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AHK – Saksa-Balti Kaubanduskoda 

KKK – UG asutamine  

 

Kas GmbH lihtsustatud vorm UG (haftungsbeschränkt) on minu jaoks õige ettevõtlusvorm? 

UG (haftungsbeschränkt) või mini-GmbH asutamine on eelkõige mõttekas, kui Teie käsutuses on 

vähe kapitali ning soovite vastutust võimalikult väiksena hoida. Nagu GmbH puhulgi vastutavad UG 

(haftungsbeschränkt) osanikud vaid äriühingu varaga, mitte aga oma isikliku varaga. Tänu vähestele 

formaalsetele nõuetele on UG asutamine lihtne. Nii on äriühing (Unternehmergesellschaft, UG) 

kõige lihtsamini asutatav kapitaliühing, millel on kõige väiksem finantsrisk. 

 

Mis on 1 euro GmbH? 

UG-d (haftungsbeschränkt) nimetatakse kõnekeeles ka mini-GmbH-ks või 1 euro GmbH-ks. Selle 

näol on tegu 2008. aastal juurutatud GmbH erivormiga. Selle nõuded on kohandatud eelkõige uute 

ettevõtete asutajate vajadustega, kelle käsutuses on vähe stardikapitali. UG kui selline ei ole 

eraldiseisev õiguslik vorm, nagu sageli arvatakse, vaid see allub GmbH seadusele. 

 

Mille poolest erinevad UG (haftungsbeschränkt) ja GmbH? 

Üks otsustav erinevus UG ja GmbH vahel on vajaliku osakapitali suurus. Kui GmbH nõuab 25 000 

euro suurust summat, saab UG asutada juba minimaalse kapitaliga summas 1 euro. Nii ei pidurdu 

äriühingu asutamine rahaliste raskuste tõttu. Veel üks erinevus mini-GmbH ja GmbH on eriline 

õigusliku vormi täiend: UG-na peate ärinimesse lisama täiendi „haftungsbeschränkt“ (piiratud 

vastutusega), nt „Mustermann UG“ (haftungsbeschränkt). Maksu- ja õigusalaselt on UG ja GmbH 

põhimõtteliselt võrdsed. Nii on UG (haftungsbeschränkt) juriidilise isikuna reeglina kohustatud 

tasuma ettevõtte tulumaksu ja ettevõtlusmaksu. 

 

Mida tähendab UG (haftungseschränkt) reservikohustus? 

Väikese osakapitali tasakaalustamiseks peab UG iga-aastaselt vähemalt 25% majandusaasta 

kasumist reservi kandma (Thesaurierungspflicht). Reservikohustus on vaid UG asutamisest kuni 

hetkeni, mil on täitunud 25 000 euro suurune osakapital. Niipea kui reserv ja kapital ületavad koos 

summa 25 000 eurot, võivad osanikud otsustada muutmise täisväärtuslikuks GmbH-ks. Õigusliku 

vormi muutmine on siiski valikuline. 

 

Milline roll on osanikul UG-s (haftungsbeschränkt)? 

UG osanikud ei ole mitte ainult ärihingu omanikud, vaid otsustavad osanike koosolekul kõigi oluliste 

protsesside üle UG-s. UG on võimalik asutada mitme või ka ainult ühe osanikuga. UG 

standardpõhikiri näeb siiski ette kuni kolm osanikku. Kui soovite oma UG asutamisel rakendada 

enam kui kolme osanikku, on vajalik individuaalne põhikiri ja osanike nimekiri. Olulised punktid, 

näiteks kasumi jaotamine, reguleeritakse osanike otsusega.  

 

Kas UG (haftungsbeschränkt) vajab juhatuse liiget? 

Jah. UG-l peab alati olema juhatuse liige, kelle nimetavad ametisse osanikud ja kes on vastutav 

jooksva äritegevuse eest. Tema ülesanne on äriühingut esindada väljaspool. Ta on kas töölepinguga 

UG-s tööl ja nn juhatuse liikme lepinguga seotud või ise osanik. Osanikust juhatuse liikmena võib ta 
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siiski olla iseseisev, eriti siis, kui tal on enamusosalus. Standardpõhikiri näeb aga ette vaid ühe 

juhatuse liikme. Kui soovite UG asutamisel rakendada rohkem kui ühte juhatuse liiget, on vajalik 

individuaalne põhikiri. 

 

Kas UG (haftungsbeschränkt) vajab nõukogu? 

Ei. UG-l ei pea olema nõukogu, v.a juhul, kui äriühingul on enam kui 500 töötajat või määrate 

põhikirjas selgesõnaliselt, et nõukogu on ette nähtud. 

 

Mida vajan enne asutamist? 

UG ei ole midagi muud kui asutajasõbralik GmbH ja see asutatakse mõne erandiga ka samamoodi. 

Nagu ka klassikalise GmbH puhulgi tuleb siin sisse maksta osakapital. Peale selle tuleb kinnitada 

põhikiri (Gesellschaftsvertrag, ka Satzung), milles määratakse muu hulgas ka ettevõtte tegevusala. 

