
 

هر آنچه باید در مورد اقامت و راه اندازی کسب و کار 

 در آلمان بدانید

 

دارای شرکت و کسب و  تواند   می ملیت و نژادی با هر  هر شخصی طبق قوانین اقامتی کشور آلمان،

مدیر اجرایی این شرکت، اگرفاقد اقامت آلمان باشد، باید برای اخذ اقامت این   در آلمان باشد، ولی کار

نیز اگر چنانچه تمایل به حضور در آلمان و ( سهامداران)همچنین سایر صاحبان شرکت . اقدام نماید کشور

به این . اقدام نمایند اقامت آلمان بایست برای اخذ  می ماه داشته باشند ۳بیشتر از  انجام کارهای اجرایی

 Aufenthaltserlaubnis für selbständige) .شود  گفته می اشتغالی خودنوع اقامت، اقامت از نوع 

Tätigkeit) 

اگر کارآفرین از کشوری خارج از اتحادیه اروپا قصد شروع کسب و کار خود در آلمان را داشته باشد، یا اینکه 

اقدام کند تا از لحاظ بایست برای دریافت اقامت آلمان  ای در آلمان داشته باشد، می تمایل به افتتاح شعبه

اکثر این کارآفرینان باید درخواست خوداشتغالی . مجاز به انجام فعالیت اقتصادی در این کشور باشد  قانونی

تنها تعداد محدودی از . های آلمان در کشور زادگاه خود ارائه دهند خود را از طریق سفارت یا کنسول

بدون ویزا  د که برای سفر به آلمان جهت کسب و کار خود باشن  های خارج از اتحادیه اروپا مجاز می کشور

وارد آلمان شوند مانند استرالیا، اسرائیل، کانادا، نیو زیلند، کره جنوبی، و آمریکا که حتی افراد مقیم همین 

 باشند  آلمان می  در آلمان نیازمند دریافت اقامت قانونی  ها نیز برای کار و زندگی کشور

  شروط زیر برآورده شود گردد که   به شخص کارآفرین اهدا می  ون زمانیاقامت به صورت قان

 به عنوان مثال ، . برای کسب و کار مورد نظر در منطقه وجود داشته باشد منافع اقتصادی یا نیازی بومی

ممکن است منطقه ای از وجود یک نوع کسب و کار خاص مثل هتل اشباع شده باشد و تمایلی برای جذب 

 ذار در این زمینه نداشته باشدسرمایه گ

 یا ظرفیت بالقوه باال برای کسب و کار و سرمایه گذاری مورد نظر وجود داشته  های مثبت اقتصادی پیامد

 ،)ای در آینده قابلیت استخدام افراد زیادی را داشته باشد به عنوان مثال، ممکن است ایده. )باشد

 کارآفرین باید توان مالی اجرای ایده . )تضمین شده باشدکارآفرین  تامین مالی کسب و کار و زندگی

 )خود و خانواده خود را دارا باشد  های شخصی کاری خود و نیز تامین هزینه

http://www.lifeingermany.ir/
http://www.lifeingermany.ir/


 .بنابرین بیزینس پلنی به شما اجازه اقامت آلمان را خواهد داد که بتواند خصوصیات فوق را تامین نماید

 .توان به صورت زیر نام گذاری کرد امت آلمان را میهای تاثیر گذار برای اخذ اق اصوال فاکتور

  سرمایه گذار، مسلماً تحصیالت آکادمیک به عنوان یک امتیاز برای اخذ / پیشینه تحصیلی شخص کارآفرین

 .میشود  اقامت آلمان تلقی

 یا آلمانی  انگلیسی  به زبان خارجی  آگاهی  

 عنوان یک فاکتور بسیار مهم برای اخذ اقامت آلمان تلقیاِی صاحب کسب و کار نیز به  سابقه کاری و حرفه  

  .به خصوص اگر این سابقه کاری با طرح و برنامه کاری شخص بزرگان در آلمان منطبق باشد. میشود

  همچنین موفقیت کاری و گردش مالی خوب شرکت ایرانی

 باشد به ویژه   ین اخذ اقامت میهای بسیار مهم برای تضم  دیگر از ویژگی  تعامالت تجاری بین المللی یکی

اقتصاِد صادرات محور آلمان همواره به . باشد  اروپایی و علی الخصوص آلمانی های  اگر این تعامالت با شرکت

باشد و این تعامالت اقتصادی مصداقی بر توانایی   دنبال جذب خریداران عمده محصوالت تمام شده خود می

 .باشد  ور آلمان میکار آفرین برای تامین این نیاز کش

 های تعیین کننده برای تضمین گرفتن اقامت آلمان  دیگر از شاخصه  میزان سرمایه گذاری در آلمان یکی

بیزینس پلن بیشتر باشد،   باشد، هر چه میزان سرمایه گذاری در ابتدا و گردش مالی برنامه ریزی مالی  می

 .شانس اخذ اقامت نیز بیشتر خواهد بود

 شرکت . دیگر از فاکتور هاست  اولیه شرکت با مسئولیت محدود در آلمان نیز یکی میزان سرمایهGmbH 

نصف این   شما میتواند در ازای مسئولیت محدود بیست و پنج هزار یورویی با دوازده هزار و پانصد یورو یعنی

 .یا با مبالغ باالتر افتتاح شود مبلغ 

 های اخذ اقامت در آلمان به حساب میاید،  مهمترین شاخصهاز   میزان استخدام نیروی کار، به عنوان یکی

این استخدام میتواند در ابتدا یا در سال دوم و سوم . در سطح محدودی باشد فروش حتی اگر میزان خرید و 

در کّل هر چه چشم انداز استخدام نیروِی کار به صورت بالفعل و بالقوه بیشتر باشد، شانس . صورت بگیرد

 .خواهد بوداقامت باالتر 

 هاِی مورد ارزیابی تلقی دیگر از فاکتور  های کارآموزِی کشور آلمان یکی میزان آموزش نیروی کار در برنامه  

 .میشود

  میزان سهم شرکت آینده شما در نو آوری و تحقیق نیز یک فاکتور بسیار جذاب برای کشور آلمان است که

 .حدودی جبران کندمیتواند اثرات سوِئ سرمایه گذاری ناکافی را تا 

های باال به یک جا در یک  فاکتور  تمامی الزم نیستشویم، برای اخذ اقامت آلمان  در پایان یاد آور می

ها دارای وزن خاص خود در منطقه مشخصی از آلمان  هر کدام از این فاکتور. بیزینس پلن تامین شود

حال  . بیزینس اخذ اقامت کار آفرین را تامین نمودباشد که باید با یک آنالیز درستِ مکانی برای شروع   می

 :وظیفِه اعطای اقامت آلمان را به صاحبان سرمایه بر عهد دارند  هایی باید دید چه سازمان

، اداره توسعه کسب و  Ausländerbehörde اداره امور مهاجران های چهار سازمان به نام  به طور کلی

در کشور آلمان مسئول  Botschaft  سفارت آلمان ، و IHKاق بازرگانی،اداره ات Wirtschaftsförderung کار

به نوبه  سازمان  ۴نظر هر کدام از این . باشند  می اقامت آلمان پردازش اطالعات و مدارک شما برای اخذ

به این صورت است که مدارک در ابتدا   مسیر قانونی. باشد  خود در مسیر دریافت اقامت بسیار مهم می

