Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK)
DUK Verslo bendrijos (UG) steigimas
Ar Verslo bendrija yra man tinkama įmonių forma?
Verslo bendriją arba „mažąją GmbH“ patartina steigti tais atvejais, kai neturite didelio įstatinio
kapitalo ir siekiate kuo mažesnės turtinės atsakomybės. Tiek GmbH, tiek Verslo bendrijos steigėjas
atsako ne savo, bet įmonės turtu. Dėl mažų formalių reikalavimų, verslo bendrijų steigimo
procedūra yra labai paprasta. Būtent dėl šių priežasčių, Verslo bendrija yra viena paprasčiausių
įsteigti bei mažiausiai finansinių rizikų keliančių kapitalo įmonių rūšių.
Kas yra „1 euro GmbH“?
Verslo bendrija (ribotos turtinės atsakomybės) šnekamojoje kalboje dar vadinama „mažąja GmbH“
arba „1 euro GmbH“. Verslo bendrija yra 2008 m. įvesta nauja GmbH forma. Jos reikalavimai ypač
atitinka pradedančiųjų ir mažą įstatinį kapitalą turinčių steigėjų poreikius. Taigi Verslo bendrija nėra,
kaip dažnai galvojama, savarankiška teisinė forma – ji yra pavaldi GmbH teisės aktams.
Kuo Verslo bendrija skiriasi nuo GmbH?
Vienas reikšmingiausių Verslo bendrijos ir GmbH skirtumų yra įstatinio kapitalo dydis: steigiant
GmbH įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis nei 25.000 eurų, o Verslo bendriją įsteigti galima
turint vos 1 euro įstatinį kapitalą. Tačiau Verslo bendrijos steigimas neturėtų būti grindžiamas vien
finansinėmis galimybėmis. Kitas taip pat svarbus skirtumas tarp Verslo bendrijos ir GmbH yra
išskirtinis reikalavimas Verslo bendrijoms: Verslo bendrijos savo pavadinime privalo prirašyti žodį
„haftungsbeschränkt” (liet. ribotos turtinės atsakomybės), pvz.: Mustermann UG
(haftungsbeschränkt). Mokestiniu ir teisiniu atžvilgiu verslo bendrijoms ir GmbH taikomi vienodi
reikalavimai. Taigi Verslo bendrija kaip juridinis asmuo įprastai yra apmokestinama visais
privalomais įmonių ir prekybos mokesčiais.
Ką reiškia „Verslo bendrijų rezervo prievolė“?
Kaip kompensaciją už nedidelį įstatinį kapitalą, verslo bendrijos kasmet privalo mažiausiai 25 proc.
nuo savo metinio pelno saugoti kaip rezervą (reinvestavimo prievolė). Rezervo prievolė taikoma nuo
Verslo bendrijos įsteigimo dienos iki tol, kol bendrijos įstatinis kapitalas pasieks 25.000 eurų. Kai
Verslo bendrijos rezervas ir įstatinis kapitalas kartu sudėjus viršija 25.000 eurų, steigėjai įgauna teisę
restruktūrizuoti Verslo bendriją į pilnateisę GmbH. Tačiau šis teisinės formos keitimas nėra
privalomas.
Koks yra akcininko vaidmuo Verslo bendrijoje (UG)?
Akcininkai yra ne tik bendrijos savininkai, jie taip pat turi sprendimo teisę bendrijos valdybos
susirinkimuose visais esminiais Verslo bendrijos sandorių klausimais. Verslo bendriją gali steigti
vienas arba keli akcininkai. Pavyzdiniame Verslo bendrijos steigimo protokole nurodomi ne daugiau
kaip trys akcininkai. Jeigu formuojant Verslo bendriją norėtumėte priskirti daugiau nei tris
akcininkus, turite patvirtinti individualius Verslo bendrijos įstatus bei akcininkų sąrašą. Svarbius
klausimus, tokius kaip pelno paskirstymas, reguliuoja bendras akcininkų sprendimas.
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Ar Verslo bendrija privalo turėti direktorių?
Taip. Verslo bendrija privalo turėti direktorių, kurį išrenka akcininkai ir kuris yra atsakingas už
vadovavimą kasdieninei bendrijos veiklai. Direktoriaus pagrindinė užduotis yra atstovauti bendriją
išoriniais jos valdymo klausimais. Direktoriumi gali būti samdomas darbuotojas, sudarius taip
vadinamą vadovavimo bendrijai sutartį arba pats akcininkas. Būdamas ir direktoriumi, ir akcininku, o
ypač jeigu jam priklauso bendrijos akcijų dauguma, jis turi teisę valdyti bendriją savo nuožiūra.
Pavyzdiniame Verslo bendrijos steigimo protokole yra įvardintos tik direktoriaus pareigos. Jeigu
steigdami Verslo bendriją norite turėti daugiau nei vieną direktorių, turite patvirtinti individualius
Verslo bendrijos įstatus.
Ar Verslo bendrija privalo turėti stebėtojų tarybą?
Ne. Verslo bendrija neprivalo turėti stebėtojų tarybos, nebent joje dirba daugiau nei 500 darbuotojų
arba Verslo bendrijos steigimo sutartyje yra nurodoma, kad bendrija turi stebėtojų tarybą.
Ką turėčiau padaryti prieš steigiant Verslo bendriją?
Verslo bendrija yra ta pati GmbH, tik labiau atsižvelgianti į steigėjo galimybes, taigi ir steigiama ji
vienodai. Kaip ir steigiant GmbH, taip ir steigiant Verslo bendriją yra reikalingas įstatinis kapitalas.
Be to, turi būti sudaryta bendrijos steigimo sutartis (įstatai), kurioje, be kitų dalykų, turi būti
nurodyti bendrijos tikslai. Tam, kad būtų palengvinti Verslo bendrijos steigimo procesai, nuo 2008
m. yra parengti Verslo bendrijos įstatų pavyzdiniai protokolai.
Ar Verslo bendrijos pavadinimas yra svarbus?
Steigdami Verslo bendriją pasirinkite trumpą pavadinimą: asmens vardą, daikto pavadinimą,
išgalvotus žodžius arba kelių žodžių junginius. Verslo bendrijos atveju prie bendrijos pavadinimo,
turi būti rašomi žodžiai „UG (haftungsbeschränkt)” (liet. Verslo bendrija (VB) (ribotos turtinės
atsakomybės)). Renkantis bendrijos pavadinimą, turite šias galimybes:
•

