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AHK – Saksa-Balti Kaubanduskoda 

KKK – GmbH rajamine  

 

Kas GmbH on minu jaoks õige õiguslik vorm? 

See, milline õiguslik vorm on äriühingu jaoks õige, tuleb otsustada üksikjuhtumi põhjal. Näiteks 

võiksite kaaluda GmbH-d, kui soovite end isikliku vastutuse eest kaitsta ning Teil on olemas vajalik 

osakapital 25 000 eurot. See, kes soovib lisaks nautida maksueeliseid, valib õiguslikuks vormiks 

GmbH. 

 

Millised on GmbH olulised elemendid? 

Lühend „GmbH“ tähistab piiratud vastutusega äriühingut. See tähendab, et äriühingud vastutavad 

kohustuste korral üksnes äriühingu varaga ja mitte osanike isikliku varaga. Kapitaliühinguna peab 

GmbH kasumi dividendidena väljamaksmata jätmisel tasuma ettevõtte tulumaksu 

(Körperschaftssteuer), mis on võrreldes ettevõtja tulumaksuga (Einkommensteuer) oluliselt 

madalam. GmbH asutamiseks on vajalik 25 000 euro suurune osakapital; selle summa võib jagada 

ka mitme osaniku vahel.  

 

Kui Teile käib see summa üle jõu, saate luua ka nn mini-GmbH, st lihtsustatud GmbH vormi UG 

(haftungsbeschränkt). Siin on tegu GmbH erivormiga, mis on suunatud vähese osakapitaliga uute 

ettevõtete asutajate vajadustele. 

 

Mis muutab GmbH asutajate jaoks atraktiivseks? 

 

Säästmine maksudelt. Kasumi jaotamata jätmisel tuleb GmbH korral tasuda oluliselt vähem makse 

kui teiste ettevõtlusvormide puhul. Nii on see alati ka maksusäästumudel. Juhatuse liikme sissetulek 

kuulub siiski ka pärast GmbH asutamist isiku tulumaksuga maksustamisele. 

 

Puuduv isiklik vastutus. GmbH-s ei vastuta osanik isiklikult. See tähendab, et Te ei pea vastutama 

oma isikliku varaga (nt maja, auto, pangakontod ja hoiused) äriühingu võlgade eest, seda isegi 

maksejõuetuse korral. 

 

Säästke rohkem maksudelt varjatud reservidega. GmbH võib moodustada nn varjatud reserve. 

Sellega on alati tegu, kui ettevõtte kinnisvara (hankimis- või tootmiskulud) raamatupidamislik 

väärtus on alla selle tegeliku väärtuse (turuväärtus). Seni kui asjaomased varjatud reservid on 

ettevõtte vara hulgas, ei kuulu need maksustamisele. 

 

Vabadus juhatuse liikme valimisel. Juhatuse liikme valimisel on Teil vabad käed. Te võite selle 

ülesande määrata osanikule või nimetada ametisse mitteosaniku. Võimalik on valida ka mitu 

juhatuse liiget. 

• GmbH-na õiguslikult iseseisev esinemine. Õiguslikust vaatenurgast on GmbH iseseisev 

(juriidiline) isik. Ta saab enda nimel sooritada tehinguid ja sõlmida lepinguid. Väljaspool 

esindab tema huvisid juhatuse liige. 
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Miks on GmbH „maksusäästumudel“? 

Võrreldes maksudega, mida peavad tasuma muud õiguslikud vormid, on GmbH maksud madalad. 

GmbH peab kapitaliühinguna nn ettevõtte tulumaksu tasuma. Äriühingu maksustatavalt tulult 

arvestatakse lisaks solidaarsusmaksu (Solidaritätszuschlag), nii et lõppkokkuvõttes on GmbH puhul 

tasumisele kuuluvad maksud 15,825% sissetulekutest. Sellele lisaks kuulub ettevõtte kasumilt kord 

aastas tasumisele ettevõtlusmaks (Gewerbesteuer), mille suurus määratakse vastavas kohalikus 

omavalitsuses. Kui GmbH otsustab kasumi osanikele dividendidena välja maksta, kuulub tasumisele 

kapitalimaks (Kapitalertragssteuer), mis on praegu 25%.  