سازمان دیگر مورد بررسی نهایی قرار  ۳گردد و سپس توسط   توسط سفارت آلمان پردازش اولیه می

صمیم گیری، تصمیم نهایی را اعالم گیرد، و در نهایت اداره امور مهاجرین به عنوان آخرین مرجع ت  می

های ذیصالح را برای  مسلماً اینکه طرح کسب و کار شما به چه صورت تدوین گردد که سازمان .نماید  می

اعطای اقامت به شما متقاعد کند، و اینکه کدام منطقه، شهر و ایاالت برای ایده شما چه از لحاظ احتمال 

باشد، و در نهایت اینکه مدارک اقامتی شما به چه   سب تر میمنا  پذیرش و چه از لحاظ هزینه زندگی

در کنار این موارد،  .باشد  ای تهیه و ارائه شود، نیازمند تجربه و دانش مکفی در این زمینه می صورت و شیوه

یا   های ذیربط، همیشه به عنوان فاکتوری بسیار مهم در تحقق داشتن اعتبار و ارتباطات قوی در سازمان

 .فرایند اخذ اقامت تاثیر گذار بوده اند تسهیل
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شرطی که در باال به آن اشاره شد   های فوق الذکر بررسی این مساله است که آیا سه وظیفه سازمان 

 گیرد  به این منظور موارد ذیل مورد بررسی قرار می. شوند یا خیر  تامین می

 بودن ایده کسب و کار،  بررسی عملی 

  سرمایه گذار و کارآفرین،تجربه و پیشینه کاری 

 ،میزان سرمایه گذاری و در دسترس بودن سرمایه 

 در منطقه مورد نظر و آموزش کارمندان،  تاثیر بر میزان اشتغال زایی 

 مشارکت در نوآوری، تحقیق، و توسعه در آلمان. 

ا در نظر گرفتن ب -های شما را  که ایده  باشد این باید آلمان در شما  توسعه اقتصادی  تیم  وظیفه اصلی

 در قالب یک طرح کسب و کار قوی مدون کرده و به شما در اجرای این طرح یاری برساند شرایط فوق

تضمین کسب اقامت مشتریان و در مرحله بعد کمک به آنها در اجرای  باید بنابرین هدف در مرحله اول.

 .باشد  نقش یک مجری می های تخصصی کسب و کارشان نه تنها به عنوان یک مشاور بلکه در برنامه

 از دید اداره مهاجرت،کارآفرین کیست؟

 

 :شوند چنانچه  کارآفرین شناخته می صاحبان کسب و کار در خارج از آلمان 

 تجارت مستقلی باشند، عصاحب هر نو 

 شریک تجاری یک کسب و کار قوی باشند، 

 باشند،( و نه کارمند آن)شرکای مدیریت یک شرکت مشارکتی  

اجرایی یا کارمندان مدیریتی با مسئولیت کامل در آن شرکت باشند که به طور کّل ریسک اجرایی و مدیر  

 .ها باشد شرکت متوجه آن  مالی

 

 

 



 شود،  حضور بیزینسی در آلمان به دو دسته تقسیم می

 حضور کوتاه مدت/ اقامت آلمان 

ماه با آلمان رفت و آمد  ۶در طول ( ماه ۳کمتر از )کوتاه   های زمانی بازه  افرادی که به صورت متناوب ولی

 ۵ماه تا  ۶اقدام نمایند که میتواند بین ( business visa type C ) مولتیپلدارند، باید برای ویزای بازرگانی 

 . سال اعتبار داشته باشد

ا از از ویزا ر  بایست اطمینان حاصل نمایید که نوع درستی  قبل از ورود به آلمان با هر هدف کاری، می

. گردند  تقسیم می D و  C  ،B  ،A دسته ۴های شینگن به  در کّل ویزا. کنید  سفارت آلمان درخواست می

 ویزای بیزینسی معموالً از نوع .باشد Multiple یا ، و  Single   ،Double  خود ممکن است C ویزای نوع

 multiple C یا single C باشد  می.  

دهد که برای انجام امور کسب و کار خود به آلمان سفر   شما این امکان را میبه  هر نوع ویزای کاری آلمان

ها یا کنفرانس ها،  مالقات با مشتریان یا شرکای تجاری، حضور در سمینارتواند شامل   این امور می. نمایید

 .ها و سایر امور کاری باشد های تبلیغاتی، حضور در نمایشگاه فعالیت

مسئولیت صدور . نکته ضروری است که مفهوم ویزا با اقامت کامالً متفاوت استدر اینجا یادآوری این 

های  ها و کنسول گری سفارتباشد و   اقامت به عهده اداره مهاجرت کشور آلمان در کشور آلمان می

  .باشند  صدور انواع ویزا را دارا می اختیارآلمان تنها 

 با بازرگان شخص یعنی .نمیکند ایجاد کارآفرین شخص اقامت برای حقی هیچ آلمان تجاری ویزای داشتن

 آلمان کشور در ها آن حقوق از و شود نمی تلقی آلمانی شهروند یا مقیم عنوان به آلمان ویزای داشتن

 خرید مثل. نماید تسهیل خود برای را کار و کسب انجام فرایند میتواند صرفا   بلکه بود نخواهد برخوردار نیز

 برای خود نوبه به بازرگانی ویزای داشتن دیگر طرف از.  غیره و ها سمینار در حضور شرکت ثبت فروش و

 تعامالت واقع در میشود امتیاز باعث چه آن. نمیکند هم امتیاز ایجاد آلمان اقامت برای بازرگان شخص

 .ویزا خود نه گرفته صورت ویزا اخذ واسطه به که است اقتصادی

 

 

 روند درخواست ویزا

تان مراجعه نمایید و مدارک مورد نیاز را   نزدیکترین سفارت یا کنسولگری آلمان در محل زندگی به: گام اول .1

 برای دریافت ویزای کاری استعالم نمایید،

بالفاصله از کامل بودن مدارکتان مطمئن شوید تا از هرگونه ایجاد تاخیر در پروسه اخذ ویزای تان : گام دوم .2

 جلوگیری شود،

 باشد،  هم امکان پذیر می on-line برای ارائه مدارک وقت بگیرید؛ این کار به صورت از سفارت: سومگام  .3

که به شما وقت داده شده است در سفارت حضور یابید و فرم تقاضا و مدارِک مورد نیاز   در زمانی: چهارمگام  .4

 دیگر را به سفارت ارائه نمایید،

 .منتظر تاییدیه سفارت بمانید: گام ششم .5

 نیز باشد می مدت بلند اقامت برای که D نوع ویزای همچنین ویزا انواع تمامی اخذ برای پروسه این

 دارد مصداق



 

 حضور بلند مدت/ اقامت آلمان 

احتیاج دارد، ویزای   تر که شخص برای اشتغال خود در کشور آلمان به آن های طوالنی برای اقامت

. باشد  نیاز می اقامت آلمان دریافت مهاجرت قانون ۱۲بند طبق  و به تبع آن residence visa type Dورود

و بازرگانان تجاری میشود، بلکه  start up های این مساله نه تنها شامل حال کار آفرینان کسب و کار

تقریباً یکسان هستند، نیز شامل   ها که دارای وضعیت مشابهی با نقش شغلی مدیران اجرایی شرکت

های ذیصالح در آلمان ارائه شود و پروسه حقوقی و تجاری اقامت در  به سازمان مدارک زیر باید. شود  می

