Informacje dot. wspólnego portalu rejestrowego krajów związkowych w
Niemczech

Za pomocą usługi wspólnego portalu rejestrowego krajów związkowych niemiecki
wymiar sprawiedliwości oferuje od dnia 01.01.2007 możliwość wglądu do Rejestru
Handlowego wszystkich krajów związkowych z każdego skomputeryzowanego
miejsca pracy pod adresem www.handelsregister.de.
Zadanie rejestrów handlowych prowadzonych przez sądy rejonowe polega na
ujawnianiu informacji o istotnych stosunkach prawnych przedsiębiorstw. Służą więc
one zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu handlowego z kupcami.

Rejestr handlowy jest podzielony na
I) Dział A (HRA), przeznaczony do wpisu
-

jednoosobowych firm handlowych (e.K.)

-

spółek jawnych handlowych (oHG)

-

spółek komandytowych (KG) oraz

-

europejskich związków interesów ekonomicznych (EWIV),

II) Dział B (HRB), przeznaczony do wpisu
-

spółek akcyjnych (AG),

-

spółek komandytowo-akcyjnych (KGaA),

-

spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH),

-

spółek europejskich (SE),

-

towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (VVaG) oraz

-

towarzystw funduszy emerytalnych wzajemnych (PVaG).

Oprócz Rejestru Handlowego portal oferuje również dane z rejestrów spółdzielni i
rejestrów partnerskich oraz częściowo również z rejestrów stowarzyszeń.
Nawet bez znajomości numeru podmiotu w rejestrze mogą Państwo wyszukiwać
dane precyzyjnie według zarejestrowanych przedsiębiorstw i firm jednoosobowych.
Treść rejestru jest udostępniana w różnych formach prezentacji jako dokument pdf i
można ją zapisywać oraz drukować.

Portal oferuje w szczególności:
-

aktualny odpis z rejestru, zawierający przegląd wszystkich aktualnie
obowiązujących wpisów,

-

odpis chronologiczny, zawierający wszystkie dane od momentu przejścia na
prowadzenie

rejestru

w

formie

elektronicznej,

-

odpis historyczny, zawierający wszystkie dane obowiązujące do momentu
przejścia na prowadzenie rejestru w formie elektronicznej,

Odpisy zawierają, między innymi, informacje o: nazwie firmy, formie prawnej,
oddziałach,

przedmiocie

działalności,

siedzibie,

osobach

uprawnionych

do

reprezentacji oraz ewentualnie kapitale zakładowym przedsiębiorstwa. Portal
gwarantuje, że udostępnione do wglądu dane są zawsze aktualne.

Ponadto portal rejestrowy umożliwia wywoływanie dokumentów, które zostały
przesłane do sądu rejestrowego drogą elektroniczną, i które należą do tzw. tomu
specjalnego. Są to, na przykład, zgłoszenia do rejestru, listy wspólników oraz statuty
spółek kapitałowych. Oprócz tego mogą Państwo zasięgnąć informacji o aktualnych
ogłoszeniach rejestru handlowego.

Rejestracja

w portalu

wyszukiwanie

według

rejestrowym

jest

poszczególnych

bezpłatna. Bezpłatne
firm,

wgląd

w

dane

jest

również

podmiotów

odpowiedzialnych za przedsiębiorstwa oraz korzystanie z ogłoszeń rejestru
handlowego.
Według

nr

400

wykazu

opłat

ustawy

o

kosztach

administracji

wymiaru

sprawiedliwości opłata za wywołanie danych z rejestrów wynosi 4,50 Euro za każdą
kartę rejestru. Według nr 401 wykazu opłat ustawy o kosztach administracji wymiaru
sprawiedliwości opłata za wywołanie dokumentów wynosi 1,50 Euro za każdy
wywołany plik. Wydatków nie pobiera się.

Na koniec miesiąca biuro serwisowe rozsyła za pośrednictwem poczty elektronicznej
dokument rozliczenia opłat.

Oprócz parametrów dotyczących wywoływanych

danych, z dokumentu rozliczenia wynika również kwota do zapłaty. Ponadto
dokument rozliczenia zawiera własne sygnatury akt użytkownika, które mogą zostać
podane przy wywołaniu karty z rejestru. Następnie drogą pocztową zostaje przesłana
faktura na przypadającą do zapłaty kwotę. Alternatywnie możliwe jest również
skorzystanie z przelewu w systemie SEPA.

Zgłoszenie jest dokonywane online. W tym celu należy wypełnić formularz
zamieszczony na stronie internetowej w części Rejestracja (Registrierung). Należy
tutaj również wprowadzić od razu żądany identyfikator, składający się z nazwy
użytkownika

i

hasła.

Z

wprowadzonych

przez

Państwa

danych

zostanie

wygenerowany formularz zgłoszeniowy, który należy podpisać i przesłać do biura
serwisowego wspólnego portalu rejestrowego krajów związkowych przy Sądzie
Rejonowym w Hagen.

Po sprawdzeniu zgłoszenia otrzymają Państwo od biura serwisowego drogą
pocztową informację o aktywowaniu Państwa identyfikatora. Po otrzymaniu tej
informacji będą Państwo mieć możliwość wyszukiwania informacji we wszystkich
danych rejestrowych wszystkich 16 krajów związkowych.
W przypadku zmiany Państwa danych, mogą Państwo również wprowadzić te
zmiany online w części Dane użytkownika (Nutzerdaten) .

