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کید بر مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های دانش بنیان و اشتغال( )با تأ

چکیده مدیریتی

یــا  خــاص  بنگاه هــای  بــرای  دولت هــا  کــه  اســت  اندازه گیــری  قابــل  اقتصــادی  مزیــت  ســرمایه گذاری  مشــوق های 

مجموعــه ای از بنگاه هــا بــا هــدف هدایــت ســرمایه گذاری بــه ســمت بخش هــا یــا مناطــق مــورد نظــر یــا تحــت تاثیــر 

گمرکــی، اجتماعــی و ...  قــراردادن رفتــار ســرمایه گذاران ارائــه می نماینــد. ایــن مشــوق ها می تواننــد مالــی، مالیاتــی، 

ــت  ــنهادهایی جه ــت و پیش ــده اس ــه ش ــن پرداخت ــرمایه گذاری چی ــوق های س ــی مش ــه بررس ــزارش ب گ ــن  ــند. در ای باش

تدویــن بســته های مشــوق ســرمایه گذاری بــرای ایــران ارائــه شــده اســت.

مشــوق های ســرمایه گذاری چیــن بــا ســه رویکــرد منطقــه فعالیــت، ماهیــت هزینــه، و ماهیــت شــرکت ها بــه . 1

بــا  الــف( مشــوق های منطقــه ای  اعطــاء می شــود.  مالیاتــی  و بخشــودگی های  اشــکال مختلــف معافیت هــا 

ــژه  ــر مناطــق وی ــه ســرمایه گذاری در مناطــق معیــن شــده نظی هــدف تشــویق شــرکت های داخلــی و خارجــی ب

گردشــگری و خدمــات مــدرن، رونــق صنایــع پیشــرفته می باشــد. ب(  اقتصــادی بــه منظــور توســعه تجــارت آزاد، 

مشــوق های هزینــه شــامل هزینه هــای واجــد شــرایط تحقیــق و توســعه بــه منظــور ارتقــای ارزش افــزوده، ایجــاد 

گاز و مــواد شــیمیایی،  ح هــای ایجــادی و توســعه ای تولیــدی، معــدن و فلــزات، نفــت،  مزیــت رقابتــی و بهبــود طر

محصــوالت صنعتــی و ســاخت و ســاز، مخابــرات و ... تخصیــص می یابــد. ج( مشــوق های شــرکت ها نیــز بــه 

 ،)HNTEs( شــرکت های تکنولــوژی پیشــرفته و جدیــد )شــرکت های واجــد شــرایط تحــت چهــار دســته اصلــی 1

فنــاوری  کوچــک و متوســط )SMSTEs(، 3( شــرکتهای خدمــات پیشــرفته  فنــاوری  2( شــرکت های علــم و 

تعلــق   )Offshore outsourcing services( فراســاحلی  ســپاری  بــرون  خدمــات  شــرکت های   )4 و   )TASEs(

می یابــد.

ــران  ــی در ای ــن مالیات ــی قوانی ــوان در بازبین ــه می ت ــن ک ــی چی ــوق های اعطائ ــن مش ــه مهمتری 2- از جمل

ــرار گیــرد: مطمــح نظــر ق

ــرای حمایــت از توســعه برخــی مناطــق نظیــر بنــدر تجــارت  الــف( مشــوق های مناطــق ویــژه اقتصــادی: ب

ــرخ  ــده، ن ــت ش ــانگهای ثب ــگ ش ــه لینگان ــه در منطق ــرکت هایی ک ــرای ش ــان )HFTP( و ب آزاد هاین

ــه اســت. ــه 15 درصــد کاهــش یافت ــد شــرکت ها از 25 درصــد ب ــر درآم ــات ب مالی

بــرای  مالیاتــی  اعتبــار  خ  نــر بنیــان  دانــش  شــرکت های  بــرای  بنیــان:  دانــش  شــرکت های  مشــوق های  ب( 

ــادل  ــود )مع ــال می ش ــرکت ها اعم ــایر ش ــش از س ــد بی ــا 25 درص ــعه ت ــق و توس ــول تحقی ــل قب ــای قاب هزینه ه

کم تــر از ســایر شــرکت ها )15  خ مالیــات بــر درآمــد شــرکت های دانش بنیــان 10 درصــد  125 درصــد(، بعــاوه نــر

گرفتــه شــده اســت. درصــد( در نظــر 
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ج( مشــوق های مالیاتــی تحقیــق و توســعه: یــک شــرکت مقیــم چیــن می توانــد 150 درصــد از هزینه هــای 

کنــد. کســر  تحقیــق و توســعه خــود را تحــت عنــوان هزینه هــای قابــل قبــول مالیاتــی از بدهــی مالیاتــی خــود 

کثــر تــا 70 درصــد از  د( مشــوق های مالیاتــی بــرای حمایــت از توســعه صنعــت ســرمایه گذاری خطرپذیــر: حدا

مبلــغ ســرمایه گذاری شــده توســط یــک شــرکت ســرمایه گذار خطرپذیــر یــا یــک ســرمایه گذار انفــرادی در یــک 

کســر می گــردد. شــرکت نوپــای فعــال در حــوزه فنــاوری از درآمــد مشــمول مالیــات 

هـــ( بســته مشــوق ثبــت اختــراع: بــرای درآمــد ســاالنه حاصــل از انتقــال فنــاوری شــرکت های فنــاوری و نــرم افــزار 

خ هــای مالیــات بــر ارزش افــزوده  کشــور چیــن بســته مشــوق ها شــامل معافیــت مالیــات بــر درآمــد، نر در 

گرفتــه شــده اســت. ترجیحــی و معافیــت از عــوارض واردات تجهیــزات در نظــر 

ــردی  ــه عنــوان پیشــنهاد های کارب ــه ایــن مــوارد ب ــا بهره گیــری از تجربیــات کشــور چیــن می تــوان ب 3- ب

ــران اشــاره نمــود: در حــوزه مشــوق های ســرمایه گذاری ای

اســتفاده  تشــویق  و  زیســت  محیــط  حفــظ  بــرای  را  مختلفــی  ترجیحــی  مالیاتــی  مشــوق های  چیــن  الــف( 

ایــران در  بــه خشکســالی  بــا توجــه  ارائــه می دهــد.  انــرژی  کاهنــده مصــرف  از فناوری هــا و محصــوالت 

