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За BSKP 

• Правна кантора BSKP е основана през 1990 г. от д-р. Брол в Лудвигсбург 
/Щутгарт   и оттогава се развива постоянно, като последно открива клонове в 
Берлин през  2011г.  и в Дортмунд през 2014г.  

 

• Днес, BSKP се състои от 50 професионални партньори (адвокати, данъчни 
консултанти,  одитори и бизнес консултанти) и 150  високо квалифицирани 
служители 

 

• Нашите клиенти са основно малки и средни компании и частни лица както в   
Германия, така и в други части на света (Швейцария, САЩ, Кувейт и др. ) 

 

• Нашата фирма предлага консултации както за предприятия, така и за частни 
физически лица 

 



Нашите локации 

• Франкфурт 

• Берлин 

• Дортмунд 

• Магдебург 

• Фрайберг 

 

BSKP има общо 10 офиса в цяла Германия 

• Дрезден  

• Щутгарт 

• Лудвигсбург 

• Хайлброн 

• Риза  

 

BSKP Берлин 

BSKP Дрезден 

BSKP Шутгарт 

BSKP Лудвигсбург 

BSKP Хайлброн 

BSKP Риза 

BSKP Магдебург 

BSKP Фрайберг  

BSKP Дортмунд 

BSKP Франкфурт 



BSKP - Лица за контакт във Франкфурт 

Йенс Фоглер 
 
Финансов одитор 

Данъчен консултант 
  
Управляващ партньор на 
BSKP 

Силвия Клапшус  

Адвокат 
 

Управляващ партньор 
на BSKP 

 

 

 

Соня Танева 

Адвокат  



Нашите услуги 

 Правни услуги за компании и физически лица 
 

 Данъчни консултации 
 

 Финансов одит 
 

 Бизнес консултации 
 

 Тясното сътрудничество между нашите правни и данъчни отдели гарантира, 
че Вашите интереси са представлявани по най- добрия възможен начин  
 

 Ние предлагаме персонални консултации и индивидуални решения 
 



Правни услуги  
 

• Търговско право, корпоративно 
право 

• Транспортно право 

• Данъчно право 

• Трудово право 

• Основаване на компании 

•  Строително право 

•  Банково право  

 

• Застрахователно право 

• Административно право 

• Наследствено право 

• Фирмено и дружествено право  

• Изготвяне на договори в Германия и 
България 

 

BSKP  се състои от над 20 специализирани адвокати и 9 главни адвокати, готови да ви 
консултират в сферата на: 



 Данъчни услуги 

BSKP предлага множество данъчни услуги, сред които: 

 

• Счетоводни услуги 

• Данъчна регистрация на Вашето предприятие в Германия 

• Консултации по конкретни данъчноправни въпроси 

• Интернационално данъчно право 

• Нашият отдел Ви информира за актуални промени в областта на данъчното 
право чрез информационни събития и бюлетини  

• Кореспонденция с Вашите данъчни служби, консултация във връзка с актове на 
данъчните служби и изготвяне на жалби срещу такива 



Одитиране и бизнес консултации 

 

● Финансови одиторски услуги - годишни одити, задълвителни 
независими финансови одити и доброволни независими финансови 
одити 

 

● Бизнес консултации - ние Ви съветваме за най- добрата корпоративна 
структура за Вашия бизнес 

 

● Съпровождаме юридически предприятия и частни лица, желаещи да 
инвестират в Германия 
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BSKP  Dr. Broll · Schmitt · Kaufmann & Partner 
Данъчни консултанти· Одитори · Адвокати 

 

Paul-Gerhardt-Ring 32 · 60528 Frankfurt am Main 

 

Телефон: +49 (0)69 967808-0  

Email:  klapschus@bskp.de 

         taneva@bskp.de 



Дружество с ограничена отговорност 
в Германия 

 
(GmbH) 



Предимства на дружеството с ограничена отговорност 
 

 

• Ограничение на отговорността  

 отговорността на съдружниците  е ограничена 

 

• Управление 

 позицията на управляващ директор не е обвързана с позицията на съдружник 

 възможно е да се назначават трети страни като изпълнителни директори 

 

