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Організаційно-правові форми компаній 
 
З метою реєстрації в Німеччині іноземні компанії використовують різні 
організаційно-правові форми, залежно від мети компанії на німецькому ринку, міри 
відповідальності її іноземних власників та особливостей оподаткування в 
Німеччині. 
 
На іноземні компанії та іноземних громадян, що заснували в Німеччині компанію за 
певною організаційно-правовою формою, розповсюджуються рівні права та 
зобов‘язання перед державою та контрагентами на ринку, як і на аналогічні форми 
компаній, що засновані німецькими громадянами. 
 
Найбільш розповсюдженими організаційно-правовими формами для ділової 
активності іноземних компаній в Німеччині є KAPITALGESELLSCHAFTEN -
«Господарські товариства» (Акціонерні товариства, Товариства з обмеженою 
відповідальністю та Командитні товариства). 
 
«Господарські товариства» в Німеччині є самостійними юридичними особами, які 
самостійно несуть повну відповідальність по зобов‘язанням компанії, є власниками 
рухомого та нерухомого майна компанії, тощо, але діють від імені та в інтересах 
власників компанії. 
 
Відповідальність «Господарських товариств» по зобов‘язанням компанії обмежена 
лише власністю компанії, не власністю її власника/власників. 
 
При заснуванні/реєстрації в Німеччині «Господарського товариства» його власники 
повинні внести визначений законодавством мінімальний статутний капітал, розмір 
якого залежить від конкретної організаційно-правової форми компанії. 
 
 

Реєстрація «Господарського товариства» (Kapitalgesellschaft) 
 
Кількість засновників (в т.ч. іноземних засновників) при реєстрації в Німеччині 
Акціонерного товариства, ТОВ або Командитного товариства не регламентується. 
 
Заснування/реєстрація «Господарського товариства» в Німеччині відбувається 
шляхом підписання Договору про заснування компанії певної форми, відповідного 
нотаріального його затвердження та внесення компанії в торговий реєстр за 
місцем її реєстрації/розташування. 
 
 

Послідовність кроків для реєстрації компанії (Kapitalgesellschaft) в Німеччині: 
 
Крок 1:  Підготовка Договору (для Акціонерного товариства  – Статуту) 
Крок 2:  Нотаріальне затвердження Договору/Статуту 
Крок 3:  Відкриття банківського рахунку та внесення статутного капіталу 
Крок 4:  Внесення компанії в торговий реєстр (через нотаріуса) 
Крок 5:  Реєстрація компанії по місцю її діяльності (Gewerbeanmeldung) 
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Товариство з обмеженою відповідальністю (GmbH) 
 
GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung – є найбільш розповсюдженою в 
Німеччині формою «Господарських товариств». 
 
 

Статутний капітал 
 

Для заснування GmbH, згідно законодавства Німеччини, необхідний статутний 
капітал в розмірі 25.000 євро, який можна внести також і в негрошовій формі – 
нерухомість, патенти, обладнання, тощо. 
 

Для внесення GmbH в торговий реєстр достатньо внести на банківський рахунок 
(або зареєструвати передачу на баланс компанії нерухомості, обладнання, тощо) 
12.500 євро. 
 

Решта грошового внеску засновником/засновниками компанії робиться за вимогою 
керівництва нової зареєстрованої компанії. 
 

Передача на баланс зареєстрованої компанії відповідного обладнання, 
нерухомості, патентів, тощо, здійснюється засновниками компанії в повному обсязі. 
 
 

Заснування  
 

Заснування GmbH відбувається шляхом підписання відповідного Договору між 
засновниками компанії. Договір про заснування компанії та Протокол про 
заснування повинні бути завірені німецьким нотаріусом. 
 

Зразок Договору про заснування GmbH та Протоколу про заснування можна 
отримати в регіональній ТПП за місцем реєстрації компанії в Німеччині. 
 

Загальний розмір коштів на заснування та реєстрацію GmbH в Німеччині складає 
біля 700-800 євро. В разі необхідності формування  індивідуального (не 
стандартного) Договору про заснування компанії необхідно розраховувати на 
додаткові витрати на спеціалізованого адвоката. 
 
 

Управління компанією 
 

Компанією у формі GmbH керують, а також представляють її інтереси один або 
декілька керівників. При цьому не є обов‘язковим, щоб керівник GmbH був її 
власником/співвласником або проживав в Німеччині. 
 

Керівники GmbH зобов‘язані виконувати вказівки та рекомендації власників 
компанії та періодично звітувати перед ними. 
 