گاز و ...( پیشــنهاد می شــود بــرای  ســال های اخیــر و بــه منظــور توســعه زیرســاخت های تولیــد )آب، بــرق، 

ــعه  ــه ، توس ــع زبال ــاب، دف ــه فاض ــامل تصفی ــت )ش ــط زیس ــت از محی ــای حفاظ ــرکت های دارای پروژه ه ش

اســتفاده از بیــوگاز و نمک زدایــی( اعتبــار مالیاتــی بــرای خریــد تجهیــزات و فنــاوری مربــوط بــه صرفــه جویــی 

گرفتــه شــود. در انــرژی و یــا تخفیــف و معافیت هــای مالیاتــی در نظــر 

گردشــگری،  کشــور چیــن اختصــاص برخــی مشــوق های مالیاتــی بــرای مناطــق آزاد مشــروط بــه توســعه  ب( در 

گســترش صنایــع بــا فناوری هــای پیشــرفته اســت. در ایــن راســتا پیشــنهاد می شــود  خدمــات مــدرن و 

ــژه اقتصــادی  ــه ســرمایه گذاری در مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی و مناطــق وی ــه منظــور افزایــش تمایــل ب ب

در ایــران و توســعه زیر ســاخت های مــورد نیــاز، اعطــای مشــوق های مالیاتــی موجــود نظیــر زمیــن ارزان، 

ــه تقویــت و تکمیــل زنجیــره تولیــد ســامان دهی  ــا توجــه ب ــی و ...  ب گمرک اعطــای تســهیات، مشــوق های 

گــردد.

کشــور چیــن الزامــات خــاص  گرفتــه شــده بــرای انــواع شــرکت های دانش  بنیــان در  ج( مشــوق های در نظــر 

کــردن حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان و طراحــی انــواع  کــه می تــوان جهــت هدفمنــد  خــود را دارد 

بســته های مشــوق ســرمایه گذاری در ایــران، بهره گیــری از آن هــا را مطمــح نظــر قــرار داد؛ بــه عنــوان مثــال 

کار نخبــه و دارای مــدارک تحصیلــی، داشــتن جوایــز  صــادرات محصــوالت بــا فنــاوری بــاال، بکارگیــری نیــروی 

و یــا اســتاندار د های بین المللــی، ســطح بــاالی فنــاوری و ... 
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مقدمه
ــاص  ــای خ ــرای بنگاه ه ــا ب ــه دولت ه ــت ک ــری اس ــل اندازه گی ــادی قاب ــت اقتص ــرمایه گذاری مزی ــوق های س مش

ــا  ــورد نظــر ی ــا مناطــق م ــا ی ــه ســمت بخش ه ــرمایه گذاری ب ــت س ــدف هدای ــا ه ــا ب ــه ای از بنگاه ه ــا مجموع ی

ــی،  ــی، مالیات ــد مال ــوق ها می توانن ــن مش ــد. ای ــه می نماین ــرمایه گذاران ارائ ــار س ــراردادن رفت ــر ق ــت تاثی تح

گمرکــی، اجتماعــی و ... باشــند. 

کشــور چیــن پرداختــه شــده اســت. چیــن مشــوق های  ــه بررســی مشــوق های ســرمایه گذاری  ــزارش پیــش رو ب گ در 

کســر فوق العــاده هزینه هــای  کــه شــامل مشــوق  مالیاتــی مختلفــی را بــرای تشــویق تحقیــق و توســعه ارائــه می کنــد 

تحقیــق و توســعه از ســود قبــل از مالیــات بــرای شــرکت های فنــاوری  پیشــرفته و جدیــد، شــرکت های علمــی و فنــاوری 

کوچــک و متوســط و شــرکت های خدمــات پیشــرفته فنــاوری، حــق ثبــت اختــراع و مزایــای مالیــات بــر ارزش افــزوده یــا 

ــر درآمــد شــرکت ها نیــز در مــوارد خاصــی اعطــا می شــود. خ مالیــات ب ــر کاهــش در ن ــی می باشــد.  گمرک عــوارض 

همچنیــن دولــت چیــن مشــوق های مختلفــی در رابطــه با ســرمایه گذاری در ســطح ملی و محلی ارائــه می دهد. برای 

ترویــج ســرمایه گذاری خارجــی، چیــن بــه دولت هــای محلــی1 اجــازه می دهــد تــا سیاســت های تشــویقی ســرمایه گذاری 

کننــد. دولت هــای محلــی مجــاز بــه حمایــت از پروژه هــای ســرمایه گذاری هســتند  را در محــدوده قانونــی خــود معرفــی 

کاهــش هزینــه  کمــک قابــل توجهــی بــه اشــتغال محلــی، توســعه اقتصــادی و نوآوری هــای حــوزه فنــاوری بــرای  کــه 

ــد. ــی می کنن ــرکت های خارج ــت ش ــرمایه گذاری و فعالی س

کــره و بــه صــورت مــوردی می باشــند.  بیشــتر مشــوق های ارائــه شــده توســط دولت هــای محلــی مبتنــی بــر مذا

مشــوق ها معمــواًل شــامل بازپرداخــت مالیــات، اعتبــارات مالیاتــی و اجــاره رایــگان فضــای اداری هســتند. همچنیــن، 

ح هــای تشــویقی جــذاب بســیاری طــی ســال های اخیــر بــرای ارتقــای مناطــق ویــژه اقتصــادی )بــه عنــوان مثــال  طر

منطقــه خلیــج بــزرگ، منطقــه لینگانــگ شــانگهای، بنــدر آزاد تجــاری هاینــان( معرفــی شــده اند.

در ادامــه بــه تشــریح انــواع مشــوق های ســرمایه گذاری در کشــور چیــن اعــم از مشــوق های مناطــق 
ــه  ــعه و ... پرداخت ــق و توس ــوق های تحقی ــان، مش ــش بنی ــرکت های دان ــوق های ش ــادی، مش ــژه اقتص وی

شــده اســت.

