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Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Indiji 
 
Postopki odprtje/prijave podjetja se nekoliko razlikujejo od zvezne države do zvezne države. V 
nadaljevanju je opisan postopek za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (Pvt Ltd) v zvezni 
državi Delhi (osnovni ustanovitveni kapital 100.000 INR oz. cca 1300 EUR). 
 

Korak  Trajanje  Stroški (28.3. 2018:  
1 EUR = 80 INR) 

1  Pridobitev digitalnega podpisa od kvalificiranega 
overitelja 
Ustanovitelji morajo pridobiti digitalni podpis 
(Class-II Digital Signature Certificate) pri eni od 
kvalificiranih agencij, ki jih potrdi Ministrstvo za 
zadeve družb MCA (Ministry of Corporate Affairs). 
To so NIC, E-Mudhra, MTNL Trust line idr.  

1-3 dni  700 INR do 2.500 
INR za vsak podpis  

2  Pridobitev identifikacijske številke direktorja 
(DIN) pri MCA 
Vsaka družba z omejeno odgovornostjo mora 
imeti vsaj 2 direktorja in vsak mora imeti številko 
DIN. Vloga se odda on-line na portalu MCA skupaj 
s fotografijo in skenirano kopijo dokazil o 
identiteti in o prebivanju, ki ni starejše od dveh 
mesecev.  

1 dan  500 INR za vsak DIN  

3  Preverjanje in rezervacija imena družbe pri 
registru družb 
Za preverjanje in rezervacija imena družbe pri 
registru družb (Registrar of Companies – ROC) se 
vloži vloga on-line na spletni strani MCA na e-
obrazcu INC-1. Ime je mogoče rezervirati za 60 
dni.  

2-7 dni  1.000 INR  

4  Vloga za vpis v register družb pri registru družb z 
plačilom ustreznih taks:  
Vloga za registracijo družbe mora biti vložena 
elektronsko na predpisanem obrazcu SPICe Form 
INC-32, skupaj s prilogami: memorandum of 
association (družbena pogodba), memorandum of 
articles (statut družbe) in obrazec DIR-12 (podatki 
o imenovanju direktorjev in ključnih vodstvenih 
kadrov).  

okoli 5 dni  7.703 INR 
(male družbe)  

5  Izdelava žiga družbe  
Od leta 2013 poslovanje z žigom ni več obvezno, 
vendar se v praksi še široko uporablja in v 
nekaterih upravnih postopkih (ECIS, PAN) tudi še 
pogosto zahteva.  

1 dan (hkrati s 
prejšnjim 
postopkom )  

500-1.000 INR  
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6  Pridobitev številke stalnega računa PAN 
(Permanent Account Number) Vloga se odda on-
line na predpisanem obrazcu 49A.  
Pridobitev številke davčne številke TAN (Tax 
Account Number) Vloga se odda on-line na 
predpisanem obrazcu 49B. 
 
Po zaključku prijave SPICe (ki vključuje določene 
reference na PAN in TAN), se avtomatsko 
vzpostavi povezava SRN (service request number), 
preko katere se v 2 dneh vloži prijava za PAN in 
TAN.  

7-10 dni  PAN: 93 INR + davek 
TAN: 55 INR + davek 

7  Odprtje bančnega računa družbe pri komercialni 
banki 
Vse družbe morajo odpreti bančni račun. 
Postopek je praviloma brezplačen.  

2-4 dni  brezplačno  

8  Prijava na Sklad za zaposlovanje EPFO 
Delodajalec mora vložiti online vlogo za prijavo  
na EPFO (Employees' Provident Fund 
Organization) 

1 dan (hkrati s 
prejšnjim 
postopkom )  

brezplačno  

9  Prijava zaposlenih v sistem socialnega varstva pri 
ESIC 
Prijava se vloži on-line pri državni zavarovalni 
družbi ESIC (Employees' State Insurance 
Corporation) na obrazcu Form 01. Izdajo se 
začasne kartice (ESI Cards) 

1 dan (hkrati s 
prejšnjim 
postopkom )  

brezplačno  

10  Prijava zavezancev za DVD/VAT  in za GST  
Prijava se vloži on-line na spletni strani Oddelka za 
trgovino in davke (Department of Trade and 
Taxes, Government of NCT of Delhi) 

okoli 9 dni 
(hkrati s 
prejšnjim 
postopkom )  

NA 

11  Prijava začetka poslovanja inšpektoratu pri 
Oddelku za delo  
Družba mora on-line prijaviti začetek poslovanja 
inšpektoratu Oddelka za delo (Department of 
Labor - Government of NCT of Delhi)  

hkrati s 
prejšnjim 
postopkom  

brezplačno  

 
 
Koristne informacije:  

- Ministry for Corporate Affairs of India 
- Invest India 
- Doing business 2018 – India (stran 5-23) 

 
 
 
Datum: 29. marec 2018 
 
Pripravila: 
Mateja Vodeb Ghosh 
Veleposlaništvo Republike Slovenije New Delhi 

https://epfindia.gov.in/site_en/
http://www.esic.in/ESICInsurance1/ESICInsurancePortal/PortalLogin.aspx
http://dvat.gov.in/website/home.html
http://www.mca.gov.in/
https://www.investindia.gov.in/
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Profiles/Country/IND.pdf

