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AHK – Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera 

Biežāk uzdotie jautājumi, dibinot UG (Mazkapitāla SIA)  

 

Vai UG (haftungsbeschränkt) būs īstā izvēle?  

Mini-GmbH jeb UG (haftungsbeschränkt), proti, Mazkapitāla SIA, ir vērts dibināt, ja Jums ir pieejami 

minimāli kapitāla līdzekļi, turklāt Jūs nevēlaties uzņemties pārlieku lielas uzņēmuma saistības. Gluži 

tāpat, kā dibinot GmbH (SIA), arī dibinot UG, uzņēmuma dalībnieki uzņemas atbildību tikai ar 

uzņēmuma īpašumu, nevis savu privāto mantu. Pateicoties šiem vienkāršajiem nosacījumiem, tieši šīs 

kapitālsabiedrības dibināšana formāli ir visvienkāršākā, turklāt ar zemāko iespējamo finanšu risku.  

 

Kas ir 1-Euro-GmbH (1 eiro SIA)?  

UG jeb Mazkapitāla SIA sarunvalodā mēdz dēvēt arī par Mini-GmbH jeb 1-Euro-GmbH. Šī  

īpašā GmbH forma tika ieviesta 2008. gadā. Šīs uzņēmuma formas prasības ir īpaši pielāgotas tiem 

jaunajiem uzņēmējiem, kam ir ierobežoti līdzekļi. UG netiek traktēta kā neatkarīga juridiska forma, kā 

to bieži mēdz pieņemt, uz to attiecas Likums par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (GmbH-Gesetz). 

 

Kā atšķiras GmbH un UG (haftungsbeschränkt)? 

Viena no būtiskajām atšķirībām ir nepieciešamais pamatkapitāla apmērs, proti, lai dibinātu GmbH ir 

nepieciešami 25000 eiro, savukārt, lai dibinātu UG (haftungsbeschränkt), ir nepieciešams vien viens 

eiro. Tādējādi UG dibināšana jaunajiem uzņēmējiem nesagādā finansiālus šķēršļus. Vēl viena 

atšķirība, kas jāpiemin, ir papildinājums „(ar ierobežotu atbildību)“ – „(haftungsbeschränkt)“ 

uzņēmuma nosaukumā, proti, korekts uzņēmuma nosaukums varētu skanēt, piemēram, šādi: 

„Mustermann UG (haftungsbeschränkt)“. Gan juridiskā, gan nodokļu nomaksas ziņā abas uzņēmumu 

formas būtībā ir vienādas, kas nozīmē, ka UG, kā juridiska persona, ir gan uzņēmuma ienākuma 

nodokļa, gan uzņēmējdarbības nodokļa maksātājs.  

 

Ko nozīmē uzņēmuma rezervju veidošana? 

Lai izlīdzinātu zemo sākuma pamatkapitālu, uzņēmumam katru gadu 25% no gada peļņas ir jānovirza 

uzņēmuma rezervju veidošanai (Thesaurierungspflicht). Obligāta rezervju veidošana norit no 

uzņēmuma dibināšanas brīža, līdz laika posmam, kad tā pamatkapitāls sasniedz jau minētos 25000 

eiro. Tiklīdz rezerves apjoma un pamatkapitāla summa kopā pārsniedz 25000 eiro, uzņēmuma 

dalībnieki pilntiesīgi var UG pārveidot par GmbH. Taču šī juridiskās formas maiņa nav obligāta. 

 

Kādu lomu UG spēlē tās dalībnieki? 

UG dalībnieki ir ne tikai uzņēmuma īpašnieki, šīs personas ir arī dalībnieku kopsapulces 

lēmējpersonas, kas pieņem visus būtiskos ar uzņēmumu saistītos jautājumus. Šo uzņēmuma formu ir 

iespējams dibināt gan vienai, gan vairākām personām, taču sabiedrības dibināšanas līguma standarta 

forma paredz tikai maksimāli trīs tā dalībniekus. Ja tomēr vēlaties dibināt uzņēmumu ar vairāk nekā 

trim dalībniekiem, ir ieteicams izveidot individuālu sabiedrības dalībnieku līgumu un to sarakstu. Tādi 

uzņēmumam svarīgi punkti, kā, piemēram, peļņas sadale, regulē pašu dalībnieku pieņemtie 

noteikumi.  