کشــورها  کثــر مــوارد، به عنــوان پایین تریــن ســطح از مدیریــت دولتــی در  کــه در ا 1.  دولــت محلــی ) Local government(  یــا حکومــت محلــی، نوعــی از مدیریــت امــور عمومی اســت 
کــه بــه عنــوان نماینده دولــت مرکــزی، دولــت  فعالیــت می نمایــد. اصطــاح دولــت محلــی اغلــب بــرای تفکیــک بخــش محلــی دولــت از دفاتــر و ادارات ایالتــی اســتفاده می شــود، 
ــا  ــون ی ــیله قان ــه وس ــا ب ــار آنه ــدرت و اختی ــوده و ق ــت نم ــزی فعالی ــت مرک ــارت دول ــت نظ ــًا تح ــی عموم ــای محل ــی، دولت ه کل ــور  ــد. به ط ــت می نمای ــت فدرال فعالی ــی یا دول مل
گاهــی چهارمیــن( ســطح از حکومــت را  دســتورالعمل های دولتــی و توســط ســطح باالتــری از حکومــت تعییــن می شــود. در ایالت هــای فــدرال، دولــت محلــی معمــواًل ســومین )یــا 

کــه در ایالت هــای متحــد، دولــت محلــی معمــواًل دومیــن یــا ســومین بخــش از تقســیمات اداری را بــه خــود اختصــاص می دهــد. تشــکیل می دهــد، در حالــی 
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1- مشوق های مناطق ویژه اقتصادی

1-1- مشوق های مالیاتی برای بندر تجارت آزاد هاینان1
کــه تــا 31  گرفتــه اســت  چندیــن اقــدام مالیاتــی بــرای حمایــت از توســعه بنــدر تجــارت آزاد هاینــان )HFTP( صــورت 

دســامبر 2024 قابــل اجــرا می باشــند.

ــرای توســعه بنــدر تجــارت آزاد هاینــان فعالیــت می کننــد،  ــه در فعالیت هــای تجــاری ب ک ــی  ــرای مالیــات دهندگان ب

کســب ایــن مزیــت، یــک مــؤدی  ــه منظــور  کاهــش خواهــد یافــت. ب خ 15 درصــد  ــر ــا ن ــر درآمــد شــرکت ت خ مالیــات ب ــر ن

مالیاتــی بایــد واجــد شــرایط زیــر باشــد:

کاتالوگ هــای صنعتــی مشــخص  ــه در  ــد مشــمول فعالیت هــای مــورد تشــویق باشــد )ک فعالیــت تجــاری اصلــی بای

شــده اســت(.

درآمد حاصل از فعالیت های اولیه تجاری باید 60 درصد یا بیشتر از درآمد ناخالص را تشکیل دهد.

گیــرد، از جملــه داشــتن محــل  عملیــات تجــاری قابــل توجهــی در راســتای توســعه بنــدر تجــارت آزاد هاینــان صــورت 

کارکنــان و حســاب ها؛ کنتــرل و نظــارت بــر  عملیــات تجــاری،  مدیریــت وســیع و جامــع بــرای 

همچنیــن، معافیــت مالیــات بــر درآمــد شــرکت ممکــن اســت بــرای برخــی از درآمدهــای دارای منبــع خارجــی جدیــد 

گردشــگری، خدمــات مــدرن و صنایــع بــا  )ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی جدیــد(، مالیــات دهنــدگان در حــوزه 

گــردد. ایــن معافیــت شــامل  کــه در بنــدر تجــارت آزاد هاینــان ایجــاد شــده اند، اعمــال  فناوری هــای پیشــرفته و جدیــد 

درآمــد حاصــل از ســود عملیاتــی شــعب خارجــی تــازه تاســیس یــا درآمــد ســود ســهام ناشــی از ســرمایه گذاری مســتقیم 

گــذاری جدیــد( را  کــه در آن مالیــات دهنــدگان، 20 درصــد یــا بیشــتر ســهام )بــا احتســاب ســرمایه  خارجــی جدیــد اســت 

در اختیــار دارنــد.

کســر هزینــه دارایی هــای ثابــت  عــاوه بــر ایــن، مالیــات دهنــدگان مســتقر در بنــدر تجــارت آزاد هاینــان ممکــن اســت 

)بــه اســتثنای ســاختمان ها( یــا دارایی هــای نامشــهود )در صــورت خریــد، ســاخت یــا توســعه توســط مــؤدی( را بــه 

کننــد: ح زیــر تســریع  شــر

کسر مالیات فوری مجاز است. کمتر،  برای دارایی های با ارزش 5 میلیون یوان یا 

ک تسریع شده مجاز است. کاهش ارزش یا استها برای دارایی های با ارزش بیش از 5 میلیون یوان، برنامه 

1.  Tax incentives for the Hainan Free Trade Port
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1-2- مشوق های مالیاتی برای منطقه لینگانگ شانگهای1
بــرای شــرکت هایی کــه در منطقــه لینگانــگ شــانگهای ثبــت شــده و دارای فعالیت هــای تجــاری قابــل توجهــی 

هســتند، نــرخ مالیــات بــر درآمــد بــرای پنــج ســال اول از زمــان تأســیس هــر شــرکتی کــه در حــوزه مدارهــای 

ــی فعالیــت می کنــد، از 25 درصــد  ــی داخل ــع هواپیمای ــا صنای الکترونیکــی، هــوش مصنوعــی، زیست پزشــکی ی

بــه 15 درصــد کاهــش می یابــد.

2- مشوق های شرکت های دانش بنیان

)HNTEs( 2-1- شرکت های تکنولوژی پیشرفته و جدید
ــا  ــخصی را ب ــعه مش ــق و توس ــای تحقی ــه فعالیت ه ک ــتند  ــرکت هایی هس ــد، ش ــرفته و جدی ــوژی پیش ــرکت های تکنول ش

کســر 150 درصــدی )یــا 175  ج در چیــن انجــام می دهنــد. ایــن شــرکت ها واجــد شــرایط اخــذ مشــوق  حداقــل مخــار

ــر  ــا2020( هزینه هــای قابــل قبــول تحقیــق و توســعه از ســود قبــل از مالیــات2، عــاوه ب درصــدی در طــول دوره 2018 ت

ــر درآمــد شــرکت بــه 15 درصــد هســتند. خ اســتاندارد مالیــات ب کاهــش نــر

الف(  صنایع واجد شرایط 

کــه نقــش پشــتیبانی اصلــی را در  ــد، فنــاوری  ــوژی پیشــرفته و جدی گرفتــن در دســته شــرکت های تکنول ــرای قــرار  ب

ح  ــه شــر ــد در یکــی از حوزه هــای فنــاوری مــورد تشــویق دولــت ب ــا خدمــات اصلــی شــرکت ایفــا می کنــد، بای محصــول ی