 

Mida tähendab piiratud vastutus? 

Erinevalt täisühingutest vastutab GmbH üksnes oma äriühingu varaga. Üksikute osanike isiklikku 

vara ei tohi seepärast reeglina kohustuste korral kasutusse võtta.  

 

Mida tähendab alabilansivastutus (Unterbilanzhaftung)? 

Alabilansivastutus tekib, kui netovara langeb asutamisfaasis (enne äriregistris registreerimist) alla 

25 000 euro. Sel juhul saab GmbH nn ligipääsuõigused (Durchgriffsansprüche) oma osanike suhtes. 

Need võimaldavad võlausaldajatel kasutada ka osanike isiklikku vara. Seepärast jälgige oma GmbH 

asutamisel, et Te ei võtaks endale liiga vara mingeid maksekohustusi, mis ohustavad määratud 

miinimumkapitali. 

 

Mida tähendab vastutus ähvardava maksejõuetuse korral (Existenzvernichtungshaftung)? 

Kui GmbH kaotab oma vara osanike õigusvastaste toimingutega, rakendub vastutus ähvardava 

maksejõuetuse korral. Sellisel juhul vastutavad osanikud ka oma isikliku varaga. Seda õigust saab 

teostada siiski vaid pankrotihaldur, mitte üksikud võlausaldajad. See vastutuse vorm põhineb 

osaniku kohustusel säilitada GmbH varaga seotud huvid. 

 

Mida tähendab vastutus maksekohustustest täitmata jätmisel? 

Kui GmbH maksekohustusi ei täideta, vastutab juhatuse liige isiklikult oma isikliku varaga. Kui 

äriühing alustas oma äritegevust juba enne äriregistris registreerimist, vastutavad ka osanikud 

piiramatult oma isikliku varaga. Seepärast arvestage nende erandjuhtudega juba enne oma GmbH 

asutamist, et Teie isiklik vara oleks võõra sekkumise eest kaitstud ja Teie äriühingu piiratud vastutus 

säiliks. 

 

Mida tähendab lahkumisvastutus (Ausfallhaftung)? 

Kui üks osanik lahkub, peavad ülejäänud tema asemele asuma, kui lahkuv osanik veel sissemakseid 

tasuma peab.  

 

Mis ülesanne on osanikel? 

GmbH osanikud on äriühingu omanikud. Piiratud vastutusega äriühingul võib olla üks või ka mitu 

osanikku. Kui soovite asutada standardpõhikirjaga GmbH, on osanike arv piiratud maksimaalselt 

kolmega. Kui soovite rakendada näiteks viit osanikku, on vajalik individuaalne põhikiri, milles saate 

sätestada ka lisakokkulepped, nt üleüldine menetluskord iseendaga tehingute puhul.  

 

Mida teeb osanike koosolek? 

Kõik otsused Teie ettevõtte kohta tehakse osanike koosolekul, kus kõik osanikud otsustavad GmbH 

asjade üle ühiselt. Kui kõik osanikud on nõus, võib otsuse teha ka ilma koosolekuta osanike kirjaliku 
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hääletuse teel. 

 

Kes juhib GmbH äri? 

Juhatuse nimetavad osanikud. Üks või mitu juhatuse liiget viivad osanike koosoleku juhised ellu 

vastavalt GmbH põhikirjale. Juhatus esindab äriühingut kõigis asjades suunaga väljaspoole ja ilma 

piiranguteta ning see võib koosneda ühest või mitmest isikust. Ka osanikud võivad olla juhatuse 

liikmed. Kui juhatuse liikmel on selline topeltfunktsioon ja tal on enamusosalus, võib olla GmbH-l 

maksualaselt mõttekas sõlmida temaga tööleping. Võimalik on tööle võtta ka juhatuse liige, ilma et 

tal oleks osalus GmbH-s. 

 

Millist rolli mängib asutamisel ärinimi? 

Iga ettevõtte asutamisel tuleb leida meeldejääv ärinimi isiku-, tegevusala-, fantaasia- või 

segaärinime kujul. GmbH puhul on seadusega kohustuslik lisada pärast ärinime täiend „GmbH“. 

