe (Income Tax Holidays – ITH)
Podmiot zarejestrowany przez Radę ds. Inwestycji (BOI) może być zwolniony z podatku od
dochodu od momentu rozpoczęcia działalności zgodnie z poniższym:
− nowe projekty ze statusem pioniera – przez 6 lat;
− nowe projekty bez statusu pioniera – przez 4 lata;
− rozszerzenie projektu (expansion) – przez 3 lata, przy czym jako generalna zasada
zwolnienie w tym przypadku jest ograniczone do przyrostu wpływów
ze sprzedaży/wolumenu;
− nowe projekty lub projekty w zakresie rozbudowy/rozszerzenia na mniej rozwiniętych
obszarach (LDAs21) – przez 6 lat, niezależnie od statusu;
− projekty modernizacyjne – przez 3 lata, przy czym jako generalna zasada zwolnienie
w tym przypadku jest ograniczone do przyrostu wpływów ze sprzedaży/wolumenu;
b) zwolnienie z podatków i opłat na importowane części zapasowe
Zarejestrowane przedsiębiorstwo z powiązanym składem produkcyjnym może być zwolnione
z opłat celnych i krajowych podatków od wpływów wewnętrznych (national internal revenue
taxes) na import niezbędnych dostaw/części zamiennych do zamówionego sprzętu (consigned
equipment) lub tego, który został zaimportowany na warunkach ułatwień inwestycyjnych.
c) zwolnienie z opłat ładunkowych (brzegowych), podatku eksportowego, cła i innych opłat
Wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w ramach IPP będą miały udzielony 10 – letni
okres czasu (liczony od dnia rejestracji) na skorzystanie ze zwolnienia z opłat nabrzeżnych,
podatków eksportowych i innych opłat na nietradycyjne produkty eksportowe.
d) kredyty podatkowe - kredyt na surowce, półprodukty do produkcji produktów
eksportowych.
e) dodatkowe odliczenia od bazy podatkowej
• dodatkowe odliczenia wydatków na siłę rozboczą (Additional deduction for Latour
expense – ADLE). Przez 5 pierwszych lat od daty rejestracji przedsiębiorstwo jest
uprawnione od zmniejszenia bazy do naliczenia podatku od dochodów o ekwiwalent
50% wynagrodzenia dodatkowego wykwalifikowanego i niewykwalifikowanego
pracownika. Instrument ten może być wykorzystany o ile podmiot uzyska właściwy
wskaźnik kapitału do pracy. Nie może być stosowany jednocześnie z wakacjami
podatkowymi. Dodatkowe odliczenie powinno zostac podwojone o ile inwestycja jest
ulokowana na obszarze LDA;
• Dodatkowe odliczenie z tytułu niezbędnych i dużych prac infrastrukturalnych.
zarejestrowany podmiot, realizujący inwestycję na obszarze LDA lub obszarze
nieuzbrojonym infrastrukturalnie może odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem
wielkość będącą ekwiwalentem wydatków poniesionych na niezbędne i znaczące prace
infrastrukturalne.
21

LDAs – Least Developed Areas
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Instrumenty nie-fiskalne
a) zatrudnienie obcokrajowców – podmiot zarejestrowany może uzyskać pozwolenie na
zatrudnienie obcokrajowców na stanowiska nadzorcze, techniczne i doradcze przez okres 5
lat od daty rejestracji. Stanowiska prezesa, dyrektora generalnego i głównego księgowego
(treasurer) podmiotu we własności zagranicznej (czy ich odpowiedniki) nie powinny
podlegać powyższym ograniczeniom.
b) uproszczenie procedur celnych przy imporcie sprzętu, części zamiennych, surowców
i zaopatrzenia oraz eksporcie produktów przetworzonych
c) import zamówionego sprzętu przez okres 10 lat od daty rejestracji, pod warunkiem
reeksportu
d) przywilej funkcjonowania na zasadzie składu produkcyjno-handlowego pod zamknięciem
celnym, zgodnie z przepisami celnymi.
10. Mapa drogowa dla przemysłu motoryzacyjnego na Filipinach
Przemysł motoryzacyjny wypracował kompleksowa mapę drogową, która ma służyć jako punkt
startowy dla Filipin do wspierania i promocji jednej z najsilniejszych dźwigni wzrostu
gospodarki kraju. Mapa ta stanowi wkład do Narodowej Strategii Przemysłu, którą
przygotowuje Departament Handlu i Przemysłu (Department of Trade and Industry – DTI).
Dokument też ma służyć jako przewodnik dla przemysłu w jaki sposób osiągnąć cele
strategiczne i być konkurencyjnym. Aktualnie BOI we współpracy z przemysłem przygotowuje
nową politykę dla sektora motoryzacyjnego, która ma odnosić się do obecnych kwestii i
przyczynić się do wzrostu konkurencyjności Filipiny w regionie ASEAN.
Tabela nr 1.