 

 

Vai dibinot UG, ir nepieciešams iecelt izpilddirektoru? 
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Jā, dibinot UG, ir nepieciešams ievēlēt tā izpilddirektoru, kuru amatā ieceļ paši uzņēmuma dalībnieki. 

Izpilddirektora galvenais uzdevums ir pārstāvēt uzņēmumu ārēji, neatkarīgi, vai šī persona ir UG 

darbinieks, kas darbojas uz izpilddirektora līguma pamata, vai arī uzņēmuma dalībnieks. Tomēr, ja 

izpilddirektors vienlaikus darbojas arī kā uzņēmuma dalībnieks, viņš var tikt uzskatīts par neatkarīgu, 

sevišķi gadījumā, ja viņam pieder lielākā daļa uzņēmuma kapitāldaļu. Tomēr sabiedrības dibināšanas 

līguma standarta forma uzņēmumā paredz tikai vienu izpilddirektoru, tādēļ, ja vēlaties iecelt amatā 

vairāk nekā vienu personu, izmantojiet individuāli sastādītu sabiedrības dalībnieku līgumu. 

 

Vai UG ir nepieciešama uzraudzības padome? 

Nē, uzraudzības padome ir vajadzīga gadījumā, ja uzņēmumā ir vairāk nekā 500 darbinieku vai, ja 

sabiedrības dalībnieku līgumā ir skaidrs noteikts, ka uzņēmumā pastāvēs šāda padome.  

 

Kas nepieciešams UG dibināšanai? 

UG ir nekas cits, kā jaunajiem dibinātājiem draudzīgāka GmbH forma, kas tiek dibināta līdzīgi, ar 

nelieliem izņēmumiem. Gluži tāpat, kā standarta GmbH formai, arī UG ir nepieciešams pamatkapitāls. 

Turklāt ir jāslēdz arī sabiedrības dalībnieku līgums (dēvēts arī par statūtiem), kurā tiek norādīts 

uzņēmuma galvenais mērķis. Lai paātrinātu dibināšanas procesu, 2008. gadā tika ieviesta standarta 

sabiedrības dibināšanas līguma forma, kas arvien atvieglo un paātrina kopējo norisi.  

 

Cik svarīgs ir uzņēmuma nosaukums? 

Lai nodibinātu UG, ir nepieciešams īss un kodolīgs nosaukums, kas sevī iekļauj kādas personas vārdu, 

vai lietas aprakstu, vai kādu izdomātu parādību, turklāt neaizmirstot par jau iepriekš minēto 

papildinājumu „ar ierobežotu atbildību“ jeb „(haftungsbeschränkt)“. Pastāv šādas nosaukumu 

izveides iespējas, proti: 

 

•  Uzņēmuma nosaukums dalībnieku vārdā: bieži vien, izvirzot uzņēmuma nosaukumu, tiek 

izvēlēts uzņēmuma dalībnieku vārds, piemēram, „Gregor Gründer UG 

(haftungsbeschränkt)“; 

•  izdomāti uzņēmuma nosaukumi: Jums ir iespēja izdomāt arī vēl neesošu nosaukumu, 

piemēram, „Rompostomp UG (haftungsbeschränkt)“; 

•  izmantojot aprakstu, kas saistīts ar uzņēmuma darbību: kā nākamā uzņēmuma 

nosaukuma izveides iespēja, ir kodolīgi iekļaut uzņēmuma darbības virzienu, piemēram, 

„Online-Kinderbuchhandel Schneider UG (haftungsbeschränkt)“; 

•  visi iepriekš aprakstītie varianti var saplūst vienā kombinētā nosaukumā, piemēram,  

„Rompostomp – Gregor Gründer Getränkehandel UG (haftungsbeschränkt)“ vai „Bribotax 

– Gisela Gründer Getränkehandel UG (haftungsbeschränkt)“.  

 

Pirms pieņemat lēmumu dibināt UG, uzņēmuma nosaukuma izvēli ir ieteicams veikt ļoti rūpīgi, 

pārdomāti un tālredzīgi. Līdzīgi, kā izvēloties preču zīmes nosaukumu, daudzi uzņēmēji nosveras par 

labu izdomātiem nosaukumiem, kurus ir iespējams izrunāt pēc iespējas vairākās pasaules valodās. 

