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Официално наименование             Кралство Нидерландия 

 

Форма на държавно управление  Конституционна монархия, парламентарна 

                                                             демокрация 

 

Държавен глава                                Крал Уилиям Александър 

 

Столица                                              Амстердам (850 000 жители) 

 

Административна столица             Хага (657 000 жители) 

 

Административна структура         Дванадесет провинции и отвъдморски     

                                                              територии на Аруба, Кюрасао и Св. Мартин.  

                                                              Отвъдморските острови Бонер, Саба и Св.  

                                                              Евстатий, три от които са разположени в  

                                                              Карибско море, са общини със специален   

                                                              статут 

 

Местоположение                               Западна Европа, граничи с Белгия и Германия 

 

Територия                                          41 526 кв.км 

 

Членство в ЕС                                   Основател на ЕС от 01.01.1958 г. 

 

Население                                           17 336 000 души 

 

Брой жители на кв. км                    418 

 

Парична единица                              евро 

 

Официален език                                нидерландски (в провинция Фризланд -  и  

                                                              фризийски) 

 

Държавно устройство 

Правителството се състои от краля и министрите. Кабинетът на Нидерландия 

включва министри и държавни секретари. 



 

Законодателната власт се осъществява от краля и парламента, а изпълнителната - 

от правителството. От края на 19 век холандските правителства са коалиционни, 

поради липсата на необходимото парламентарно мнозинство, за да може една 

политическа партия да състави кабинет. Формално монархът назначава членовете 

на правителството, което се оглавява от министър-председател – обикновено 

лидерът на най-добре представилата се на изборите партия. Парламентът 

(Генералните щати) се състои от две камари, като в законодателния процес и в 

политическия живот на страната водеща роля има Долната камара. Тя се състои от 

150 депутати, пряко избирани на всеки четири години. Горната камара (Сенатът) се 

състои от 75 сенатори с четиригодишен мандат, които се избират от съветите на 12-

те провинции. Сенатът може само да отхвърля закони, но не и да ги предлага или 

да внася изменения и допълнения в тях. 

 

Икономика и основни макроикономически показатели на Нидерландия 

Нидерландската икономика е с подчертано експортна насоченост. Тя e 18-та по 

големина в света и 5-та в ЕС. Номиналният БВП за 2019 г. се предвижда да 

достигне 914 милиарда евро. 

 

Разглеждана в един по-продължителен период от време, нидерландската икономика 

се характеризира с висок икономически растеж (по-висок от някои от водещите 

икономики в ЕС и САЩ). За това спомагат и въведените структурни реформи в 

пазара на труда и социалното осигуряване, които създават базата за стабилен 

икономически растеж, а това от свое място води до инвестиции в знания, иновации 

и пр. 

 

Износът на стоки и услуги формира 34% от бюджетните приходи. Износът от 

Нидерландия бележи повишение с 0,1% през 2019 г. спрямо предходната година и 

достига до 41,86 милиарда евро през юни 2019 г. Той се формира от продажбите на 

машини и оборудване (5,5 %) и промишлени стоки (1,4%), докато спад се 

наблюдава при износ на химикали (-2,8 %) и горива и смазочни материали (-0,3%). 

Износът за страни извън ЕС се е увеличил с 10,2%, докато този за ЕС е спаднал с 

4%. Износът на Нидерландия е средно 13640,88 млн. евро за периода от 1960 г. до 

2019 г., достигайки най-висок резултат от 45377 млн. евро през м. март 2019 г. и 

рекордно нисък - 494,60 млн. евро през м. януари 1960 г. 

 

Нидерландия е третият по големина износител на стоки в еврозоната и получава 

повече от две трети от своя БВП от търговия със стоки. Основният износ се 

формира от следните стоки: машини и транспортно оборудване (29% от общия 

износ), минерални горива (22%), храна (13%), облекло и обувки (11%) и 



фармацевтични продукти (5%). Над 60% от общия износ е към страните от ЕС. 

Основни партньори са: Германия (24% от общия износ), Белгия (12%), Франция 

(9%), Обединеното кралство (8%), САЩ, Италия и Япония. 

