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LÜKSEMBURG’DA ŞİRKET KURMAK
Şirket, noterden alınmış gerçek belge ile kurulur ve belge imzalanır imzalanmaz,
yürürlüğe girer.
Ayrıca, şirketi resmi ticari sicile kaydetmek ve şirket sözleşmesini resmi gazetede
yayınlamak noterin sorumluluğudur.
Her noter ya da hukuk bürosu, kanunla istenen tüm maddeleri içeren şirket
sözleşmesinin bir örneğine sahiptir. Genellikle Fransızca ya da Almanca olarak-sıkça
İngilizce çeviri ile tasarlanır.

Adımlar:

1) Hangi tip şirketin kurulacağına karar verilir:
• S.A: (halka açık sınırlı sorumlu şirket)
• SARL: (özel sınırlı sorumlu şirket) vb.

2) Bir isim
seçin ya da eğer isim <<mevcutsa>> avukatınız/noter onaylarsa 2 ya da 3 isim bile olabilir

3) Seçilen sermaye (SARL için minimum 12.500 EUR ve S.A için 31.000 EUR)
a) ya nakit olarak: o zaman noter banka tarafından verilen ve sözü edilen

miktarın ödendiğini ve noter belgesi imzalanana kadar bloke edildiğini onaylayan, banka tarafından verilen bir <<bloke etme belgesi>> ister.
Bilginiz olsun: <<KYC>> kuralları göz önüne alınacak olursa bir banka hesabı oluşturmak
günler sürebilir!
b) ya da ayni olarak ödenir: O zaman noter, değerlendirmenin doğru olduğu ile

ilgili bir kanıt ister hatta (S.A) yetkili bir denetçiden rapor ister.
Sermaye, herhangi bir döviz cinsinden ifade edilebilir!

4) Kayıtlı ofis nerede?
Mülkleri ya kiralayabilir/satın alabilirsiniz ya da yetkili bir profesyonel ile yerleştirme
anlaşması imzalayabilirsiniz. Şirketimiz bu hizmeti verir. Lütfen teklif isteyin!

5) Diğer sorular:
• Kurucu hissedar (lar) kim olacaktır? (Vekâletle bir avukat tarafından temsil edilebilir)
• Faaliyetler ne olacak?

6) Şirketi kim yönetecek?
• Eğer tek bir hissedar varsa, S.A tek bir yöneticiye sahip olabilir.

		

Aksi halde, minimum 3 yönetici istenir.

• SARL, en az 1 yönetici ile idare edilir.

Faaliyetlere bağlı olarak, iş ruhsatı gerekebilir. Böyle bir ruhsat, müdürün/yöneticinin
niteliklerine göre verilir.
Eğer böyle bir ruhsat istenmezse, herhangi bir kişi –ikamet eden ya da etmeyenatanabilir. Şirket bile olabilir.
Bankacılık/sigorta faaliyetleri için özel ruhsatlara ihtiyaç vardır.
Kurulduğunda, yıllık hesaplar oluşturmalıdır: bilanço vb ve ticaret sicili ile birlikte kısa
bir örnek verilir
Eğer ciro 6,25 milyonu geçerse ve bilanço 3,12 milyon ise ve/veya eğer 50’den fazla
tam zamanlı çalışan bordrolu ise, bilanço ile denetlenir.
Ve tabii ki yıllık vergi beyanı, vergi dairesine verilir.

˂˂Avrupa’daki
merkezinizi Lüksemburg
olarak seçerseniz,
şirketimiz ve ortakları
size yardımcı olmaktan
şeref duyacaklardır. ˃˃
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