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Заснування компанії, відкриття філіалу або представництва 
в Німеччині 

 
(для іноземних інвесторів та бізнесменів) 

 

_________________________________________________________ 
 

 
 

Перелік юридичних форм компаній, що дозволені законодавством 
Німеччини 
 

В Німеччині дозволені всі класичні форми компаній / юридичних осіб. 
 

Основними критеріями вибору юридичної форми компанії є: 

• предмет діяльності компанії 

• міра впливу засновника на діяльність компанії 

• обмеження відповідальності засновника 

• податкові аспекти 
 
Kapitalgesellschaften: 
 

Основні відмінності полягають в розмірі мінімального статутного капіталу, форми 
правління та міри відповідальності. 
 

GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
- за юридичним статусом відповідає формі ТОВ в Україні 
- статутний капітал складає мінімум 25.000 євро 
- допускається внесення частини вкладу машинами, нерухомістю, патентами 
- для внесення компанії в торговий реєстр достатньо першого вкладу в 12.500 євро. 
 

AG - Aktiengesellschaft 
- типова форма компаній при потребі капіталу у великих розмірах 
- за юридичним статусом відповідає формі відкритого АТ в Україні 
- статутний капітал складає мінімум 50.000 євро (повністю вносить засновник) 
- на розмір статутного капіталу випускаються акції 
- акції вільно продаються-купуються на фондовій біржі 
 

KGaA -  Kommanditgesellschaft auf Aktien 
- змішана форма командитного та акціонерного товариств 
- ділова відповідальність лежить мінімум на одному із засновників (Kommanditist) 
- можна провести емісію акцій для вільного продажу та купівлі на фондовій біржі 
- управляється не правлінням, а уповноваженим, що займає керівну посаду в АТ 
 
Personengesellschaften: 
 

Не ставиться вимоги щодо мінімального статутного капіталу. 
Для заснування необхідні мінімум два засновники. 
 

GbR – Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
- об’єднання декількох осіб для втілення в практику певної ідеї 
- для заснування достатньо короткого договору засновників 
- внесення до торгового реєстру не вимагається 
- засновники несуть відповідальність своїм власним майном 
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oHG - Offene Handelsgesellschaft 
- компанія для ведення спільної торгової діяльності/промислу 
- підходить для малих підприємств/компаній 
- для заснування достатньо короткого договору засновників (юридичних чи фізичних  
  осіб) 
- засновники несуть відповідальність своїм власним майном (частками згідно договору) 
- суворі вимоги до бухгалтерської звітності 
 

KG – Kommanditgesellschaft 
- одна з форм oHG 
- головний засновник (Komplementer) несе відповідальність всім своїм майном 
- інші засновники (Kommanditisten) несуть відповідальність згідно договору засновників 
- для заснування достатньо короткого договору засновників (юридичних чи фізичних  
  осіб) 
- компанію необхідно вносити в торговий реєстр 
 

GmbH & Co. KG 
- змішана форма GmbH та KG 
- GmbH несе за компанію повну відповідальність (Komplementer) 
- характерна форма для сімейних підприємств, що бажають мати гнучкість, яку дає  
  Personengesellschaft, та обмежену відповідальність, яку дає GmbH 
- для заснування достатньо короткого договору засновників (юридичних чи фізичних  
  осіб) 
- організація компанії за принципом KG 
- компанію необхідно реєструвати 
 
 
 

Реєстрація компанії в Німеччині 
 

Залежно від юридичної форми заснованої компанії (див.вище), нова юридична особа 
підлягає в Німеччині реєстрації. 
 

Основними інстанціями для реєстрації компаній в Німеччині є: 
 
Handelsregister  (торговий реєстр) 
 

Реєстрація компаній в Торговому реєстрі Німеччини служить для транспарентності 
бізнесу, даючи можливість третім особам ознайомитись з основною організаційно-
правовою інформацією по кожній зареєстрованій компанії. 
 

Реєстрації в Торговому реєстрі підлягають, як правило, всі компанії, що ведуть 
комерційну діяльність та в залежності від їх річного товарооббігу, розміру прибутку, 
кількості зайнятих та форми бухгалтерского обліку. 
 

Виняток складають малі підприємства таких форм: GbR, Freiberufler, unselbständige 
Zweigniederlassung. 
 

Розмір реєстраційного збору залежить від конкретної форми заснованої компанії. 
 
Gewerberegister  (галузевий реєстр) 
 

До початку ведення конкретної ділової активності кожна новоутворена компанія в 
Німеччині повинна погодити та зареєструвати свій напрямок діяльності (спеціалізацію) 
в міському або окружному галузевому відомстві – Gewerbe- und Ordnungsamt. 
 

