
Slovensko-nemška gospodarska zbornica  

Pogosto postavljena vprašanja glede ustanovitve GmbH [družbe z omejeno 

odgovornostjo] 

 

Ali je GmbH [družba z omejeno odgovornostjo] pravilna pravna oblika zame? 

Odločitev o tem, katera je pravilna pravna oblika podjetja, je treba sprejeti posamično glede na primer. Za 

GmbH se je vredno odločiti takrat, ko se želite zaščititi pred osebno odgovornostjo in imate na voljo 

osnovni kapital v višini 25.000 eurov. Če želite od tega uživati še davčne prednosti, se odločite za pravno 

obliko GmbH. 

 

Kaj so najbolj značilni elementi GmbH? 

Okrajšava GmbH pomeni „družba z omejeno odgovornostjo “. To pomeni, da podjetje odgovarja za 

obveznosti zgolj s premoženjem družbe in ne z zasebnim premoženjem družbenikov. Kot kapitalska družba 

je GmbH v primeru neizplačila dobička zavezana za plačilo [nemškega] davka od dohodka pravnih oseb, ki 

je v primerjavi z [nemškim] davkom na dohodke za samostojne podjetnike bistveno bolj ugoden. Za 

ustanovitev GmbH je potrebnih 25.000 evrov osnovnega kapitala, ki jih je mogoče prerazporediti na več 

družbenikov.  

 

V kolikor ne morete zbrati takšnega zneska, lahko ustanovite tudi tako imenovano „Mini-GmbH“ [mini 

družbo z omejeno odgovornostjo], torej UG (haftungsbeschränkt) [podjetniško družbo (z omejeno 

odgovornostjo)]. Pri slednji gre za posebno obliko GmbH, ki je bila omogočena posebej za potrebe oseb, 

ki ustanavljajo zaradi eksistence z malo razpoložljivega osnovnega kapitala. 

 

Zakaj je GmbH privlačna za ustanovitelje? 

 

• Varčevanje na davkih: v primeru neizplačila dobička zapade pri GmbH bistveno manj davka kot pri 

drugih oblikah podjetij. Tako ta oblika vedno velja kot model za varčevanje pri davkih. Dohodek 

poslovodje pa se tudi po ustanovitvi GmbH obdavči z [nemško] dohodnino. 

 

• Ni osebne odgovornosti: V GmbH kot družbenik ne odgovarjaš osebno. To pomeni, da ne 

odgovarjaš za dolgove družbe z osebnim premoženjem (npr. hiša, avto, bančni računi in depoziti), 

niti v primeru stečaja. 

 

• Več davčnih prihrankov s tihimi rezervami: GmbH lahko tvori tako imenovane „tihe rezerve“. To je 

vedno takrat, ko je knjižna vrednost nepremičnine v lasti podjetja (vrednost nakupa ali izdelave) 

pod njeno dejansko vrednostjo (tržna vrednost). Dokler so te tihe rezerve v obliki obratnih 

sredstev, na taka sredstva ne zapadejo nobene obresti. 

 

• Prosta izbira poslovodje: pri izbiri poslovodje se odločate po prostem preudarku. Lahko bodisi s to 

nalogo pooblastite koga od družbenikov ali pa nekoga, ki ni družbenik in ga zaposlite kot 

poslovodjo. Možno je tudi, da zaposlite več poslovodij. 



• GmbH lahko pravno nastopa kot samostojni pravni subjekt: pravno gledano je GmbH samostojna 

(pravna) oseba. Lahko sklepa posle v lastnem imenu in sklepa pogodbe. Njene interese navzven 

zastopa poslovodja. 

 

Zakaj je GmbH "model za varčevanje na davkih"? 

V primerjavi z davki, ki jih plačujejo druge pravne oblike, so davki, ki jih je dolžna plačati GmbH, minimalni. 

GmbH mora kot kapitalska družba plačati tako imenovani [nemški] davek od dohodka pravnih oseb. Na 

davčno osnovo družbe se dodatno obračuna solidarnostni dodatek, tako da davki, ki jih mora plačati 

GmbH, na koncu znašajo 15,825 % prihodkov. Hkrati se enkrat letno odmeri [nemški] trgovski davek na 

dobiček podjetja, katerega višina je odvisna od oziroma določena s strani vsakokratne [nemške] občine. V 

kolikor GmbH odloči, da bo izplačala dobiček njenim družbenikom, je treba odmeriti še [nemški] davek od 

kapitalskih dohodkov, ki trenutno znaša 25 %. 

