Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Turčiji
Limited Sirke (LS)
Osnovni Kapital 2.500 TL
Sedež: Istanbul

Korak

Trajanje

Stroški

Predložitev izjave ustanoviteljev in akta o ustanovitvi v MERSIS
Ustanovitelji po elektronski poti pošljejo dokumente v elektronski
centralni register MERSIS

(on-line
postopek)

brezplačno

Priprava vloge za registracijo in notarska overitev dokumentov
Družbeniki akt o ustanovitvi overijo pri notarju. Za vpis družbe v
register so potrebni naslednji overjeni dokumenti:
izjava ustanoviteljev (izvirnik).
akt o ustanovitvi (4 kopije in izvirnik).
podpisi zastopnikov družbe (2 kopiji).
izjava direktorja o prevzemu funkcije, če ta ni družbenik (1 kopija).
pooblastilo odvetniku, ki vodi postopek ustanovitve (po potrebi).
kopije osebnih izkaznic direktorja in družbenikov (1 kopija).

1 dan

okoli 1700 TL

Pridobitev davčne številke
1 dan
Pred registracijo družbe ustanovitelji pri krajevno pristojnem davčnem
uradu pridobijo davčno številko, ki je potrebna za odprtje bančnega
računa in plačilo osnovnega kapitala.

brezplačno

Depozit 0,04 % kapitala pri Halk Bankasi
Ustanovitelji pri državni banki Halk Bankasi vplačajo na račun urada
za konkurenco 0,04% osnovnega kapitala družbe.

1 dan

0.04%
vrednosti
osnovnega
kapitala

1 Depozit najmanj 25% osnovnega kapitala družbe
1 dan
Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo bančni račun in plačajo
najmanj 25% osnovnega kapitala družbe. Preostanek zneska je treba
plačati v skladu z določbami akta o ustanovitvi, vendar najkasneje
dve leti od registracije družbe.

brezplačno

2 Vpis v trgovinski register
Vlogi za vpis v register se priložijo:
obrazec »obvestilo o ustanovitvi« (kurulus bildirim formu) in obrazec
»podjetje« (taahhutname) (3 kopije);
izjava ustanoviteljev (3 kopije);
akt o ustanovitvi (4 kopije);
potrdilo o vplačilu 0,04% kapitala in potrdilo o vplačilu najmanj 25%
kapitala ;
podpisi zastopnikov družbe (2 kopiji);
izjava direktorja o prevzemu funkcije, če ta ni družbenik (1 kopija);
potrdilo o plačani članarini gospodarske zbornice;
fotografije družbenikov v velikosti slike za dokument (1 kopija);
pooblastilo odvetniku, ki vodi postopek ustanovitve (po potrebi).

2.000 – 4.000
TL

2 dni

Trgovinski register obvesti o ustanovitvi nove družbe Davčno upravo
in Upravo za socialno varnost in objavi ustanovitev družbe v uradnem
listu.
3 Potrditev poslovnih knjig pri notarju
Zakon predpisuje 6 poslovnih knjig, ki morajo biti potrjene pri notarju.
Notar na koncu postopka obvesti krajevno pristojni davčni urad.

1 dan (hkrati s okoli 500 TL
prejšnjim
postopkom)

4 Prevzem davčne številke in številke socialnega zavarovanja,
registracija zaposlenih
Trgovinski register obvesti o ustanovitvi nove družbe Davčno upravo
in Upravo za socialno varnost; zaradi pospešitve postopka v praksi
ustanovitelji v postopku sodelujejo.
Na koncu postopka družba dobi davčno številko in številko
socialnega zavarovanja za družbo.
Družba pri Davčni upravi in Upravi za socialno varnost registrira
zaposlene sama.

1 dan

Vir: Svetovna banka 2016

Več o poslovnem okolju Turčije

brezplačno

