Udziały zagraniczne w ﬁrmach
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Zagraniczne inwestycje przemysłowe, szczególnie współpraca z ﬁrmami miejscowymi, są chętnie widziane w
Malezji. Od lat istnieje tam system łączący wielkość dopuszczalnych udziałów zagranicznych w ﬁrmach
rejestrowanych w Malezji z wielkością ich eksportu.
Celem tych rozwiązań było nie tylko zwiększenie możliwości produkcyjnych kraju, ale i skali handlu
zagranicznego. W rezultacie we wszelkich nowych projektach inwestycyjnych w przemyśle, a także
poszerzających lub zmieniających dotychczasową działalność, inwestor zarówno zagraniczny, jak i miejscowy
może posiadać 100 proc. udziałów.

Odstępstwem od tej zasady są dziedziny, w których ﬁrmy malezyjskie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
mają zdolności produkcyjne. Należą do nich:
produkcja opakowań papierowych i z tworzyw sztucznych (butelki, folie, torby itp.), w tym także
uzyskiwanych metodą wtryskiwania do form
produkcja wyrobów metalowych metodą tłoczenia, obróbki skrawaniem i innymi
produkcja okablowania
drukowanie
centra obróbki metali

W tym przypadku wielkość udziałów zagranicznych w ﬁrmach produkcyjnych jest regulowana przez oddzielne
przepisy.
W przypadku inwestycji zagranicznych w usługi na terenie Malezji, 21 sektorów usług posiada ograniczenia w
dostępie dla kapitału zagranicznego – od całkowitego zakazu do limitu udziałów zagranicznych oraz
specyﬁcznych wymagań dotyczących uzyskania odpowiednich zezwoleń dla obcokrajowców.
Kompletny zakaz prowadzenia usług na terenie Malezji przez ﬁrmy zagraniczne lub obrockrajowców nie
posiadających wymaganej prawem certyﬁkacji dotyczy m.in. :
usług prawniczych
windykacyjnych
architektonicznych
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budownictwa
turystyki wyjazdowej
małych hoteli i rodzinnych usług turystycznych
sprzedaży detalicznej
usług księgowych

Szczegółowe informacje na temat warunków inwestycyjnych, aktualnych regulacji dostępne są w Malezyjskiej
Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych – MIDA. Także przez agencja wydaje zgodę na dokonanie inwestycji
zagranicznej. Przy planowaniu inwestycji zagranicznej niezbędny jest kontakt z Agencją, gdyż tylko jej
interpretacja przepisów inwestycjach jest obowiązująca.
Firmy, które zostały zarejestrowane przed 31 lipca 1998 r., muszą stosować się do zasad dotyczących polityki
udziałowej istniejących w momencie ich rejestracji, jednak mają otwartą drogę do nowych, liberalniejszych zasad
poprzez poszerzenia zakresu działalności.
E-administracja w Malezji jak na razie ogranicza się do załatwiania spraw związanych z mandatami, podatkiem
od pojazdów, opłatami za użytkowanie ziemi i zatrudnia obcokrajowców.

Ważne linki
e-administracja: https://www.myeg.com.my/, http://www.eds.imi.gov.my/
MIDA: http://www.mida.gov.my/home/
CCM: http://ssm-syarikat.com/company-name-search.html
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