  

Kaj pomeni omejena odgovornost? 

GmbH odgovarja v nasprotju z osebnimi družbami izključno z njenim družbenim premoženjem. Zasebno 

premoženje posameznih družbenikov se v primeru obveznosti praviloma ne sme upoštevati.  

 

Kaj pomeni zabilančna obveznost? 

Zabilančna obveznost nastopi takrat, ko neto premoženje še v ustanovni fazi (pred vpisom v sodni register) 

pade pod 25.000 evrov. V tem primeru je GmbH upravičena do tako imenovanih neposrednih zahtevkov 

do njenim družbenikom. Ti omogočajo upnikom, da terjajo tudi osebno premoženje družbenikov. Zato v 

času ustanovitve vaše GmbH pazite na to, da ne boste privolili v nikakršne predčasne plačilne obveznosti, 

ki bi ogrozile predpisani minimalni osnovni kapital. 

 

Kaj pomeni odgovornost za ohranjanje substance? 

V kolikor bi GmbH izgubila svoje premoženje zaradi protipravnih ravnanj družbenikov, pride v poštev 

odgovornost za ohranjanje substance. V takem primeru družbeniki odgovarjajo tudi s svojim osebnim 

premoženjem. Takšen zahtevek lahko sicer uveljavi le stečajni upravitelj, ne pa posamezni upniki. Ta oblika 

odgovornosti temelji na dolžnosti družbenika, da ohrani premoženjski interes GmbH. 

 

Kaj pomeni odgovornost za neupoštevanje davčnih obveznosti? 

V kolikor GmbH ne izpolnjuje svojih davčnih obveznosti, odgovarja poslovodja s svojim osebnim 

premoženjem. V kolikor je družba začela svojo poslovno dejavnost izvajati že pred vpisom v sodni register, 

odgovarjajo tudi družbeniki neomejeno z svojim zasebnim premoženjem. Te izjemne primere upoštevajte 

že pred ustanovitvijo vaše GmbH, da bo vaše premoženje varno pred tujim posegom in da ostane vaša 

omejena odgovornost neokrnjena. 

 

Odgovornost družbenikov za vplačilo? 

V kolikor izstopi kakšen od družbenikov in v kolikor družbenik, ki je izstopil, še ni vplačal osnovnega vložka, 

morajo “vstopiti” in vplačati preostali.  

 

Katero vlogo imajo družbeniki? 

Družbeniki GmbH so imetniki družbe. Družba z omejeno odgovornostjo ima lahko enega ali več 

družbenikov. V kolikor želite GmbH ustanoviti z vzorčnim zapisnikom o ustanovitvi, je število družbenikov 

omejeno na največ tri. V kolikor želite, na primer imeti pet družbenikov, je potrebno sestaviti individualni 



statut, v katerem sprejmete dodatne določbe, kot na primer ravnanje v primeru sklepanja pogodb s samim 

seboj.  

 

Kaj počne skupščina družbenikov? 

Vse odločitve v vašem podjetju se sprejmejo na skupščini družbenikov, na kateri odločajo družbeniki o 

zadevah GmbH skupaj. V kolikor se vsi družbeniki strinjajo, je mogoče sklepe sprejemati tudi brez 

skupščine s pisnim glasovanjem družbenikov. 

 

Kdo vodi posle GmbH? 

Poslovodstvo mora biti imenovano s strani družbenikov. En ali več poslovodij izvede navodila skupščine 

družbenikov v okviru statuta GmbH. Poslovodstvo zastopa družbo navzven brez omejitev v vseh zadevah 

družbe in lahko sestoji iz ene ali več oseb. Tudi družbeniki so lahko poslovodje. V kolikor ima tak poslovodja 

dvojno vlogo in ima hkrati tudi večinski delež v družbi, je lahko iz davčnega vidika smiselno, da se ga zaposli 

pri GmbH. Poleg tega je mogoče zaposliti poslovodjo, ne da bi imel ta deleže v GmbH. 

 

Kakšno vlogo igra ime družbe pri ustanovitvi? 