گیرنــد: زیــر قــرار 

اطاعات الکترونیکی؛	 

بیولوژیکی و پزشکی؛	 

هوانوردی و فضا؛	 

مواد جدید؛	 

خدمات فناوری باال؛	 

انرژی جدید و حفظ انرژی؛	 

منابع و محیط زیست؛	 

1.  Tax incentives for the Lingang area of Shanghai
2.  Super Deduction



7 برنامه مشوق های سرمایه گذاری کشور چین
کید بر مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های دانش بنیان و اشتغال( )با تأ

ساخت و اتوماسیون پیشرفته؛	 

بــرای شناســایی شــرکت های تکنولــوژی پیشــرفته و جدیــد، فعالیت هــای واجــد شــرایط شــامل توســعه فنــاوری 

جدیــد، محصــوالت جدیــد و تکنیک هــای جدیــد تولیــد اســت. وضعیــت شــرکت های تکنولــوژی پیشــرفته و جدیــد 

ــرای یــک دوره ســه ســاله اعطــاء و ســاالنه بررســی می شــود. ب

بــرای توســعه بیشــتر شــرکت های بالقــوه تکنولــوژی پیشــرفته و جدیــد، بســیاری از دولت هــای محلــی یــک برنامــه 

کــه بــرای  کوچــک و متوســطی  کرده انــد، در نتیجــه شــرکت های  حمایــت از شــرکت های نوپــای ایــن حــوزه را راه انــدازی 

کــرد. کســب شــرایط HNTE مشــکل دارنــد، همچنــان توســط دولــت محلــی یارانــه دریافــت خواهنــد 

ب( IP 1و محدودیت های قانونی

کمتــر از 40 درصــد از هزینه هــای تحقیــق و توســعه واجــد شــرایط بــرای مشــوق شــرکت های تکنولوژی پیشــرفته و  گرچــه  ا

گــردد، مقامــات ممکــن اســت در اعطــای وضعیــت شــرکت  تکنولــوژی پیشــرفته  ج از چیــن واقــع  جدیــد می توانــد در خــار

و جدیــد، ایجــاد و حفــظ IP در چیــن را مــد نظــر قــرار دهنــد.

)SMSTEs( کوچک و متوسط 2-2- شرکت های علم و فناوری 
کســر فــوق العــاده 175 درصــدی هزینه هــای تحقیــق و توســعه  کوچــک و متوســط مســتحق  شــرکت های علــم و فنــاوری 

از ســود قبــل از مالیــات هســتند. شــرایط اعطــای ایــن مشــوق شــامل ایــن مــوارد می باشــد: 

الف( شرایط اعطای مشوق 

کوچــک و متوســط، یــک شــرکت بایــد تمــام الزامــات زیــر را  بــرای واجــد شــرایط شــدن بــه عنــوان شــرکت  علــم و فنــاوری 

بــرآورده ســازد:

کائو و تایوان( باشد. کنگ، ما یک شرکت ثبت شده در چین )به استثنای هنگ 

کمتــر از  کل دارایی هــا  ــوان و  ــر از 200 میلیــون ی کمت کنــد، درآمــد فــروش ســاالنه آنهــا  ــر از 500 نفــر را اســتخدام  کمت

200 میلیــون یــوان باشــد.

که در طبقه ممنوعه یا محدود قرار می گیرند. فاقد محصول یا خدماتی باشد 

کیفــری نداشــته باشــد، مرتکــب اعمــال  ــا  گونــه حادثــه مهــم ایمنــی ی ــام، هیــچ  در هــر دو ســال قبــل و ســال ثبت ن

غیرقانونــی جــدی در رابطــه بــا حفاظــت از محیــط زیســت یــا اعمــال متقلبانــه مربــوط بــه مطالعــات علمــی نشــود و در 

ــرکت  ــدی ش ــات ج ــا تخلف ــادق" ب ــرکت های ناص ــا "ش ــادی" ی ــات "غیرع ــه در عملی ک ــرد  ــرار نگی ــرکت هایی ق ــت ش فهرس

1.  Internet Protocols



8
برنامه مشوق های سرمایه گذاری کشور چین

کید بر مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های دانش بنیان و اشتغال( )با تأ

کوچــک و  کرده انــد. و دســتیابی بــه ســطح رضایت بخشــی از "ارزیابــی یکپارچــه" بــرای شــرکت های علــم و فنــاوری 

ــط . متوس

ب( سایر شرایط اعطای مشوق 

شــرکتی کــه الزامــات فــوق را بــرآورده کنــد، در صــورت دارا بــودن یکــی از شــرایط زیــر، می توانــد بالفاصلــه بــه 

عنــوان شــرکت  علــم و فنــاوری کوچــک و متوســط واجــد شــرایط مطــرح شــود:

)HNTE( دارای گواهینامه معتبر صالحیت شرکت  تکنولوژی پیشرفته و جدید

طــی 5 ســال گذشــته یــک جایــزه علمــی و فنــاوری در ســطح ملــی دریافــت کــرده و در میــان ســه شــرکت 

برتــر برنــده ایــن جایــزه قــرار گرفتــه اســت.

دارای یــک بخــش تحقیــق و توســعه اســت کــه توســط ادارات در ســطح اســتانی یــا وزارتــی یــا باالتــر از آن 

اســتانداردهای معینــی را رعایــت می کنــد.

کرده است. گذشته نقش پیشرو را در تدوین استانداردهای بین المللی، ملی یا صنعتی ایفا  طی 5 سال 

)TASEs( 2-3- شرکت های خدمات پیشرفته فناوری
ــاحلی  ــپاری فراس ــزان برون س ــل می ــه حداق ــتند ک ــرکت هایی هس ــاوری، ش ــرفته فن ــات پیش ــرکت های خدم ش

را در خدمــات فنــاوری مشــخصی دارنــد. نــرخ اســتاندارد مالیــات بــر درآمــد بــرای ایــن شــرکتها بــه 15 درصــد 

کاهــش می یابــد. بــرای واجــد شــرایط شــدن بــه عنــوان شــرکت خدمــات پیشــرفته فنــاوری، یــک شــرکت بایــد 

الزامــات زیــر را بــرآورده ســازد )کــه ســاالنه بررســی می شــود(:
کائو و تایوان( ثبت شود. کنگ، ما باید در چین )به استثنای هنگ 

کــه در محــدوده خدمــات فنــاوری پیشــرفته بــه  کار خدمــات فنــاوری پیشــرفته  کســب و  بایــد در یــک یــا چنــد 
کســب  رســمیت شــناخته شــده )بــرای اجــرای آزمایشــی( فهرســت شــده اند، مشــغول باشــد و فناوری هــای پیشــرفته را 

ــد. ــوی باش ــعه ق ــق و توس ــای تحقی ــا دارای قابلیت ه ــد ی کن
کارکنان آن باید دارای مدرک دانشگاهی باشند. بیش از 50 درصد از 

کل درآمــد آن در ســال جــاری بایــد از درآمــد حاصــل از خدمــات فنــاوری پیشــرفته حاصــل  بیــش از 50 درصــد از 
شــده باشــد. 

