ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ጉዕዞ ስራሕ
ናይ ጉዕዞ ስራሕ-ናጻ ንጥፈታት
ብመሰረት §§ 55 a ን b ናይ ንግዲ መምርሕታት (GewO) ገለ ንጥፈታት ካብ ናይ ጉዕዞ ስራሕ ካርዲ ሓላፍነት ተሰሪዞም ኣለዎ፡፡ እዚ
ዝካትት ንኣብነት:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

እቲ ናይ ሸቐጥ መሸጣ ተግባር ኣብ ምርኢታት፤ ኤግዚቢሽናት፣ ህዝባዊ ፌስቲቫላት ወይ ካልኦት ፍሉያት ውራያት ብፍቓድ እቲ
ተወዳዳሪ በዓል ስልጣን ይካሄድ፡፡
ባዕልኻ ዘምጻእኻዮም ምህርታት(ሕርሻን ኣግራባትን፣ ኣሕምልቲ፣ ፍረ ምረን ሆርቲካልቸርን፣ ፖልትሪ፣ ምሕብሓብ ንህቢ፣ ሃደንን፣
ዓሳ ምስጋርን)
እቲ ሸቐጥ ምግዛእን ምሻጥን፣ ትእዛዛት ምሕታት፣ ከምኡ እውን ኣገልግሎታት ምሃብ ኣብቲ ከባቢዊ ማሕበረ ኮም(ካብ 10,000
ዘይበልጹ ነበርቲ) እቲ ተጓዓዚ ነጋዳይ መነብሪ ወይ ናይ ንግዲ ቦታ ይካየድ፡፡
እቲ ናይ ፀባን ናይ ጸባ ውጽኢትን ምክፍፋል ብመሰረት § 4 ናይ ጸባን ማርጋሪንን ውዕል ብፍቓድ የካየድ፡፡
እቲ ልዝብ/ናይ ኢንሹንስን ናይ መንበሪ ቁጠባታት ውዕላትን ብመሰረት ኢንሹንስ ኣለዘብቲ ብመሰረት § 34 d (3), (4), 5
GewO (ንሰራሕተኛታት እቲ ቢዝነስ እውን ብተሰመሳሳሊ ኣብ ስራሕ ይውዕል)
እቲ ናይ ኢንሹራንስ ኣማኻሪ ንጥፈት ብመሰረት ትርጉም ናይ §34 e GewO ምስ § 34 d Abs. 5 GewO ብምዝማድ
ይፍጸም(ንሰራሕተኛታት እቲ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ እውን ብተሰመሳሳሊ ኣብ ስራሕ ይውዕል)
ናይቲ ሙያ ጉዳይ ትግበራ ኣብ ትሕቲ ፌደራል ወይ ክፍለ ሃገራዊ ሕጊ ፍቓድ መሰረት ይትገበር፤ ንትግበርኡ እሙንነትን ዘገድስ
ኮይኑ እቲ ተንቀሳቓሲ ነጋዳይ እቲ ኣገዳሲ ፍቓድ ክህልዎ ኣለዎ፡፡
ካብ ዝተፈላለየ መሸጢ ቦታ መግብን ዕለታዊ ኣገደስቲ ነገራትን ምክፍፋል ወይ ብስሩዕ ካብ ተመሳሳሊ ቦታ ሓጺር ናይ ጊዜ
ኣፈላላያት(እገዳታት § 56 (1) ቁጽሪ3 b GewO ተግባራዊ ኣይኸውንን)
እቲ ኣብ ህዝባዊ ጎዳናታት፣ መንገድታትን ካልኦት ህዝባዊ ቦታታት ዝካየድ ሽያጥ
ከም ኣካል ተግብራት ስራሕ ንካልኦት ምብጻሕ
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ኣብቲ ኢንዱስትሪ ጉዕዞ ዝተኸልከሉ ንጥፈታት
ብመሰረት § 56 GewO ኣብቲ ኢንዱስትሪ ጉዕዞ እዞም ዝስዕቡ ዝተኸልከሉ ንጥፈታት እዮም:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