 

Страната внася основно следните продукти: горива (28% от общия внос), машини и 

съоръжения (27%), храни и живи животни (9%), фармацевтични продукти и 

електроника. Основни партньори във вноса са: Германия (18% от общия внос), 

Белгия (10%), Китай (9%), Великобритания (7%), САЩ (7%), Русия и Италия. 

 

Нидерландия е и много важен вносител на стоки и услуги: 7-ми по големина в 

света вносител на стоки и 8-ми по големина вносител на услуги. Страната има и 

една от най-ниските безработици в света. За м. юни 2019 г. този показател е 3,4%. 

Представлява интерес факта, че и за периода 2006-2010 г. средната безработица в 

страната е била 3,4% от трудоспособното население. През първото тримесечие на 

2019 г. е имало средно 88 свободни работни места на 100 безработни /за сравнение: 

през четвъртото тримесечие на 2018 г. това съотношение е било 80 свободни 

работни места на 100 безработни/. След м. февруари т.г. безработицата е 

намалявала средно с 3 000 бройки на месец до 302 000 души през м. май 2019 г.  

 

Общия размер на нидерландските инвестиции в други страни е значителен. 

Страната е водещ инвеститор в страните от Централна и Източна Европа и 7-ят 

най-голям инвеститор в света. Нидерландия е особено популярна сред 

чуждестранните инвеститори като място за учредяване на централно и/или 

европейско седалище на техните компании.  Страната заема 8-мо място в списъка 

на Световния икономически форум за най-популярните сред чуждите инвеститори 

държави. Тук са регистрирани над 8000 чуждестранни компании, вкл: BASF, Cisco 

Systems, Microsoft, Nike, Sabic, Siemens, Yakult и др. Чуждестранните инвестиции 

осигуряват над 14% от работните места в страната. 

 

Икономическо развитие на Кралство Нидерландия през 2019 г. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Световна икономика /изменение за 1 

година в %/ 

      

Съотносима към Нидерландия  

световна търговия със стоки и услуги 

5,1 4,0 3,6 4,9 3,4 4,0 

Конкурентни цени -0,5 6,1 -3,5 2,1 0,8 1,3 

Цени на суровия петрол в щ.д. за барел 99,6 53,1 44,3 55,0 72,5 72,2 

Обменен курс щ.д. за евро 1,33 1,11 1,11 1,13 1,19 1,17 

Лихви по дългосрочните кредити в 1,5 0,7 0,3 0,5 0,6 0,7 



Нидерландия 

Нидерландия - увеличение на БВП  и на 

разходите 

      

Растеж на БВП 1,4 2,0 2,2 2,9 2,8 2,6 

Разходи на домакинствата 0,4 2,0 1,1 1,9 2,7 2,3 

Публични разходи 0,6 -0,1 1,3 1,1 2,0 2,8 

Инвестиции /включително борсови/ -1,3 29,1 -6,7 4,4 4,6 4,1 

Износ на стоки и услуги 4,5 7,4 1,7 5,3 3,0 4,2 

Внос на стоки и услуги 3,3 14,5 -2,0 4,9 3,3 4,8 

Цени, заплати и покупателна способност       

Ценово равнище на БВП 0,3 0,8 0,5 1,2 2,0 2,5 

Цени за износ на стоки и услуги 

/включително енергия/ 

-0,6 1,6 -1,4 1,9 1,2 1,5 

Равнище на цените при внос -2,6 -5,0 -4,5 4,2 2,2 1,2 

Инфлация и хармонизиран индекс на 

потребителските цени 

0,3 0,2 0,1 1,3 1,6 2,5 

Равнище на заплати /почасово заплащане/ 1,1 -0,2 0,7 1,2 2,8 4,0 

Заплати при трудов договор 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,9 