 

Реєстрація 
 

Компанія у формі GmbH рахується заснованою лише після внесення компанії до 
торгового реєстру за місцем її основного місцезнаходження/прописки в Німеччині. 
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Заява на внесення компанії до торгового реєстру підписується особисто кожним 
керівником компанії. Зразки підписів повинні бути відповідно завірені нотаріусом. 
Заява на внесення компанії до торгового реєстру подається нотаріусом. 
 
Процедура внесення компанії до торгового реєстру триває від одного до двох 
тижнів. При цьому, до моменту підтвердження щодо внесення компанії до 
торгового реєстру, компанія може починати свою діяльність в обмежених рамках 
(без можливості підпису зобов‘язань). 
 
Компанію у формі GmbH, залежно від галузевої направленності її діяльності, також 
необхідно зареєструвати в регіональному комерційному відомстві (Gewerbeamt). 
 
 
 
 

Акціонерне товариство (AG) 
 
AG в Німеччині є типовою формою великої компанії, що має потребу в великому 
розмірі капіталу, як власного, так і заємного. Процедура заснування та реєстрації 
AG є складнішою, а також потребує більше часу та коштів. 
 
Компанія у формі AG підлягає цілому ряду додаткових вимог щодо її організації та 
поточної діяльності. 
 
 
Заснування  
 

Компанія у формі AG в Німеччині може бути заснована як однією, так і декількома 
юридичними та/або фізичними особами. При цьому повинні бути виконані наступні 
вимоги – внесення засновником (засновниками) на рахунок компанії статутного 
капіталу в розмірі мінімум 50.000 євро, Статут компанії повинен бути нотаріально 
завірений. Для формування Статуту AG, як правило, необхідно залучити 
спеціалізованого адвоката. 
 
Статутний капітал компанії розділений на акції, якими можна торгувати на 
фондовій біржі та які можна вільно передавати іншим фізичним та юридичним 
особам.. 
 
 
Управління компанією 
 
Компанія у формі AG має три органи управління: Правління, Наглядова рада та 
Збори акціонерів.  
 
Поточною діяльністю компанії керує Правління. Діяльність Правління 
контролюється Наглядовою радою, яка обирається Зборами акціонерів в кількості 
мінімум трьох акціонерів. При цьому Наглядова рада не може давати Правлінню 
ніяких вказівок. 
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Реєстрація 
 
Компанія у формі AG рахується заснованою лише після іі внесення до торгового 
реєстру за місцем її основного місцезнаходження/прописки в Німеччині. 
 
Заява на внесення компанії до торгового реєстру підписується особисто кожним 
засновником компанії, членами її Правління, а також нотаріусом, що завірив 
Статут компанії. 
 
До моменту підтвердження щодо внесення компанії до торгового реєстру, компанія 
може починати свою діяльність в обмежених рамках. 
 
Компанія у формі AG також повинна зареєструватися в регіональному 
комерційному відомстві (Gewerbeamt). 
 
 
 

Командитне товариство з акціями (KGaA) 
 
Компанія у формі KGaA є змішаною формою Командитного товариства та 
Акціонерного товариства. В такій компанії хоч один її власник несе персональну 
відповідальність за діяльність компанії. При цьому компанії у формі KGaA 
дозволено робити емісію акцій для їх розміщення на фондовій біржі. 
 

Умовою для заснування KGaA є наявність хоча б одного персонально 
відповідаючого засновника. Інші власники компанії є власниками акцій та не несуть 
персональної відповідальності за діяльність компанії (командитисти). 
 

Розмір Статутного капіталу KGaA повинен складати мінімум 50.000 євро. Статут 
компанії підлягає нотаріальному завіренню. 
 
 
Управління компанією 
 
На відміну від Акціонерного товариства, компанія у формі KGaA не має Правління. 
Компанією управляє так званий комплементар. Його керуючі позиції сильніші ніж у 
членів Правління в Акціонерному товаристві.  
 

Акціонери компанії у формі KGaA мають аналогічні права як акціонери 
Акціонерного товариства. Збори командитакціонерів обирають Наглядову раду 
компанії, що за функціями прирівнюється до Наглядової ради Акціонерного 
товариства. 
 
 
Реєстрація 
 
Компанія у формі KGaA підлягає внесенню до торгового реєстру та реєстрації в 
регіональному комерційному відомстві (Gewerbeamt). 