 :ها تا دریافت اقامت برای کارآفرین پیگیری گردد این سازمان

 آلمان فرم پر شده درخواست اقامت 

 طرح کسب و کار 

 یک صفحه چکیده از کلیات طرح کسب و کار 

 و طرح   میزان سرمایه مورد نیاز، طرح تامین مالیشرکت شامل صورت سود و زیان ،   ایده تامین مالی

 نقدینگی

 گواهی بیمه خدمات درمانی 

 رزومه کاری شامل سوابق و تحصیالت 

 :های زیر تامین میگردد یا خیر این مدارک مورد مطالعه قرار میگیرند تا بررسی شود که آیا معیار

 د دارد؟ای برای ایده کسب و کار وجو آیا عالقه تجاری یا نیاز منطقه 

 آیا تاثیر کسب و کار بر اقتصاد منطقه مورد نظر در آلمان مثبت است؟ 

 باشد؟  از طریق سرمایه یا وام تضمین شده می  مالی  پروژه دارای پشتیبانی 

 اینکه یا باشد، داشته را آلمان در خود کار و کسب شروع قصد اروپا اتحادیه از خارج کشوری از کارآفرین اگر

 لحاظ از تا کند اقدام آلمان اقامت دریافت برای بایست می باشد، داشته آلمان در ای شعبه افتتاح به تمایل

 خوداشتغالی درخواست باید کارآفرینان این اکثر. باشد کشور این در اقتصادی فعالیت انجام به مجاز  قانونی

 از محدودی تعداد تنها. دهند ارائه خود زادگاه کشور در آلمان های کنسول یا سفارت طریق از را خود

 ویزا بدون  خود کار و کسب جهت آلمان به سفر برای که باشند  می مجاز اروپا اتحادیه از خارج های کشور

 همین مقیم افراد حتی که آمریکا و جنوبی، کره زیلند، نیو کانادا، اسرائیل، استرالیا، مانند شوند آلمان وارد

 .باشند  می آلمان  قانونی اقامت دریافت نیازمند آلمان در  زندگی و کار برای نیز ها کشور

 اقامت دائم 

چنانچه پس از این مدت، پروژه کاری موفقیت  باشد  ساله می ۳اقامت از نوع کارآفرینی محدود به یک دوره 

 برای اخذ اقامت دائم  آمیز بود، شخص صاحب کسب و کار قادر به ارائه درخواست رسمی

(Niederlassungserlaubnis) هدف تیم ما همراهی شما برای رسیدن به موفقیت در طول این  .باشد  می

  .دوره می باشد

 

 



کند که که قوانین و شروط هر   ماهیت فدرالی کشور آلمان ایجاب می. البته باید موفقیت کاری تعریف شود

های بررسی عملکرد  عموما معیار ویب گردندشهر و ایاالت، کامال منطبق با نیازهای آن منطقه تعریف و تص

 :باشد که شخص کارآفرین  سال به شرح زیر می ۳کاری باز از 

 خواهد بر نیز ادامه در و بر آماده باشد  خود بر به درستی  های کاری و شخصی از عهده هزینه .1

  آمد

 مدرکی بیمه اداره طرف از یا باشد کرده پرداخت بازنشستگی بیمه( ماه ۰۶) سال ۵ مدت به .2

 .باشد دارا را بازنشستگی حقوق ساله ۵ مزایای از معادل و مشابه

 .بماند باقی آلمان در کار انجام به مجاز همچنان .3

 نیز آلمان کشور در خود اقتصادی دائم فعالیت شروع برای دیگر  کاری الزم های مجوز دارای .4

 (نیاز صورت در. )باشد

 باشد آلمانی زبان از کافی آگاهی دارای .5

 آلمان فدرال جامعه در زندگی سبک و اجتماعی و حقوقی سیستم از ابتدایی آگاهی دارای .6

   باشد

 ۰ باالی عضو هر. )باشد آلمان در خود خانواده و خود برای مکفی فیزیکی زندگی فضای دارای .7

. دارد فضا مربع متر ۲۶ به احتیاج سال ۰ تا ۱ بین عضو هر و مربع متر ۲۱ به احتیاج خانواده سال

 فضای گرفتن نظر در بدون ها فضا این همچنین. باشد می معاف محاسبه از سال ۱ زیر عضو

 (باشد مشترک همه برای تواند می که باشد می حمام و دستشویی,  آشپزخانه برای نیاز مورد

 البته. شود گذرانده باید که دارد وجود نام به هایی دوره ۶ و ۵ های بند مورد در شما صالحیت تعیین برای

 تحت نیز ۱ بند همچنین .شود معاف ها دوره این گذراندن از خاص شرایطی تحت تواند می شخص

 .است اغماض قابل شرایطی

 در موفقیت میزان و بسته به شهر و پروژه   -از موارد  الزم به ذکر است که در بعضی         

 .سال طول بکشد ۵کسب اقامت دائم ممکن است تا  -  کار و کسب انجام

 برنامه با مطابق کامال شخص کار و کسب که صورتی در که باشد می این آلمان اقامت های مزیت از یکی

 یک داشتن صورت در که دارد وجود آلمان دائم اقامت اخذ برای حقوقی های راه همیشه، نرفت پیش

 .یابد دست آن به میتواند موکل خوب مشاوره

 : پردازیم می آلمان در کار و کسب اندازی راه مراحل جز به جز بررسی به حال

 گام به گام راهنمای:  آلمان در کار و کسب اندازی راه

                                  آلمان در اشتغالی خود انواع

 



 

 فعال اشتغال خود صورت به آلمان در توانند  می اروپا اتحادیه از خارج شهروندی حق با افراد حتی  کسی هر عمل، در 

 .باشند

 :دارد وجود اشتغالی خود مختلف نوع ۳ کّل در

 یا فریلنسر کار این صاحب. فریلنس  اشتغالی خود Freiberufler شود  می نامیده 

 یا تاجر کار این صاحب. تجاری اشتغالی خود Gewerbetreibende  شود  می نامیده 

 سیار اشتغالی خود Reisegewerbe-r باشید می سیّار تاجر یک شما  آن در که 

 ادامه در که دارد وجود مشخصی های تفاوت نیز آلمان در  معمولی مشاغل و خوداشتغالی نوع ۳ این ن  میا

 از طبقه کدام در شما نظر مورد کار و کسب که دریابید که است این قدم اولین. پردازیم می آنها به

 .گیرد می قرار فوق های بندی طبقه

 و کاری صالحیت لحاظ از چه را خود نظر مورد شغل های نیاز پیش شما آیا که شود مشخص باید همچنین

 حرفه های نیازمندی آلمان در مورد این به. خیر یا نمایید  می تامین ها نیازمندی سایر لحاظ از چه

Anforderungen an den Berufsstand متفاوت نوعِ  ۳ برای ها نیازمندی و شرایط که آنجایی از. گویند می 

 در شما نظر مورد بازرگانی ایده ببینید که باشد این باید شما برای قدم اولین است، متفاوت خوداشتغالی

 .میگیرد قرار ذیل گانه ۳ موارد از گروه کدام در آلمان

 چیست؟ بازرگانی کار یا تجاری خوداشتغالی

. شود شامل باشد  زایی درآمد شامل که را کاری و کسب هر میتواند Gewerbe بازرگانی لغت آلمان، در

 مقابل در که گویند می نیز stehendes Gewerbe ثابت خوداشتغالی اصطالح به کار نوع این به

