Almanya'daki tüm eyaletlerin ortaklaşa kayıt portalı ile ilgili bilgiler

01.01.2007 tarihinden itibaren www.handelsregister.de adresinde sunduğu tüm
eyaletlerin ortaklaşa kayıt portalı sayesinde Alman Adliyesi bilgisayarın bulunduğu
her ortamdan tüm eyaletlerin ticari sicillerine ulaşım imkânı vermektedir.
Yerel mahkemelerde tutulan ticaret sicillerinin görevi işletmeler arasındaki temel
hukuki ilişkileri ortaya koymaktır. Bu nedenle sistem ticaret erbabı arasındaki
güvenliği sağlamaya yöneliktir.

Ticaret Sicili şu bölümlere ayrılmıştır
I) Bölüm A (HRA)
-

Şahsi Müteşebbisler (e.K.)

-

Açık Ticari Şirketler (oHG)

-

Komandit Şirketler (KG) ve

-

Avrupa İktisadi Amaçlı Çıkar Birliği (EWIV),

II) Bölüm B (HRB)
-

Anonim Şirketi (AG),

-

Hisse Dağılımlı Komandit Şirket (KGaA),

-

Sınırlı Sorumlu Şirket (GmbH),

-

Avrupa Şirketi (SE),

-

Karşılıklılık Esasına dayanan Sigorta Birliği (VVaG) ve

-

Karşılıklılık esasına dayanan emeklilik fonları (PVaG).

Ticaret sicilinin yanı sıra sistemde kooperatif ve ortaklık sicili ile kısmen de dernek
sicillerinden gelen kayıtlar sunulmaktadır.
Artık ticaret sicil numarasını bilmeden de kayıtlı işletme ve firmaları belirli bir amaç
doğrultusunda arayabilirsiniz. Ticaret sicilinin içeriği farklı sunum biçimlerinde pdf
belgesi olarak sunulmaktadır ve kaydedilebilir veya yazıcıdan çıkışı alınabilir.

Şu hizmetler sunulmaktadır:
-

En son kayıtların yer aldığı özet tablo halinde güncel çıktı

-

Elektronik kayıt ortamına geçildikten sonra gerçekleşen tüm verileri içeren
kronolojik çıktı

-

Elektronik çıkış ortamına geçilmeden önce gerçekleşen tüm verileri içeren
tarihi çıktı
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Bu çıktılar firma, firmanın hukuki biçimi, şubeleri, iştigal konusu, merkezi, temsile
yetkili şahıslar ve duruma göre şirketin ana sermayesi hakkında bilgi sunmaktadır.
İncelenen verilerin güncel olduğu teminat altına alınmıştır.

Bunun yanı sıra kayıt portalı, ticaret sicil mahkemelerine elektronik ortamda
gönderilen belgelerin ve başka bir deyişle özel bantta yer alan belgelerin, örneğin
sicil başvuruları, ortaklar listesi ve sermaye şirketlerinin ana kuruluş sözleşmeleri gibi
bilgilerin ekrana getirilmesine de izin verir. Bunun haricinde en güncel ticaret sicil
beyanları hakkında da bilgi alabilirsiniz.

Kayıt portalına kaydolma işlemi ücretsizdir. Ancak firmalar hakkında yapılan
araştırmalar, ticaret sicil verilerinin incelenmesi ve ticaret sicilinde yapılan beyanların
kullanımı ücrete tabidir.
Adli idare masrafları kararnamesinin 400 nolu masraflar listesi uyarınca sicil
kayıtlarının indirilme masrafı 4,50 EUR dur. Adli idare masrafları kararnamesinin 401
nolu masraflar listesi uyarınca sicil kayıtlarından her belgenin indirilme masrafı 1,50
EUR dur.
Harc masrafları (=harcamalar) alınmıyacaktır.

Her ay sonu itibarı ile servis birimi E-Mail ile alınan hizmetler için ödenecek bir belge
gönderir. Bu belgede ekrana getirilen verilerin yanı sıra bu talimatname
doğrultusunda ödenecek miktar da yer alır. Gönderilen belge ticaret siciline ulaşmak
için kullanılan kullanıcıya ait referans numarasını da içerir. Daha sonra da ödenecek
miktar ile ilgili fatura posta yolu ile gönderilir.
Alternatif

imkan

olarak

temel

otomatik

ödeme

prosedürüne

(SEPA-Basis-

Lastschriftverfahren) katılmaktır.

Kayıt işlemi online olarak yapılır. Bunun için kayıt bölümünde yer alan web formunu
doldurmanız gerekecektir. Bu amaçla kullanıcı ismi ve seçtiğiniz şifreden oluşan giriş
şifresini de girmelisiniz. Girdiğiniz veriler oluşturularak bir kayıt formu hazırlanır, bu
formu imzalayarak Hagen’de bulunan Yerel Mahkemenin ortak kayıt portalına ait
hizmet birimine göndermeniz gerekmektedir.
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Kayıt başvurunuz incelendikten sonra hizmet birimi size kullandığınız şifrenin serbest
bırakıldığına dair bir açıklamayı posta yolu ile gönderir. Böylece artık 16 eyalete ait
tüm ticaret sicillerinde inceleme yapabilirsiniz.

Verilerinizde meydana gelen değişiklikleri daha sonra yine online olarak kullanıcı
verileri alanından kendiniz gerçekleştirebilirsiniz.