Пазар на труда       

Работна сила -0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 1,0 

Население в трудоспособна възраст -0,6 1,0 1,3 2,1 2,1 1,5 

Безработни /бр. на хиляда души/ 660 614 538 438 355 320 

Безработни /като % от работната сила/ 7,4 6,9 6,0 4,9 3,9 3,5 

Заетост /в часове/ 0,7 1,0 2,0 1,9 2,1 1,5 

Други       

Дял от доходи от труд /в%/ 74,5 72,8 73,6 73,4 73,7 74,3 

Производителност на труда /за 1 час/ 0,9 0,8 0,2 0,9 0,8 1,2 

Дял от доходи от труд /като % от 

разполагаемия доход/ 

2,9 2,8 3,6 2,9 3,1 2,9 

Балансова текуща сметка /в % от БВП/ 9,5 6,3 8,1 10,5 10,1 9,9 

Публичен сектор /равнище в % от БВП/       

Баланс в Европейския валутен съюз -2,2 -2,0 0,0 1,2 0,9 1,0 

Дълг в Европейския валутен съюз 68,0 64,8 62,0 57,1 53,0 49,1 

Тежест на публичните финанси 37,0 36,9 38,4 38,7 38,7 39,2 

Общи публични разходи 45,9 45,0 44,0 42,9 42,5 42,4 
Данните за 2019 г. са прогнозни, източник: CPB.nl 

 

• Очаква се през 2019 г. холандският икономически растеж за втора поредна 

година да отбележи намаление, главно заради колебанията на световната 

икономика; 

• Частното потребление и инвестиции също губят скорост през тази година. 

По-силното увеличение на държавните разходи ще бъде използвано като 



частична противотежест. Като цяло, лъвският дял от икономическия растеж 

през тази година ще се ръководи от вътрешния пазар; 

• През 2020 г. икономическият растеж може да се доближи до умерено 

възстановяване в Еврозоната; 

• Инфлацията е по-висока от миналогодишната, главно поради увеличаването 

на ставката на ДДС и екологичните данъци; 

 

Минимална работна заплата през 2019 г. в Кралство Нидерландия /възраст, 

месечна, седмична и почасова ставка/ 

 

възраст месечно седмично дневно 

21 и повече € 1635,60 € 377,45 € 75,49 

20 € 1308,50 € 301,95 € 60,39 

19 € 981,35 € 226,45 € 45,29 

18 € 817,80 € 188,75 € 37,75 

17 € 646,05 € 149,10 € 29,82 

16 € 564,30 € 130,20 € 26,04 

15 € 490,70 € 113,25 € 22,65 

 
Източник: www.government.nl 

 

Според „Икономист интелиджънс юнит“ и Световния икономически форум, 

Кралство Нидерландия е сред световните лидери по отношение на качеството на 

бизнес-климата. Водещи фактори за това: благоприятно стратегическото 

местоположение, изключително отворен пазар с международни перспективи, добре 

образована, многоезична и гъвкава работна сила, и високо ниво на 

производителност на труда. Конкурентният фискален климат, най-високо ниво на 

физическа и технологична инфраструктура и качеството на живот са ключови 

фактори за успеха на страната. Нидерландия е много привлекателно място за 

компании, които търсят европейска база и за тези, които желаят да инвестират в 

Европа. 

 

Основни икономически сектори като процент от БВП: 

 

Селско стопанство 2,2 % 

Промишленост 24.9% 

Услуги 72.4% 

 

Природни ресурси: 



 

Природен газ, нефт, торф, варовик, сол, пясък и чакъл, обработваема земя и др. 

 

Приоритети в икономическия сектор: 

 

- конкурентен бизнес климат, чрез премахване на ненужното регулиране и 

създаване на благоприятна за бизнеса фискална политика; 

- специална политика за иновациите и предприемачеството в подкрепа на бизнеса в 

области, където това е наистина необходимо; 

- допълнително внимание се обръща на създаването на благоприятни условия за 

ключови области като химическа индустрия, воден сектор и енергия; 

- хранително-вкусовият сектор; 

- подкрепа за холандски бизнес в чужбина, чрез икономическа дипломация, 

съдействие от посолствата и консулствата по целия свят; 

- бизнес практики, с акцент върху природата и хуманното отношение към 

животните; 

- баланс между икономика и екология. 

