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Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK) 

DUK apie GmbH įsteigimą 

 

Ar GmbH (uždaroji akcinė bendrovė) yra man tinkanti teisinė įmonės forma? 

Kuri teisinė forma yra tinkamiausia jūsų verslui, turite nuspręsti individualiai. 

GmbH (UAB) yra geras variantas, pavyzdžiui, jeigu norite apsisaugoti nuo asmeninės atsakomybės ir 

turite reikalingą įstatinį kapitalą, kuris yra 25.000 eurų. 

Jeigu norite mėgautis dar ir mokestiniais privalumais, kaip teisinę formą rinkitės GmbH. 

 

Kokie yra pagrindiniai GmbH elementai? 

Santrumpa GmbH reiškia „bendrovė su ribota atsakomybe“. 

Tai reiškia, kad esant įsipareigojimams bendrovė laiduoja tik bendrovės, o ne privačiu akcininkų turtu. 

Kaip kapitalo bendrovė GmbH, neišmokėdama dividendų, turi mokėti pajamų mokestį, kuris lyginant 

su  individualių įmonių pajamų mokesčiu yra žymiai mažesnis. 

GmbH įsteigimui reikalingas 25.000 eurų dydžio įstatinis kapitalas, kuris gali būti padalintas tarp kelių 

akcininkų. 

Jeigu neišeina surinkti šios sumos, galite įsteigti vadinamąją „mažąją GmbH“ – Verslo bendriją (UG). 

Tai atskira GmbH forma, skirta konkrečiai tam, kad tenkintų pradedančiųjų verslininkų su nedideliu 

prieinamu įstatiniu kapitalu poreikius. 

Kuo GmbH patraukli steigėjams? 

• Mokesčių taupymas. Dividendų neišmokėjimo atveju GmbH reikia mokėti žymiai mažiau 

mokesčių nei kitoms verslo formoms. Tokiu būdu GmbH visada yra mokesčių taupymo 

modelis. Tačiau po GmbH įsteigimo įmonės vadovo pajamos yra apmokestinamos pagal 

fizinių asmenų pajamų mokesčio tarifą. 

• Jokios asmeninės atsakomybės. GmbH akcininkai neturi asmeninės atsakomybės. Tai reiškia, 

kad jums net ir bankroto atveju už įmonės skolas nereikės atsakyti savo asmeniniu turtu (pvz. 

namu, automobiliu, banko sąskaita). 

• Mokesčių taupymas dėl atidėjimų į rezervus dėl finansinės ir vidutinės rinkos vertės 

pokyčio. Tai yra tas atvejis, kai įmonės nuosavo nekilnojamojo turto finansinė vertė (įsigijimo 

arba pagaminimo) yra žemesnė nei vidutinė rinkos vertė. Kol tai yra įmonės nuosavybė, 

mokesčių mokėti nereikia. 

• Laisvas įmonės vadovo pasirinkimas. Galite patys nuspręsti, kas bus jūsų įmonės vadovas. 

Šias pareigas galite patikėti vienam iš akcininkų arba direktoriumi paskirti ir akcijų neturintį 

asmenį. Taip pat galite pasirinkti įdarbinti kelis įmonės vadovus. 
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• GmbH yra nepriklausomas juridinis asmuo. GmbH gali savo vardu sudaryti sutartis ir vykdyti 

sandorius. GmbH interesams atstovauja įmonės vadovas. 

Kodėl GmbH vadinama „mokesčių taupymo modeliu“? 

Lyginant su mokesčiais, kuriuos turi mokėti kitos teisinės formos, GmbH tenkantys mokesčiai yra 

nedideli. 

GmbH kaip kapitalo bendrovė turi mokėti juridinių asmenų pajamų mokestį. 

Prie bendrovės apmokestintų pajamų dar prisideda solidarumo priemoka, taip, kad galiausiai GmbH 

tenkantys mokesčiai sudaro 15,825 proc. pajamų sumos. 

Be to, kartą per metus įmonės pelnas yra apmokestinamas verslo mokesčiu, kurio dydį nustato 

atitinkama savivaldybė. 

Jeigu GmbH nusprendžia savo akcininkams išmokėti dividendus, yra mokamas 25 proc. kapitalo 

prieaugio mokestis. 

 

Ką reiškia ribota atsakomybė? 

Uždaroji akcinė bendrovė, priešingai nei ūkinės bendrijos, atsako tiktais savo bendrovės turtu. 

