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ÚTMUTATÓ

Egyre több lengyel fuvarozónak tervben van, hogy 
Németországban céget alapítson. Ennek egyszerű oka van - 
nincsenek kabotázs korlátozások, valamint azok miatt akik, 
megkülönböztetik a tagországok vállalkozásait az 
áruszállításában vagy a szolgáltatások nyújtásában.

Egy németországi cég előnye, hogy ritkábban fordulnak elő 
ellenőrzések Németországban, valamint korlátlan hozzáférést 
biztosít a magasabb értékű német megrendelésekhez. Nem kell 
megemlítenünk egy német kereskedelmi márka kiépítéséből 
származó nyereséget, mellyel a saját szállítási szolgáltatásainkat 
fejleszthetjük.
Ezzel az útmutatóval megtudhatja, hogyan hozzon létre egy céget 
Németországban, mennyi ideig tart az eljárás, milyen feltételeknek 
kell teljesülniük, mennyibe kerül, stb.

HOGYAN IS ALAPÍTSUNK 
SZÁLLÍTMÁNYOZÓI CÉGET
 NÉMETORSZÁGÁBAN?
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egyéni vállalkozás / önfoglalkoztatás (Gewerbe)

Elsősorban a cég formáján kell elgondolkozni. Németországban a következő cégformák 
lehetségesek:

részvénytársaság (Aktiengesellschaft, AG)

civil társaság (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, GbR)

közkereseti társaság (Offene Handelsgesellschaft, OHG)

betéti társaság (Kommanditgesellschaft, KG)

korlátolt felelősségű társaság (Gesellschaft mit beschränkterHaftung, GmbH)
- vagy a Mini GmbH (Kft) - (UG haftungsbeschränkt)

A vállalkozók körében a leggyakrabban választott cégformák,

 az egyéni vállalkozás, azaz "Gewerbe", és a korlátolt 

felelősségű társaság - GmbH vagy Mini GmbH. A "Gewerbe" 

előnye az alapítás könnyű és gyors módja, és a költségek 

alacsony szintje. A vállalkozó azonban a teljes vállalati és a 

magán vagyonával felel. 

A GmbH (Kft.) cégformában korlátozott a gazdasági

 kockázat. A tulajdonosok nem felelnek a saját 

vagyonukkal a gazdálkodás kötelezettségeiért, csak 

a jegyzett tőke összegében, és a társaság jogi 

személyként felelős a vállalat teljes 

kötelezettségeiért. A GmbH (Kft.) minimális 

jegyzett tőkéje 25 000 Euró.
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2008. november 1-től a "klasszikus" Kft. mellett a Mini GmbH (Kft.) egy új változat, amely különösen

 alkalmas a kisvállalkozásoknak, elsősorban szolgáltatóknak, akik korlátozni akarják a felelősségüket 

és a jegyzett tőke összegét. A jegyzett tőke összege legalább 1 Euró. Ennél a cégformánál a tagok 

száma nem lehet több, mint 3 fő. A tagok felelőssége teljesen megegyezik a hagyományos Kft-nél 

előírtakkal. Egy üzleti vállalkozás esetén a minimális jegyzett tőkét a kereskedelmi nyilvántartásba 

való bejegyzés előtt teljes egészében készpénzben be kell fizetni. A természetbeni hozzájárulások 

ki vannak zárva. Egy ilyen cégnek a fő jellemzője egy tartalék létrehozása. A nyereséget nem lehet 

teljes egészében kifizetni. A nyereség 25%-át be kell fizetni egy kötelező tartalékba, amíg el nem 

éri a 25 000 Euró minimális jegyzett tőke értékét. Erre nincs meghatározott határidő.  Amikor eléri

 ezt az összeget, a cég automatikusan átalakul GmbH-ba (Kft.).

