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AHK – Saksa-Balti Kaubanduskoda 

KKK  – äriühingu asutamine Saksamaal  

 

Millised formaalsused peavad Saksamaal täitma Balti riikidest pärit asutajad? 

 

•  Minimaalne vanus: 18 aastat 

•  Omab kehtiva pildiga isikutunnistust või reisipassi 

•  Asutamisvolitus kõigilt osanike abikaasadelt 

•  Tegevusluba (kui valdkonnas on ette nähtud eriline luba) 

•  Vajadusel kontrollida äriidee jätkusuutlikkust 

Mis on apostill? 

Apostill on rahvusvahelises dokumentide liikumises kasutatav kinnitus. Apostilliga varustava asutuse 

tempel tagab dokumentide ehtsuse ja seda ka piiriüleselt. 

 

See kehtib riikides, mis on ühinenud Haagi konventsiooniga. Seepärast nimetatakse Saksamaal 

tõestamismenetlust ka Haagi apostilliks. Reeglina apostillivad dokumente väljastavad avalik-

õiguslikud riiklikud asutused. Apostillid väljastatakse üksnes originaaldokumentidele. 

 

Igal riigil on apostillimisel oma menetluskord. Leedus ja Lätis on pädevad ametiasutused 

asjaomased välisministeeriumid. Eestis on asutamisdokumentide jaoks pädevad ametiasutused 

välis- ja justiitsministeerium.  

Millised dokumendid vajavad apostilli? 

Kui osanikud ei ole notariga kohtumisel kohal, vajavad nad volitatud esindajat. Asutamisvolitus 

annab esindajale õiguse asutada äriühing ja nimetada ametisse juhatuse liige. Dokumendi ehtsuse 

tagamiseks peab vannutatud tõlk asutamisvolikirja tõlkima saksa keelde. Mõlemad dokumendid 

peavad olema volitaja ja tõlgi poolt allkirjastatud ja notari poolt kinnitatud. Seejärel peab volikirjad 

osaniku koduriigis apostillima.  

Kas välisriigist asutajatel peab olema sissesõidu- või elamisluba? 

ELi kodanikuna võite Saksamaal viibida kuni kolm kuud, kui Teil on kaasas kehtiv isikutunnistus või 

reisipass. Kui soovite püsivalt Saksamaale asuda, peate end asjaomases kodanike registris 

registreerima. Igal ELi kodanikul on liiduülene asutamisvabadus. Füüsilisest isikust ettevõtjad saavad 

Saksamaal äriühingu probleemideta asutada. 

Kas osanikud peavad asutamise jaoks Saksamaale reisima? 

Ei, asutajad ei pea Saksamaale reisima. Siiski vajavad volitatud esindajad asutamisvolikirja tõlgitud 

versiooni, mis on osaniku koduriigis apostillitud. 

Kas juhatuse liige peab äriühingu asutamiseks Saksmaale reisima? 

Ei, ent tema eemalolek muudab äriühingu asutamise oluliselt keerulisemaks. Kapitaliühingu 

asutamiseks vajab notar juhatuse liikme allkirja erinevatele dokumentidele, nt äriregistris 
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registreerimiseks. Neid ei saa volitatud isikud allkirjastada. Kui juhatuse liige ei tule notariga 

kohtumisele, peab dokumendid saatma välisriiki, seal notariaalselt kinnitama ja lisaks apostillima. 

Alles pärast dokumentide tagasisaatmist saavad Saksa ametivõimud ettevõtte äriregistrisse kanda. 

Seega tekitab juhatuse liikme eemalolek asutamisprotsessi mitme nädala pikkuse viivituse. Peale 

selle tekivad lisakulud saatmise, tõlgete, kahekordsete notaritasude ja apostillide tasude näol.   

  

Saksamaale reisimine notariga kohtumisele on seega mitmel põhjusel kasulik ja seepärast äärmiselt 

soovitatav. 