 و فریلنس اشتغالی خود تعریف، این در استثنا تنها. گیرد می قرار Reisegewerbe سیّار خوداشتغالی

 طبقه در که هست آلمان در Land- oder Forstwirtschaft tätig کشاورزی و جنگلداری کارهای همچنین

 پایبند Gewerbefreiheit بازرگانی در آزادی قوانین به آلمان کشور. نمیگیرند قرار تجاری اشتغالی خود بندی

 پسندد می که را  شغلی نوع هر که بود خواهد قادر  کسی هر نظری صورت به که  معنی این به است،

 و ها نیاز پیش تجاری مشاغل از  برخی برای  ولی است صورت همین به هم عمل در. برگزیند خود برای

 به تواند می شود می فروش و خرید کاالیی آن در که آزاد شغل نوع هر کل در .شود تامین باید  هایی مجوز

 .خاص شرایطی در مگر شود تلقی تجاری اشتغالی خود عنوان

 چیست؟ فریلنس خوداشتغالی

 مشاوره و آموزش معلمی، نگارش، هنر، دانش، های حوزه در مستقلی مشاغل شامل فریلنس های حرفه

  .باشند  می

 آزاد مشاغل سایر از را آنها که است ای نکته دقیقا این. دارند خدمات ارائه به تمایل تنها ها فریلنسر

 .پردازند  می محصوالت تولید یا تجارت به که سازد  می متمایز( تجاری خوداشتغالی)

 در شدن قبول یا خاص، صالحیتی دانشگاهی، معتبر مدرک بودن دارا به احتیاج فریلنسر یک عمده طور به

 کسب را آلمان در خود اقتصادی فعالیت انجام مجوز بتواند تا باشد  می آلمان در مشخص امتحانات

 باشد شده اخذ نیست آلمانی های سازمان قرارداد تحت که آلمان از خارج جایی در صالحیت این اگر.نماید

 .کرد اقدام مدارک ارزشگذاری برای بایست می



 وجود مالیاتی لحاظ از تجاری خوداشتغالی و فریلنس مشاغل بین نیز دیگری مشخص های تفاوت همچنین

 ارائه و تهیه همچنین. کنند پرداخت Gewerbesteuer تجاری مالیات آلمان در نیست الزم ها فریلنسر. دارد

 مالیاتی سالیانه اظهارنامه و منطقه مالیات ادارات به Nachweise für den Finanzamt درآمد اثبات مدارک

jährliche Steuererklärung صورت یک تنها. دارد تری ساده فرایند تجاری خوداشتغالی با مقایسه در 

 برای فریلنسر اشخاص به مجوز ارائه مسئول منطقه، مالیات اداره. کند می کفایت زیان و سود حساب

  .باشد می اقتصادی کارهای انجام

 

 

 تجاری اشتغالی خود در. است دائم اقامت اخذ زمان مدت در دیگر عمده تفاوت همچنین

 اشتغالی خود در آنکه حال و کند اخذ را  خود دائم اقامت سال ۳ از پس تواند می شخص

 .باشد می سال ۵ زمان این فریلنس

 

 

 چیست؟ سیّار اشتغالی خود

 :میگردند تعریف Reisegewerbe سیّار آزاد مشاغل عنوانه به زیر شرایط تحت مستقل تجاری مشاغل

 انجام مشتریان خود محل در را خود خدمات یا کاال ارائه و خود مشتریان با مالقات گرد، دوره گران معامله 

 برعکس نه و دهند  می

 کار و کسب مکان" از خارج در دهد  می انجام گرد دوره بازرگان یک که ای اقتصادی فعالیت "gewerbliche 

Niederlassung و کسب شده ثبت ثابت مکان تواند  می سیّار بازرگان یک دلیل، همین به. گیرد  می صورت 

 آلمان تجاری قوانین اقتصادی کد ۳ پاراگراف ۴ بند طبق آلمان در"  کار و کسب مکان. " باشد نداشته کار

 است شده تعریف

 نشده کسب هنوز الزم های صالحیت که  زمانی حتی میتواند سیّار بازرگان شرایطی، به بنا و اوقات گاهی

  هایی نیاز پیش باید نیز خاص شرایط این برای حتی صورت هر در  ولی. باشد داشته را  خاصی مشاغل اند،

  .کند تامین را

 وقت تمام یا وقت نیمه صورت به اشتغالی خود

 مورد کار و کسب  اصلی بدنه به نیز دیگری های فعالیت میتوانید شما آلمان، در حضور و اقامت اخذ از پس

 یا پیشنهاد وجود صورت در حتی .نمایید اضافه ذیصالح های سازمان سایر و مهاجرت اداره اجازه با خود نظر

 و آزاد کار کنار در خود برای شرکت  آن کارمند عنوان به را ثابتی شغل توانید  می دیگر شرکتی از کاری قرارد

 خود نوع باید شما که است اهمیت حائز بسیار نکته این ذکر حالت این در اما .باشید داشته خود مستقل

 مهاجرت اداره به و کرده تعیین وقت نیمه یا وقت تمام صورت به کار تخصیص میزان لحاظ از را خود اشتغالی

 .نمایید اعالم ها سازمان سایر و

 یک اینکه یا شماست  زایی درامد  اصلی منبع شما اشتغالی خود آیا که کنید مشخص باید دیگر بیان به

 ۲ در شما برای درمانی خدمات  بیمه هزینه میزان همچنین شماست دیگر کار و کسب برای  کمکی درامد

 .باشد متفاوت است ممکن فوق حالت



 میشود؟ تعریف شما درامدی  اصلی منبع عنوان به شما اشتغالی خود صورت چه در

 از بیشتر گیرید  می نظر در خود اشتغالی خود برای که هفتگی زمان مدت و درآمد میزان که  صورتی در

 .باشد نمی دیگر افراد العمل دستور اجرای به محدود اشتغال خود شخص .باشد دیگرتان شغل

 

 اشتغالی خود انواع برای ها نیاز پیش

 مساله این. کنند تامین را  هایی نیاز پیش باید مشاغل از تعدادی همچنان تجارت، آزادی قانون رغم  علی

 مجوز با مشاغل, selbständige Tätigkeiten im Handwerk تجاری، خوداشتغالی شامل

erlaubnispflichtige Gewerbe ای ضابطه های تخصص نیز و reglementierte Berufe در(. شود  می آلمان در 

  خارجی مدارک صالحیت احراز  رسمی تصدیق بدون حرفه  آن که باشد  می این  معنی به ضابطه جا، این

 حرفه نوع این درطبقه آلمان در  مهندسی و معماری های شغل نمونه عنوان به .داشت نخواهد اجرا اجازه

 ).گیرند  می قرار

 مهارتی مشاغل

 ۳۳ مورد در. شوند  می تقسیم مجوز به نیاز بدون و مجوز اخذ نیازمند دسته ۲ به مهارتی مشاغل آلمان در

  خاصی  شغلی مدرأک آپ استارت کار و کسب صاحب برای باشد،  می مجوز اخذ به نیاز که مهارتی شغل

  رسمی تٔاییدیه یا اشتغالی خود از نوع این برای معادل چیزی یا  علمی ، صنعتی صالحیت. اند شده تعیین

 .شود  می طلب آلمان از خارج از مدرک صالحیت احراز

 مجوز کسب نیازمند که مهارتی مشاغل مورد در را الزم اطالعات آلمان غرب مهارتی مشاغل شورای

