
 
Informacje na temat wspólnego internetowego rejestru handlowego krajów 

związkowych w Niemczech 

 

Wspólny internetowy rejestr handlowy krajów związkowych oferuje od dnia 

01.01.2007 r. na stronie www.handelsregister.de dostęp do rejestrów sądowych 

wszystkich krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec w dowolnym 

momencie i z dowolnego komputera.  

Zadaniem prowadzonych przez sądy rejonowe rejestrów handlowych jest 

udostępnianie informacji o istotnych stosunkach prawnych. Zapewnia on więc 

bezpieczeństwo obrotu prawnego z podmiotami handlowymi. 

 

Rejestr handlowy dzieli się na następujące działy 

I) Dział A (HRA) dla  

- osób prowadzących jednoosobową działalność handlową (e.K.) 

- otwartych spółek handlowych (oHG) 

- spółek komandytowych (KG) oraz 

- europejskich zgrupowań interesów gospodarczych (EWIV), 

II) Dział B (HRB) dla  

- spółek akcyjnych (AG),  

- spółek komandytowo-akcyjnych (KGaA), 

- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), 

- spółek europejskich (SE), 

- stowarzyszeń ubezpieczeń wzajemnych (VVaG) oraz 

- funduszy wzajemnych ubezpieczeń emerytalnych (VVaG). 

Oprócz rejestru handlowego system oferuje też dane z rejestrów towarzystw i spółek 

partnerskich oraz stowarzyszeń. 

Wyszukiwanie konkretnych zarejestrowanych przedsiębiorstw i firm jest też możliwe 

bez znajomości numeru rejestru. Treść rejestru jest udostępniana w różnych formach 

w postaci dokumentu PDF i może być zapisywana na nośnikach danych i 

drukowana. 

 

System oferuje w szczególności możliwość: 

- sporządzania aktualnych wydruków wraz z zestawieniem wszystkich 

aktualnych wpisów i informacji,  

http://www.handelsregister.de/


- sporządzania wydruków chronologicznych zawierających wszystkie dane od 

dnia przejścia na elektroniczną formę prowadzenia rejestru, 

- sporządzania wydruków historycznych zawierających wszystkie dane do dnia 

przejścia na elektroniczną formę prowadzenia rejestru oraz 

- sporządzania plików XML zawierających strukturyzowaną treść rejestru z 

danymi aktualnego wydruku i wydruku chronologicznego na potrzeby dalszej 

automatycznej edycji. 

 

Wydruki zawierają m. in. informacje o nazwie firmy, formie prawnej, oddziałach, 

przedmiocie działalności, siedzibie, osobach uprawnionych do reprezentacji i w 

odpowiednich przypadkach o kapitale zakładowym przedsiębiorstwa. System 

zapewnia w każdej chwili aktualność dostępnych danych.  

 

Oprócz tego internetowy rejestr umożliwia odczyt dokumentów przesłanych do 

rejestru na drodze elektronicznej i należących do tak zwanego zbioru dodatkowego, 

takich jak np. zgłoszenia do rejestru, listy wspólników i statuty spółek kapitałowych. 

Ponadto możliwe jest uzyskiwanie informacji o aktualnych obwieszeniach z rejestru 

handlowego. 

 

Korzystanie z internetowego rejestru jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. 

 

 