Sprzedaż
Tajlandia
Indonezja
Filipiny
Malezja
Wzrost
Tajlandia
Indonezja
Filipiny
Malezja

Porównanie poziomu sprzedaży samochodów osobowych i ciężarowych
oraz jej wzrostu w krajach ASEAN (sprzedaż w szt., wzrost w %)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

409.362
317.794
85.586
443.188

533.176
353.807
92.336
423.777

626.026
483.949
87.981
488.034

703.432
533.367
97.063
551.042

682.161
318.795
99.541
490.768

631.251
434.437
117.903
487.176

615.270
596.182
124.449
548.115

548.871
483.550
132.444
536.905

800.537
764.710
170.267
605.156

794.081
894.164
165.194
600.123

1.436.335
1.116.212
182.779
627.253

30,0
11,0
8,0
-4,0

17,0
37,0
-5,0
15,0

12,0
10,0
10,0
13,0

-3,0
-4,0
3,0
-11,0

-7,0
36,0
18,0
-1,0

-3,0
37,0
6,0
13,0

-11,0
-19,0
6,0
-2,0

46,0
58,0
29,0
13,0

-1,0
17,0
-3,0
-1,0

81,0
25,0
11,0
5,0

Źródło: PACCI – Philippine Automotive Competitiveness Council, Inc. http://pacci.ph/

Tabela nr 2. Porównanie instrumentów wsparcia dla sektora motoryzacyjnego w ASEAN
Filipiny
Tajlandia
3-8 lat zwolnienia
od podatku CIT

50% redukcji CIT
w okresie do 5 lat

Malezja
5-10 lat
ustawowego
zwolnienia od
podatku CIT
60-100% ITA na
wydatki kapitałowe

Indonezja
30%
odliczenie
inwestycji od
dochodu

Wietnam
10-20 % stopa
preferencyjna CIT

2-4 lat zwolnienia z CIT
50% zmniejszenie CIT w
okresie 4-9 lat.

BOI
EO 156
brak ITH

0-1% cła
na CKD

EO 226
3-8 lat ITH

PEZA
3-8 lat ITH

5% podatek od
dochodu (po
ITH)

Źródło: PACCI 2012 Roadmap - http://pacci.ph/
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Tabela nr 3. Porównanie podatku akcyzowego w krajach ASEAN (polityka podatkowa ASEAN)
Tajlandia
3% podatek akcyzowy na
wymianę silników do pickupów do pojemności 3,25l
vs. 30-50% standardowych
stawek podatku
Źródło: PACCI 2012 Roadmap

Malezja
Podatek akcyzowy obniżony
w
ramach
IAF
dla
samochodów osobowych o
pojemności poniżej 2,0 l.

Indonezja
10-20%
podatku
od
przedmiotów luksusowych
na MPV vs. 30-40%
standardowo
na
inne
samochody osobowe

Filipiny
Opodatkowanie oparte na
wartości. Brak specjalnego
schematu na jakikolwiek
rodzaj pojazdu.

11. Kontakt do BOI w zakresie potencjalnych inwestycji na Filipinach:
Mrs. Lanie O. Dormiendo
OIC-Chief,
Europe & Middle East Desks
International Marketing Department
Board of Investment
385 Sen Gil Puyat Ave., Makati City,
Philippines
Tel. +632 897-3083
+632 897-6682 loc. 214
E-mail: lanieorsua@yahoo.com
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