 

Креативна индустрия 

 

Страната има особено висока репутация в интериорния дизайн, игрите, модата и 

архитектурата. Творческите компании разработват нови идеи, продукти, услуги, 

системи, стратегии и методи на работа. Емблематични са фигурите на модните 

дизайнери Виктор и Ролф, архитекта Рем Колхаас, илюстратора Дик Бруна и DJ 

/продуценти Армин ван Бюрен, Тиесто, Хардуел и Афроджак/. В страната са се 

утвърдили 6 креативни центъра:   

• Амстердам – в сферата на комуникациите, интерактивния дизайн и модата; 

• Арнхем – чийто Институт за изкуства Arnhem ArtEZ е известен със своето 
Биенале на модата;  

• Делфт - домакин на най-голямата и най-стара академична програма в 
индустриалния дизайн;  

• Айндховен – обявен е за „технологичното сърце на нацията“ и седалище на 
Академията за дизайн, обявена за „School of Cool“ от списание Time;  

• Ротердам – средище на архитектурата и урбанистичния дизайн;  
• Утрехт – е седалище на Gaming Institute. Заетите в тази индустрия са около 

250 000 души. 
Източник: www.hollandtradeandinvest.com 

 
Дистрибуция 

 



Кралство Нидерландия се счита от мнозина като логистиката врата към 
европейския пазар. Много международни компании са открили търговските си и 
маркетинг офиси, R&D центрове и центрове за дистрибуция тук, за да обслужват 
своите клиенти в Европа, Близкия Изток, Африка и др. 
 
Конкурентните предимства на Нидерландия като идеална точка за европейските 
дейности по веригата за доставки, включват: 
 
• централно място в рамките на европейския континент; 
• отлично морско пристанище и летищни съоръжения; 
• богата инфраструктура с бързи и мобилни връзки; 
• изгодно данъчно и митническо законодателство; 
• международно ориентирана бизнес-общност; 
• продуктивна, гъвкава и високо образована работна сила. 
 
Транспортът и дистрибуцията са ключов елемент в холандската икономика и 
допринасят за около 10% от ръста на БВП. Около 500 000 са заетите в сектора. 
Пристанище Ротердам е третото по големина пристанище в света (след Сингапур и 
Шанхай) и най-голямото в Европа. То поема 42% от морското карго на Европа. 
Летище Схипхол е на 4-то място в света по големина и поема 27% от 
международния сухопътен транспорт и 50% от европейските вътрешни товари. 
 
Пазар на дребно 

 

В страната има около 109 000 магазина и около 14 000 интернет-магазини. Около 
800 000 души са заети в сектора. 
 
Допълнителна информация: Холандски съвет за международна дистрибуция: 
www.hidc.nl 
 
КЛЮЧОВИ СЕКТОРИ В ИКОНОМИКАТА  

 

Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост 

 

Холандската хранително-вкусова промишленост е считана за една от водещите в 
научноизследователската дейност, както и имаща високо ефективна логистична 
мрежа. Според Холандската Агенция за Международен Бизнес и 
Сътрудничество(EVDNL), около половината приходи в тази промишленост са 
генерирани от износ.  
Полезни връзки: 



- AVAG, Организация на производителите и доставчиците на оборудване за 
оранжерийното производство - http://www.avag.nl/ 

- GMV, Асоциация на производителите на оборудване за хранителната 
промишленост - http://www.dutchfoodsystems.com/ 

- Холандската търговска палата (KvK) - http://www.kvk.nl/english/. Тази 
организация е и Търговският регистър за юридически лица.  

 
Авиационна индустрия 

 

Географското разположение на страната, я прави удобно място за бизнеси, 
свързани с поддръжка и ремонт на летателни апарати. Летище Amsterdam Schiphol, 
четвъртото по големина в Европа, за 2018 г. е регистрирало приход от 1,5 милиарда 
евро. 
 
Химическа индустрия 

 

Заема главна роля в икономиката на страната с оборот от над 50 милиарда евро 
оборот през 2018 г. Трудностите в този сектор са свързани с високата цена на 
суровия петрол, високите производствени разходи (поради високата цена на 
електроенергията, сравнена с други държави) и високите проектни разходи. Една 
от най-добрите фирми в сферата на химичната индустрия е ThyssenKrupp, 
специализирана в стомана и неръждаема стомана. Друга важна фирма е Aluminium 
Nederland, специализирана в топене и обработка на алуминий. Фирмата обработва 
30,000 тона алуминий годишно и е една от най-големите в Европа. 
 
Енергетика 

 

Холандската енергетика използва предимно изкопаеми горива като нефт и газ. 
Причината е, че страната доминира в добива на тези горива в Северно море. За 
2018 г. около 6,6% от произведената енергия е от възобновяеми източници. 
Основни източници на възобновяема енергия са биомасата (60%) и вятърната 
енергия (26%). Приети са редица законодателни мерки, с които се стимулира 
производството на такава енергия. 
 

