Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK)
DUK: įmonės steigimas Vokietijoje

Kokius formalumus turi atitikti steigėjai iš Baltijos valstybių Vokietijoje?
• Amžius: ne mažiau kaip 18 metų
• ID kortelė arbas pasas su nuotrauka
• Visi akcininkai turi pateikti sutuoktinių leidimus
• Leidimas veiklai (jei konkrečiame sektoriuje toks leidimas reikalingas)
• Esant poreikiui, verslo idėjos įgyvendinamumo patikrinimas
Kas yra apostilė?
Vadinamoji apostilė yra patvirtinimas, naudojamas tarptautiniuose dokumentuose. Apostilės
institucijos antspaudas garantuoja dokumentų autentiškumą - net ir už šalies ribų.
Tai galioja valstybėms, kurios yra Hagos konvencijos dalis, todėl autentiškumo tikrinimo procedūra
taip pat vadinama Hagos apostile. Paprastai apostilę viešojo adminstravimo dokumentams suteikia
atitinkama valstybinė įstaiga. Apostilės išduodamos tik originaliems dokumentams.
Kiekviena šalis turi savo apostilės procedūras. Lietuvoje ir Latvijoje už apostiles atsakingos Užsienio
reikalų ministerijos, Estijoje - Užsienio reikalų ministerija ir Teisingumo ministerija.
Kokiems dokumentams reikalinga apostilė?
Jei akcininkai neatvyksta pas notarą, jiems reikia turėti įgaliotą atstovą. Įgaliojimas steigimui įgalioja
atstovą įsteigti įmonę ir paskirti jos vadovą. Siekiant garantuoti dokumento autentiškumą,
įgaliojimas steigimui turi būti vertėjo išverstas į vokiečių kalbą . Abu dokumentai turi būti pasirašyti
įgaliojimo suteikėjo ir vertėjo bei patvirtinti notaro.Tada įgaliojimai turi gauti apostilę akcininko
šalyje.
Ar steigėjams iš užsienio reikia leidimo įvažiavimui į šalį arba leidimo gyventi šalyje?
Kaip ES pilietis jūs galite likti Vokietijoje iki trijų mėnesių, jei turite galiojančią asmens tapatybės
kortelę ar pasą. Jei norite nuolat gyventi Vokietijoje, turite užsiregistruoti vietos gyventojų
registracijos biure. Kiekvienas ES pilietis gali pasinaudoti teise apsistoti bet kurioje ES šalyje.
Savarankiškai dirbantys asmenys gali be problemų įkurti įmonę Vokietijoje.
Ar steigiant įmonę turi atvykti jos akcininkai?
Ne, akcininkams atvykti nebūtina. Tačiau jų įgalioti atstovai turi turėti išverstą ir akcininko šalyje
apostile patvirtintą įgaliojimą įmonės steigimui.

Ar steigiant įmonę turi atvykti jos vadovas?
Nebūtina, tačiau jo nebuvimas labai apsunkina procedūrą. Norint steigti įmonę su įstatiniu kapitalu,
vadovas turi pas notarą savo parašu patvirtinti įvairius dokumentus, pavyzdžiui, registraciją į įmonių
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registrą. Jų negali pasirašyti įgaliotieji atstovai. Jei vadovas neatvyksta pas notarą, dokumentai turi
būti siunčiami į užsienį, ten turi būti notariškai patvirtinti ir papildomai dar gauti apostilę. Tik po to,
dokumentus atsiuntus į Vokietiją, Vokietijos valdžios institucijos gali įregistruoti įmonę įmonių
registre. Todėl vadovo neatvykimas pas notarą apsunkina ir prailgina steigimo procesą dažniausiai
keliomis savaitėmis. Taip pat papildomai išauga išlaidos dokumentų siuntimui, vertimui, dvigubiems
notaro honorarams ir mokesčiui už apostilę.
Todėl atvykimas pas notarą yra naudingas dėl daugelio priežasčių ir labai rekomenduojamas.
Ar susitikimui su notaru reikalingas vertėjas/-a?
Taip, jei akcininkų ir vadovo vokiečių kalbos žinios yra nepakankamos, akredituoto vertėjo/-os
dalyvavimas yra privalomas. Tai sprendžia notaras. Kiekvienu atveju tai turėtų būti aptarta su notaro
biuru iš anksto prieš susitikimą.
Ar steigėjas turi dėl sąskaitos atidarymo atvykti asmeniškai?
Daugelis tradicinių bankų reikalauja asmeninio vadovo ar netgi visų akcininkų dalyvavimo. Kaip
alternatyvą kai kurie bankai dabar siūlo galimybę skaitmeniniu būdu atidaryti verslo sąskaitas
asmenims iš kitų ES šalių. Steigėjams iš Baltijos šalių verslo sąskaitos atidarymui pakanka bankui
pateikti nuotrauką ir asmens dokumentą. Tuomet asmeninis vizitas į banką nėra privalomas.
Kodėl susituokusiems akcininkams reikalingas sutuoktinio/-ės sutikimas?
Lietuvos, Latvijos ir Estijos įstatymai skiriasi nuo Vokietijos įstatymų dėl turto atskyrimo. Todėl,
steigiant verslą, reikia atsižvelgti į kai kurias ypatybes: jei jūs gyvenate kaip susituokusi pora vienoje
iš Baltijos šalių, jūs turite bendrą santuokinį turtą. Tai reiškia, kad turtas, kurį sutuoktinis įgyja po
santuokos, automatiškai tampa abiejų sutuoktinių turtu, kurį jie valdo bendrai. Steigėjui gali būti
pateikiami civiliniai ir baudžiamieji ieškiniai.
Iš esmės, jei norite tapti bendrovės akcininku, jums reikia sutuoktinio sutikimo.
Ką reiškia įmonės steigimas bendram santuokiniam turtui?
Bendro santuokinių turto atveju (Latvija) sutuoktinis automatiškai tampa naujos bendrovės
akcininku, jei nėra kitaip numatyta sutartyje. Dėl teisinių subtilybių rekomenduojama
pasikonsultuoti su teisininku.
Kaip įmonių steigėjai iš Baltijos šalių gali apeiti reikalavimus santuokos metu įgytam turtui?
Yra dvi galimybės teisinių turto nuostatų pakeitimui:
1. Sutuoktiniai gali (vėliau) sudaryti santuokos sutartį, į kurią būtų įtrauktas specialus
reglamentas, skirtas naujos bendrovės turtui.
2. Pagal santuokos sutartį sutuoktinių santuokos turtas yra pakeičiamas į kiekvieno asmeninį
turtą. Pagal Vokietijos teisę, turtas yra padalijamas tik santuokos nutraukimo atveju ir
prireikus kompensuojamas. Taigi kiekvieno sutuoktinio turtas santuokos metu liks
atskirtas. Abu sutuoktiniai neturi tapti bendrovės akcininkais.
Kur turi būti įmonės buveinė?
Oficiali registruota įmonės buveinė turi būti Vokietijoje. Registruota buveinė yra įregistruojama
įmonių registre ir ši informacija yra pateikiama viešai. Registruotos buveinės vieta apsprendžia,
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kurios institucijos yra atsakingos už jūsų įmonę: teismo rūmai, savivaldybės verslo skyrius ir kt.
Faktinė vieta neprivalo būti Vokietijoje. Tačiau jei jūsų įmonės faktinė buveinė nėra įsikūrusi
Vokietijoje, viešam susirašinėjimui turi būti naudojamas registruotos buveinės adresas Vokietijoje.
Paštą turėtų priimti ir apdoroti įgaliotasis atstovas.
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