Põhimõtteliselt on nime leidmiseks neli erinevat varianti. 

•  Ärinimi osanike järgi. Sagedasti on mõttekas kasutada ärinimena ühe või mitme osaniku 

nime, näiteks „Anna Anfänger GmbH“ ettevõtte samanimelise asutaja järgi. 

•  Fantaasianime väljamõtlemine. Kui olete loominguline ja otsite oma ettevõttele eriti 

originaalset nime, võite leida veel saadaoleva väljendi, mida võib kasutada ärinimena, 

näiteks „Grimpotin GmbH“ või „Rumpotax GmbH“. Peale selle jälgige, et Te ei rikuks 

kaubamärgiga seotud õigusi. 

•  Kirjeldage, mida Teie ettevõte pakub. Kui soovite, et ärinimest oleks aru saada ettevõtte 

tegevus, saab ärinime asjakohaselt kirjeldada, nt „Kleinbus-Verleih GmbH“ (väikebusside 

rent). 

•  Kõiki ülal nimetatud ärinime vorme võite Te ka omavahel kombineerida, nt „Grimpotin – 

Bettina Beginner Kleinbus-Verleih GmbH“ või „Rumpotax – Gregor Gründer 

Getränkehandel GmbH“. 

 

Enne GmbH asutamist peate hoolikalt valima ärinime ja seejuures toimima tulevikku vaadates. Nagu 

ka kaubamärginimede puhulgi panustavad paljud asutajad praegu peamiselt fantaasiamõistetele, 

mida on võimalik hääldada võimalikult paljudes keeltes ja mis on ideaalis veel üle maailma saadaval. 

Iseenesestmõistetavalt mängivad suurt rolli ka valdkonnapõhised tavad ja sihtrühm. Igal juhul on 

oluline äratada Teie sihtrühmades positiivseid assotsiatsioone. 

 

Muud õiguslikud tingimused: Teie ärinimi peab olema sobiv Teie GmbH tähistamiseks ja seda peab 

saama eristada. Peale selle ei tohi nimi sisaldada segadusttekitavaid andmeid. Kahtluse korral 

otsustab registrikohus, kas ärinimi on segadusttekitav. 

 

Kui palju vajavad GmbH asutajad osakapitali? 

GmbH osakapital peab olema vähemalt 25 000 eurot ja selle võib sisse maksta rahaliselt või 

mitterahaliselt. Seejuures on võimalik, et iga osanik tasub omakapitalist erineva suurusega summa. 

Pärast asutamist, ent enne äriregistris registreerimist, peab GmbH osakapital olema käepärast. 

Siinjuures on tegu üksikute osanike osade nimiväärtuste summaga, mis määratletakse täpsemalt ka 

põhikirjas.  

 

Kuidas on võimalik asutada GmbH summast alates 12 500 eurot? 
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Kui Teil ei ole kogusummat 25 000 eurot, on Teil siiski võimalus asutada GmbH, kui Te maksate 

asutamisel oma ettevõtte kontole vähemalt 50%, st 12 500 eurot. See on siiski seotud oluliselt 

suurema riskiga. Maksejõuetuse korral peavad osanikud ettevõtte asutamisel osakapitalist puuduva 

osa isiklikult tasuma. Näiteks kui GmbH asutamisel on osakapital 19 000 eurot, peavad osanikud 

maksejõuetuse korral leidma puuduolevad 6000 eurot. Alternatiiv, mille puhul ei ole osakapital 

oluline, on GmbH lihtsustatud vormi ehk Unternehmergesellschafti (haftungsbeschränkt) 

asutamises. 

 

Mis on mini-GmbH? 

Mini-GmbH või Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) on GmbH erivorm. Selle 

asutamiseks piisab juba minimaalsest 1 euro suurusest osakapitalist. Seega, kui Teie eelarve on alla 

25 000 euro ehk GmbH minimaalse osakapitali, saate selle asemel asutada UG 

(haftungsbeschränkt). Nimetatud õiguslik vorm sobib eriti vähese osakapitaliga asutajatele. 

 