Здраве и хуманитарни науки 

 

Здравеопазването в Холандия е известно по цял свят с изключително добре 
развитата си система за обслужване и управление .Страната дълги години е начело 
на Индекса на здравето на потребителите. Производители и износители на 
лекарства са световно известни местни компании като Merck & Co, GSK, Akzo 



Nobel, Qiagen and DSM. По прогнози износът на лекарства през 2019 г. може да 
достигне над 15 милиарда евро.  
 
Високи технологии 

 

Едни от най-добрите и напреднали фирми в тази област са Philips, Thales, NXP. 
Компаниите в тази сфера изнасят продукция на стойност над 20 милиарда евро 
годишно /около 70% от износа е предназначен за Европа/. Заетите работни места в 
сектора са около 140 000. Високотехнологичните продукти, разработвани в 
страната, включват системи за здравно осигуряване, системи за нано-електроника, 
хранително-вкусовата промишленост, системи за наблюдение и сигурност, системи 
за безпилотно управление и обработка на материали. Области с напреднала 
изследователска дейност и проучване са: вградени ИТ, мехатроника, интегриран 
дизайн и управление на веригите за доставка. 
 
Логистика 

 

Според Global Logistics Guide, през 2018 г. страната получава оценка 10/10 като 
логистичен център /за сравнение Сингапур има 9/10, Канада - 8/10, Япония - 8/10/. 
По прогнози на Agentschap NL холандския транспорт и телекомуникации се очаква 
да надминат обема на икономиката като цяло. Над 800 000 души са заетите в 
сектора на транспорт и телекомуникации.  
 
Водна индустрия 

 

Има множество компании, занимаващи се с хидравлично инженерство, драгиране, 
производство, промишлено водоснабдяване, пречистване, консултантски услуги. 
Местните специалисти имат много добра експертиза и в подсфери като саниране на 
почви, изграждане на пристанища, „гъвкави диги“ и бариери и защита на 
крайбрежието. Пет министерства се ангажират с водната индустрия, като най-
важната институция е Главна дирекция за водните въпроси. Много институти са 
натоварени да извършват правителствени или частни проучвания в тази област, в 
това число Delft Hydraulics, Deltares и редица от водещите университети. 
 
Стартиращи бизнеси /startups/ 

Икономиката на Кралство Нидерландия е призната за четвъртата по 
конкурентоспособност в света. Страната заема третото място в света, според 
Глобалния индекс за иновации, като по размер на инвестициите в  startups 
изпреварва Великобритания и Германия. По данни на Световния икономически 



форум, Кралство Нидерландия е на трето място в света по равнище на 
инфраструктурата. Особено внимание се отделя на startups в селското стопанство – 
факт, който е породен от второто място на Кралство Нидерландия като световен 
износител на селскостопанска продукция /след САЩ/. Специално за такива 
компании е създаден бизнес-инкубаторът StartLife /www.start-life.nl/,  който при 
поддръжката на Вагенинския университет е осъществил повече от 120 проекта. 

Към настоящия момент в Кралство Нидерландия се оформят четири основни 
центъра за startups, както следва: 

1. Амстердам. По данни на интернет-портала Angel.co, в Амстердам има над 
1557 startups, в които са инвестирали 3192 компании. Предметът им на 
дейност е съсредоточен в области като уеб-базираните и мобилни 
приложения, оптималното разходване на електроенергия, изкуствения 
интелект, приложения за здравеопазване и др. Като неформален лидер се 
очертава бизнес-паркът Rockstart /www. rockstart.com/ и разположените в 
него четири акселератора. Всеки от тях всяка година набира десетина 
участници и ги поддържа в продължение на 5-6 месеца. Финансирането 
може да достигне до 90-100%, а средният размер на инвестициите – 20 000 
евро. Досега в програми на бизнес-парка са участвали представители от над 
30 националности. 

2. Утрехт. През последните години градът е обявяван два пъти от 
Европейската комисия за най-конкурентоспособният регион на Европа. Към 
момента функционират над 400 startups, бизнес-парк и един от най-добрите 
инкубатори в Европа UtrechtInc /www.utrechtinc.nl/, базиран в Утрехтския 
университет. От началото на неговата дейност, са били реализирани над 160 
startups, като общата сума на инвестициите надхвърля 240 милиона евро. 

