
Ný tækifæri í viðskiptum við Kína 

Stofnun fyrirtækis í Kína 

 

 
Hans Bragi Bernharðsson 



Get ég stofnað fyrirtæki í Kína? 

 Hver er tilgangurinn? 

 Selja til Kína? 

 Kaupa frá Kína? 

 Framleiðsla? 

 Sala/dreifing á kínverskum innanlandsmarkaði? 

 

 Hvert á umfang starfseminnar að vera? 

 



Skráning fyrirtækja 

 Reglur oft óljósar og mismunandi eftir héruðum/borgum 

 Lög/reglur oft „leiðbeinandi“  

 Lög/reglur oft úr sambandi við hefðbundnar viðskiptavenjur 

 Upplýsingar oft misvísandi og stangast á milli embætta 

 Mörg embætti sem koma að skráningu óháð tegund fyrirtækis 

 Nauðsynlegt að ráða þjónustufyrirtæki til að aðstoða við skráningu 

 



Þrjú algengustu form erlendra fyrirtækja í Kína  

 

 Representative office (RO) 

 Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) 

 Sino Foreign Joint Venture (JV) 

 



Representative Office 

 Einfalt og ódýrt uppsetningu  

  Hentar vel til að hafa „augu og eyru“ í Kína t.d. til að fylgjast með 
framleiðslu, stunda markaðsrannsóknir, byggja upp viðskiptasambönd 

 Engin krafa um hlutafé  

 Má ekki hafa neinar tekjur 

 Skrifstofan rekin með fjármagni frá móðurfyrirtæki 

 Lágt skatthlutfall – ca 10% af útgjöldum 

 Getur ekki skrifað undir samninga um kaup/sölu 

 Getur ekki ráðið starfsfólk beint 

 Er á undanhaldi eftir því sem að tiltrú erlendra fyrirtækja á kínverskum 
stjórnvöldum, markaði hefur aukist 

 



Wholly Foreign Owned Enterprise – WFOE 

 

 Vinsælasta formið  

 Fyrirtæki 100% í eigu erlendra aðila 

 Má hafa tekjur í RMB og getur gefið út VAT reikninga 

 Auðveldar skráningu og verndun vörumerkja 

 Getur fengið um inn og útflutningsleyfi 

 Við skráningu WFOE verður að lista verksvið fyrirtækisins 

 Samþykki yfirvalda háð því hvað verksvið fyrirtækisins er 

 Krafa um hlutafé er háð verksviði og hvað yfirvöld „telja“ nauðsynlegt  

 Skattprósenta 15 – 25%  

 Getur flutt hagnað úr landi 

 



Wholly Foreign Owned Enterprise – WFOE 

 Yfirleitt talað um 4 aðaltegundir WFOE 

 Consulting/service  

 

 Trade (WFOE/FICE) 

 Smásala og heildsala 

 Food and Beverage 

 Veitingahúsarekstur/barir 

 Manufacturing 

 Eigin framleiðsla – mega selja hluta á innanlandsmarkaði 

 

 



Wholly Foreign Owned Enterprise – WFOE 

 WFOE – krafa um skráð hlutafé: 

 Hafa verður í huga að þetta eru bara til viðmiðunar 

 Endanleg krafa um hlutafé er alfarið undir stjórnvöldum komið. 

 

Tegund Hlutafé 

Consulting/Service  RMB 100,000 – RMB 500,000 

Trading/Retail WFOE/FICE RMB 500,000 – RMB 1 million 

Food & Beverage RMB 500,000 – RMB 1 million 

Manufacturing  RMB 1 million or Usd 160,00 



Sino Foreign Joint Venture 

 Samstarf með kínversku fyrirtæki 

 Getur verið í meirihluta eigu erlendra aðila en er þó háð iðngrein 

 Langt ferli  

 Finna samstarfsaðila – fara hugmyndir, markmið aðila saman? 

 Ná samningum um markmið, tilgang JV 

 Fá samþykki yfirvalda fyrir JV 

 Fá samþykki  yfirvalda fyrir verkefninu 

 Áhættan getur verið mikil   

 Sum erlend fyrirtæki hafa farið þá leið að finna „silent partner“ til að tryggja 
meiri stjórn á JV 

 



Að lokum... 

 Kína býður íslenskum fyrirtækjum upp á ótal tækifæri en... 

 Undirbúningsvinna er lykilatriði 

 Viðskiptaumhverfið oft á tíðum flókið og illskiljanlegt 

 Laga/regluumhverfið oft misvísandi og ill túlkanlegt 

 Kína er stórt og fjölbreytt – viðskiptahættir og mannleg samskipti mjög ólík eftir 

landsvæðum 

 

 Bráðnauðsynlegt að finna ráðgjafa til að aðstoða með upplýsingar um 

skráningu og reglur á hverjum stað fyrir sig 

 Frekar að eyða tíma og peningum í góðan ráðgjafa í upphafi en þegar allt 

er komið í óefni 

 

 



 

„Kína er eina landið í heiminum þar sem enn 

er borin virðing fyrir sendiherrum“ 
 



Takk fyrir ! 

谢谢！ 