Asmens vardas. Verslo bendrijos dažnai pavadinamos jų steigėjo vardu, pvz.: „Gregor
Gründer UG (haftungsbeschränkt)“ (lt. „Steigėjo Jono VB (ribotos turtinės atsakomybės)“).

•

Išgalvoti žodžiai.Galite sugalvoti neegzistuojantį žodį, išsireiškimą, kuris ir taps Jūsų
bendrijos pavadinimu, pvz.: „Rompostomp UG (haftungsbeschränkt)“ (lt. „Rompostomp
VB (ribotos turtinės atsakomybės“)).

•

Įmonės veiklos apibūdinimas. Dar viena galimybė kaip pavadinti savo bendriją, yra jos
veiklos aprašymas jos pavadinime, pvz.: „Online-Kinderbuchhandel Schneider UG
(haftungsbeschränkt)“ (lt. „Schneider prekyba knygomis vaikams internetu VB (ribotos
turtinės atsakomybės)“).

•

Visų aukščiau išvardintų pasirinkimų kombinacija. Pvz.: „Rompostomp – Gregor Gründer
Getränkehandel UG (haftungsbeschränkt)“ (lt. „Rompostomp - steigėjo Gregoro VB
(ribotos turtinės atsakomybės)“) arba „Bribotax – Gisela Gründer Getränkehandel UG
(haftungsbeschränkt)“ (lt. „Bribotax – steigėjos Giselos prekyba gėrimais VB (ribotos
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turtinės atsakomybės)“).
Prieš steigdami Verslo bendriją atidžiai apgalvokite jos pavadinimą. Kaip ir kuriant prekinius ženklus,
taip ir renkantis įmonių pavadinimus, dauguma steigėjų renkasi išgalvotus žodžius, kuriuos ištarti
galima daugeliu kalbų ar kurie galėtų būti suprantami visame pasaulyje. Bet kuriuo atveju
svarbiausia, kad pavadinimas keltų teigiamas potencialių klientų emocijas.
Ką turėčiau apsvarstyti, kai išsirinkau norimą įmonės pavadinimą?
Išsirinkus įmonės pavadinimą, būtinai atlikite šiuos veiksmus:
•