  .گذرد می آلمان در ها آپ استارت و کارآفرینان اختیار در باشند  می

 مجوز مدارک توانید  می هستید، دارا را مشاغل از دست این شروع برای الزم های توانایی و صالحیت اگر

 کسب نیازمند خود تجاری شغل برای که اشتغال خود افراد  تمامی. دهید ارائه نام  ثبت برای را خود کاری

 chamber of Crafts and Skilled)  منطقه یدی و تجاری مهارتی مشاغل اداره  در باشند،  می مجوز

Trades) باید شما. است ضروری آلمان در  قانونی صورت به کار و کسب انجام برای کار این. اند شده ثبت 

 .نمایید پر نام ثبت برای نیاز را اداره این مربوطه درخواست فرم

 دسته این. باشد  نمی آلمان در مجوزی به نیاز آنها انجام برای که دارند وجود نیز تجاری مشاغلی همچنین

 مورد در بیشتر اطالعات برای. اند نشده ثبت(  Handwerksrolle)  اداره این ثبت لیست در مشاغل این از

 کنید پیدا رسی دست اداره این در مجوز بدون تجاری مشاغل دایرکتوری به که کافیست تنها مشاغل این

) (verzeichnis für zulassungsfreie/handwerksähnliche Gewerbe  

 

 

 

 



 باشید؟  می  معادل صالحیت دارای آیا

 

 در را خود مدارک ابتدا در باید آلمان، از خارج افراد های صالحیت و مدارک شدن شناخته رسمیت به جهت

 Chamber of Crafts and مسئول، اداره شد، مطرح باال در که همانطور. نمایید صالحیت تعیین آلمان

Skilled Trades یا Handwerkskammer تقاضای که باشد  می آلمان در شما نظر مورد منطقه هر در 

 آنگاه گیرد، قرار تأیید مورد اداره این توسط شما کاری صالحیت چنانچه. کند  می دریافت را شما  رسمی

 فعالیت انجام مجوز و اید برداشته آلمان در مجوز نیازمند مشاغل در اشتغالی خود برای را قدم اولین شما

 باید آنگاه نگردد، محرز اداره این توسط شما صالحیت چنانچه. آورد خواهید دست به را خود اقتصادی

 .نمایید برطرف را سازمان این نظر مورد تجربه یا دانش نقصان تا بگذرانید را بیشتری نیاز مورد های دوره

 صالحیت احراز نحوه

 مورد وی سابق تاتجربی و آلمان از خارج در متقاضی شده اخذ های صالحیت مدارک گذاری ارزش زمان در

 Full کامل صالحیت گذاری، ارزش پروسه برای نتیجه و خروجی بهترین. گیرد می قرار تحلیل و تجزیه و آنالیز

Eequivalence شما شرایط، این در. گردد  می ارائه جزٔ  صورت به صالحیت مواقع،  بعضی در  ولی. باشد  می 

 دست به آلمان در خاص  هایی تست در شدن قبول یا خاص، های دوره گذراندن از پس را کامل صالحیت

 به مجوزی هیچ نباشد، آلمان در نیاز مورد صالحیت با معادل یا منطبق شما صالحیت چنانچه. آورد خواهید

  .گیرد  نمی تعلق شما

 مجوز نیازمند مشاغل در اشتغالی خود

 که کند آغاز آلمان در را مجوز نیازمند اشتغالی خود یک تواند  می  آلمانی غیر شهروند یک  زمانی تنها

 شما که است  معنی بدان این. باشد  آلمانی های سازمان شده ارائه مدارک معادل و ارز هم وی صالحیت

 انجام در ما تیم. نمایید صالحیت تائید و گذاری ارزش ذیصالح های سازمان در را خود مدارک باید

 . کرد خواهد کمک شما به مدارک گذاری ارزش

 مشاغل این از  هایی نمونه. رداد وجود آلمان در فریلنس مشاغل سری یک انجام برای  خاصی های مجوز

 و آرکید تفریحی های مجتمع خصوصی، های بیمارستان مدیران و صاحبان یا ، بیمه معامالت واسطه شامل

 شروع برای که مشاغلی از لیستی  اجمالی صورت به میتوانید شما. باشند  می امنیت تامین های شرکت

 و مجوز باید ها شغل از یک هر برای.  از ما درخواست کنید را باشد  می مجوز به احتیاج آلمان در آن

 با را مدارک این سپس و کنید تامین نیز را الزم های نیازمندی و نموده دریافت را مربوطه الیسنس



 انطباق در نیز بازرگانی اداره های نیازمندی. دهید ارائه Gewerbeamt بازرگانی اداره به کار انجام درخواست

 .باشد  می متفاوت دیگر شغل به  شغلی از حرفه خود های نیازمندی با

 :باشد  می زیر شرح به معموال اولیه های نیازمندی

 گواهی همان یا CRB اسم به مخصوصی آپ چک کار این برای. بنیانگذار شخص بودن اعتماد قابل اثبات

 و تجاری، ثبت گزارش موارد، این کنار در. دارد وجود( polizeiliches Führungszeugnis) پیشینه سوِ  عدم

 محلی اداره از( Unbedenklichkeitsbescheinigung  مالی بودن مبرا)  مالی شکایت دریافت عدم گواهی

 به که بنیانگذار شخص کاری صالحیت تا باشد  می الزم نیز Gemeindeamt شهرداری و Finanzamt مالیات

  .، احراز شودگویند  می fachliche Eignung ای حرفه شایستگی  آلمانی زبان در آن

 آلمان در آن به که آلمان در کار و کسب اندازی راه برای بنیانگذار شخص اعتباری صالحیت  همچنین

 Schufa اعتباری گزارش مثال برای.  نیز باید اثبات شود گویند  می sachliche Eignung  حقیقی شایستگی

 .دارد خود داده پایگاه در را نشده و شده پرداخت های بدهی کار، و کسب صاحب شخص مالی پیشینه که

 صنعتی کد ۳۶ تا ۱۲ های بند در دارند، مجوز کسب به نیاز که فریلنس های شغل به مربوط مدنی قوانین

 در را نظر مورد حرفه که بود خواهید قادر نمودید، اخذ را  قانونی های مجوز اینکه محض به. اند شده قید

 .نمایید آغاز آلمان

 
 اشتغالی خود انواع برای اقامت اجازه

 درخواست اجازه اقامت آلمان

اقتصادی اروپا  چنانچه در کشوری خارج از سوئیس، اتحادیه اروپا و منطقه که پیشتر ذکر شد، همانطور

توانید در آلمان به عنوان   را به دست آورده اید، می  های کاری یا تحصیلی کنید، و صالحیت می  زندگی

  .مشغول به فعالیت شوید Self employed صاحب کار آزاد یا خود اشتغال

اقدام نمایید، و چطور  اقامت آلمان توانید برای اخذ  دهیم که چطور و از کجا می  مت توضیح میما در این قس

این مراحل برای انواع مشاغل خوداشتغالی .نمایید  توانید خود را به عنوان خود اشتغال ثبتِ رسمی  می

متفاوت  Freibrufler لنسو مشاغل غیر تجاری فری trade business اعم از مشاغل تجاری خود اشتغالی

برای درخواست اجازه اقامت خود اشتغالی  مشاغل تجاری درخواست برای اجازه اقامت .باشد  می

حقوقی مناسب برای ارائه و پیگیری پرونده  بازرگانی و  ، شما به یک تیمقانون مدنی آلمان ۲۱بند  طبق