3.  Твенте. Едноименният университет /www.utwente.nl/ е обявен за най-
предприемачески настроеният в Европа. За последните 30 години, са били 
осъществени над 750 startups. Оказва се помощ и при получаването на 
съответните патенти при изобретения. 

4. Делфт. Технологическият университет в града /www.tudelft.nl/ заема 54 
място в международния рейтинг QS и работи в тясно сътрудничество в 
Масачузетския технологичен институт в САЩ, който е обявен за най-
добрият акселератор в света. В града се намира и най-големият в Европа 
технологически инкубатор Yes!Delft /www.yesdelft.com/, към когото има 
подразделение за бизнес-проекти на студенти - Yes!Delft Students 
/www.yesdelftstudents.nl/.  



 

Водещи в износа холандски компании 

 

Двадесет и седем холандски корпорации се нареждат, според Forbes Global 2000, 
като водещи в износа: 
 

� Ageas (застраховки) 
� Akzo Nobel (химикали) 
� ASM International N.V. (полупроводници) 
� ASM International N.V. (полупроводници) 
� ASML Holding (химикали) 
� DSM (електроника) 
� Gemalto (електроника) 
� Gemalto (електроника) 
� Heineken Holding (напитки) 
� LyondellBasell Industries (химикали) 
� NXP Semiconductors (полупроводници) 
� Philips (индустриален конгломерат) 
� Royal Dutch Shell (нефт и газ) 
� Unilever (храни) 

 
Сайтът IMPORTERS.com представя следните примери за относително по-малки 
холандски компании, утвърдили се на международния пазар, като износители: 
 

� Bless Ya, Inc (облекло за млади момичета) 
� Ciparo (хартия, пластмаса) 
� Daqso International (тоалетни принадлежности, козметика, парфюми) 
� Floorkinderkleding (детско облекло) 
� Holland Metals & Raw Materials (цветни метали, стоманен скрап) 
� King-Boats (надуваеми плавателни съдове) 
� Lagwo Trading Inc NV (суров петрол, нефт) 
� Powerview Technology BV (апаратура за наблюдение) 
� Raisina Exports (сушени плодове, ядки) 

 
Водещи инвестиции от Кралство Нидерландия в България: 

 

• EASTARCH – български партньор „Амилум“. 
• SHELL OVERSEAS HOLDINGS. 
• HELIAN COMMODITIES – български партньор “Камбана”-Бургас. 
• ЮМИКОР МЕД АД – Белгия и Холандия, цветна металургия. 



• ЛУКОЙЛ  – Русия и Холандия, търговия с нефтопродукти. 
• AMERICAN STANDARD – САЩ и Холандия (ИДЕАЛ СТАНДАРТ България 
АД)- 
санитарна керамика. 
 
Кралство Нидерландия е чуждестранен инвеститор номер 1 в България през 
последните години. Това се дължи до голяма степен на благоприятния данъчен 
режим, който привлича чуждестранните инвеститори от цял свят, които 
регистрират фирми в Холандия и от там навлизат на европейския пазар.  
 
В структурата на холандските инвестиции у нас, наред с големите 
световноизвестни фирми, които от години са в България, като холандската 
финансова група ING, веригите бензиностанции на Royall Dutch Shell, Philips, с 
разнообразно портфолио от бизнес дейности, пивоварна "Загорка" и др., 
преобладаваща част заемат малките и средните компании. Традиционно 
привлекателни за холандските компании са сектори като селско стопанство, 
хидравлично инженерство и пречистване на водите, консултации в областта на 
евроконсултирането и др., а в последно време има интерес и към IT и аутсорсинг, 
транспорт и логистика, хранително-вкусова промишленост и др.  
 
Други холандски фирми с инвестиции в България са: Heineken, KWT Holding, Jan de 

Rijk Logistics, Vripack, Mauer Locking Systems, PowerCem, Dutchmed и др. 
 
