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АНАЛИЗ 

за 

достъп до китайския пазар 

  

 

1. Общи разпоредби за достъп до китайския пазар 

 

Основните форми на чуждо присъствие на пазара на КНР са: 

 

‒ предприятие със 100% чуждестранна инвестиция; 

‒ дялово китайско-чуждестранно съвместно предприятие (съвместно предприятие); 

‒ договорно съвместно предприятие от Китай и чужбина (предприятие за 

съвместно сътрудничество); 

‒ постоянно установяване на чуждестранна компания; 

‒ партньорство с чуждестранно участие. 

  

2. Организационни и правни форми на бизнес 

  

  На 15 март 2019 г. Китай прие Закона за чуждестранните инвестиции, който 

влезе в сила на 01.01.2020 г. В същото време все още не са приети подзаконови 

нормативни актове, които да регулират процедурата за прилагане на новия режим на 

чуждестранни инвестиции, поради което на практика се прилагат предишните правила 

за регистриране на дружества с чуждестранно участие. 

 

 Понастоящем, в съответствие със Закона на КНР, могат да бъдат създадени 

образувания в следните правни форми: 

 

‒ Дружество с ограничена отговорност. През 2013 г. изискванията за 

минималния уставен капитал и първоначалната вноска на учредителите на 

такива дружества бяха отменени.Вноските могат да се правят под формата на 

пари, вещи, права на интелектуална собственост, права на ползване на земя и 

друга собственост. 

 

‒ Акционерно дружество (Company Limited).За да създадете компания, се 

нуждаете от 2 до 200 акционери (поне половината от тях трябва да са резиденти 

на КНР); изискванията за минимален акционерен капитал бяха премахнати през 

2013 г., но размерът на акциите, придобити от акционерите към момента на 

създаване на дружество, трябва да бъде най-малко 35% от основния му капитал. 

 

 Юридическите лица с чуждестранен капитал се създават в следните 

организационни и правни форми: 

 

‒ Съвместни (договорни) предприятия (Cooperative Joint Venture, CJV). Тяхната 

дейност се регулира от разпоредбите на Закона на КНР „За договорни 

предприятия от китайски и чуждестранен капитал“ от 1988 г. Печалбата в 

договорните предприятия можe да са разпредели, както пропорционално на 

дяловете на учредителите в уставния капитал, така и в съотношението, 

установено със споразумението. 

 

‒ Дялови съвместни предприятия (акционерно съвместно предприятие, EJV). 

Дейностите им се регулират от Закона на КНР „За взаимните съвместни 

предприятия от китайски и чуждестранен капитал“ 1979 г. (изменен през 2016г.), 

както и от регламента за процедурата по прилагането му (приет през 1983 г.). 



СТИВ Пекин 

 
Регистрираният капитал на предприятията от този тип се формира от дяловите 

вноски на участниците, а печалбата се разпределя в съответствие с техните 

дялове. Приносът на чуждестранен участник трябва да бъде най-малко 25% от 

разрешения капитал на предприятието. Регистрационният капитал на 

чуждестранен инвеститор може да се формира за сметка на парични средства, 

вещи, индустриална собственост и друга собственост. 

 

‒ Предприятия със 100% чужд капитал (изцяло чуждестранно предприятие, WFOE). 

Такива предприятия се създават под формата на дружества с ограничена 

отговорност.Учредители могат да бъдат само чуждестранни юридически или 

физически лица.Обхватът на тяхната дейност се регулира от Закона на КНР „За 

чуждестранните капиталови предприятия“ 1986 г. (изменен през 2016 г.) и 

инструкции за прилагането му. 

 

‒ Партньорства с участие на чуждестранен капитал. От 1 март 2010 г. в Китай е 

разрешено създаването на партньорства с чужд капитал. Възможността за 

участие на чуждестранни предприятия и физически лица в партньорства в КНР е 

регламентирана от Закона за партньорствата (изменен през 2006 г.), както и от 

„Правилника за реда за регистрация на партньорства с чуждестранно участие“, 

издаден от Главна търговско-промишлена администрация на КНР от 29 януари 

2010 г.  което разширява възможността за присъствие на чужд капитал в Китай в 

нова форма. 

  

 3. Откриване на представителство 

  

 Процедурата за откриване на представителства на чуждестранни организации в 

Китай е регламентирана в "Наредба за процедурата за регистрация на постоянни 

представителства на чуждестранни предприятия", приета на 19 ноември 2010 г. от 

Държавния съвет на Китайската народна република (изменена през 2018 г.). 

 

 Документът определя следните аспекти от дейността на представителствата: 

 

‒ Представителството няма право да извършва търговски дейности, свързани с 

печалба. Представителството може да се занимава с маркетингови проучвания, 

изложбени и рекламни дейности, както и да осъществява комуникационни 

функции във връзка с продажбата на продукти на компанията-майка, 

предоставянето на услуги, извършването на покупки и инвестиции в Китай. 

 

‒ Съществено условие за създаване на представителство в КНР е изискването за 

периода на функциониране на майката чуждестранна компания - към момента на 

регистрация на представителството той трябва да съществува най-малко две 

години. 

 

‒ Задължителното годишно отчитане на представителството пред органа по 

регистрация (отдел за пазарен контрол и регулиране на съответната провинция, 

град на централна юрисдикция или Автономна област), включително 

потвърждение за законното функциониране на чуждестранната компания-майка, 

информация за дейността на представителството, както и отчет за приходите и 

разходите, заверен от счетоводното бюро и друга информация (изпраща се 

ежегодно от 1 март до 30 юни). 

  

‒ Ограничаване на броя на представителите (максималният брой представители не 

трябва да надвишава четирима души: един общ представител, както и от един до 

трима обикновени представители). 
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‒ Списъкът на документите за кандидатстване за създаване на представителство е 

определен. 