 .های ذیصالح نیاز دارید خود در سازمان

مدارک  .ودهای ذیربط در آلمان ارائه ش سازمان  باید به مکانیزم کار به این صورت است که مدارک مورد نیاز 

ا این ایده اینکه چقدر می توانید ب. شما قضاوت میشود کارآیی اقتصادی ایده بازرگانی شما بر اساس

درآمدزایی کنید، سابقه بیزینسی شما در چه حد است، میزان سرمایه گذاری شما چقدر است، تاثیر 

منطقه به چه صورت هست، و   بالقوه کار شما بر استخدام نیروی کار یا آموزش آنها در حال و آینده در آن

توان به معیارهای  این موارد میاز  .میزان سهم بالقوه کسب و کار شما بر روی تحقیق و نوآوری چیست

  Wise Businessوظیفه ما در. های ذیصالح برای اعطای اقامت به شما نام برد مورد بررسی سازمان

 Groupهای دولت آلمان است تطبیق کار و سرمایه شما با معیار.  
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   (Freiberufler) غیر تجاری و فریلنسدرخواست اجازه اقامت برای مشاغل 

بایست برای اخذ  های آزاد غیر تجاری شوید، می از شغل  در یکی freelancer چنانچه تمایل دارید که یک

 مدارک مورد نیاز شامل. درخواست کنید قانون مهاجرت ۵پاراگراف  ۲۱بند  اقامت آلمان منطبق با

 پاسپورت معتبر از کشور زادگاه به عالوه کارت ملی . 

 کنید  دال بر اینکه شما شرایط مورد نیاز برای خود اشتغالی در آلمان را تامین می  مدرکی. 

 که نشان دهد طرح خود اشتغالی  باشید یا نباشید ممکن است که شما نیازمند به نشان دادن مدارکی

 :منطقه مورد نظر در آلمانشما در شهر و 

 .تاثیر مثبتی بر اقتصاد آلمان داشته باشد  به طور کلی .1

 .خود در آلمان بر خواهید آمد  شخصی  کسب و کار و زندگی  و اینکه شما از عهده تامین مالی .2

 

 طرح کسب و کار

 

قوی از شما برای اعطای اجازه اقامت به شما یک طرح کسب و کار  Ausländerbehörde اداره مهاجرت 

از مراحل مختلف و الزامات مورد نیاز   یک طرح کسب و کار خوب نه تنها به شما دیدی کلی. خواهد  می

ها میدهد، بلکه در اکثر مواقع پیشنیازی   برای راه اندازی کسب و کارتان در آلمان و قدرت تامل در مورد آن

مهمترین  .باشد  نیز می  مثل وام بانکی  کمک مالی ها بعد و انآلم اقامت بسیار مهم برای دریافت

 .های مورد منعکس در بیزینس پلن شامل موارد زیر است بخش

 آل است؟ چرا ایده شما ایده 

 کنید؟ ای به آنها دسترسی پیدا می هستند و چگونه و با چه استراتژی  مشتریان شما چه کسانی 

 به چه دلیل از رقبای خود برترید؟ 

 کنید؟ چطور با کسب و کارتان درآمدزایی می 

 کنید؟ می  کسب و کار خود را تامین مالی چطور 

 .بپردازید آنها مطالعه به لینک این در توانید می که دیگر موارد بسیاری البته و
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 پس از ارائه مدارک، چنانچه از سفارت جواب مثبت دریافت کردید، سفارت آلمان به شما ویزای اقامتی نوع

D )میدهد که از طریق آن میتوانید به آلمان مسافرت کرده و مراحل راه اندازی (   است ماهه ۳معموالً  که

و   به محض ورود، باید خود را در اداره مهاجرت معرفی. را نهایی نمایید ثبت شرکت در آلمان کسب و کار و

د در آلمان به رجیستر نمایید، جهت پیدا کردن اداره مهاجرت مورد نظر خو

و منطقه مورد   Ausländerbehördeمراجعه نموده و کلمات کلیدی www.behoerdenfinder.de وبسایت

در اجرای  ما  تیم ناگفته نماند که. کار و اقامت کنید را جستجو کنید  خواهید در آن نظر خود در آلمان که می

 .تمام موارد فوق در کنار شما خواهد بود

 که سفارت کیس شما را ردّ کرد چه باید کرد؟  در صورتی 

ندارید، با ما  اگر مشاور. نمایید  در چنین مواردی باید از تیم مشاور کسب و کار خود درخواست پشتیبانی

 :کند  بازرگانی و حقوقی ما، به شما در انجام مراحل زیر کمک می  تیم. تماس بگیرید

 استعالم از سفارت برای دریافت دلیل یا دالیل ردّ تقاضای خود اشتغالی شما در آلمان. 

 ی حقوق مهاجرت ما به عنوان مجر  چنانچه دالیل بر اساس مفاد موجود در مدارک شما باشد، تیم

 .و مشاور در کنار شما خواهد بود

  آلمان نکاتی در مورد اقامت موقت و دائم

 

 

 ۵تا  ۳بین )  در ابتدا برای دوره مشخصی قانون مهاجرت آلمان ۱۲مطابق با بند اقامت خود اشتغالی 

چنانچه ایده کسب و کار شما دارای موفقیت  . ارائه میگردد( سال، بر حسب نوع اقامت و شرائط کارآفرین

توانید برای اخذ اقامت   خود و خانواده خود بر آمدید، می  بود و شما از عهده تامین مخارج زندگی  نسبی

سال  ۳در چنین شرایطی چنانچه دارای خود اشتغالی از نوع تجاری باشید، پس از مدت . دائم اقدام نمایید
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برای اخذ اقامت دائم اقدام  میتوانید سال ۵و چنانچه دارای خود اشتغالی فریلنس باشید، پس از مدت 

 .نمایید

 برای دانشگاهیان  نکاتی

که قابل قیاس و هم طراز مدارک   که مدرک دانشگاهی از آلمان یا مدرکی  هایی دانشگاهیان و آکادمیسین 

  به مانند. باشند  های متنوع تری برای اخذ اقامت خود اشتغالی می دانشگاه آلمان باشد، دارای گزینه

bluecard ماه  ۶توانند درخواست خود را به سفارت آلمان در ناحیه خود ارائه داده و درخواست   این افراد می

آلمان قانون مهاجرت آلمان نمایند و از طریق این ویزا، برای برنامه خود اشتغالی خود در  ۱۱بند  ویزا طبق

 باشد مدارک مورد نیاز از سوی سفارت آلمان شامل مورد زیر می .اقدام نمایند

 پاسپورت معتبر کشور زادگاه و کارت ملی  

 های آلمان معتبر همطراز و قابل مقایسه با دانشگاه  مدرک دانشگاهی آلمان یا مدرکی. 