A KFT. / MINI KFT. 
LÉTREHOZÁSÁNAK 
IDŐBELI FOLYAMATA

A vállalat nevének elérhetőségének megerősítése a Kereskedelmi és Iparkamaránál

Közjegyző - a cég alapító okiratának aláírása a tagok által

A cégnyilvántartási regisztráció

 Társaság:     
Céges bankszámla megnyitása

hét

Cégnyilvántartási bejegyzés

iroda

telefon / internet      

 alkalmazottak

járművek / EU 

engedélyek
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A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁRA 
VONATKOZÓ LEGFONTOSABB LÉPÉS, A 
CÉG ALAPÍTÓOKÍRATÁNAK 
ELKÉSZÍTÉSE, MELYNEK A 
KÖVETKEZŐKET KELL TARTALMAZNIA:

Név

Székhely, a vállalkozás létrehozási szakaszában elegendő a 
tevékenységi város megadása

Tevékenységi körök

A tagok és az általuk képviselt részlegek számának és értékének megadása

Jegyzett tőke

A vezetők, és a képviselet szabályai

A vállalkozó, aki szállítmányozói tevékenységet szeretne folytatni Németországban a 3,5 tonna 

feletti összsúlyú járművekkel, annak engedélyre van szüksége. A 3,5 tonna alatti DMC járművekkel

 történő szállításhoz nincs szükség engedélyre. A 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb 

össztömegű járművekkel való szállításra a német közúti szállításról szóló törvény 

(Güterkraftverkehrsgesetz, rövidítve: GüKG) rendelkezései vonatkoznak.

MILYEN SZABÁLYOK VONATKOZNAK A 
NÉMETORSZÁGI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 
TEVÉKENYSÉG MŰKÖDÉSÉRE?
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MILYEN ENGEDÉLYEK?
A GüKG szabályai kétfajta engedélyt foglalnak magukba: az országos közúti 

szállítmányozási engedély (nationale Güterkraftverkehrserlaubnis) és az EU-engedély 

(EU-Lizenz). Az országos közúti szállítmányozási engedély csak a Németországon belüli 

szállításra vonatkozik, míg az EU-engedéllyel mind Németországban, mind az Európai Unió 

országaiban, az EGT országaiban és Svájcban is szállítási jogot biztosít. Az engedélyek 

megszerzésének feltételei nagyon hasonlóak, ezért a legtöbb fuvarozó számára az 

ésszerűbb megoldás az EU-engedély.

MILYEN FELTÉTELEKET KELL TELJESÍTENI AZ 
EURÓPAI UNIÓS ENGEDÉLY MEGSZERZÉSÉHEZ 
(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (WE) 
1072/2009 SZÁMÚ RENDELETÉVEL 
ÖSSZEHANGBAN)

Németországi székhely megléte

A szükséges megbízhatósági kimutatás megléte

Elegendő mobilizálható pénzforrás megléte

Szakmai képesítések megléte

SZÉKHELY NÉMETORSZÁGBAN

a székhelyen kell a számviteli dokumentumokat, a munkavállalókról 
szóló nyilvántartásokat stb. tárolni.

legalább egy olyan járműnek rendelkezésre kell állnia, amelyet az adott 
tagállam jogszabályainak megfelelően vettek nyilvántartásba vagy helyeztek 
forgalomba

 a járművekkel kapcsolatos tevékenységeket valamint a szükséges adminisztratív 
felszerelésekkel persze a megfelelő műszaki és technikai berendezésekkel valós 
és folyamatos módon kell elvégezni.
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A megbízható fuvarozó az, aki tiszteletben tartja a törvényt, és nem sérti különösen a fuvarozói

 szakma gyakorlását szabályozó rendelkezéseket. A szakma gyakorlásával összefüggő súlyos 

bűncselekmények például a legfeljebb 6- vagy 14 napos vezetői időtartamot már 25%-al 

meghaladja, vagy túllépi a maximális napi vezetői munkaidőt legalább 50% -kal vagy annál többel, 

nem rendelkezik tachográffal vagy manipulálja azt, veszélyes áru szállítása során azt arra nem 

alkalmas járművel teszi. Ha a vállalkozó egy cégvezetőt (Verkehrsleiter) szeretne alkalmazni, 

mert például nem rendelkezik a szükséges szakmai képesítésekkel, a megbízhatósági 

követelményeket a cégvezetőnek is teljesítenie kell.

MEGBÍZHATÓSÁG

PÉNZFORRÁSOK
A kérelem benyújtásakor a fuvarozónak 9000 Euró összegű 

pénzforrást kell igazolnia az első járműre és további 5 000 

Eurót minden további járműre. A gyakorlatban a hivatal 

általában egy adótanácsadó vagy bank által kiadott igazolást 

(Eigenkapitalbescheinigung – (Tanusítvány)) kér.

