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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Đăng ký kinh doanh 

Hãy tìm hiểu từ văn phòng thương mại của bạn những tài liệu nào cần thiết, vì các văn phòng 

thương mại có thể yêu cầu các tài liệu khác nhau. Tuy nhiên, bạn luôn cần có những tài liệu sau. 

Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hợp lệ, đôi khi cũng là giấy xác nhận cư trú từ nơi 

đăng ký cư trú. 

Bằng chứng rằng bạn đáp ứng các yêu cầu (trình độ chuyên môn) cho việc tự kinh doanh 

của mình. 

Giấy phép cư trú của bạn, cho phép bạn tự kinh doanh. 

Phí đăng ký từ 10 đến 50 euro. 

Bản điều tra lý lịch hình sự hoặc thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh trung tâm nếu 

bạn đăng ký kinh doanh cần có giấy phép. 

Thẻ kinh doanh lưu động, nếu bạn đăng ký kinh doanh lưu động. Bạn cũng phải xuất 

trình bản điều tra lý lịch hình sự và trả một khoản phí từ 40 đến 770 euro. Bạn phải luôn 

mang theo thẻ kinh doanh lưu động bên mình khi thực hiện công việc của mình. 

Văn phòng thương mại chuyển tiếp thời gian bắt đầu hoạt động của bạn đến chi cục thuế, cơ 

quan đăng ký thương mại, hiệp hội thương mại và phòng chịu trách nhiệm về bạn (phòng công 

nghiệp và thương mại hoặc phòng thủ công mỹ nghệ), sau đó sẽ liên hệ với bạn. Nếu bạn muốn 

tuyển dụng nhân viên, các vấn đề bảo hiểm y tế theo luật định, cơ quan giám sát thương mại và 

sở lao động cũng sẽ được thông báo. 

 

 

Chúng tôi đã biên soạn danh sách một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Tuy nhiên, do những yêu 

cầu có thể thay đổi, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của thông tin. 
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