
Yabancı yatırımcılar Almanya’da aşağıdaki şirket tiplerinden birini seçerek

şirketlerini kurabilirler veya temsilcilik ya da şube açabilirler.

   * Sermaye Şirketleri

      GmbH (limited şirket)

      AG (anonim şirket)

    * Şahıs Ortaklıkları

      OHG (kollektif şirket)

      KG (komanidt şirket)

      GbR (adi ortak)

Yabancıların şirket kurmaları özel düzenlemelere tâbi tutulmamıştır. Diğer

bir ifadeyle, yabancı bir yatırımcının şirket kurmak için takip etmesi gereken

aşamalar ve tâbi olduğu formaliteler bir Alman yatırımcısıyla aynıdır. Şirket

kuruluşunda yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılardan ayrıldığı iki nokta,

çalışma ve oturma iznidir.

Şahıs şirketleri (OHK, KG, GbR) kural olarak ortağın k�ş�l�ğ�yle sıkı sıkıya

bağlı şirketlerdir. Bu nedenle, bir şahıs şirketinin kuruluşu, ancak

işletmecinin bizzat Almanya’da oturuyor olmasıyla mümkündür. Şahıs
ş�rketler�nde yabancı uyruklu ortakların oturma �zn�ne ve serbest
meslek faal�yet� sürdürme �zn�ne sah�p olmaları gerek�r.

Bu durum sermaye şirketleri olan GmbH ve AG için geçerli değildir.

1. L�m�ted Ş�rket (GmbH)

GmbH bir tüzel kişiliktir ve bu nedenle kendine ait yasal kişiliğe sahiptir.

Ortakların hissedar olarak geri plana çekildiği ve kişisel olarak şirketin

yükümlülüklerinden sorumlu tutulmadığı bir şirket türüdür. Ortaklar, esas

sermayeyi meydana getiren ve bunun dışında ortaklık borçlarından sorumlu

olmadıkları temel sermaye payları ile limited şirkete katılırlar.

GmbH’nın kuruluşu 25.000 Euro’luk bir sermaye gerektirir. 

Ticaret siciline başvururken, ana sermayenin en az yarısının şirket hesabına

yatırılması gerekmektedir. Tek şahıs-GmbH’larda ise ana sermayenin tümü

ödenmiş olmalı veya teminat gösterilmelidir.

GmbH, organları olan müdür (Geschäftsführer) ve ortaklar kurulu

(Gesellschafterversammlung) aracılığı ile faaliyet gösterir.

Şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından önce faaliyetlerini

başlatması mümkündür.
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Esas sermaye en az 50.000,- Euro tutarındadır ve bu sermayen�n
tamamının derhal ödenmes� zorunludur.
Sermaye, itibârî değeri en az 1,- Euro tutarındaki hisse senetlerinin

çıkartılmasıyla sağlanır veya parça hisseler yüzde hesabıyla ana

sermayenin değerini gösterir.

Mahkeme veya noter tasdikli esas sözleşme AG’ye ilişkin önemli bilgileri

içerir.

AG ticaret siciline tescil ettirilmelidir.

01.11.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunan Alman Limited

Şirket Kanunu’na ilişkin Reform, şirket kuruluşlarını kolaylaştırıp

hızlandırıyor.

Yeni düzenleme uyarınca özellikle küçük çaplı girişimciler için büyük bir

öneme sahip olan “Müteşebbis Ortaklık” (Unternehmergesellschaft) adı

altında, yeni bir sirket türü oluşturulmuştur, çünkü artık 1 Avro tutarındaki

sermayeye sahip olan bir limited şirket kurulabiliyor.

Böyle bir Müteşebbis Ortaklık, normal bir GmbH’nın asgari sermaye tutarı

olan 25.000 Euro’ya ulaşana kadar herhangi bir kar payı dağıtımında

bulunamaz.