Kas asutajad vajavad notariga kohtumiseks tõlki? 

Jah, kui osalevate osanike ja juhatuse liikmete saksa keele oskus ei ole piisav, on tõlk kohustuslik. 

Notar otsustab, kas tellida tuleb ametlik tõlk. Igal juhul tuleks nõuded enne kokkulepitud aega 

täpselt notaribürooga läbi rääkida. 

Kas asutajad peavad ettevõtte konto avamiseks Saksamaale reisima? 

Paljud tavapangad nõuavad juhatuse liikme või isegi kõigi osanike isiklikku külastust. Alternatiivina 

pakuvad mõned digitaalsed pangad nüüdsest võimalust avada ettevõtte konto ELi välisriigist täiesti 

digitaalselt. Balti riikidest pärit asutajatel piisab teatud pankades ettevõtte konto avamiseks fotost 

ja isiklikust reisipassist. Isiklik kokkusaamine pangas ei ole sel juhul kohustuslik.  

Miks vajavad abielus asutajad abikaasa nõusolekut? 

Leedu, Läti ja Eesti seadused erinevad Saksa õigusest seoses varalahususega. Seepärast tuleb 

asutamisel jälgida teatud erisusi. Kui elate mõnes Balti riigis abielupaarina, on tegu varaühisuse või 

abielu jooksu soetatud vara ühisusega. See tähendab, et vara, mille abikaasa pärast abielu sõlmimist 

teenib, muutub automaatselt abikaasade ühisvaraks. Neil on ühine haldamis- ja käsutusõigus. Nii 

võivad asutaja suhtes tekkida eraõiguslikud ja karistusõiguslikud nõuded.  

 

Põhimõtteliselt vajate abikaasa nõusolekut, kui soovite saada ettevõtte osanikuks. 

 

 

Mida tähendab asutamine abielu vara jaoks? 

Abielu jooksul soetatud vara ühisuse korral (Läti) muutub abikaasa kohustuslikus korras uue 

ettevõtte kaasosanikuks, kui lepinguga ei ole teisiti kokku lepitud. Soovitatav on õiguslike peensuste 

alane nõustamine selleks spetsialiseerunud juristi juures.  

Kuidas saavad Balti riikidest asutajad abieluvararežiimi nõudeid eirata? 

Õigusliku abieluvararežiimi sätete muutmiseks on kaks võimalust.  

1. Abikaasad saavad (tagantjärgi) sõlmida abieluvara lepingu, mis sisaldab eriregulatsiooni 

spetsiaalselt uue äriühinguga seotud vara jaoks.  

2. Abieluvara lepingu abil muudetakse abieluvararežiim põhimõtteliselt 

juurdekasvuühisuseks. Nagu Saksa õiguseski jagatakse ja vajadusel kompenseeritakse vara 

üksnes abielu lahutamise korral. Nii jäävad abikaasade varad abielu jooksul eraldi. 

Mõlemad abikaasad ei pea saama ettevõte osanikuks. 
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Kus peab asuma ettevõtte registrijärgne asukoht? 

Ametlik registrijärgne asukoht peab olema Saksamaal. Registrijärgne asukoht on see, mis kantakse 

äriregistrisse ja on avalikult kättesaadav. Registrijärgne asukoht on otsustavaks, millised 

ametiasutused on Teie ettevõtte jaoks pädevad: registrikohus, kohtuvaidlusi arutav kohus, 

ettevõtlusamet ja paljud teised. Teine asukoht (administratiivne asukoht) ei pea olema Saksamaal. 

Isegi kui Teie ettevõtte administratiivne asukoht (ja põhitegevuskoht) ei asu Saksamaal, peab 

avaliku kirjavahetuse jaoks kasutama alati Saksamaal asuvat tegevuskoha aadressi. Postisaadetised, 

mis sinna saabuvad, peab vastu võtma ja neid töötlema selleks volitatud isik. 

 

 

 


