1/1

GmbH & Co. KG
2018. április
A GmbH & Co. KG a betéti társaság egy különleges fajtája, ahol a beltag egy Kft. Így a normál
esetben korlátlanul és teljes magánvagyonával felelő beltag csak a Kft. törzstőkéjével
valamint ennek vagyonával felel. Mivel a kültagoknak csak korlátolt felelőssége van, a GmbH
& Co. KG egy olyan teljes mértékben korlátolt felelősségű személyegyesítő társaság, ahol
senki sem felel magánvagyonával.
Vállalkozási forma: Személyegyesítő társaság
Társasági tagok száma: akár egyszemélyes társaság is lehet, ha ez a személy egyidejűleg a
GmbH (beltag) ügyvezetője és kültag is
Vállalat tevékenysége: Bármilyen kereskedelmi tevékenység; szabadúszó, valamint
tudományos és művészi foglalkozások kivételével
Felelősség: A beltag (Kft.) teljes vagyonával (törzstőke + Kft. vagyona, magánvagyonnal
nem) korlátlanul, a kültag betétje mértékében korlátoltan felel
Törzstőke: A Kft. alapításához legalább 25.000 Euro, amiből 12.500 Eurót alapításkor be kell
fizetni. A betéti társasághoz nem szükséges minimális tőke.
Társasági szerződés: Két társasági szerződésre van szükség (az egyik közjegyzői okirattal a
Kft (GmbH) alapításához, a másik formai követelmények nélkül a GmbH & Co KG
alapításához)
Alapítási költségek: 740 Eurótól (min. 240 Euro (GmbH & Co KG) + min. 500 Euro (GmbH))
Bejelentés a cégjegyzékbe: Szükséges
Fontosabb bejelentési kötelezettségek: Cégjegyzék, Iparűzési hivatal, Adóhivatal, Ipari és
Kereskedelmi Kamara/ Kézműves Kamara
Könyvvezetés: Kettős könyvelési, mérlegkészítési kötelezettség, valamint leltárazás mindkét
vállalkozásnál, közzétételi kötelezettség
Jogképesség: Teljesen jogképes, különböző jogokra tehet szert, perelhet és perelhető
Ügyvezetés: Általában a GmbH ügyvezetője által
Fizetendő adók: Társasági adó, iparűzési adó és általános forgalmi adó, valamint minden
társasági tag után jövedelmi adó és társasági adó (utóbbi csak a jogi személyeknek)

Vonatkozó jogszabályok: §§161-177a HGB, §§110-122 HGB, GmbHG, GewO

Felelősségkizárás: A fenti tájékoztatót a lehető legnagyobb alaposságra törekedve állítottuk
össze. A Kamara nem vállal felelősséget az információk felhasználásából származó semmiféle
veszteségért, illetve kárért.
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