መርዝታትን ዝተመረዙ መግብታትን ናይ ኣትክልቲ መኸላኸሊ ምህርታት፣ ፈውሲ ባልዕን ናይ ዕንጬቲ መዓቀቢ ንናይ ምርመራ
ምስክር ወረቐት ምስ እቲ መረጋጊጺ ብመሰረት እቲ ናይ ህንጻ መምርሕታት ከምዘለዎም ይፍተሹ፡፡
መጀነኒ፣ ናይ ሕክምና ፋሻ፣ ብሬሳትን ፋሻን፣ ኦርቶፔዲክ ፉት ሬስትስ፣ ሌንስን ናይ ዓይኒ መነፅርን፣ መከላኸልን መንበቢ መነጸርን
ፍቑድ እዩ፡፡
ምሻጥ ኤሌክትሮሜዲካል መሳርሕታ፡ መረጋገጺ ዝረኸቡ መሳርሕታት ምስ ቀጥታ ሙቐት
ናይ ጸጥታ መሳርሕታት፣ ሎተሪ ትኬታት፣ ሰብስክረፒሽን ሓበራዊ ምስክር ወረቐትን ኣብ ናይ ጸጥታትትን ሎተሪ ትኬትን ምንጋድ;
ኣብ ትሕቲ ዝጸደቑ ሎተሪታት ንናይ ሰብኣውነት ዕላማ ኣብ ናይ ህዝቢ ኣደባባያት፣ መንገድታት ኣደባባያትን ካልኦት ናይ ህዝቢ
ቦታታትን ምሻጥ ብሕጊ ዝተኸልከለ እዩ*)
ብክፍሊት/ጥቕምታት ፎንታት ምሻጥ
ኩቡራት ሓጺናት (ወርቂ፣ ብሪ፣ ፕላቲንየምን ናይ ፕላቲንየም ሓጺናትን) ክቡራት ሓጺናት ዘለዎም ሕዋሳትን ወርቂ ዘለዎም
ኩቡራት ሰቐጣትን ምዕዳግን ምሻጥን፣ ክሳብ 40 € ዝሽጡ ናይ ብሪ መጋየጺታትን ወይ ናይ ብሪ ሸሓነ ዘለዎም ሸቐጣት ፍቑዳት
እዮም*)
ክቡራትን ብኸፊል ክቡራት ዝኾኑ ኣእማንን ሴንተቲክ ኣእማንን ሉልን
ኣልኮላዊ መስተ ምቕራብ፡ ቢተራን ዋይንን ኣልኮላዊ መስተተታ ፍቑድ እዩ (§ 67 (1), nos. 1, 2ይ ን 3 ይን ንኡስ ዓንቀጽ ናይ
GewO*)
ናይዚ መደምደሚን ምትዕርራይን ከይዲ መሸጣ (§ 34 para. 4 GewO) ከምኡ እውን ናይ ኣለቃሒ ልቓሕ ውዕላት*
ናይ ኣትክልቲ ፍረ፣ ቁጥቋጥን ተኽሊ ወይኒ ኣዝርእቲ ኣብ ፍረታት፣ ገደናን ናይ ወይኒ ምልማዕ ስራሕን (§ 56 Abs. 3 GewO)

*) እቶም ዝተሓበሩ እገዳታት ኣብ ናይ ስቴሽሪ ስራሕ ቀጽርታት ዘይኮኑ ናይ ክሬደት ትካላት ወይ ኣብ § 53 b (1) ሙሉእ ሓሳብ 1 ወይ (7) ኣብቲ ናይ ጀርም ውዕል ባንኪ
ዝተውሃበ ትርጉም ንዝዘርሑ ኣይትግበርን፡፡ ካብዞምናይ ስራሕ ቀጽታት ወጻኢ ንዝግበሩ ከይድታት እቶም ኩባንያት ኣብቲ ትሕቲ እቲ ውዕል ባንኪ ንዝኾኑ ጥራሕ እዩ፡፡
→ እቲ ሚኒስትሪ ኢኮኖሚክስን ቴክኖሎጅን ፌደራል ንቡንደስራት፣ ኣብ ሰብሰክሪፕሽን (1) ዝተዝረዘሩ ናይ ሓገዝ ምቁራጽ ክፈቅድ ይኽእል፤ እዚ ንጠቕላላ ህዝቢ
ወይ ናይ ህዝቢ ድሕነቴ ወይ ናይ ህዝቢ ስርዓት ዝጎድእ ምስዘይኸውን፡፡ ኣብ ክፍለ ሃገራዊ ምምሕዳር እቲ ናይ ፌደራል ሚኒስትሪ ኢኮኖሚክስን ቴክኖሎጅን ፍቓድ
ምስዘይህብ ኣብ ከባቢኦም ብተመሳሳሊ መልክዕ ፍቓድ ናይ ምሃብ መሰል ኣለዎም፡፡ እቲ ሓላፍነት ዘለዎ በዓል ስልጣን ኣብ ኣንቀጽ1 ካብ ዝተሓበሩ እገዳታት
ዘይምትግባር ምስዘጋጥም ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ንዝኸውን ጊዜ ክእግድ ይኽእል፤ ካብቲ ኣመልክቲ ወይ ካልእ ሓሳባት ምስዘይመጹ፡፡ § 55 (3) ን § 60 c (1)
GewO ብፍሉይ ለውጢ ምስዘይግበር ይትግበር፡፡
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