کل درآمــد در  کمتــر از 35 درصــد  کشــور نبایــد  ج از  کارهــای خدمــات بــرون ســپاری خــار کســب و  درآمــد حاصــل از 
ســال جــاری باشــد.

کســر فــوق العــاده هزینه هــای تحقیــق و توســعه از ســود قبــل  شــرکت های خدمــات پیشــرفته فنــاوری، عمومــًا حــق 
از مالیــات را ندارنــد.
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2-4- خدمات برون سپاری فراساحلی 
معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده بــرای ارائــه خدمــات تحقیــق و توســعه، بــرون ســپاری فراســاحلی یــا انتقــال فنــاوری 

ــه  ــه ب ــن اینک ــود. ضم ــاء می ش ــعه اعط ــق و توس ــاوره تحقی ــات مش ــن خدم ــی، همچنی ــا خارج ــی ی ــای داخل ــه طرف ه ب

موسســات فنــاوری خصوصــی غیرتجــاری واجــد شــرایط نیــز ممکــن اســت عــاوه بــر معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده، 

کاربــردی بــرای فعالیت هــای تحقیــق و  گمرکــی و مالیــات بــر مصــرف در واردات اقــام  معافیت هایــی در قالــب عــوارض 

گیرنــد. توســعه تعلــق 

جدول 1- انواع مشوق های شرکت های دانش بنیان در چین

کثر مزایای قابل اعطا حدا ماهیت مشوق مشوق ملی/ 
محلی

مشوق 
دائمی / 

موقت
نوع

خ مالیات بر درآمد 15 درصد  نر
کسر فوق العاده  )به جای 25%(؛ 
)150 درصد( هزینه های تحقیق 
و توسعه از سود قبل از مالیات 

شرکت های فناوری جدید و پیشرفته 
خ  کاهش نر واجد شرایط عاوه بر 
مالیات بر درآمد )از 25 درصد به 
کسر 150 درصدی  15 درصد(، از 
هزینه های قابل قبول تحقیق و 

توسعه از سود قبل از مالیات برخوردار 
می شوند.

مشوق ملی: 
تصویب مشوق 

قبل از شروع 
فعالیت

مشوق 
دائمی

مشوق شرکت های 
فناوری جدید و 

)HNTE( پیشرفته

خ مالیات بر در آمد 15 درصد  نر
)به جای %25(

شرکت های خدمات پیشرفته فناوری 
خ  واجد شرایط می توانند مشمول نر
مالیات بر در آمد 15 درصد )به جای 

25 درصد( باشند.

مشوق ملی:
تصویب مشوق 

قبل از شروع 
فعالیت

مشوق 
دائمی

شرکت های 
خدمات پیشرفته 

)TASE( فناوری

100 درصد معافیت مالیات بر 
ارزش افزوده

که  نهادها و اشخاص چینی 
فعالیت های فرامرزی مشخصی را 

انجام می دهند، از مالیات بر ارزش 
افزوده )VAT( معاف هستند.

مشوق ملی:
تصویب مشوق 

قبل از شروع 
فعالیت

مشوق 
دائمی

خدمات برون 
سپاری فراساحلی

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022

3- مشوق های تحقیق و توسعه 
بــر اســاس قانــون مالیــات بــر درآمــد شــرکت ها، یــک شــرکت مقیــم چیــن می توانــد در محاســبه بدهــی مالیاتــی خــود، 150 

کنــد.   کســر  کســر هزینــه عــادی(  کاهــش بیشــتر از  درصــد از هزینه هــای تحقیــق و توســعه قابــل قبــول را )یعنــی 50 درصــد 

کــه صــرف ســرمایه گذاری شــده اند  درصــورت توســعه دارایی هــای نامشــهود، هزینه هــای قابــل قبــول تحقیــق و توســعه 
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نیــز ممکــن اســت بــر مبنــای 150 درصــد هزینه هــای واقعــی تحقیــق و توســعه مســتهلک شــوند. 

کاهــش بیشــتر از  کســر هزینه هــای تحقیــق و توســعه واجــد شــرایط )یعنــی 75 درصــد  خ 175 درصــد  گرچــه قبــًا نــر ا

کنــون  ــود، امــا ا کوچــک و متوســط )SMSTE( ب کســر هزینه هــای عــادی( فقــط در اختیــار شــرکت های علــم و فنــاوری 

کســر فــوق العــاده 175 درصــدی را بــرای تمــام شــرکت ها توســعه داده اســت.  دولــت چیــن دامنــه شــمول ایــن 

الف( صنایع واجد شرایط 

فهرست صنایع و فعالیت هایی که واجد شرایط کسر فوق العاده نیستند، به شرح ذیل است:

که واجد شرایط نیستند که واجد شرایط نیستندفعالیت هایی  صنایعی 

کوارتقاء منظم محصوالت و خدمات تنبا

گردشگری و مهمانداریکاربرد مستقیم یافته های تحقیق

عمده فروشی و خرده فروشیحمایت از فعالیت های پس از تجاری سازی یک محصول

تکثیر یا تغییر ساده محصوالت، خدمات، فناوری، مواد یا فرآیندهای 
کموجود مشاور اما

کارایی یا تحقیقات مدیریتی خدمات تجاری و اداریتحقیقات بازار، مطالعات 

کیفیت، آزمایش و تجزیه و تحلیل یا فعالیت های تعمیر و  کنترل 
که ماهیت طبیعی  نگهداری مربوط به فرآیندهای خدمات صنعتی 

دارند.
سرگرمی

سایر صنایع مشخص شده توسط وزارت دارایی )MOF( و تحقیق در علوم اجتماعی، هنر یا علوم انسانی
)STA( اداره مالیات ایالتی

