AHK – Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera
Biežāk uzdotie jautājumi, dibinot uzņēmumu Vācijā

Kādas formalitātes jāievēro Baltijas valstu jaunajiem uzņēmējiem, lai dibinātu uzņēmumu Vācijā?
• Minimālais vecums: 18 gadi;
• derīga identitātes karte vai pase;
• visu dalībnieku laulāto dibināšanas pilnvara;
• atļauja veikt saimniecisko darbību, ja tāda nepieciešama konkrētajai nozarei;
• nepieciešamības gadījumā – biznesa idejas dzīvotspējas izvērtējums.
Kas ir apostille?
Tā dēvētā apostille nozīmē dokumentu īstuma apliecināšanu starptautiskā līmenī. No konkrētās
iestādes apliecinājuma jeb apostilles zīmogs garantē dokumentu autentiskumu arī ārpus vienas valsts
robežām.
Tas attiecas uz valstīm, kas ir Hāgas konvencijas daļa, tādēļ šo apliecinājuma procedūru mēdz dēvēt
arī par Hāgas apostilli. Parasti apostilli izsniedz attiecīgās valsts iestāde, kas atbildīga par valsts
pārvaldes dokumentiem. Apostilles tiek izsniegtas tikai oriģināliem dokumentiem.
Katrai valstij ir savas legalizācijas procedūras. Lietuvas un Latvijas kompetentās iestādes attiecīgajā
jautājumā ir Ārlietu ministrija, savukārt Igaunijā par iepriekš minēto atbild gan Ārlietu, gan Tieslietu
Ministrija.
Kādiem dokumentiem nepieciešams apliecinājums jeb apostille?
Ja notāra vizītes laikā uzņēmuma dalībnieki personīgi nav klāt, viņiem ir nepieciešams pilnvarots
pārstāvis. Dibināšanas pilnvara sniedz tiesības pārstāvim izveidot uzņēmumu un iecelt izpilddirektoru.
Lai garantētu dokumenta autentiskumu, šī pilnvara ar tulkotāja palīdzību ir jāpārtulko vācu valodā.
Abi dokumenti ir jāparaksta gan pilnvaras devējam, gan tulkotājam un jāapstiprina notāram. Pēc tam
pilnvaras ir jāapliecina ar apostilli uzņēmuma dalībnieku dzimtajā valstī.
Vai ārvalstu jaunā uzņēmuma dibinātājiem ir nepieciešama iebraukšanas un uzturēšanās atļauja?
Ja Jums ir derīga identitātes karte vai pase, Jums, kā ES pilsonim, ir tiesības uzturēties Vācijā ne ilgāk
kā trīs mēnešus, neuzrādot jebkādas atļaujas. Ja Vācijā vēlaties uzturēties ilgstoši, Jums ir jāierakstās
vietējā iedzīvotāju reģistrā. Katram ES pilsonim ir tiesības brīvi veikt uzņēmējdarbību visā Eiropas
Savienībā. Arī pašnodarbinātajām personām nav ierobežojumu Vācijā veikt saimniecisko darbību.
Vai dibinot uzņēmumu, tā izpilddirektoram ir jābūt uz vietas?
Nē, taču izpilddirektora klāt neesamība krasi sarežģī uzņēmuma dibināšanas procesu. Lai dibinātu
kapitālsabiedrību, notāram ir nepieciešami dažādi dokumenti, kā piemēram, pieteikums
komercreģistrā utt., kas pieprasa izpilddirektora parakstu. Šos dokumentus nedrīkst parakstīt
pilnvarotās personas. Ja uzņēmuma izpilddirektors nevar personīgi ierasties pie notāra, šie
dokumenti ir jāsūta uz ārzemēm, notariāli jāapstiprina un papildus jāapliecina ar apostilli. Tikai pēc to
nosūtīšanas atpakaļ Vācijas atbildīgās iestādes var reģistrēt uzņēmumu komercreģistrā. Tieši šo
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iemeslu dēļ izpilddirektora prombūtne aizkavē uzņēmuma dibināšanas procesu pat uz vairākām
nedēļām. Turklāt arī ievērojami palielinās papildu izmaksas par dokumentu piegādi, tulkojumiem,
dubultajiem notāru pakalpojumiem un apostilles apliecinājumiem. Visu iepriekš uzskaitīto iemeslu
dēļ izpilddirektora klātbūtne, dibinot uzņēmumu, ir ļoti ieteicama.
Vai notāra vizītes laikā jaunajiem uzņēmuma dibinātājiem ir nepieciešami tulka pakalpojumi?