 ماه  ۶خود را در طول   خارج زندگیکه نشان دهد که شما قادرید م( بانک  مثل پرینت گردش مالی)  مدرکی

الزم به ذکر است که در مدت . )کنید، تامین نمایید  حضور در آلمان که برای کسب و کار خود برنامه ریزی می

به صورت استخدام یا خود اشتغالی در آلمان را ندارید و تنها میتوانید برای   ماه، شما اجازه درامد زایی ۶

 )اقامت و ثبت شرکت اقدام نماییدهای الزم، اجازه  کسب مجوز

به محض دریافت ویزا، میتوانید به آلمان سفر کنید و پس از اینکه خود را در اداره مهاجرت رجیستر نمودید 

برای  ۵پاراگراف  ۲۱قانون مهاجرت برای خود اشتغالی تجاری یا طبق بند  ۱پارگراف  ۲۱میتوانید طبق بند 

مدارک مورد نیاز برای ارائه به . ماه ویزا اقدام نمایید ۶خود اشتغالی از نوع غیر تجاری یا فریلنس در طول 

در صورت درخواست  .ادارات جهت دریافت اقامت خود اشتغالی تجاری و فریلنس در باال ذکر شده است

  شما، تیم حقوقی ما در این زمینه به شما یاری خواهد رساند

 ود اشتغالیثبت خ

در اداره مهاجرت ثبت گردید، در دومین مرحله   پس از اینکه حضور و اقامت شما به صورت قانونی
و نیز  Gewerbeamt بایست که کسب و کار خود را در اداره بازرگانی از پروسه خود اشتغالی می

برای افرادی که خود اشتغالی فریلنس دارند، مورد . ثبت نمایید Finanzamt در اداره مالیات منطقه
مات تشکیل و ثبت شرکت ما قرار در صورت نیاز شما، این موارد در حوزه خد. اول الزامی نیست

 .کلیک کنید اینجا و اینجا میگیرند، برای اطالعات بیشتر

 ثبت خوداشتغالی تجاری -۲

خواهید در  ای که می منطقه Gewerbeamt به اداره بازرگانی خود را برای ثبت تجارت، باید مدارک
  شما میتوانید اطالعات تماس اداره بازرگانی را از اداره پشتیبانی .آنجا شاغل شوید ارائه دهید

فقط . جستجو نمایید وبسایت دریافت کنید یا به صورت آنالین در این Bürgerbüro شهروندان

را جستجو کرده و کد پستی شهری را که شرکت خود را دایر  Gewerbeamt کافیست اداره
های کاری اداره بازرگانی منطقه شما بر روی  و ساعت اطالعات تماس. نمایید وارد کنید  می

از مناطق، فرمی وجود دارد   سایت ادارات بازرگانی بعضی بر روی وب. گرد  صفحه نمایش ظاهر می
از این   بعضی. را پر کرده و به این ادارات در هنگام ثبت کسب و کار خود ارائه دهید  که باید آن

. ن فرم را در هنگام حضور در این ادارات پر کرده همراه داشته باشیدادارات انتظار دارند که شما ای
 .رساند ما به شما در ثبت در اداره بازرگانی یاری می  در صورت درخواست شما، تیم
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 جهت ثبت تجاری در اداره بازرگانی مدارک زیر مورد نیاز است

 حل سکونتهمچنین شما باید گواهی ثبت م. کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر Meldebescheinigung 

 .دریافت نمایید Einwohneramt خود را نیز که از اداره ثبت

 مجوز کار، یا مدارک تحصیلی)های حرفه از طرف شما  مدارک مٔوید تامین پیشنیاز ( 

 مجوز خوداشتغالی به شما داده شده باشد  اجازه اقامت که در آن. 

 ۱۱  یورو برای هزینه ثبت ۲۱تا 

 دارد،   چنانچه تجارت شما نیاز به پروانه خاصیCRB check معادل polizeiliches Führungszeugnis  در آلمان

 .از ثبت تجاری خود الزامی است Extract یا ارائه اکسترکت

 همچنین. باشید  های سیّار، شما نیازمند دریافت کارت تجاری کسب و کار سیّار می برای تجارت CRB check 

که مشغول فعالیت   در هر زمانی. ها الزامی است کیس  یورو در بعضی ۵۱۱تا  ۳۱و پرداخت مبلغی بین 

 .بازرگانی سیّار هستید، باید این کارت را به همراه داشته باشید

 ثبت خوداشتغالی فریلنس -۱ 

بایست در  خواهید در آلمان مجوز خوداشتغالی از نوع فریلنس را کسب نمایید، می  چنانچه می
احتیاجی به پر کردن فرم در این مرحله . ثبت نام شوید Finanzamtاداره مالیات منطقه، 

شما باید توصیف مختصری از کسب و کار خود در آلمان تهیه کرده و   به جای آن  باشد، ولی  نمی

 Fragebogen zur پرسشنامه ثبت مالیاتی در مرحله بعدی، اداره مالیات. ن اداره بفرستیدبه ای
steuerlichen Erfassung کند   صادر می شماره مالیاتیبرای شما یک  را برای شما میفرستد و

عالوه بر الزام برای  .باشد  هم طراز شماره ثبت تجاری شما در حالت خوداشتغالی تجاری میکه 
به . دارند که باید تامین شوند  هایی ثبت در اداره مالیات، اکثر مشاغل فریلنس در آلمان پیشنیاز

توانید در اینجا   یا شرایط دیگر که می  ، تامین مالییا دوره آموزشی معتبر  مانند مدرک تحصیلی

مالیاتی و حسابداری ما به شما در اجرای امور یاری خواهد   در صورت نیاز شما تیم. مطالعه نمایید
  .رسند
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 آلمان در شرکت اندازی راه و ثبت

 

 اطالعات باید آلمان در تاجرین ، کلی طور به. باشد پیچیده حدودی تا میتواند آلمان در حرفه یک
 ثبت فرایند شان،  قانونی های نیازمندی همراه به ها شرکت حقوقی رایج فرم پنج مورد در را الزم

 بیاورند دست به پرداختی مالیات میزان و

 آلمان در شرکت حقوقی فرم ترین رایج GmbH کاملتر طور به یا Gesellsachaft mit beschränkter 

Haftung یا محدود مسئولیت با شرکت یک  معنی به که است LLC یک شروع منظور به. باشد  می 

 زمان در را یورو ۲۵ ۱۱۱معادل  Stammkapitalسرمایه حداقل میباید تاجر شخص  GmbHشرکت

 .نماید واریز خود حساب در بیزینسی حساب افتتاح و شرکت ثبت

 AG یا Aktiengesellschaft معادل که است سهامی شرکت یک واقع در Public Limited 

Company ، PLC باشد داشته عضو پنج حداقل باید شرکت این. باشد  می عام سهامی شرکت یا 

 شود واریز شرکت حساب در یورو،۵۱  ۱۱۱سرمایه حداقل ثبت، هنگام در و

 سوم نوع GbR یا Gesellschaft bürgerlichen Rechts که باشد  می انعطافپذیر حقوقی مدل یک 

 میشود بسته نفر چند یا ۲ میان که قراردادی اساس بر یا باشد نفره تک کار و کسب یک تواند  می

 .بگیرد شکل

 نام به فرعی یا تابع شرکت Zweigniederlassung یا آلمان در subsidiary المللی بین ادبیات در 

 صورت به باید شرکت نوع این. میشود ثبت کشور از خارج در که است مادر شرکت از ای شعبه

 این Liability یا مسئولیت مادر شرکت که  حالی در شود ثبت فرعی شرکت یک عنوان به تجاری

 نوع این افتتاح برای ای سرمایه حداقل هیچ تامین به الزم بنابرین دارد، عهده بر را فرعی شرکت

 نیست شرکت

 آخر در و OHG کامل نام به یا Offene Handelsgesellschaft که است ساده حقوقی فرم یک 

 بر را شرکت کار و کسب که میباشند موظف و هستند نامحدود مسئولیت دارای دخیل شرکای

  نمایند اجرا و مدیریت مابین  فی قرارداد های بند و شرایط اساس

 