2. Anon�m ş�rket (AG)

Anonim Şirket (Aktiengesellschaft, kısaca AG), yüksek kuruluş masrafları ve

özellikle kuruluş prosedürünün büyük çapta yasal kurallara bağlanmış

olması nedeniyle daha çok büyük işletmeler tarafından tercih edilen bir

şirket türüdür.

Tek şahıs tarafından kurulması mümkün olan AG’nın kuruluş şartları

şunlardır: 

AG organları bir veya daha fazla kişiden oluşan Yönetim Kurulu, Denetim

(Gözetim) Kurulu ve pay sahiplerinden oluşan Genel Kurul’dur.

Yönetim Kurulu, şirketin yönetilmesi ve temsil edilmesinden sorumludur.

Denetim Kurulu, şirketin sürekli denetimi yanında, Yönetim Kurulu’nun

seçimi ve azli ile yetkildir.

Genel Kurul, mahkeme veya noter tarafından onaylanması gereken esas

sözleşme değişiklikleri, esas sermaye arttırımları, Denetim Kurulu’nun seçimi

ve azli ile ilgili kararları alır.
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3. Şube Kuruluşu

Genel merkezi ve ticari faaliyetleri Almanya dışında bulunan herhangi bir

yabancı firma, Almanya’da şube açabilir. Şube, iş ortaklarıyla ticarete

başlamak ve onlarla irtibatını sürdürmek amacıyla Alman pazarında bir yer

edinmek isteyen yabancı bir firma için uygun bir ticari statüdür. Şube, genel

merkezden ayrı bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip değildir ve yabancı firmanın

organizasyonunun bir parçasını oluşturur.

Şube kuruluşu ile ilgili iki alternatif söz konusudur:

 * Bağımsız şube (selbständige Niederlassung),

 * Bağlı şube (unselbständige Niederlassung).

Bağımsız Şube (selbständ�ge N�ederlassung)

Bu şube türü kendi yürütme yetkilerine, ayrı banka hesaplarına, ayrı bilanço

ve bağımsız ticari bir varlığa sahiptir. Şube kuruluş kararı genel merkez

tarafından alınır.

Ticaret siciline yapılan tescil başvurusu, yabancı firmaya ilişkin ayrıntılı

bilgileri içermelidir. Gereken belgeler yabancı firmanın statüsüne ve

menşeine göre değişebilir. Genel itibarıyla, başvuru ekinde yabancı firmanın

varlığını kanıtlayan ticaret sicil kaydının ile genel müdürün/müdürlerin ile

yönetim kurulunun temsil yetkisinin belirlendiği belgenin noter tasdikli

sureti bulunmalıdır. Ayrıca şirketin ana sözleşmesi de eklenmelidir.

Bağlı Şube (Unselbständ�ge Zwe�gstelle)

Bağlı bir şube, genel merkez karşısında hiçbir özerklik sergileyemez ve

ticaret siciline kaydı yapılmaz. Bağlı şube için öngörülen tek resmi koşul,

yetkili yerel idareye (Gewerbeamt) bu şubenin kayıt edilmesidir.

Bağlı şubenin, merkezden bağımsız olarak üçüncü şahıslarla anlaşma

yapma yetkisi yoktur, sadece merkezin yetkisi dahilinde hareket eder. 

Yalnızca bağımsız şubeler merkezden ayrı olarak karar alabilirler.

4. Tems�lc�l�k Bürosu

Sadece pazarı izleyip müşterilerle ilk temasları gerçekleştiren bürolar

genellikle “Temsilcilik Bürosu” olarak anılır. Ancak, bu terim Alman Ticaret

Hukuku’nda yer almamaktadır. Almanya’da, bir temsilcilik bürosunun

genellikle şube olarak tescil edilmesi gerekir.

Temsilciliğin kurulması, belirlenen faaliyetleri içeren, özel olarak hazırlanan

bir formun Almanya’nın ilgili belediyesinde doldurulup ibraz edilmesiyle

vuku bulur (Faaliyet Bildirimi). Temsilcilik açılması için izin

gerekmemektedir.
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