България привлича холандските инвеститори със следните конкурентни 

предимства: 

 

- конкурентоспособни заплати; 
- ниски данъци; 
- близост до Западна Европа; 
- подобряващата се инфраструктура; 
- стандартите за качество на ЕС; 
- липсата на ноу-хау в някои сфери на икономиката; 
- висококвалифицирани софтуерни кадри; 
- наличието на земеделска земя. 
  
ДДС и акцизи 

 

Холандия има три ставки на ДДС, които се основават на Европейската директива за 
ДДС.: 
1/ Основният размер на ДДС е 21%; 



2/ Намалената ставка на ДДС - 6%, /за храни и лекарства, специфични трудоемки 
услуги (като бояджии и мазачи), книги и списания, обществен пътнически 
транспорт и вода; 
3/ Нулева ставка - 0% ДДС за някои трансгранични сделки, като износът на стоки 
за страни извън ЕС. Тази ставка се прилага и за стоки, доставяни на предприемачи 
в рамките на ЕС и за някои услуги, които трябва да се предоставят във връзка с 
износа. 
 
Акциз се дължи на някои потребителски стоки като: 

 

-бира; вино и междинни продукти (например шери и ликьори); 
-други продукти, съдържащи алкохол (спиртни напитки); 
-тютюневи изделия (цигари, пури, тютюни); 
-минерални масла (бензин, дизелово гориво и LPG). 
 
Данъци при внос 

Различни правила се прилагат за вноса на стоки от частни лица и от юридически 
лица. Ако продуктът не е с произход от ЕС, фирмата или индивидуалният 
потребител плаща ДДС в страната, в която продуктът влиза в ЕС. 
 
Корпоративен данък 

 

Публичните дружества и частни фирми плащат корпоративен данък. Фондации и 
сдружения също плащат този данък, ако извършват търговска дейност. Ставки: в  
зависимост от данъчната основа 20% /до 200 000 евро/ или 25% /над 200 000 евро/. 
 
Сайтове с полезна информация: 

 

- Браншови организации в Холандия: 
            http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/brancheorganisaties 

- Търговско промишлена палата/ Търговски регистър (Kamer van Koophandel) 
www.kvk.nl 

- ДВИ /сдружение на холандски доставчици в нефтената и газовата 
промишленост www.iro.nl  

- FME /най-голямата организация в Холандия представляващи работодателите 
и предприятията в технологичния сектор/ www.fme.nl 

- Партньорство във водния сектор (NWP) www.nwp.nl 
- Център за насърчаване на търговията (неправителствена/частна организация) 

           www.handelsbevordering.nl 
 



Следните бази данни и търсачки могат да бъдат полезни при намирането на 
подходящ партньор или доставчик в Нидерландия: 
 

- http://www.dutch-industry.com/oil-chemical 
- www.export.nl 
- www.buvoha.nl 
- www.hollandtrade.com 
- Търсачка за холандски компании по вид продукт, услуга и фирма 

www.markt.nl 
- Търсачка за холандски компании по сектор и населено място 

www.kompass.com 
- Търсачка за холандски компании по продукт или услуга 

www.yellowpages.com 
 
Участие в различни панаири и изложби и друг начини за намиране на подходящ 
бизнес- партньор в Холандия. Уеб- сайтове с информация за търговски панаири и 
изложби в Холандия: 
 
www.biztradeshows.com Предстоящи панаири в Холандия 
www.rai.nl Панаири в Амстердам изложбен център 
www.jaarbeursutrecht.com Панаири в Jaarbeurs Utrecht Изложбен център 
www.ahoy.nl Панаири в Ahoy Rotterdam изложбен център 
www.mecc.nl Панаири в MECC Maastricht 
 
Други полезни връзки 

 

Повече информация за правилата и разпоредбите за бизнес в Нидерландия, може да 
бъде намерена на следния адрес: http://www.answersforbusiness.nl/ 
Правителство на Кралство Нидерландия: http://www.government.nl/ 
Статистика: http://www.cbs.nl/en-GB/menu/home/default.htm 
Данъчна администрация: http://www.belastingdienst.nl 
Програма за „бизнес ангели“: http://www.agentschapnl.nl/programmas-
regelingen/business-angels-programma 
Контакти/енергетика: http://www.nlog.nl/en/contacts/contacts.html 
 
25 август 2019 г. 
 
Изготвил: 
Панко Панов 
Ръководител СТИВ-Хага  