SZAKMAI KÉPESÍTÉSEK
Az a személy, aki ténylegesen a járművet használja, 

rendelkeznie kell hitelesített bizonyítvánnyal a szakmai 

képesítésről. Amennyiben a vállalkozó személyesen nem 

rendelkezik az elvárt képesítésekkel, alkalmazhat egy 

megfelelően képesített cégvezetőt (Verkehrsleiter). A 

szakmai alkalmassági bizonyítvány megszerzéséhez alapvetően 

a Kereskedelmi és Iparkamara (Industrie- und 

Handelskammer) által szervezett vizsgát kell teljesítenie. 

Kivétel lehet az elegendő, 10 éves, folyamatos szakmai 

gyakorlat 2009. december 4-ét megelőző időszakból. A német 

hatóságok azonban elfogadják a más Európai Uniós országok 

hatóságai által kiadott szakmai alkalmassági bizonyítványokat 

is. Persze van lehetőség a Lengyelországban szerzett 

képesítések honosítására is (az 1071/2990 (WE) rendelet 21. 

bekezdése szerint). A honosítási folyamattal a Kereskedelmi 

és Iparkamara (IHK) foglalkozik.
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KÖTELEZŐ 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A GüKG 7a. §-a szerint a fuvarozó köteles olyan 

kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötni 

és fenntartani minden biztosítási esetre, melynek

 a minimális összege legalább 600.000 Euró .

MI IS AZ AZ ÚGYNEVEZETT "TACHOBUK" – VAGYIS A 
JÁRMŰVEK MUNKAIDŐ DOKUMENTÁLÁSI 
KÖTELEZETTSÉGE, A MEGENGEDETT 2,8 TONNA 
FELLETT ÉS 3,5 TONNA ALATT.

A dokumentálás kötelezettsége azt jelenti, hogy a 2,8 tonna feletti és 3,5 tonnánál kisebb 

tömegű járművek, amelyekben nincs tachográf a vezetői, az 1. § bekezdés 6. rendelettel 

összhangban, és a munkaidő nyilvántartásról szóló törvény (Arbeitszeitgesetz – (Munkaidőről 

szóló törvény)) 17. §-ával együtt, kivéve, ha a rendeletben szabályozott kivételek hatálya alá 

tartoznak, napi nyilvántartást vezetnek, a vezetési időről, minden egyéb munkaidőről, 

szünetekről és pihenőidőről. A dokumentáció minden oldalának tartalmaznia kell a vezető teljes 

nevét, a dátumot, a jármű rendszámát, a kilométeróra állását és a hely nevét, ahol az utat 

megkezdte és ahol befejezte. Minden adatot azonnal be kell írni. A fent említett 

nyilvántartásokat formanyomtatványon kell vezetni - a Tageskontrollblatt (Napi kontrol lap) – 

az úgynevezett tachobuk-ban.

A kérelmet a cég németországi székhelyén illetékes 

helyi vagy önkormányzati kommunikációs hivatalhoz 

(Landratsamt, Straßenverkehrsamt - Kerületi Hivatal, 

Közúti Közlekedési Hivatal) kell benyújtani. Például az 

illetékes berlini hivatal a Landesamt für Bürger- und 

Ordnungsangelegenheiten (Állami Polgári és 

Szabályozási Hivatal). A kérelem alapdíja Berlinben 

300 euró és 55 euró minden további regisztrált jármű 

esetében. Más körzetekben a díjak enyhén 

eltérhetnek.

AZ UNIÓS ENGEDÉLY 
MEGSZERZÉSÉRE 
VONATKOZÓ ELJÁRÁS
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tel.:+48 71 733 37 06
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Paulina Eliasz-Pietrusewicz
a Translawyers Ügyvédi Irodától

Egy vállalkozás elindítása Németországban nem olyan 
bonyolult, mint ahogy eleinte tűnik. Kétségtelen, hogy az
 ezzel járó haszon meghaladja a kezdetekor és a 
fenntartás során felmerült költségeket. Nyelvi akadály 
vagy formalitással kapcsolatos problémák esetén mindig 
fordulhatunk egy szakemberhez vagy ügyvédi irodához, 
amely átfogó segítséget tud nyújtani ezen a területen.

ÖSSZEFOGLALVA