Taigi, privatus pavienių akcininkų turtas paprastai įsipareigojimuose naudojamas būti negali.  

 

Ką reiškia įstatinio kapitalo nepakankamumas?  

Įstatinio kapitalo nepakankamumas pasireiškia tuomet, kai steigimo fazėje (prieš įregistravimą įmonių 

registre) įmonės įstatinis kapitalas yra mažesnis nei 25.000 eurų. Tokiu atveju įsigalioja tiesioginė 

asmeninė juridinio asmens dalyvio atsakomybė. To pasekoje kreditoriai gali turėti teisę ir į akcininkų 

privatų turtą. Atkreipkite dėmesį, kad steigdami GmbH neįsipareigotumėte jokiems išankstiniams 

mokėjimams, kurie keltų grėsmę nustatytam minimaliam įstatiniam kapitalui. 

 

Ką reiškia atsakomybė už įmonės sunaikinimą?  

Jeigu GmbH dėl akcininkų neteisėtų veiksmų praranda savo turtą, įsigalioja taip vadinama 

atsakomybė už įmonės sunaikinimą. Tokiu atveju akcininkai atsako ir savo privačiu turtu. 

Tačiau to pareikalauti gali tik bankroto administratorius, o ne pavieniai kreditoriai. Ši atsakomybės 

forma yra paremta akcininkų pareiga puoselėti bendrovės turtinius interesus. 

 

Ką reiškia atsakomybė už mokestinių įsipareigojimų nevykdymą? 

Jeigu GmbH nevykdo mokestinių įsipareigojimų, savo privačiu turtu atsako įmonės vadovas. 

Jeigu bendrovė komercinę veiklą pradėjo dar prieš įsiregistravimą juridinių asmenų registre, 

akcininkai taip pat pilnai atsako savo privačiu turtu. Atkreipkite dėmesį į šias išimtis dar prieš 

steigdami GmbH, tam, kad jūsų turtas būtų neprieinamas pašaliniams asmenims ir išaugotumėte 
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savo ribotą atsakomybę. 

 

Ką reiškia akcininkų atsakomybė už kitų akcininkų neįmokėtą įstatinį kapitalą? 

Jeigu vienas iš akcininkų nesumoka savo įstatinio kapitalo dalies, likusią dalį turi sumokėti likusieji 

akcininkai. 

 

Koks yra akcininkų vaidmuo? 

Uždarosios akcinės bendrovės akcininkai yra bendrovės savininkai. Bendrovė su ribota atsakomybe 

gali turėti vieną arba daugiau akcininkų. Jeigu norite GmbH įsteigti pagal pavyzdinį protokolą, 

akcininkų skaičius yra apribotas iki trijų. Jeigu, pavyzdžiui, norėtumėte turėti penkis akcininkus, bus 

reikalingi individualūs įstatai, kuriuose galėsite sudaryti papildomus susitarimus dėl tarpusavio 

sandorių.  

 

Ką daro akcininkų susirinkimas? 

Visi su jūsų bendrove susiję sprendimai yra bendrai priimami akcininkų susirinkime.  

Jeigu visi akcininkai sutinka, sprendimas gali būti priimtas ir be susirinkimo, vykdant balsavimą raštu. 

 

Kas vadovauja GmbH? 

Kas vadovaus GmbH, sprendžia akcininkai. Vienas ar daugiau įmonės vadovų, remdamiesi GmbH 

įstatais, vykdo akcininkų susirinkimo nurodymus.  

Įmonės valdyba be apribojimų atstovauja visiems bendrovės reikalams išorėje ir gali susidėti iš vieno 

ar kelių asmenų. Akcininkas taip pat gali būti įmonės vadovu. Jeigu direktorius atlieka tokią dvigubą 

funkciją ir turi joje akcijų daugumą, mokesčių atžvilgiu jį įdarbinti GmbH gali būti prasminga. Taip pat 

įmanoma įmonės vadovu skirti ir GmbH akcijų neturintį asmenį. 

Koks vaidmuo GmbH steigime tenka pavadinimui? 

Steigiant įmonę svarbu rasti įsimintiną pavadinimą. Pagal įstatymus prie uždarosios akcinės 

bendrovės pavadinimo turi būti prierašas „GmbH“. Yra keturi pagrindiniai būdai įmonės pavadinimui 

sukurti: 

• Asmens vardas. Dažnai yra patogu įmonę pavadinti vieno ar kelių jos akcininkų vardu, 

pavyzdžiui, bendrovės, kurios įkūrėjas vardu Jonas, pavadinimas galėtų būti „Jonas 

eksportuotojas GmbH“. 