НІМЕЧЧИНА: 

Реєстрація іноземної компанії, відкриття рахунку та трансфер капіталу 
_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

UkrBusinessConsult 
www.ukr-business-consult.de 

6 

 
 

Відкриття рахунку  
 

З метою проведення новою зареєстрованою компанією в Німеччині поточної 
фінансової діяльності, їй надається право на відкритття поточного рахунку (одного 
чи декількох). 
 

Більшість українських банків, які здійснюють операції в іноземній валюті, мають в 
Німеччині свої представництва або представлені на ринку через німецькі банки-
партнери. 
 

Відкриття рахунку (рахунків) в Німеччині компанією, що була заснована іноземним 
власником (фізичною чи юридичною особою) та поточні операції такої компанії  
можуть здійснюватись як в національній валюті Німеччині – євро, так і в іншій 
іноземній валюті. 
 

Залежно від форми компанії, що була заснована/зареєстрована іноземним 
власником в Німеччині (Акціонерне товариство, Товариство з обмеженою 
відповідальністю або Командитне товариство),  при відкритті рахунку (рахунків) в 
банку Німеччини подається пакет відповідних документів. Основними 
документами, що дають право на відкриття рахунку є закордонний паспорт, витяг з 
торгового реєстру та нотаріально завірений Договір про заснування компанії (для 
Акціонерного товариства – Статут). 
 
 
 

Трансфер капіталу 
 

Згідно законодавства Німеччини, трансфер капіталу до та з Німеччини не підлягає 
ніяким обмеженням. 
 

При трансфері сум чи цінностей розміром/вартістю більше ніж 12.500 євро 
керівництво зареєстрованої в Німеччині компанії зобов‘язане зробити відповідне 
повідомлення про таку операцію до Федерального Банку Німеччини (Bundesbank), 
що носить чисто статистичний характер. Федеральний Банк Німеччини не має 
права розголошувати, опубліковувати та/або передавати інформацію, яку Банк 
отримує щодо фінансових операцій німецьких компаній. 
 

Якщо трансфер капіталу на банківський рахунок в німецькому банку здійснює 
іноземна компанія, зареєстрована за межами Німеччини, в т.ч. і на власний 
відкритий в Німеччині іноземною компанією рахунок, така операція реєстрації у 
Федеральному Банку не підлягає. 
 

Вимоги або зобов'язання зареєстрованої в Німеччині компанії перед іноземними 
компаніями (або банками) підлягають реєстрації в Федеральному Банку в разі, 
якщо розмір таких вимог або зобов'язаннь перевищує 5,0 млн.євро або 
еквівалентну суму в іноземній валюті. 
 

Формуляри та відповідні коментарі для реєстрації вище згаданих фінансових 
операцій у Федеральному банку Німеччини можна отримати через інтернет 
(Online-Formular-Center). 
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Наша інформаційна, консультаційна та організаційно правова підтримка  

стане запорукою Вашої успішної діяльності  

на ринку Німеччини 
 

 Пошук в Німеччині певного товару, обладнання, сучасних технологій від виробника  

 Пошук кваліфікованих партнерів для фінансування проектів в Україні, організації СП, 

налагодження довгострокового експорту / імпорту 

 Розробка покрокової стратегії входження української компанії на ринок Німеччини 

 Реєстрація компанії в Німеччині, трансфер капіталу, організаційно-правове супроводження 

 Підтримка українських Резидентів при інвестуванні в перспективні галузі німецької економіки 

 Постійне представництво інтересів Вашої компанії на ринку Німеччини 

 Допомога галузевих експертів, спеціалізованих адвокатів, радника по податкам в Німеччині 

 Організація і супроводженням переговорів в Німеччині, кваліфікований переклад документів 

Звертайтеся до нас... 

Наш 25-річний досвід інформаційної, консультаційної та організаційної діяльності на ринку Німеччини 

допоможе реалізувати Ваш проект або вирішити Ваше питання професійно, оперативно та комплексно. 

При цьому ми гарантуємо Вам повну конфіденційність інформації щодо Замовника, а також щодо змісту 

проекта та особливостей його реалізації в Німеччині. 

 

       Контакт: 
 

UkrBusinessConsult  Тел.:  +49 (0)2226 -157 600 
Technologiepark  Факс: +49 (0)2226 -157 601 
Am Blümlingspfad 50 Viber: +49 (0)177 -59 200 11 
D-53359 Rheinbach  E-Mail: info@ukr-business-consult.de 
Germany   Web: www.ukr-business-consult.de 

mailto:info@ukr-business-consult.de
http://www.ukr-business-consult.de/