Laikykitės įmonių steigimo taisyklių. Įmonės pavadinimas turi būti tinkamas jūsų įmonės
identifikavimui ir turėti skiriamąjį požymį. Be to, įmonės pavadinime neturi būti jokios
klaidinančios informacijos. Kilus abejonėms, registrą tvarkantis teismas nusprendžia, ar
įmonės pavadinimas laikytinas klaidinačiu.

•

Pasidomėkite apie įmonės pavadinimą internete. Būtinai patikrinkite, ar tokios pavadinimo
nenaudoja kita įmonė, organizacija ar pan.

•

Paieškokite pavadinimo įmonių registre. Pavadinimas gali būti jau įregistruotas įmonių
registre. Svarbu patikrinti tai dar prieš pateikiant savo siūlomą pavadinimą.

•

Patikrinkite pavadinimą Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyboje: ar pavadinimas jau
naudojamas pagal prekių ženklų įstatymą? Jūs turite tai išsiaiškinti ir prireikus pateikti
paraišką Vokietijos patentų ir prekinių ženklų tarnybai, kad įregistruotumėte savo įmonės
pavadinimą kaip prekės ženklą.

•

Tinkamai suformuluokite įmonės veiklą. Jūsų įmonės veikla turėtų būti aiškiai suformuluota,
tam, kad būtų aišku, kuo įmonė užsiima.

Koks turėtų būti mažiausias verslo bendrijos įstatinio kapitalo dydis?
Pasibaigus susitikimui pas notarą, verslo bendrijos įstatinis kapitalas turi būti sumokėtas į naujai
įsteigtą įmonės sąskaitą. Kapitalo įnašu yra laikomas sumos dydis, kuris yra aiškiai apibrėžtas
bendrijos sutartyje. Verslo bendrijos įstatinis kapitalas privalo būti ne mažesnis kaip 1 euras ir neturi
viršyti 24.999 eurų. Visa suma turi būti sumokėta kaip įmoka grynaisiais pinigais į įmonės sąskaitą.
Turtinis įnašas mokamas būti negali. Paprastai įstatinis kapitalas siekia nuo 1 iki 1.000 eurų. Dėl
tikslaus įstatinio kapitalo nustatymo yra rekomenduojama konsultuotis, kadangi ši suma turi įtakos
jūsų įmonės kreditingumui.
Mano planuojamas kapitalas viršija 25.000 eurų. Ar galiu nepaisant to steigti Verslo bendriją (UG)?
Ne. Jeigu norite registruoti daugiau nei 24.999 eurų vertės kapitalą, jūs nebegalite steigti Verslo
bendrijos, tačiau turite pasirinkti kitą teisinę formą - GmbH - bendrovę su ribota atsakomybe.
Kokios prielaidos reikalingos, norint Verslo bendriją steigti pagal pavyzdinį protokolą?
1. Verslo bendrijos steigimas su ne daugiau kaip trimis akcininkais.
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2. Verslo bendrijos steigimas, kuri turi ne daugiau kaip vieną generalinį direktorių.
3. Verslo bendrija netaiko kitokių, nei numatyta protokole, nuostatų.
Kadangi Verslo bendrijos kapitalo įnašas gali būti labai mažas, protokolo pavyzdyje yra numatyta, kad
akcininkas (-ai) pats/ patys turi sumokėti įsteigimo kainą, jeigu ji viršija 300 eurų arba įmonės įstatinį
kapitalą. Jeigu renkatės steigti įmonę pagal pavyzdinį protokolą, notaro mokesčiai yra gerokai
mažesni negu pagal individualią bendrijos steigimo sutartį.
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