ب( هزینه های قابل قبول مالیاتی

کار )از جمله هزینه های پرسنل پشتیبانی(؛	  هزینه های نیروی 

گرفته در پروژه تحقیق و توسعه؛	  هزینه های مستقیم صورت 

گــر تجهیــزات منحصــراً بــرای تحقیــق و توســعه 	  ک دارایی هــای مشــهود )حتــی ا هزینه هــای اســتها

اســتفاده نشــود(؛

ک دارایی های نامشهود؛	  هزینه های استها

هزینه های طراحی و آزمایش )از جمله برای محصوالت آزمایشی(؛	 
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ســایر هزینه هــای تحقیــق و توســعه دارای ارتبــاط مســتقیم، ماننــد مشــاوره تخصصــی، بیمــه تحقیــق و توســعه »فنــاوری 

پیشــرفته و جدیــد«، هزینه هــای برنامــه ثبــت و خریــد مالکیــت معنــوی، و هزینه هــای ســفر و ماقــات. هزینه هــای 

واجــد شــرایط در ایــن دســته بــه 10 درصــد از تمــام هزینه هــای قابــل قبــول تحقــق یافتــه از تاریــخ 1 ژانویــه 2016 محــدود 

می شــود. 

کثــر 80 درصــد از هزینه هــای پرداختــی بــه پیمانــکاران )اعــم از فعالیت هــای داخلــی یــا فرامــرزی( بــرای انجــام  حدا

کســر فوق العــاده هســتند؛ مشــروط بــر اینکــه  فعالیت هــای تحقیــق و توســعه از طــرف مالیات دهنــده، واجــد شــرایط 

کامــًا متقابــل باشــد. در مــورد ترتیبــات تحقیــق و توســعه  کارمزدهــا و شــرایط مربوطــه منعکس کننــده معاملــه ای 

ــه بیــش از دو ســوم هزینه هــای  ک ــراد(، پرداختــی  ــه اســتثنای اف کشــور )ب ج از  ــا نهادهــای خــار قراردادهــای فرامــرزی ب

ــود. کســر فــوق العــاده خواهــد ب تحقیــق و توســعه داخلــی واجــد شــرایط نباشــد، واجــد 

کننده )بروکراسی اداری یا سازمانی( ج( موارد تسهیل 

از سال 2016 تشریفات اداری برای اعمال کسر فوق العاده به شرح ذیل، تسهیل گردید:

ــد از  ــادگی فقــط بای ــه س ــدگان ب ــات دهن ــال، مالی ــوان مث ــه عن ــی مربوطــه الزم نیســت. ب ــات مالیات ــی از مقام ــد قبل تایی

ــد. کنن ــروی  ــی پی ــه مالیات ــت اظهارنام ــای ثب روش ه

کسر فوق العاده نماید. یک شرکت می تواند ظرف سه سال پس از وقوع هزینه ها، درخواست 

ــا ایــن حــال،  شــرکت ها ملــزم بــه ایجــاد حســاب های ویــژه بــرای هزینه هــای تحقیــق و توســعه نیســتند. ب

عــالوه بــر رعایــت رفتــار اســتاندارد حســابداری تحــت قوانیــن حســابداری مالــی رایــج، شــرکت ها بایــد ســوابق 

ــرای ردیابــی دقیــق هزینه هــای واقعــی واجــد شــرایط کســر فــوق العــاده در ســال جــاری،  ــی تکمیلــی را ب مال

تهیــه کننــد.

کســر فــوق العــاده را از طریــق بازرســی و نظــارت منظــم و  کنتــرل خــود بــر ادعاهــای  مقامــات مالیاتــی چیــن موظفنــد 

رســیدگی دقیــق حداقــل 20 درصــد از مــوارد طــی ســال، تشــدید نماینــد. 

بعاوه مالکیت معنوی فعالیت تحقیق و توسعه باید در اختیار متقاضی چینی باشد.
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جدول 2- انواع مشوق های تحقیق و توسعه در چین

کثر مزایای قابل اعطا حدا ماهیت مشوق مشوق ملی/ 
محلی

مشوق 
دائمی / 

موقت
نوع

کسر فوق العاده )175 درصد( 
هزینه های تحقیق و توسعه از 

سود قبل از مالیات

همه شرکت ها )چه خارجی و چه داخلی( 
کسر 175  ممکن است واجد شرایط 

درصدی هزینه تحقیق و توسعه قابل 
قبول از سود قبل از مالیات باشند.

مشوق ملی: 
تصویب مشوق 

قبل از شروع 
فعالیت

مشوق 
دائمی

تحقیق و توسعه 
)R&D(

Source :Survey of Global Investment and Innovation Incentive2022 ,

4- مشوق های سرمایه گذاری خطرپذیر
شــرکت  یــک  می شــود.  اعطــا  خطرپذیــر  ســرمایه گذاری  صنعــت  توســعه  از  حمایــت  بــرای  مالیاتــی  مشــوق های 

ســرمایه گذاری خطرپذیــر یــا یــک ســرمایه گذار انفــرادی )حقیقــی( می توانــد 70 درصــد از مبلــغ ســرمایه گذاری شــده در 

کنــد، منــوط بــر اینکــه ســرمایه گذاری بــرای مــدت دو ســال  کســر  یــک شــرکت فنــاوری نوپــا1 را از درآمــد مشــمول مالیــات 

کســر فوق العــاده ممکــن اســت در ســال دوم ســرمایه گذاری یــا در ســال های مالیاتــی بعــد مــورد  حفــظ شــده باشــد )ایــن 

گیــرد(. اســتفاده قــرار 

کند: گذاری خطرپذیر باید معیارهای زیر را رعایت  یک شرکت سرمایه 

کــه مــروج اســتارت آپ2 نبــوده، مقیــم  � کتی باشــد  شــرکت بایــد یــک شــرکت ســرمایه گذاری خطرپذیــر یــا شــرا

ــوان(؛ ــو و تای کائ ــگ، ما کن ــگ  ــتثنای هن ــه اس ــد )ب ــده باش ــت ش ــن ثب ــد و در چی ــی باش مالیات

شــرکت بایــد بــا تبعیــت از مقــررات موقــت در مــورد اداره شــرکت های ســرمایه گذاری خطرپذیــر یــا مقــررات موقــت  �

ــررات  ــن مق ــاس ای ــر اس ــود را ب ــت خ ــی، فعالی ــرمایه گذاری خصوص ــای س ــارت و اداره صندوق ه ــوص نظ درخص

انجــام دهــد. 