• Лесно увеличаване на капитала 

 допълнителен капитал може да бъде набавен чрез участието на нови 
съдружници 

 промените на съдружниците не засягат съществуването на компанията 

 



Учредяване на ООД в Германия 
 

 

• Дружествен договор 

 

• Депозиране на капитала 

 

• Назначаване на управител 

 

• Нотариална заверка 

 

• Вписване в Търговския регистър 

 

• Регистрация на фирмата 

 

• Данъчна регистрация 

 



Дружествен договор 
 

 
• процесът на учредяване започва със сключването на договора между 

съдружниците 
 

• договорът изисква нотариална заверка 
 

• представляването чрез опълномощено лице е възможно, но пълномощното трябва 
да е нотариално заверено 
 

• след сключването на договора, но преди вписването в търговския регистър, 
дружеството трябва да носи наставката „i.Gr.“ 
 

• участието на чужденците в дружеството е лесно възможно 
 

• Практически съвет: преди вписването в търговския регистър, 
капиталодървателите носят пълна отговорност. Следователно, от практическа 
гледна точка, трябва да се изчака регистрация в търговския регистър преди 
сключването на сделки. 
 



Договорът трябва да съдържа минимум 
 

 

• Име на дружеството 

 

•  Предмет на дейност (точно описание на дейността) 

 

• Седалище на фирмата 

 

• Размер на капитала 

 

• Брой и номинална стойност на дружествените дялове, които се поемат от 
съдружниците в съответствие с внесената част от капитала. 

 



Име на дружеството 
 

• подходящо за идентифициране на фирмата 

 

• да има отличителен характер 

 

• да не съдържа подвеждаща информация 

 

• трябва да се включи и правната форма (дружество с ограничена отговорност 
или съкращението GmbH или Gesellschaft m.b.H.) 

 

• Практически съвет: препоръчваме предварително да съгласувате името на 
фирмата с местната търговска камара 

 



Предмет на дейност 
 

• специфично 

 

• конкретно  

 

• да не ограничавате твърде много фирмата в сферата й на дейност 

 

• Практически съвет : Предметът на дейност, вписан в търговския регистър 
ограничава компанията в действията  й; ако искате да извършвате дейности 
извън регистрираната търговска дейност, това първо трябва да бъде 
променено в търговския регистър  

 

 препоръчваме да добавите допълнителна клауза, която оставя отворена 
възможността да станете активни в други сфери на дейност 

 



 
 
 

Седалище на дружеството 
 

 

• населеното място, в което е установено дружеството 

 

 

• населеното място, в което се намира администрацията на дружеството 

 



Основен капитал 
 

  

• минимум 25 000 евро  

 

 

• 50% трябва да бъде платена при регистрацията на дружеството 

 

 

• изключение :UG (haftungsbeschränkt)  

 

 

 



UG (haftungsbeschränkt)  
 

 

• може да се основава с минимален първоначален капитал от 1 евро 

 

• капиталът, определен в устава, трябва да бъде изплатен в пълен размер към 
момента на регистрацията 

 

• дружеството трябва да формира законов резерв в своя баланс, в който трябва 
да се впише една четвърт от нетната печалба за годината, намалена със 
загубата ; по този начин дружеството постепенно би спестило капитал, докато 
не достигне стойността на минималния акционерен капитал  на дружество с 
ограничена отговорност 

 

 

 

 

 

 

 



Дружествени дялове 
 

• основният капитал може да бъде внесен или чрез парични средства или чрез 
непарични средства 

 

• поне половината от паричните средства трябва да бъдат внесени в брой при 
вписването в търговския регистър 

 

• непарични средства могат да бъдат машини, искания или дори цяла фирма  

 

• при непарични средства трябва да се представи доказателство за 
достоверността на оценката писмена декларация от счетоводител, данъчен 
консултант или публично назначен и заклет експерт 

 



Назначаване на управителя 
 

• представлява компанията съдебно и извънсъдебно 

 

• може да бъдат назначени и няколко управителя едновременно 

 

• назначава се от съдружниците още при учредяването на компанията, защото 
само той може да предприеме другите необходим за учредяването действия 

 

• назначаването на първия управляващ директор обикновено е в учредителния 
договор, защото в противен случай това трябва да бъде направено с решение 
насъдружниците 

 

• управителният директор трябва да бъде вписан в търговския регистър  

 



Назначаване на управителя 
 

 

• препоръчваме следната формулировка 

 

• Дружеството се представлява, ако бъде назначен само един управител, 
само от този,  ако са назначени няколко от тези заедно или от един 
управител заедно с упълномощен служител. По решение на 
съдружниците може да бъде предоставена индивидуална 
представителна власт.  