  

‒ Срокът за регистрация на представителство в органите за контрол и регулиране 

на пазара по правило е 15 дни. 

  

‒ Крайният срок за подаване на заявление за изменение на данните за 

регистрация е 60 дни от момента на извършване на съответните промени. 

  

‒ Крайният срок за подаване на заявление за заличаване на представителство от 

регистрация е 60 дни. 

  

‒ Размерът на глобите за нарушения. 

 

  

4. Данъчно облагане на предприятия с чуждестранно участие 

  

 Списъкът на основните данъци, плащани от предприятия с чуждестранно участие 

на територията на КНР включва: 

  

1) Корпоративен данък върху дохода  

  

Всички компании, регистрирани и работещи на територията на КНР, са платци на 

корпоративен данък. Според Закона на Китайската народна република „За данъка 

върху корпоративната печалба“ общата данъчна ставка е определена на 25%. За т. нар. 

малки предприятия с ниска печалба данъчната ставка се определя на 20%, а за новите 

и високотехнологични предприятия, поддържани от държавата - 15%. Знаците на 

преференциалните категории предприятия и изискванията, които те трябва да 

удовлетворяват, се определят от съответните разпоредби на данъчното 

законодателство на КНР. 

  

2) Данък върху доходите на физическите лица  

  

Всички предприятия с чуждестранно участие, регистрирани и опериращи в 

КНР, са данъчни агенти на своите служители и плащат данък върху доходите на 

физическите лица. 

  

В зависимост от стойността на дохода във връзка със заплатата на дадено 

лице се прилагат прогресивни мащабни ставки, вариращи от 3% (3500 RMB е 

минимум, освободен от данък върху доходите) до 45% (при доход над 80 хил. 

RMB). В същото време доходът не се облага с данък, ако не надвишава нормативно 

определеното минимално ниво.   

 

Промените в Закона за данък върху доходите на физическите лица от КНР, 

които влязоха в сила на 1 януари 2019 г., изравняват условията на китайски пазар 

за чуждестранни граждани и намаляват размера на данъка за повечето хора, чийто 

основен доход е заплата. По-специално необлагаемият минимум е увеличен на 5000 

юана на месец (преди 3500 юана), или на 60 000 юана годишно. 

  

Доходите от индивидуално предприемачество и сключване на договори, в 

зависимост от размера, се облагат с данъци по петстепенна прогресивна скала на 

ставките (от 5% до 35%). Стандартната данъчна ставка за доходи от други 

източници (лихва, дивиденти, наем, продажба на имущество) е 20%. 
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3) Данък върху добавената стойност 

  

Предприятия с чуждестранно участие, които продават, както собствената си 

продукция, така и стоки, закупени от трети страни в КНР, са платци на данък върху 

добавената стойност (ДДС). Основната данъчна ставка от 13% се прилага за 

продажбата или вноса на повечето стоки, извършването на работа или отдаването 

под наем на движимо имущество. 9% ставка се прилага за транспорт, пощенски 

услуги, телекомуникации, строителство, отдаване под наем и търговия с недвижимо 

имущество, отчуждаване на правото на ползване на земя, както и продажбата или 

вноса на определени видове стоки. Малките предприятия с оборот под законовото 

ниво плащат ДДС по ставка 3%. Държавният съвет на Китайската народна република 

има право да въведе преференциални ставки или да освободи някои предприятия и 

определени стоки и услуги от ДДС. 

  

През 2018 г. разработването на данъчното законодателство на КНР беше 

насочено към по-нататъшно оптимизиране на данъчната система и намаляване на 

общата данъчна тежест, което се отнася и за предприятията с чуждестранно участие. 

Основните решения от 2018 г. са свързани с приемането на ново издание на Закона 

на КНР за данък върху доходите на физическите лица и задълбочаването на 

реформата върху ДДС. Влязоха в сила Законът на Китайската народна република 

относно данъка за опазване на околната среда, Законът на Китайската народна 

република за данъка върху тонажа на корабите и Законът на КНР за данък върху 

тютюневия лист (събирането на тези данъци започна успешно). След разглеждане от 

Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители бяха 

приети: Законът на КНР за данък върху заемането на земеделски земи и Законът за 

данък върху придобиването на моторни превозни средства. Законът на КНР относно 

данъка върху използването на природни ресурси е внесен за първоначално 

разглеждане от Общокитайското събрание на народните представители.   

Като част от реформата по ДДС ставката за преработващата промишленост и 

други отрасли през 2018 г. беше намалена от 17% на 16%, и от 1 април 2019 г. - до 

13%. За редица третични отрасли като транспорт, поща, строителство, основни 

далекосъобщителни услуги, както и селскостопански продукти, ставката на ДДС е 

намалена от 11% на 10% (от 1 април 2019 г. - на 9%). 

Прагът за годишен оборот е повишен и унифициран, въз основа на който се 

определя статута на малките данъкоплатци по ДДС. Сега тази категория включва 

всички предприятия, независимо от вида дейност с годишен приход по-малък от 5 

милиона RMB. Преди това прагът за производствените предприятия е бил 600 

хил.юана, за компаниите, работещи в сектора на услугите - 5 милиона юана, за 

търговските и други компании - 800 хиляди юана. 

Данъчните стимули за малките и микро предприятията са разширени. По-

специално, за малки предприятия с ниска печалба, които се ползват с 50% 

освобождаване от данък печалба, необлагаемият минимален годишен доход е 

увеличен от 500 000 юана на 1 милион юана. Максималният размер 

на индивидуалните заеми за малки и микро предприятия, лихвите по които не 

подлежат на облагане с ДДС, е увеличен от 1 милион юана на 10 милиона юана. 
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