Thông tin về kinh doanh lưu động
Các công việc không thuộc về kinh doanh lưu động
Theo điều 55 a và b của Quy Định Kinh Doanh (GewO) thì một vài công việc không cần thẻ kinh doanh lưu
động. Ví dụ:
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Thỉnh thoảng buôn bán hàng hóa trong các dịp triễn lảm, lễ hội hoặc các dịp khác với giấy phép
chánh phủ.
Phân phối các sản phẩm tự thu hoạch (nông nghiệp, lâm nghiệp, rau, trái cây, cây cảnh, gia súc, ong
lấy mật, săn bắn, câu cá)
Mua đi bán lại các hàng hóa, tìm khách mua hàng, cung cấp dịch vụ và tìm khách để cung cấp dịch
vụ trong địa phương (dưới 10.000 dân cư) mà người thương gia lưu động thường trú và có cửa
tiệm.
Bán sửa và các sản phẩm sửa với giấy phép theo điều 4 của Luật Sửa và Bơ
Môi giới/ký kết các hợp đồng bảo hiểm và sổ tiết kiệm xây dựng với tư cách là người môi giới bảo
hiểm theo điều 34 d đoạn 3, 4, 5 GewO (áp dụng tương tự cho các nhân viên của các doanh nghiệp
kinh doanh)
Cố vấn bảo hiểm theo tinh thần của điều 34 e GewO và điều 34 d đoạn 5 GewO (áp dụng tương tự
cho các nhân viên của các doanh nghiệp kinh doanh)
Hành nghề kinh doanh cần giấy phép theo luật liên bang và tiểu bang, điều kiện để hành nghề này
là người đáng tin cậy và người thương gia lưu động phải có giấy phép cần thiết
Phân phối thực phẩm và hàng hóa khác cho nhu cầu hằng ngày từ một cửa hàng lưu động hoặc một
cơ sở khác tại cùng một chỗ trong một thời gian ngắn đều đặn (Cấm đoán theo điều 56 đoạn 1 số 3
b GewO không có hiệu lực)
Buôn bán các sản phẩm in trên các đường phố và các chỗ công cộng khác
Tìm những người khác trong khuôn khổ của kinh doanh
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Các công việc cấm không được kinh doanh lưu động
Theo điều 56 GewO các công việc sau đây cấm không được kinh doanh lưu động:
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Phân phối các chất độc và hàng hóa độc; được phép tìm đặt mua thuốc bảo vệ cây, thuốc trừ sâu
và thuốc bảo vệ gỗ mà theo quy định xây dựng được cấp một giấy kiểm tra (Prüfbescheid) với nhãn
kiểm tra (Prüfzeichen)
Bán các dây bó bụng thoát vị, các đai bụng y tế, thiết bị hỗ trợ cử động và đai bó gối, khuỷu tay
chân, ghế gác chân chỉnh hình, mắt kiến và mắt giả; được phép bán các mắt kiến bảo vệ và mắt kiến
lão thị làm sẵn
Bán các máy y khoa điện tử; được phép bán các máy tỏa nhiệt trực tiếp
Buôn bán chứng khoán, vé số, cổ phần chứng khoán và vé số; được phép bán vé số với giấy phép
cho mục đích từ thiện trên đường phố và các chỗ công cộng*)
Bán các văn bản hứa hẹn tiền thưởng/trúng thưởng
Mua bán các kim loại quý (vàng, bạc, bạch kim và kim loại bạch kim), hợp kim kim loại quý và hàng
hóa mạ kim loại quý; được phép bán nữ trang bằng bạc với giá trị tối đa 40 € và hàng hóa mạ bạc*)
Mua và bán các đá quý và đá nữ trang, đá và ngọc trai tổng hợp
Bán các nước uống tinh thần; được phép bán nước bia và rượu trong bình kín và các nước uống
pha rượu (điều 67 đoạn 1 số 1, 2. và 3. Nửa Câu GewO*)
Ký kết và môi giới mua lại theo (điều 34 đoạn 4 GewO) và môi giới vay tiền mà người vay tiền phải
trả tiền môi giới*
Bán cây, cây bụi và cây nho giống nếu là doanh nghiệp trồng cây ăn trái, cây nhà vườn và cây nho
(điều 56 đoạn 3 GewO)

*) Các cấm đoán này không áp dụng lên các công việc trong một cửa tiệm không cố định của một ngân hàng hoặc một doanh
nghiệp theo tinh thần của điều 53 b đoạn 1 câu 1 hoặc đoạn 7 của Luật Ngân Hàng, nếu trong cửa tiệm này chỉ làm những giao dịch
ngân hàng thông thường mà doanh nghiệp này được phép làm theo Luật Ngân Hàng.
→ Bộ Kinh Tế và Công Nghệ Liên Bang có thể, thông qua quy định pháp lý với sự chấp thuận của thượng viện, cho phép các
ngoại lệ của các hạn chế liệt kê trong đoạn 1, nếu không nguy hại đến công chúng hoặc an ninh hoặc trật tự công cộng. Nếu
Bộ Kinh Tế và Công Nghệ Liên Bang không sử dụng quyền hạn của mình, thì chánh quyền tiểu bang có quyền sử dụng quyền
hạn này trong phạm vi của tiểu bang. Cơ quan trực thuộc có thể, theo từng trường hợp trong khu vực trực thuộc, cho phép
các ngoại lệ của việc cấm đoán theo đoạn 1, với quyền rút lại giấy phép này, và cho một thời gian tối đa năm năm, nếu bản
thân người đứng đơn hoặc hoàn cảnh khác không có lý do đáng ngại; điều 55 đoạn 3 và điều 60 c đoạn 1 GewO áp dụng
tương tự cho giấy phép ngoại lệ.

www.migrantenoekonomie-iq.de