کل حقــوق صاحبــان ســهام شــرکت ســرمایه گذاری خطرپذیــر )و  � در دوره دو ســاله پــس از ســرمایه گذاری اولیــه، 

کمتــر از 50 درصــد باشــد. اشــخاص وابســته بــه آن( در راه انــدازی بایــد 

1.  Start-up Technology Company
کار خــاص در یــک مــکان خــاص تصمیم گیــری می کنــد و طیــف  کســب و  کــه ایــده ای را بــرای ایجــاد یــک  کســی اســت   )a promoter of the start-up( 2. مــروج اســتارت آپ

کار را انجــام میدهــد. کســب و  وســیعی از تشــریفات مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی یــک 
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یک سرمایه گذار حقیقی باید معیارهای زیر را داشته باشد:

ســرمایه گذار نبایــد مــروج اســتارت آپ باشــد یــا بــا آن رابطــه شــغلی داشــته باشــد )یــا بــا بســتگان آن از  �

جملــه همســر، والدیــن، فرزنــد، پدربــزرگ و مادربــزرگ، نــوه یــا خواهــر و بــرادر مرتبــط باشــد(.

در دوره دو ســاله پــس از ســرمایه گذاری اولیــه، کل حقــوق صاحبــان ســهام ســرمایه گذار و بســتگان آنهــا  �

در راه انــدازی بایــد کمتــر از 50 درصــد باشــد.

یک استارت آپ باید دارای معیارهای زیر باشد:

کائــو و تایــوان( ثبــت شــده باشــد، همچنیــن  � کنــگ، ما بایــد مقیــم مالیاتــی بــوده و در چیــن )بــه اســتثنای هنــگ 

مشــمول ارزیابــی مالیاتــی بــر اســاس بررســی حســاب ها باشــد.

کارکنــان بایــد دارای مــدرک  � کارمنــد داشــته باشــد، 30 درصــد از ایــن  در هنــگام ســرمایه گذاری نبایــد بیــش از 200 

کنــد. کل دارایی هــا و درآمــد ســاالنه فــروش نبایــد از 30 میلیــون یــوان تجــاوز  لیســانس یــا باالتــر باشــند، و 

گذاشته باشد. � کمتر از 60 ماه از زمان ثبت شرکت 

در زمــان ســرمایه گذاری یــا ظــرف دو ســال پــس از ســرمایه گذاری نبایــد در هیــچ بــورس داخلــی یــا خارجــی  �

پذیرفتــه شــده باشــد.

کل هزینه هــای آن را در ســال ســرمایه گذاری  � مجمــوع هزینه هــای تحقیــق و توســعه آن بایــد حداقــل 20 درصــد از 

و ســال مالیاتــی بعدی تشــکیل دهد.

جدول 3- انواع مشوق های سرمایه گذاری  در چین

کثر مزایای  حدا
قابل اعطا ماهیت مشوق مشوق ملی/ 

محلی
مشوق دائمی / 

موقت نوع

متغیر
بازپرداخت مالیات های محلی در 

دسترس است )به عاوه سایر مزایا بر 
کره موردی( اساس مذا

مشوق محلی:
تصویب مشوق 

قبل از شروع 
فعالیت

مشوق موقت مشوق های 
سرمایه ای

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022
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5- مشوق های  ثبت اختراع1
یک بسته مشوق ثبت اختراع برای شرکت های فناوری و فعال در حوزه نرم افزار با مزایای زیر وجود دارد:

اولیــن پنــج میلیــون یــوان درآمــد ســاالنه حاصــل از انتقــال فنــاوری واجــد شــرایط )شــامل درآمــد حاصــل از مجــوز  �

غیــر انحصــاری بــا مــدت مجــوز حداقــل پنــج ســال( از مالیــات بــر درآمــد شــرکت معــاف اســت. درآمــد ســاالنه بیش 

خ اســتاندارد مالیــات بــر درآمــد شــرکت مشــمول مالیــات اســت. کاهــش نــر از پنــج میلیــون یــوان بــا 50 درصــد 

شرکت های نرم افزاری تازه تأسیس اغلب از تعطیات مالیاتی2 برخوردار می شوند. �

شــرکت های نرم افــزاری مشــمول مالیــات می تواننــد از مالیــات بــر ارزش افــزوده ترجیحــی بــر درآمــد قابــل قبــول  �

برخــوردار شــوند.

ــزاری واجــد شــرایط ممکــن اســت مشــمول معافیــت از عــوارض واردات تجهیــزات و مــواد  � ــرم اف شــرکت هــای ن

مــورد اســتفاده خــود شــوند.

جدول 4- انواع مشوق های ثبت اختراع در چین

کثر مزایای قابل  حدا
اعطا ماهیت مشوق مشوق ملی/ 

محلی
مشوق دائمی / 

موقت نوع

معافیت مالیاتی 100 درصدی 
خ های تخفیف متفاوت و نر

خ مالیات برای  کاهش نر معافیت مالیاتی یا 
شرکت های مقیم انتقال دهنده فناوری

مشوق ملی: 
تصویب مشوق 

قبل از شروع 
فعالیت

مشوق دائمی ثبت 
اختراع

Source :Survey of Global Investment and Innovation Incentive2022 ,

6- مشوق های حفظ محیط زیست
چیــن مشــوق های مالیاتــی ترجیحــی متنوعــی را بــرای حمایــت از انــواع مختلــف تولیــد و اســتفاده از فناوری هــا 

و محصــوالت صرفه جویــی در انــرژی ارائــه می دهــد )بــه عنــوان مثــال، اعتبــار مالیــات بــر درآمــد شــرکت معــادل 

10 درصــد از کل ســرمایه گذاری در تجهیــزات و امکانــات صرفه جویــی انــرژی می باشــد(.

