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Şirket kuruluşu/Yatırım: Önemli olan doğru yasal yapıdır!
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Ana sermaye 25.000 Euro 1 Euro sermayeyle kurulması 
mümkün, daha yüksek bir ana 

sermayeyle başlanması 
tavsiye edilir. 

Ana sermaye 50.000,00 Euro Gerek yoktur. Gerek yoktur.

Sınırlı sorumluluk;
Genel kurul ve şirket müdürü 

şirketin organlarıdır

Sınırlı sorumluluk;
Ltd. Şti. (GmbH) ile aynıdır

Sınırlı sorumluluk;
Yönetim Kurulu, Denetim 
Kurulu ve hissedarlardan 
oluşan Genel Kurul şirket 

organlarıdır

Yükümlülüklerden ana şirket 
sorumludur; 

Yönetim için ticari 
vekaletname veya ticari 

temsil yetkisi gerekmektedir

Yükümlülüklerden ana şirket 
sorumludur

Tanınan yasal yapı; 
bu durum ticari ilişkiler kurmayı 

kolaylaştırmaktadır

Çoğu zaman az miktarda 
ana sermaye yatırıldığından 
şahıs şirketleri ticari ilişkiler 
kapsamında cezbedici 

değildir

Tanınan yasal yapı; 
bu durum ticari ilişkiler kurmayı 

kolaylaştırmaktadır

Kendi faturalarını kesebilir ve 
ticari ilişkilerde bağımsız 

olarak hareket eder, 
dolayısıyla kendi adını 

kullanabilir

Şubeler, işlemlerini ana şirketin 
faturaları üzerinden 

gerçekleştirir ve dolayısıyla 
kendilerine ait bir şirket isimleri 

bulunmamaktadır

GmbH Kanunu sebebiyle açık 
yapılanmalar ve 
düzenlemeler;

Yasal defter tutma ve bilanço 
yükümlülüğü

Kar üzerinden %25 oranında 
yasal yedek akçe 

yükümlülüğü; defter tutma ve 
bilanço yükümlülüğü

Hisse Senedi Kanunu 
sebebiyle açık yapılanmalar 

ve düzenlemeler;
Yasal defter tutma ve 
bilanço yükümlülüğü

Ticaret siciline kayıt 
yükümlülüğü;

Defter tutma ve kendine ait 
hesap açma gerekliliği

Ticaret siciline kayıt 
yükümlülüğü 

bulunmamaktadır, ancak 
işyerinin kaydedilmesi 

gerekmektedir; defter tutma 
yükümlülüğü

Kurumlar vergisi, Ticaret 
vergisi, Katma Değer Vergisi

Kurumlar vergisi, Ticaret 
vergisi, Katma Değer Vergisi

Kurumlar vergisi, Ticaret 
vergisi, Katma Değer Vergisi

Ana şirketin yasal yapısına 
bağlıdır, ana şirketin yurt 

dışında bulunması 
durumunda firma kazancı 

Almanya’da vergilendirilebilir

Ana şirketin yasal yapısına 
bağlıdır, ana şirketin yurt 

dışında bulunması 
durumunda firma kazancı 

Almanya’da vergilendirilebilir

Limited Şirket
(Ltd. Şti - GmbH) 

Şahıs şirketi (UG) Anonim Şirket
(A.Ş. - AG)

Bayi açmak İşyeri (Şube)
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Kolay yoldan şirket kurulumu – Almanya’da bir Ltd. Şti. (GmbH) kuruluşu

Vergi Dairesi için açılış 
bilançosunun 
hazırlanması

İşyerinin kaydedilmesi 
ve şirketin vergi dairesi 
aracılığıyla vergi siciline 
kaydedilmesi

Ticaret ve Sanayi Odasına 
üyeliğin yapılması ve kaza 
sigortası için meslek sendikasıyla 
iletişime geçilmesi

Hedef:

Başlayabiliriz!

Şirket kuruluşu için Noterden 
bir randevu ayarlanması

Şirket ana sözleşmesinin 
tasdiklenmesi ve genel müdürün 
atanması noter huzurunda 
gerçekleştirilir.

Ltd. Şti.’nin
(GmbH) ticaret 
siciline  
kaydedilmesi

Bir Alman bankasında 
şirket hesabının 
açılması

Açılan hesaba ana 
sermayenin ödenerek 
notere ödemenin 
yapıldığının bildirilmesi

Ltd. Şti.’nin
(GmbH) yasal 

olarak kurulması

Başlangıç


