
 
 

 

 
 

 
Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Kitajskem 

Limited Liability Company (LLC) 

Osnovni Kapital 0 CNY 

Sedež: Peking 

  

 
Korak Trajanje Stroški 

1 Preverjanje imena družbe pri SAIC 
Ustanovitelji pripravijo predloge imena družbe in preverijo 
ustreznost imena pri Upravi za industrijo in trgovino (Administration 
of Industry and Commerce - SAIC), ki odobri ime. 

1 dan brezplačno 

2 Pridobitev dovoljenje za poslovanje, ID številke družbe in 
prijava za davke pri SAIC 
Vloga za pridobitev dovoljenja za poslovanje družbe "business 
license of enterprise legal person", vloga za izdajo certifikata z 
identifikacijsko številko družbe (organization code certificate), ki ga 
izda Urad za nadzor kvalitete in tehnologije (Quality and 
Technology Supervision Bureau) in registracija za državne in 
lokalne davke se vložijo pri enotnem okencu pri SAIC. 
Dokumentom, ki so na voljo na spletni strani SAIC, je treba priložiti: 
Za izdajo dovoljenja za poslovanje: 
-         obvestilo o odobritvi imena podjetja; 
-         najemno pogodbo ali drugo dokazilo o poslovnih prostorih;. 
-         akt o ustanovitvi družbe s podpisi družbenikov; 
-         pooblastilo za zastopanje 
-         osebne dokumente družbenikov in uprave ter druga dokazila 
o identiteti idr. 
Za izdajo certifikata z identifikacijsko številko družbe: 
-         dovoljenje za poslovanje družbe (izvirnik in eno kopijo); 
-         osebni dokument osebe, ki predloži prijavno dokumentacijo. 
Za prijavo za davke: 
-         dovoljenje za poslovanje družbe (izvirnik in eno kopijo); 
-         certifikat z identifikacijsko številko družbe (izvirnik in eno 
kopijo); 
-         kopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika in vodje 
finančne službe; 
-         najemno pogodbo ali drugo dokazilo o poslovnih prostorih;. 
-         akt o ustanovitvi družbe s podpisi družbenikov; 
identifikacijske dokumente družbenikov (osebni dokument / 
dovoljenje za poslovanje družbe). 

11 dni brezplačno 

3 Pridobitev odobritve za izdelavo žiga podjetja na policiji 
Vlogi je treba priložiti izvirnik in kopije dovoljenja za poslovanje 
družbe, pooblastilo zastopniku družbe s kopijo potnega lista ali 
osebne izkaznice zastopnika družbe in osebni dokument osebe, ki 
predloži prijavno dokumentacijo. 

1 dan brezplačno 

http://www.saic.gov.cn/english/Home/
http://www.saic.gov.cn/english/Home/
http://www.wikinvest.com/stock/Perfect_World_(PWRD)/Business_License_Enterprise_Legal_Person
http://www.wikinvest.com/stock/Perfect_World_(PWRD)/Business_License_Enterprise_Legal_Person
http://www.chinacheckup.com/introductions/china-organization-code
http://www.ebeijing.gov.cn/Government/Departments/t929915.htm
http://www.ebeijing.gov.cn/Government/Departments/t929915.htm


4 Izdelava žiga družbe  
Z izdelavo žiga družbe je treba priložiti odobritev za izdelavo žiga 
policije. Žig je pogoj za plačilo takse za izdajo certifikata z 
identifikacijsko številko družbe in prevzem certifikata. 

1 dan 300 CNY 

5 Plačilo za izdajo certifikata z identifikacijsko številko družbe 
Certifikat, ki ga izda Urad za nadzor kvalitete in tehnologije, je za 
mala in srednja podjetja brezplačen, za velika podjetja pa je cena 
120 CNY 

1 dan Brezplačno / 
120 CNY 

6 Registracija pri Statističnem uradu 
Vlogi je treba priložiti dovoljenje za poslovanje družbe in certifikat z 
identifikacijsko številko družbe. 
  

1 dan brezplačno 

7 Odprtje bančnega računa družbe pri komercialni banki  
Vse družbe morajo odpreti bančni račun. Postopek je praviloma 
brezplačen. 

1 dan, hkrati 
s prejšnjim 
postopkom 

brezplačno 

8 Vloga za avtorizacijo nakupa ali tiskanja obrazcev za izdajo 
računov pri davčnem uradu 
Družba mora imeti avtorizacijo za izdajanje računov.  Vloga se vloži 
pri lokalnem davčnem uradu. 

10 dni brezplačno 

9 Prevzem predpisanih obrazcev za izdajo računov 

Vloga za nakup obrazcev se vloži pri lokalnem davčnem uradu. 
1 dan brezplačno 

10 Prijava pri centru za zaposlovanje 
Zaposlene mora družba prijaviti centru za zaposlovanje (career 
service center) v roku 30 dni od registracije družbe. 
Prijava zaposlenih se opravi pri krajevno pristojnem centru za 
zaposlovanje (career service center). 

1 dan brezplačno 

11 Prijava zaposlenih v sistem zdravstvenega in pokojninskega 
zavarovanja  
Zaposlene mora družba prijaviti v sistem zdravstvenega in 
pokojninskega zavarovanja v roku 30 dni od registracije družbe. 

1 dan, hkrati 
s prejšnjim 
postopkom 

brezplačno 

Vir: Svetovna banka 2016 

 

 
Več o poslovnem okolju Kitajske  

http://www.izvoznookno.si/Podatki_o_drzavah/Kitajska/Poslovanje/Prodaja