 

 



Назначаване на управителя 
 

 

• управителят обикновено има двойна позиция - като орган на дружеството и като 
работник  

 

• връзката между управителя и дружеството се урежда допълнително от устава на 
дружеството 

 

• в допълнение, често се сключват  други договорни отношения - напр. договор за 
услуги, чието съдържание са регламенти, които не произтичат от 
взаимоотношенията с органите - напр. възнаграждението, пенсията и т.н. 

 

• Практически съвет:  Ако управителят е сключил допълнителен договор, трябва да 
се има предвид, че в случай на уволнение като управител (изпълнителен орган), 
този договор също трябва да бъде прекратен отделно 

 



Регистрацията на фирмите 
 

 

• дружеството трябва да бъде регистрирано като упражняващо търговска 
дейност в съответната община (Gewerbeanmeldung) 

 

• по принцип е необходимо само уведомяване и упражняването на търговска 
дейност не зависи от разрешително  

 

• изключения : за хотели, таксита, автомобилни превози и др. 

 



Нотариална заверка и регистрация 
 

 

• дружественият договор трябва да бъде нотариално заверен 

 

• подаване на заявлението за регистрация в търговския регистър.  

 

• нотариусът изпраща на компетентния районен съд заявлението за 
регистрация заедно с необходимите документи 

 

 

 



Нотариална заверка и регистрация - документи 
 

• дружественият договор, заедно с правомощията за представителство 

 

• списък на капиталодържателите, подписан от всички съдружници, посочващ името, 
фамилното име, дата на раждане и място на пребиваване и размера на капиталовото участие 

 

• Важно: След всяка промяна, отнасяща се до съдружниците или степента на тяхното участие, 
управителите трябва да предоставят пълен списък на акционерите, подписан от тях, с 
данните, посочени по-горе, в търговския регистър. Списъкът трябва да бъде актуален 

 

• държавно одобрение ако дейността на предприятието го изисква  

 

• уверението, че капиталовите вноски са внесени и са на разположение на управляващите 
директори 

 

• уверението на управителя, че не е осъждан 

 



Проверка от съда по вписванията 
 

 

• преди регистрацията, съдът по вписванията проверява дали са изпълнени 
формалните изисквания на заявлението.  

 

• ако няма причини за отхвърляне на заявлението, дружеството се вписва в 
търговския регистър.  

 

• съдържанието на публикацията е публикувано официално в държавен вестник 

 

• От момента на вписване в търговския регистър ограничената отговорност на 
дружеството с ограничена отговорност е налице. 

 

 



Данъчна регистрция 
 

 

 

• получаване на ДДС - идентификационен номер, ако икономическото 
местоположение и фирмените решения на дружеството са в Германия 

 

• ако управителят не пребивава в Германия  трябва да докаже, че 
фирмените решения се вземат най-малко 4-5 годишно страната 

 



Учредяване на ООД в Германия 
 

 
•  Информация в местната търговска камара 
•  Проучване за име на фирма 
•  Сключване на учредителния договор 
•  Внасяне на капитала в сметка на компанията 
•  Декларация на управителя 
•  Заявление за регистрация в търговския регистър 
•  Подаване на документи в регистъра 
•  Проверка от съда по вписванията 
•  Решение на съда по вписванията (регистрация, междинно решение, 

отхвърляне) 
• Вписване в търговския регистър  
• Публикуване в държавен вестник 
• Регистрацията на фирмата 
• Данъчна регистрация 

 
 



Благодаря за вниманието! 
 