 



 تجاری مالیات شامل که سازد آماده نیز مالیاتی ثبت نوع ۲ برای را خود باید کار صاحب شخص
Gewerbesteuer منطقه مالیات اداره در مالیاتی ثبت همچنین و Finanzamt همچنین. باشد  می 

 خود شرکت هست، آلمان در رتبه  عالی حقوقدان که  رسمی محضردار یا نوتار طریق از باید شما
 نمایید اخذ را آلمان اقامت باید شما کار این برای. نمایید ثبت محلی دادگاه در را

 

 

  آلمان در شرکت ثبت پروسه

 .شود ثبت محلی بازرگانی اداره در باید شما شرکت کار، و کسب اندازی راه پروسه در

 باشد  می نیاز مورد زیر مدارک اینکار برای  

 شناسایی کارت Personalausweis معتبر پاسپورتِ  یا 

 آلمان اقامت 

 کار اجازه 

 نوع این مخصوص کارت باید نمایید شروع یدی صنایع حوزه در را خود کار و کسب اگر این، بر عالوه

 را Gewerbekarte بازرگانی کارت کنید می فعالیت تجارت حوزه در اگر و Handwerkskarte فعالیت
 این به است پیوسته هم به سیستم یک اتوماتیک صورت به شرکت ثبت پروسه البته. نمایید اخذ

 صندوق مالیات، اداره  جمله از شوید ثبت آنها در باید که را ادارات سایر بازرگانی اداره که  معنی
 همیشه. نماید  می مطلع بازرگانی اتاق اداره و تجارت، بر نظارت اداره محلی، دادگاه حوادث،  بیمه

 شما شرکت شوید مطمئن که گیرد صورت نیز شما طرف از الزم های پیگیری که میشود توصیه

 .است شده ثبت کامل

 مالی های کمک

 در  ولی بگیرند قرار وامها انواع و دولتی مالی های کمک حال مشمول میتوانند نوپا های شرکت
 باشد  می آلمان در ساله یک حداقل کاری پیشینه یک ارائه و حضور به نیاز موارد اکثر

 

 آلمان در شرکت ثبت و اندازی  راه

صرف نظر از ملیت یا مکان سکونت خود، میتواند برای خود   طبق قوانین کشور آلمان، هر شخصی 

ای که در آن برای میزان  هیچ قانون سرمایه گذاری محدود کننده. کاری در آلمان ایجاد کند کسب و
از سهام به   درصد مشخصی شرط تخصیص دادنِ  سرمایه گذاری حداقل تعیین شده باشد یا درآن

 .قید شده باشد وجود ندارد  یا حقوقی آلمانی  افراد حقیقی

های خود از  ترین فرم حقوقی را منطبق بر نیاز مناسبمیتواند   گذاران خارجی سرمایه

مستقل و وابسته در آلمان، برای  شعبه و حتی تضامنی های گرفته تا شرکت سهامی شرکت

http://www.lifeingermany.ir/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C/
http://www.lifeingermany.ir/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C/
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آلمان بسیار واضح درهر صورت روشهای تعیین شده انتخاب شرکت در  .خود انتخاب نمایند
  :هستند و ما تالش می کنیم گام به گام و به وضوح آن ها را برای شما تشریح نماییم

سهامداران،  شرکت در آلمان، تابعی از  برای انتخاب فرم قانونی  معیارهای اساسی
  ساختار اولیه تمامی میزان مسئولیت تعریف شده شرکت و شرایط مالیاتیست

شرایط قانونی یکسانی  شرکتها در قانون قید شده است وهای ممکن حقوقی  شکل
 .اعمال میشود  و خارجی  برای کارآفرینان داخلی

 

 

 :باشند  سه نوع عمده می های حقوقی شرکت در آلمان، شامل فرم

 های سهامی شرکت، 

 تضامنی و مشارکت، 

 و نمایندگی شعبه ، 

 ثبت شرکت سهامی در آلمان

حقوقی هستند که در آن دارنده حقوق و تعهدات، شخص سهامدار   هایی های سهامی، نهاد شرکت

خود شرکت به عنوان یک شخص حقوقی دارای داراییست، طرف   یعنی. باشد نیست بلکه خود شرکت می

های سهامی، مسئولیت، به دارائی کسب و  در شرکت. باشد قرارداد است و متعحد به پرداخت مالیات می

حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس این نوع شرکتها . شود  کار شرکت و سرمایه سهام آن محدود می

رای روند حسابرسی گسترده تری نسبت به فرمهای حقوقی دیگر مثل است، و دا درنظر گرفته شده

 باشند  مشارکت می

در آلمان با چشم انداز نقدینگی باال در آینده   های سهام معموالً بهترین گزینه برای ثبت شرکت شرکت

، با مسئولیت محدود سهامداران. باشند  این شرکتها با هر تعدادی از سهامدار قابل تاسیس می .هستند

تواند به صورت دارائی نقدی یا   این مبلغ می. شود  یورو حداقل سرمایه آشکار می ۲۵،۱۱۱پرداخت 

توزیع سهم و تعداد سهامداران باید در اساسنامه . غیرنقدی مثل امالک و مستغالت و یا ثبت اختراع باشد

 .شرکت قید شود و مورد تایید محضرخانه قرار گیرد

 آلمانثبت شرکت مشارکتی در 

هر شرکت . باشد  شرکا در قبال کار مشارکتی خود می  مشارکت تعهد شخصی  مهمترین ویژگی

چهار نوع مختلف شرکت مشارکتی در آلمان   بطور کلی .باشد  حداقل دو شریک میمشارکتی نیازمند 

 .وجود دارد

 ثبت شعبه در آلمان

ای در داخل  تواند شعبه  رج از آلمان میبا دفتر مرکزی و کسب و کار ثبت شده در خا  هر شرکت خارجی

ست که مایل  ای   های خارجی شعبه یک شکل کسب و کار مناسب برای شرکت. آلمان داشته باشد

هستند در آلمان با هدف شروع کسب کار جدید یا حفظ تماس با شرکای تجاریشان در آلمان یا اروپا حضور 

آنها نسبت  میزان درجه استقاللکه تفاوت آنها اساسا از  در آلمان دو نوع شعبه وجود دارد. داشته باشند

 .گیرد به دفتر مرکزیشان در خارج از آلمان نشأت می

http://www.lifeingermany.ir/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C
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ترین فرم حقوقی  های الزم را برای انتخاب مناسب تیم متخصص توسعه اقتصادی ما پیشنهادات و مشاوره

 .گذرد برای شرکت خود در آلمان در اختیارتان می

 آلمانفرایند ثبت شرکت در 

بایست عالمت تجاری خود را ثبت کند و همچنین فعالیت   در آلمان می  یک شرکت برای شروع کار قانونی

همچنین ثبت نام در اتاق بازرگانی به همه . بازرگانی خود را در اداره بازرگانی منطقه معرفی نماید

بیشتر روی لینکها کلیک برای کسب اطالعات . شود  کارآفرینان و صاحبان شرکت در آلمان توصیه می

  نمایید

 ثبت عالمت تجاری(Handelsregister) ، 

 در اداره بازرگانی منطقه ثبت(Gewerbeanmeldung)  ، 

  در اتاق بازرگانی ثبت نام(IHK) ، 

 

Wise Business Group 

Consulting House 

Waltherstraße 80, Gebäude 2010, 51069 Köln (Dellbrück) 
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