• Išgalvoti žodžiai. Jeigu esate kūrybingi ir ieškote ypač originalaus įmonės pavadinimo, galite 

jam pasirinkti jūsų pačių sukurtą ir reikšmės neturintį žodį ar žodžių junginį, pavyzdžiui, 

„Grimpotin GmbH“ arba „Rumpotax GmbH“. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad jūsų 

sugalvotas pavadinimas nepažeistų kitų prekių ženklų savininkų teisių. 
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• Įmonės veiklos apibūdinimas. Jeigu norite, kad iš įmonės pavadinimo paaiškėtų jos veikla, ją 

atitinkamai ir pavadinkite, pavyzdžiui, „Mikroautobusų nuoma GmbH“. 

• Visų aukščiau išvardintų pasirinkimų kombinacija. Pavyzdžiui, „Grimpotin – Jonas Jonaitis 

mikroautobusų nuoma GmbH“ arba „Rumpotax – Petras Petraitis gėrimų prekyba GmbH“. 

Prieš steigdami GmbH savo įmonės pavadinimą išsirinkite kruopščiai ir galvodami apie ateitį. Panašiai 

kaip su prekių ženklais, daug privalumų turi išgalvoti žodžiai, kurie būtų lengvai ištariami skirtingomis 

kalbomis ir idealiu atveju pasauliniu mastu būtų dar neregistruoti kaip pavadinimai. Savaime 

suprantama, didelę įtaką daro ir konkrečios pramonės šakos ypatumai bei bendrovės tikslinė 

auditorija. 

Tolimesni teisiniai žingsniai: 

Jūsų įmonės pavadinimas turi būti jūsų GmbH skiriamasis ženklas ir išsiskirti iš kitų pavadinimų. Be to, 

pavadinimas negali turėti jokių klaidinančių nuorodų. Kilus abejonėms, registrą tvarkantis teismas 

nusprendžia, ar įmonės pavadinimas laikytinas klaidinačiu. 

 

Kokio dydžio įstatinio kapitalo reikia, norint įkurti GmbH? 

Įstatinio kapitalo GmbH įsteigimui minimalus dydis yra 25 000 eurų, kurie gali būti sumokėti 

grynaisiais pinigais arba turtiniu įnašu. 

Akcininkų įstatinio kapitalo įnašai gali būti skirtingo dydžio. 

Įstatinis kapitalas turi būti suformuotas po GmbH įsteigimo, tačiau dar prieš GmbH įregistravimą 

juridinių asmenų registre. Čia kalbama ir apie nominalią pavienių akcininkų turimų akcijų vertę, kuri 

tiksliai nustatoma bendrovės steigimo sutartyje. 

 

Kaip įmanoma įsteigti GmbH nuo 12.500 eurų? 

Jeigu negalite įnešti visų 25.000 eurų, turite galimybę įsteigti GmbH, su ta sąlyga, kad steigiant 

bendrovę jos banko sąskaitoje bus įnešta mažiausiai 50 proc. šios sumos, t.y. 12.500 eurų. Vis dėlto 

tai reiškia žymiai didesnę riziką: bankroto atveju trūkstama įstatinio kapitalo dalis turi būti padengta 

akcinininkų asmeninėmis lėšomis. Pavyzdžiui, jeigu GmbH steigimo metu įstatinis kapitalas sudaro 

19.000 eurų, bendrovei bankrutavus, likę 6.000 eurų turės būti sumokėti akcininkų. Alternatyva, 

kuriai įstatinis kapitalas yra beveik nesvarbus, yra verslo bendrijos (UG) įsteigimas. 

 

Kas yra „mažoji GmbH“? 

„Mažoji GmbH“, arba Verslo bendrija (UG), taip pat yra ribotos turtinės atsakomybės ypatinga GmbH 

forma. Verslo bendriją galima įsteigti su minimaliu 1 euro įstatiniu kapitalu. Taigi, jeigu jūsų biudžetas 

mažesnis nei 25.000 eurų, užuot steigę GmbH, galite įsteigti Verslo bendriją (UG). Ši teisinė forma 

ypač tinkama steigėjams, turintiems mažą įstatinį kapitalą. 

 


