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Інформація для підприємців виїзної торгівлі 
 

 

Підприємницька діяльність, яка може виконуватися без наявності дозволу (Reisegewerbekarte): 

 

Згідно § 55 a i b Положення, що визначає і обмежує свободу торгівлі (GewO) наступні види діяльності 

звільняються від здобуття дозволу: 

 

▪ Вибірковe пропонування товарів на різноманітних ярмарках, виставках, офіційних святах або 

на інших культурно-масових заходах з дозволом компетентного органу. 

▪ Розповсюдження продукції власного виробництва (сільське та лісове господарство, 

вирощування овочів та фруктів, садівництво, птахівництво, бджільництво, мисливство, 

рибальство). 

▪ Купля і продаж товарів, пошук замовлень, надання послуг а також пошук замовлень на послуги 

в населенному пункті (не більше 10.000 жителів), за місцем проживання/реєстрації суб’єкта 

виїзної торгівлі. 

▪ Поставка молока і молочних продуктів з дозволом згідно § 4 Закону про розповсюдження 

молока і молочної продукції. 

▪ Діяльність в сфері фінансового посередництва та в сфері страхування, яка здійснюється 

страховими агентами з ціллю посередництва/укладення договорів згідно п. 3, 4, 5 § 34 d GewO 

(це стосується і працівників підприємства). 

▪ Діяльність страхового консультанта згідно §34 е GewO в поєднанні з п. 5 § 34 d GewO (це 

стосується і працівників підприємства). 

▪ Для здійснення ліцензованої підприємницької діяльності згідно вимог державного або 

федерального права вимагається надійність суб’єкта виїзної торгівлі та наявність у нього 

відповідного дозволу. 

▪ Розповсюдження продовольчих товарів та інших товарів повсякденного попиту з 

нестаціонарного приміщення або іншої торгівельної точки в тому ж місці напротязі регулярних, 

коротких часових інтервалів (заборона п. 1 Nr. 3 b § 56 GewO не поширюється). 

▪ Пропонування друкованих видань на дорогах, вулицях загального користування та в інших 

громадських місцях. 

▪ Пошук інших осіб в рамках власної підприємницької діяльності. 
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Заборони та обмеження на здійснення підприємницької діяльності в виїзній торгівлі 

 

Згідно § 56 GewO здійснення наступних видів підприємницької діяльності в виїзній торгівлі заборонено: 

 

▪ Розповсюдження отрут і отруйних речовин, за вийнятком засобів захисту рослин, деревини та 

засобів боротьби із шкідниками, при наявності сертифіката згідно санітарних норм. 

▪ Продаж медичних шин, корсетів, бандажів, ортопедичних устілок, захисних окулярів та 

окулярів для читання. 

▪ Розповсюдження медичного електрообладнання, за вийнятком пристроїв з безпосереднім 

ефектом тепла. 

▪ Продаж цінних паперів, лотерейних квитків, інвестиційних сертифікатів на цінні папери і 

лотерейні квитки; дозволяється продаж лотерейних квитків в благодійних цілях на дорогах, 

вулицях загального користування та в інших громадських місцях.* 

▪ Продаж друкованих видань з гарантією виграшу призів. 

▪ Пропонування дорогоцінних металів (золота, срібла, платини і металів платинової групи), 

сплавів дорогоцінних металів і товарів з дорогоцінним металевим покриттям; дозволяється 

продаж срібних ювелірних виробів ціною до 40 € та посріблених виробів.* 

▪ Купля та продаж дорогоцінних і напівкоштовних каменів, синтетичних каменів і перлів. 

▪ Пропонування спиртних напоїв, пива і вина в герметичних ємкостях, а також алкогольних 

напоїв (п. 1 Nr. 1, 2 і реч. 3 § 67 GewO*). 

▪ Посередництво та укладення бартерних угод (п. 4 § 34 GewO), а також платне посередництво 

для отримувача кредиту.* 

▪ Пропонування деревини, соломки та рослинних матеріалів для плетіння підприємствами, які 

займаються ягідництвом, садівництвом та виноградарством (п. 3 § 56 GewO). 

 

*) Вище згадані заборони не стосуються діяльності в нестаціонарному офісному приміщенні фінансово-кредитної установи 

або підприємства згідно п. 1, речення 1 або п. 7 § 53 b Закону про діяльність банківської галузі, якщо в цьому приміщенні 

виконуються виключно банківські операції підприємствами, уповноваженими для здійснення цієї діяльності згідно Закону 

про діяльність банківської галузі. 

 

→ Міністерством економіки і технологій при взаємодії з бундесратом, допускаються вийнятки до п. 1 перерахованих заборон, 

якщо це не зумовить ризик для громадськості, громадської безпеки та порядку. Цим уповноваженням можуть скористатися і 

місцеві державні органи на території своєї адміністративно-територіальної одиниці при взаємодії з Міністерством економіки 

і технологій. Відповідний компетентний орган може, в окремих випадках, дозволити вийняток до першого пункту терміном 

до п'яти років, якщо заявник або інші обставини не викликають підозри; це стосується також і п. 3 § 55 та п. 1 § 60 c GewO. 
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