Pri vsaki ustanovitvi družbe velja, da je treba izbrati udarno ime v obliki osebnega, stvarnega, fantazijskega 

ali mešanega imena. Pri GmbH je zakonsko predpisano, da je potrebno imenu na koncu dodati kratico 

„GmbH“ [družba z omejeno odgovornostjo]. V osnovi obstajajo štiri različne oblike tvorjenja imena: 

• firma izbrana zaradi imen družbenikov: večkrat je najbolj priročno, da se za firmo določi ime 

enega ali več družbenikov, na primer „Ana Začetnik GmbH“ po imenu ustanoviteljice podjetja. 

• Izmišljeno fantazijsko ime: če ste kreativni in iščete izvirno ime za vaše podjetje, si lahko izberete 

prosti izraz, ki naj služi kot ime podjetja, na primer „Grimpotin GmbH“ ali „Rumpotax GmbH“. 

Pri tem pazite, da s tem ne boste posegli v pravice nobenih tujih znamk. 

• Opis dejavnosti podjetja: v kolikor želite, da iz imena podjetja izhaja dejavnost podjetja, je to 

mogoče stvarno opisati v imenu, na primer „Izposoja Mini Busov GmbH“. 

•  Vse zgoraj navedene oblike imen podjetij lahko tudi med seboj kombinirate, na primer 

„Grimpotin – Bettina Začetnik Izposoja Mini Busov GmbH“ ali „Rumpotax – Gregor Ustanovitelj 

trgovina z napitki GmbH“. 

 

Preden ustanovite GmbH, bi morali ime podjetja skrbno izbrati in pri tem gledati v prihodnost. Podobno 

kot pri imenu znamk mnogi ustanovitelji poudarjajo pomen fantazijskih pojmov, ki so izgovorljiva v čim 

več jezikih in se lahko uporabljajo po vsem svetu. Seveda je pri tem pomembno upoštevati značilnosti 

posamezne panoge in ciljne skupine. V vsakem primeru je pomembno, da pri ciljnih skupinah vzbujajo 

pozitivne asociacije. 

 

Nadaljnje pravne posebnosti: vaša firma mora biti primerna za označitev vaše GmbH in imeti razločevalni 

učinek. Poleg tega ime podjetja ne sme vsebovati nobenih zavajajočih informacij. V primeru dvoma o tem, 

ali je ime podjetja zavajajoče, odloča registrsko sodišče. 

 

 

 

 

 



Koliko osnovnega kapitala potrebujejo ustanovitelji za ustanovitev GmbH? 

Osnovni kapital GmbH mora znašati najmanj 25.000 eurov in ga je mogoče vplačati kot denarni vložek ali 

stvarni vložek. Pri tem je mogoče, da vsak družbenik vplača različno velike zneske osnovnega kapitala. 

Po ustanovitvi, vendar še pred vpisom v sodni register, mora biti osnovni kapital GmbH na voljo. Pri tem 

gre za zneske nominalne vrednosti poslovnih deležev posameznih družbenikov, ki so tudi izrecno navedeni 

v družbeni pogodbi.  

 

Kako je mogoče ustanoviti GmbH že z 12.500 evri? 

Če ne morete zagotoviti 25.000 evrov v celoti, imate kljub temu možnost, da ustanovite GmbH, v kolikor 

imate ob ustanovitvi vsaj 50 %, torej 12.500 evrov, ki ste jih vplačali kot vložek na vaš poslovni račun. 

Vendar je to povezano z veliko večjim tveganjem: v primeru stečaja je treba znesek osnovnega kapitala, ki 

je manjkal ob ustanovitvi, terjati osebno od družbenikov. Če je, na primer, osnovni kapital pri ustanovitvi 

GmbH 19.000 evrov, morajo v primeru stečaja družbeniki plačati še manjkajočih 6.000 evrov. Alternativno 

je mogoče ustanoviti Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) [podjetniško družbo (z omejeno 

odgovornostjo)], pri kateri osnovni kapital ni pomemben. 

 

Kaj je „Mini-GmbH“? 

Mini-GmbH [mini družba z omejeno odgovornostjo] ali Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)) 

[podjetniška družba (z omejeno odgovornostjo)] je posebna oblika GmbH. Za njeno ustanovitev je dovolj 

že minimalni osnovni kapital v znesku 1 evra. V kolikor je vaš proračun, ki predstavlja minimalni osnovni 

kapital GmbH, nižji od 25.000 evrov, lahko namesto tega ustanovite UG (haftungsbeschränkt). Ta pravna 

oblika je še posebej primerna za ustanovitelje z nizkim osnovnim kapitalom. 


