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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Оформлення візи для самостійного працевлаштування в Німеччині в 
посольстві або консульстві Німеччини в країні походження 

Якщо Ви не є громадянином ЄС, Ви повинні подати наступні документи для отримання візи 

особисто до Посольства Німеччини або Консульства Німеччини у Вашій країні. Тому важливо 

мати при собі всі документи для особистої зустрічі, щоб не призначати додаткові зустрічі. 

Важливо: Ви повинні пред'явити оригінали документів та взяти з собою по дві копії кожного з 

них! Крім того, необхідно надати документи з офіційно завіреним перекладом на німецьку мову. 

Паспорт, підписаний особисто, з двома копіями сторінки з фотографією. Примітка: 

термін дії закордонного паспорта повинен бути щонайменше на три місяці довшим, ніж 

термін дії візи. 

Дві анкети на отримання національної візи, заповнені в повному обсязі німецькою або 

англійською мовою та підписані власноруч. Нижче Ви знайдете важливі інструкції для 

Вашої заявки: 

• Ви можете скористатися PDF-файлом «Заява на отримання національної візи» 

або заповнити електронний бланк заяви на довгострокове перебування - VIDEX 

від Федерального міністерства закордонних справ, а потім роздрукувати його. 

Перевірте на сайті посольства Німеччини, яка процедура передбачена для Вас. 

Для деяких представництв ФРН за кордоном електронна форма заявки є 

обов'язковою. Веб-адресу посольства ФРН у Вашій країні Ви можете знайти на 

сайті Федерального міністерства закордонних справ. 

• Введіть «Прибуткова зайнятість (нім.: Erwerbstätigkeit / англ.: Employment)» для 

«Мета перебування у Федеративній Республіці Німеччина (нім.: Zweck des 

Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland / англ.: Purpose of stay in the Federal 

Republic of Germany)». 

• Введить «Прибуткова зайнятість (нім.: Ggf. beabsichtigte Erwerbstätigkeit / англ.: If 

applicable, intended employment)» → «Самозайнятий як [будь ласка, вкажіть 

професію, в якій ви бажаєте стати самозайнятим] і я подаю заявку на § 21 абз. 

1 (якщо ви маєте намір стати самозайнятим у сфері торгівлі) або § 21 абз. 5 (якщо 

ви маєте намір стати самозайнятим у вільній професії) (нім.: Selbständig als [Beruf] 

und ich beantrage Paragraf 21 Abs. 1 oder Paragraf 21 Abs. 5 / англ.: self-employed as 

[profession] and I apply for § 21 para. 1 or § 21 para. 5)».  

• Крім того, у розділі «Передбачувана тривалість перебування в Німеччині (нім.: 

Beabsichtigte Dauer des Aufenthaltes in Deutschland / англ.: Intended duration of stay in 

Germany)» вкажіть → «Планована дата в'їзду» та у розділі «поки (нім.: Bis / англ.: 

To)» → «Плановане постійне проживання (нім.: Daueraufenthalt geplant / англ.: 

Permanent residence planned)». 

• Для кращого розуміння ми візуалізували відповідні текстові фрагменти з анкети 

або електронної форми заявки в кінці документу. 

Три нещодавні однакові фотографії на біометричний паспорт на білому фоні. 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://www.auswaertiges-amt.de/en/about-us/auslandsvertretungen/deutsche-auslandsvertretungen
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Ваш дійсний дозвіл на проживання в країні, в якій Ви подаєте заяву (застосовується тільки 

в тому випадку, якщо Ви не є громадянином країни, в якій Ви подаєте заяву). 

Підтвердження наявності медичного страхування в Німеччині. Примітка: медична 

страховка повинна бути дійсною щонайменше 180 днів з дати в'їзду. 

Резюме німецькою мовою без пробілів. Шаблон можна завантажити з веб-сайту 

Європейського Союзу. 

Підтвердження кваліфікації: Дипломи про освіту, довідки з місця роботи, сертифікати про 

додаткову кваліфікацію, підтвердження володіння іноземними мовами з перекладом на 

німецьку мову. Примітка: докази особливо важливі, якщо Ваша самозайнятість вимагає 

певної кваліфікації. Про те, які професії вимагають певної кваліфікації, Ви можете 

дізнатися в нашому професійному лексиконі. 

Бізнес-план німецькою мовою. 

Фінансовий план німецькою мовою. Примітка: У своєму фінансовому плані Ви повинні 

чітко зазначити, що Ви можете забезпечити себе (і свою сім'ю) засобами до існування. 

Якщо Ви маєте дбати лише про себе, то Ви повинні мати прибуток не менше 18 000 євро 

на рік. 

Стосується лише осіб старше 45 років: Ви повинні довести, що володієте активами на суму 

не менше 195 000 євро, щоб мати достатнє пенсійне забезпечення на час після закінчення 

трудової діяльності. Ви можете це довести: 

• поліс недержавного пенсійного страхування або страхування життя, 

• власні активи, 

• Право на пенсію за віком / ануїтет або 

• Бізнес-активи 

Вам не потрібно це доводити, якщо ви походите з однієї з наступних країн: 

Домініканська Республіка, Індонезія, Іран, Японія, Філіппіни, Шрі-Ланка, Туреччина 

або США. 

Перелік акціонерів. Примітка: це потрібно тільки в тому випадку, якщо Ви бажаєте 

створити корпорацію з додатковими особами.  

Візовий збір 75 євро - вони можуть сплатити у своїй національній валюті. 

 

Ми ретельно і сумлінно складали цей список. Однак, у зв'язку з можливими змінами вимог, 

ми не можемо гарантувати повноту та правильність інформації. 

Як запобіжний захід, перевірте на веб-сайті посольства або консульства Німеччини, чи потрібні 

якісь додаткові документи.  

https://europa.eu/europass/uk
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Заява на отримання національної візи 
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