Окремі напрямки діяльності (аптекар, пекарня, готель, служба охорони, маклер по 
нерухомості, банк) потребують спеціального дозволу. 
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Відкриття філіалу або представництва іноземної компанії 
 

Типовою формою входження іноземних інвесторів та підприємців на ринок Німеччини є 
відкриття філіалу материнської компанії - Zweigniederlassung. 
 

З правової та організаційної точки зору повну відповідальність за дії філіалу іноземної 
компанії в Німеччині несе материнська компанія. 
 

Обмеження відповідальності по зобов’язаннях філіалу підпорядковані національним 
правовим основам за місцем розташування материнської компанії. 
 

В Німеччині мають місце такі форми філіалів: 
 
Selbständige Zweigniederlassung 
- материнська компанія повинна бути внесена в торговий реєстр країни, де вона  
  розташована 
- можливість для філіалу ведення самостійної ділової активності в Німеччині 
- ділова активність філіалу підпорядкована німецькому законодавству 
- відповідальність по зобов’язаннях філіалу несе материнська компанія 
- особлива форма бухгалтерського обліку для філіалу в Німеччині 
- філіал необхідно реєструвати за місцем його розташування в Німеччині 
 

Unselbständige Zweigniederlassung 
- організаційно не є самостійним підрозділом 
- організовується як відділ материнської компанії 
- вести самостійну ділову активність не дозволяється 
- листування, ведення рахунків, тощо – лише від імені материнської компанії 
- вимагається обмежена форма реєстрації в Німеччині 
 

Repräsentanz 
- філіал іноземної компанії виключно для представницьких цілей (представництво) 
- можливий варіант організації представництва через іноземного «представника», що  
  має дозвіл на ведення ділової активності в Німеччині (торговий представник) 
- не підлягає обов’язковій реєстрації 
 
 
 
 

Відкриття рахунку в Німеччині 
 

Відкриття рахунку 
 

З метою здійснення іноземними інвесторами та бізнесменами поточної ділової 
активності рекомендується якомога швидше відкрити рахунок в одному з німецьких 
банків. Більшість іноземних банків, що обслуговують експортно-імпортні операції 
українських компаній, мають в Німеччині свої філіали або постійних партнерів з числа 
провідних німецьких банків. 
 

Для відкриття рахунку в одному з банків Німеччини необхідно представити пакет 
документів, відповідно до юридичної форми компанії, що заснована в Німеччині. В 
любому випадку іноземному інвестору (засновнику компанії в Німеччині) необхідно 
мати при собі такі документи: 
 

• дійсний міжнародний паспорт 

• витяг з торгового реєстру 

• договір про заснування компанії  
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Трансфер капіталу, обладнання та товарів 
 

Трансфер капіталу 
 

Трансфер капіталу до Німеччини не підлягає ніяким обмеженням. 
 

При вкладах розміром більше, ніж 12.500 євро необхідно повідомляти Федеральний 
банк Німеччини (виключно з точки зору статистики). Вище зазначені повідомлення 
зобов’язані робити лише компанії, що зареєстровані в Німеччині та мають відповідний 
дозвіл/статус для ведення комерційної діяльності або ж фізичні особи, що мають статус 
постійного проживання в Німеччині. 
 

Іноземні інвестори також повинні реєструвати фінансові вимоги та зобов’язання 
до/перед іноземними компаніями та кредиторами/банками, якщо ці вимоги та 
зобов’язання перевищують 5 млн.євро. 
 

Відповідні формуляри для реєстрації можна отримати в регіональних філіалах 
Федерального банку Німеччини. 
 

При цьому Федеральний банк Німеччини зобов’язаний зберігати таємницю щодо 
персональних даних іноземних інвесторів та розміру фінансових потоків з будь якої 
країни світу. 
 
Трансфер обладнання та товарів 
 

При заснуванні компанії в Німеччині трансфер обладнання та товарів з країн ЄС 
відбувається у вільному режимі – без обмежень та митних формальностей. Трансфер 
обладнання та товарів з інших країн підлягає відповідним зборам та податкам 
(митниця, ввізний податок ПДВ, інші збори). 
 
Про види зборів та їх розміри по конкретних країнах можна ознайомитись через TARIS-
System (Integratet Tariff of the European Communitis). 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 

 
За додатковою інформацією та практичною допомогою з питань «Заснування 
компанії, відкриття філіалу або представництва в Німеччині»  Ви можете 
звернутись в Бюро економічного радника Посольства України в Німеччині... 
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