Asutamisprotsessi kiirendamiseks integreeriti 2008. aastal põhikiri standardpõhikirja, mis peaks UG 

asutamise tegema nii lihtsaks kui võimalik. 

 

 Kui oluline on minu UG (haftungsbeschränkt) nimi? 

UG asutamiseks vajate meeldejäävat nime isiku-, tegevusala-, fantaasia- või segaärinime kujul. UG 

puhul tuleb ärinime järgi lisada täiend „UG (haftungsbeschränkt)“. Nime leidmiseks on Teil 

järgmised neli võimalust. 

•  Ärinimi isikute järgi. UG nimena on võimalus kasutada osanike nime, nt „Gregor Gründer 

UG (haftungsbeschränkt)“ samanimelise ettevõtte asutaja järgi. 

 

•  Fantaasianime väljamõtlemine. Te võite leida veel ka saadaoleva väljendi, mis võib täita 

ärinime ülesannet, näiteks „Rompostomp UG (haftungsbeschränkt)“. 

 

•  Kirjeldage, mida Teie ettevõte pakub. Veel üks võimalus on ettevõtte tegevusala nimes 

asjakohaselt kirjeldada, nt „Online-Kinderbuchhandel Schneider UG (haftungsbeschränkt)“ 

(lasteraamatute veebipood). 

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

Gregor Gründer Getränkehandel UG (haftungsbeschränkt)“ või „Bribotax – Gisela Gründer 

Getränkehandel UG (haftungsbeschränkt)“. 

 

Enne UG asutamist peate hoolikalt valima ärinime ja toimima tulevikku vaadates. Nagu ka 

kaubamärginimede puhulgi kasutavad paljud asutajad praegu peamiselt fantaasiamõisteid, mis on 

hääldatavad võimalikult paljudes keeltes ja mis on ideaalis veel üle maailma saadaval. Igal juhul on 

oluline äratada Teie sihtrühmades positiivseid assotsiatsioone. 

 

Millele pean tähelepanu pöörama, kui olen leidnud soovitud nime? 

Läbige tingimata järgmised sammud, kui olete oma ettevõtte jaoks nime leidnud. 

 

•  Järgige ärinime moodustamise reegleid. Ärinimi peab olema sobiv Teie UG tähistamiseks 

ja sellel peab olema eristusvõime. Peale selle ei tohi nimi sisaldada andmeid, mis tekitavad 

segadust. Kahtluse korral otsustab registrikohus, kas ärinimi on segadusttekitav. 
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•  Otsige nime internetist. Kontrollige tingimata ega nime ei kasuta juba teine äriühing, 

organisatsioon või muu sarnane ühing. 

 

•  Otsige nime ettevõtteregistrist. Võimalik, et nimi on juba äriregistris registreeritud. Seda 

peate enne nime edastamist tingimata kontrollima. 

 

•  Otsige nime Saksa patendi- ja kaubamärgiametist DPMA-st. Kas nime kasutatakse juba 

kaubamärgi õigusega? Selle peaksite tingimata välja selgitama ja vajadusel esitama DPMA-

le taotluse oma ärinime kaubamärgina registreerimiseks. 

 

•  Sõnastage ettevõtte tegevusala õigesti. Teie ettevõtte tegevusala tuleb selgelt ja täpselt 

sõnastada, et oleks selge, millega ettevõte tegeleb. 

 

Kui suur peab UG osakapital vähemalt olema? 

Pärast notariga kohtumist tuleb UG osakapital avatavale ettevõtte kontole üle kanda. Seejuures on 

tegu omakapitali summadega, mis sätestatakse täpselt põhikirjas. UG osakapital peab olema 

vähemalt 1 euro ja see ei tohi ületada 24 999 eurot. Summa tuleb täies ulatuses rahalise 

sissemaksena ettevõtte kontole üle kanda. Mitterahalisi sissemakseid ei ole lubatud teha. Praktikas 

on osakapital tavaliselt vahemikus 1 ja 1000 eurot. Oma osakapitali täpseks määramiseks peaksite 

kasutama head nõustamist, sest see summa mõjutab olulisel määral Teie UG krediidivõimet. 

 

Minu planeeritud osakapital ületab 25 000 eurot. Kas saan sellegipoolest UG asutada? 

Ei. Kui soovite osakapitalina sisse maksa enam kui 24 999 eurot, ei saa Te UG-d asutada, vaid peate 

õiguslikuks vormiks valima GmbH. 

 

Millised eeldused on standardpõhikirja jaoks? 

 

1. UG asutamine maksimaalselt kolme osanikuga. 

2. UG-l ei ole rohkem kui üks juhatuse liige. 

3. UG ei määra standardpõhikirjast erinevaid sätteid. 

 

Kuna UG omakapital võib olla väga väike, sätestab standardpõhikiri, et osanik või osanikud peavad 

ise asutamiskulud kandma, kui need ületavad 300 eurot või osakapitali. Kui otsustate 

standardpõhikirjaga asutamise kasuks, on notaritasud oluliselt madalamad kui individuaalse 

põhikirjaga asutamise korral. 

 

 

 

 