درآمــد حاصــل از فعالیــت شــرکت در پــروژه حفاظــت از محیــط زیســت یــا حفــظ انــرژی و آب ممکــن اســت بــه مــدت 3 

1.  Patent box regime

2.   تعطیــالت مالیاتــی )Holidays Tax( یکــی از اشــکال مرســوم مشــوقهای مالیاتــی در بیــن کشــورهای درحــال توســعه اســت کــه بــرای دوره 
زمانــی مشــخصی، معافیــت از پرداخــت مالیــات وجــود دارد. 
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کار از چنیــن پــروژه ای حاصــل شــده اســت، از مالیــات بــر درآمــد  کســب و  کــه در آن درآمــد  ســال مالیاتــی از اولیــن ســالی 

گــردد؛ متعاقبــًا طــی ســه ســال مالیاتــی آتــی، 50 درصــد از درآمــد مذکــور مشــمول مالیــات خواهــد شــد.  معــاف 

ــرژی و  ــی در ان ــت، صرفه جوی ــط زیس ــظ محی ــرای حف ــژه ای را ب ــزات وی ــرکت تجهی ــک ش ــه ی ــی ک هنگام

کــرده اســت، 10 درصــد از مبلــغ ســرمایه گذاری شــده در تجهیــزات ویــژه ممکــن اســت بــا  کار خریــداری  آب و ایمنــی 

مبلــغ مالیــات قابــل پرداخــت شــرکت بــرای ســال جــاری جبــران شــود )یعنــی بــه عنــوان اعتبــار مالیاتــی اســتفاده شــود(. 

همچنیــن مانــده اســتفاده نشــده ایــن اعتبــار مالیاتــی امــکان انتقــال بــه 5 ســال مالیاتــی بعــدی را دارد. عــاوه بــر ایــن، 

ــا  گــر شــرکت تجهیــزات ویــژه را ظــرف 5 ســال انتقــال ی کنــد. ا شــرکت بایــد از تجهیــزات ویــژه خریــداری شــده اســتفاده 

کنــد و بایــد بــرای اعتبــار مالیاتــی مــورد اســتفاده خــود، مالیــات  اجــاره دهــد، دیگــر نمی توانــد از اعتبــار مالیاتــی اســتفاده 

کنــد. اضافــی پرداخــت 

پروژه هــای حفاظــت از محیــط زیســت و حفاظــت از انــرژی و آب شــامل تصفیــه فاضــاب عمومــی، دفــع زباله هــای 

کاهــش انتشــار  عمومــی، توســعه و اســتفاده جامــع از بیــوگاز، و تحــول دیجیتــال مربــوط بــه صرفه جویــی در انــرژی، 

کــردن آن( می شــود. ــرای نوشــیدنی  ــا ب ــه ای و نمــک زدایــی )بویــژه نمــک زدایــی آب دری گلخان گازهــای 

جدول 5- انواع مشوق های حفظ محیط زیست در چین

کثر  حدا
مزایای قابل 

اعطا
ماهیت مشوق مشوق ملی/ 

محلی
مشوق دائمی/ 

موقت نوع

متغیر در صورت دارا بودن معیارهای خاصی، 
اعتبار مالیاتی در دسترس است.

مشوق ملی:
تصویب مشوق قبل 

از شروع فعالیت
مشوق دائمی حفظ و نگهداری 

محیط زیست

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022

7- مشوق های اشتغال
چیــن شــرکت ها را تشــویق می کنــد تــا تعــداد فرصت هــای شــغلی بــرای افــراد دارای معلولیــت را افزایــش دهنــد و در ایــن 

راســتا، مشــوق های مالیاتــی را بــرای شــرکت های واجــد شــرایط بــه منظــور دســتیابی بــه اســتخدام نســبت مشــخصی از 

ایــن افــراد ارائــه می کنــد.

ــر،  ــودن شــرایط زی ــد، در صــورت دارا ب ــه کار می گیرن ــت را ب ــراد دارای معلولی ــه اف ــف( شــرکت هایی ک ال

ــی  ــد مالیات ــرای محاســبه درآم ــاده هزینه هــای حقــوق مربوطــه ب مشــمول 100 درصــد کســر فوق الع

هســتند:
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یک قرارداد استخدام یا خدماتی )حداقل یک ساله( باید با هر یک از این افراد منعقد شود.

کارمنــد بایــد بــا لحــاظ نمــودن بیمه هــای  کمک هــای حقــوق و دســتمزد بــرای  تمــام پرداخت هــای ماهانــه و 

گیــرد. اجتماعــی )بــه عنــوان مثــال، پزشــکی، بیــکاری و آســیب های شــغلی( صــورت 

ــتمزد  ــل دس ــر از حداق کمت ــد  ــی( نبای ــات مال ــایر مؤسس ــا س ــک ی ــق بان ــد )از طری کارمن ــه  ــی ب ــتمزدهای پرداخت دس

مصــوب در محــل شــرکت باشــد.

گرفته شود. کارمند بتواند وظایف شغلی خود را به درستی انجام دهد، باید امکاناتی در نظر  برای اینکه 

ــراد دارای معلولیــت را  ــه اف ک کارهــای دارای مالکیــت شــخصی(  کســب و  ــه  کارهایــی )از جمل کســب و  ــرای  ب( ب

اســتخدام می کننــد، در صــورت دارا بــودن شــرایط زیــر، بازپرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده در دســترس 

اســت:

کل  کنــد و نســبت ماهانــه ایــن افــراد بــه تعــداد  کار بایــد حداقــل 10 نفــر از افــراد دارای معلولیــت را اســتخدام  کســب و 

کارکنــان بایــد حداقــل 25 درصــد باشــد.

کار یا خدماتی )حداقل یک ساله( باید با هر فرد دارای معلولیت منعقد شود. یک قرارداد 

کارمنــد بایــد بــا لحــاظ نمــودن  کمک هــای حقــوق و دســتمزد بــرای  تمــام پرداخت هــای ماهانــه مــورد نیــاز و 

گیــرد. آســیب های شــغلی( صــورت  و  بیــکاری  )بــه عنــوان مثــال، پزشــکی،  بیمه هــای اجتماعــی 

ــتمزد  ــل دس ــر از حداق کمت ــد  ــی( نبای ــات مال ــایر مؤسس ــا س ــک ی ــق بان ــد )از طری کارمن ــه  ــی ب ــتمزدهای پرداخت دس

مصــوب در محــل شــرکت باشــد.

جدول 6- انواع مشوق های اشتغال در چین

کثر مزایای  حدا
قابل اعطا ماهیت مشوق مشوق ملی/ 

محلی
مشوق دائمی / 

موقت نوع

متغیر در صورت دارا بودن معیارهای خاصی، اعتبار 
مالیاتی در دسترس است

مشوق ملی:
تصویب مشوق قبل 

از شروع فعالیت
مشوق دائمی استخدام

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022
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