Protams, lielu lomu spēlē arī nozarei raksturīgas konvencijas un mērķauditorija, uz ko vērsta 

uzņēmuma darbība, taču svarīgākais aspekts ir ar uzņēmuma nosaukumu veicināt pozitīvas 

asociācijas 

Kas jāievēro, kad nosaukums jau ir izvēlēts?  

Kad uzņēmuma nosaukums jau ir atrasts, ir jāievēro: 
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•  Nosaukuma veidošanas noteikumi: uzņēmuma nosaukumam ir jāatbilst tā būtībai un 

jābūt atšķirīgam citu vidū. Turklāt nosaukums nedrīkst saturēt maldinošu informāciju. 

Šaubu gadījumā komercreģistra tiesai ir lēmējvara par konkrēto nosaukumu; 

•  pārbaudiet nosaukumu internetā: ir vērts noskaidrot, vai Jūsu izvēlētais nosaukums jau 

netiek izmantots kādā citā uzņēmumā vai organizācijā u. tml.; 

•  pārbaudiet, vai nosaukums jau nav atrodams uzņēmumu reģistrā: iespējams, ka Jūsu 

nosaukums jau ir ticis reģistrēts komercreģistrā, tādēļ šis punkts uzskatāms par obligātu 

pārbaudes nosacījumu; 

•  pārbaudiet, vai izvēlētais nosaukums nav atrodams Vācijas patentu un preču zīmju 

birojā (DPMA): Jūsu nosaukums jau tiek izmantots, oficiāli nosaucot kādu preču zīmi? 

Šaubu gadījumā ir vērts noskaidrot, vai konkrētais nosaukums jau tiek izmantots un 

nepieciešamības gadījumā jāiesniedz DPMA pieteikumu, lai reģistrētu Jūsu uzņēmuma 

nosaukumu kā preču zīmi; 

•  korekti jāformulē uzņēmuma priekšmets: uzņēmuma priekšmets ir skaidri un konkrēti 

formulējams, lai izprastu, kāds ir uzņēmuma tiešais darbības virziens.  

 

Kāds ir minimālais pamatkapitāla apjoms? 

Pēc notāra vizītes, uzņēmuma jaunizveidotajā kontā ir jāieskaita uzņēmumam nepieciešamais 

pamatkapitāls. Tā ir summa, ko veido kapitāldaļas, kas ir skaidri norādītas sabiedrības dalībnieku 

līgumā. UG pamatkapitālam jābūt vismaz viena eiro apmērā, taču tas kopsummā nedrīkst pārsniegt 

24999 eiro. Summa pilnā apmērā naudas izteiksmē ir jāiemaksā uzņēmuma kontā, natūrā iemaksāt 

uzņēmuma pamatkapitālu nav iespējams. Praksē pamatkapitāla apmērs parasti svārstās no 1 līdz 

1000 eiro. Lai precīzi noteiktu pamatkapitāla apjomu, Jums vajadzētu būt labi informētam par visiem 

nosacījumiem, tā kā šī summa ievērojami ietekmē Jūsu uzņēmuma kredītspēju. 

 

Ja plānotais pamatkapitāls pārsniedz 25000 eiro, vai joprojām varu dibināt UG? 

Ja pamatkapitāla apjoms pārsniedz 24999 eiro, UG nav iespējams dibināt, ir jāizvēlas cita uzņēmuma 

juridiskā forma, proti, GmbH.  

 

Kādi ir sabiedrības dibināšanas līguma standarta formas priekšnosacījumi? 

1. UG dibina ar augstākais trim dalībniekiem; 

2. UG ir tikai viens izpilddirektors; 

3. dibinot UG, sabiedrības dibināšanas līguma standarta formas nosacījumi nevar tikt mainīti.   

 

Tā kā uzņēmējsabiedrības kapitāldaļas apjoms var būt pavisam neliels, standarta līguma forma 

paredz, ka dalībnieks/dalībnieki paši sedz visas uzņēmuma dibināšanas izmaksas, ja tās pārsniedz 

300 eiro summu vai pamatkapitāla apmēru. Ja izvēlaties dibināt sabiedrību, izmantojot jau minēto 

standarta formu, notāra pakalpojumu izmaksas ir ievērojami zemākas, nekā veidojot individuāli 

pielāgotu līgumu. 

 

 