Ja iesaistīto dalībnieku un izpilddirektora vācu valodas zināšanas ir nepietiekamas, tulka pakalpojumi
ir obligāts priekšnoteikums. Notārs izlemj, vai konkrētajā gadījumā ir nepieciešams oficiāls, sertificēts
tulks, taču katrā gadījumā visas prasības ir iepriekš jāatrunā notariātā.
Vai atverot uzņēmuma kontu, jaunā uzņēmuma dibinātāju klātbūtne ir obligāta?
Daudzas Vācijas bankas pieprasa izpilddirektora vai pat visu uzņēmuma dalībnieku personisku vizīti.
Dažu digitālo banku pakalpojumi, kā alternatīvu variantu sniedz iespēju atvērt uzņēmuma kontu
digitālā veidā. Baltijas valstu pilsoņiem šajās bankās, lai atvērtu uzņēmuma kontu, pietiek vien ar
fotogrāfiju, kurā redzams pases uzņēmums. Šādā gadījumā personiska bankas vizīte nav obligāta.
Kādēļ precētiem uzņēmuma dibinātājiem ir nepieciešama laulātā piekrišana?
Lietuvas, Latvijas un Igaunijas likumi, kas skar īpašuma sadalīšanu, atšķiras no Vācijas likumiem, tādēļ
dibinot jaunu uzņēmumu, ir jāņem vērā pāris īpašas prasības, proti, ja Jūs dzīvojat kā precēts pāris
vienā no Baltijas valstīm, stājas spēkā mantu kopības vai likumisko laulāto kopīgās mantas režīms. Tas
nozīmē, ka īpašums un to vērtība, ko laulātie nopelna pēc laulības slēgšanas, automātiski kļūst par
kopēju īpašumu. Pastāv kopīgas administratīvās un pārvaldības tiesības, kas nozīmē, ka pret
uzņēmuma dibinātāju var celt gan civillietu, gan krimināllietu sūdzības. Īsumā, ja vēlaties kļūt par
kāda uzņēmuma dalībnieku, Jums ir nepieciešama laulātā piekrišana.
Uzņēmuma dibināšana un laulāto īpašumtiesības.
Latvijā, dibinot jaunu uzņēmumu, ņemot vērā likumisko laulāto kopīgās mantas režīmu, dalībnieka
laulātais tieši tāpat neizbēgami kļūst par uzņēmuma dalībnieku, ja vien līgumā nav noteikts citādāk.
Lai šīs juridiskās nianses noritētu korekti, specializētā advokāta konsultācija ir ļoti ieteicama.
Kā jaunie Baltijas valstu uzņēmumu dibinātāji var grozīt laulāto mantisko attiecību
pamatnostādnes?
Pastāv divas laulāto mantisko attiecību grozīšanas iespējas, tās ir:
1. Laulātie savā starpā var noslēgt laulību līgumu, kurā atrunāti īpaši noteikumi, kas skar
privāto īpašumu;
2. ar laulības līguma palīdzību laulāto mantiskās attiecības tiek pārvērstas laulāto mantas
kopībās līdzdalības režīmā. Gluži tāpat, kā nosaka Vācijas likums, īpašums tiek sadalīts tikai
laulības šķiršanas gadījumā un ja nepieciešams, tas tiek arī kompensēts. Tādējādi katra
laulātā īpašums laulības laikā tiek nošķirts. Abiem laulātajiem nav jākļūst par uzņēmuma
dalībnieku.
Kur jāatrodas uzņēmuma juridiskajai adresei?
Oficiālajai uzņēmuma juridiskajai adresei ir jāatrodas Vācijā. Juridiskā adrese ir tā adrese, kas ievadīta
komercreģistrā un kas ir publiski pieejama. Uzņēmums pats izlemj, kura kompetentā iestāde būs par
to atbildīga: komercreģistra tiesa, piekritīgā tiesa, uzņēmumu aģentūra utt. Atšķirībā no juridiskās
adreses, faktiskajai adresei nav jāatrodas Vācijā. Ja arī uzņēmuma faktiskā adrese (galvenā darbības
vieta) neatrodas Vācijā, publiskās korespondences jautājumos vienmēr jānorāda Vācijas adrese. Pat
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ja Jūsu uzņēmuma administratīvais birojs (un galvenā uzņēmējdarbības vieta) neatrodas Vācijā,
Vācijas uzņēmuma adrese vienmēr jāizmanto publiskajai korespondencei. Pasts, kas nonāk minētajā
adresē, ir jāapstiprina un jāapstrādā pilnvarotam pārstāvim.
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