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Загальні положення 

 
Право громадян ЄС на перебування та на роботу в Німеччині  
 

Громадяни країн-членів ЄС мають право перебувати на території Німеччині 
необмежений час, а також мають право на роботу без необхідності отримання 
дозволу на тимчасове проживання в Німеччині. 
 

Для довгострокового перебування в Німеччині громадяни ЄС зобов’язані 
зареєструватися в місцевому реєстраційному офісі/мерії по місцю їх тимчасового 
проживання. 
 

Громадяни країн Європейської економічної зони (Норвегія, Ліхтенштейн та 
Ісландія) в цьому відношенні мають аналогічні права, що і громадяни ЄС.  
 
Право громадян інших країн на перебування та на роботу в Німеччині  
 

Громадяни, що не проживають в країнах-членах ЄС та в країнах Європейської 
економічної зони, мають право в'їзду до Німеччини лише при наявності дійсної 
візи. Максимальний термін перебування в Німеччині для громадян, що не 
проживають в країнах-членах ЄС, складає всього 90 днів (протягом 180-ти днів від 
дати першого в'їзду).  
 

Для подальшого перебування на території Німеччини (понад 90 днів протягом 180-
ти днів), для громадян з інших країн потрібно отримати статус «Дозвіл на 
перебування» (Aufenthaltserlaubnis) або «Дозвіл на проживання» 
(Niederlassungserlaubnis). Такий статус повинні отримати як працюючі в Німеччині 
по контракту, так і іноземні підприємці, наприклад, для здійснення ними всіх 
необхідних заходів по реєстрації та організації діяльності компанії в Німеччині. 
 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Отримання візи 
 
Замовлення візи 
 

Заяву на отриманням візи для в'їзду до Німеччини іноземні громадяни повинні 
подавати до Посольства Німеччини або регіонального Консульства в країні їх 
постійного проживання.  
 
Документи на отримання візи (загальні вимоги) 
 

До заяви на отримання візи необхідно додати наступні документи: 
 

 Паспорт, що буде ще дійсний протягом щонайменше трьох місяців на момент 
запланованого від'їзду з Німеччини 

 Документ, який засвідчує намір Вашого перебування в Німеччині 

 Медичне страхування з мінімальною сумою страхової премії в 30.000 євро. 

 Підтвердження достатніх фінансових ресурсів для покриття витрат на проїзд 
та перебування в Німеччині. 
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Отримання візи 
 

Отримання візи іноземним громадянином відбувається, як правило, перед виїздом 
до Німеччини в Посольстві або Генеральному консульстві Німеччини, до якого Ви 
подавали заяву на отримання візи. 
 

Іноземні громадяни, які потребують статусу «Дозвіл на перебування» 
(Aufenthaltserlaubnis) для самостійної трудової діяльності в Німеччині (наприклад, 
для відкриття компанії чи реалізації інвестиційного проекту) або для роботи по 
контракту, отримують від Посольства Німеччини в країні їх проживання 
Національну візу (Nationalvisum). 
 

Статус «Дозвіл на перебування» видається таким іноземним громадянам після їх 
прибуття до Німеччини місцевою імміграційною службою (Ausländeramt) в 
установленому порядку. 
 
Час на отримання візи 
 

Рішення про надання Шенгенської візи приймається Німецькою стороною, як 
правило, протягом від двох до десяти робочих днів. 
 

Отримання іноземним громадянином Національної візи, що дає можливість 
влаштовуватися на роботу в Німеччині або відкривати власну компанію, потребує 
відповідних перевірок та обробки документів – всього до декількох місяців. 
 
Вартість візи 
 

Незалежно від мети Вашого перебування в Німеччині та характеру візи, вартість 
візи для виїзду до Німеччини у всіх країнах світу однакова – 60 євро. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 
Дозвіл на перебування та дозвіл на проживання в Німеччині 
(Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnis) 
 
Дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis) в Німеччині обмежений за часом, як 
правило, до трьох років. Дозвіл на постійне проживання в Німеччині 
(Niederlassungserlaubnis) за часом, як правило, необмежений. 
 

Дозвіл на постійне проживання (Niederlassungserlaubnis) надається, якщо 
іноземний громадянин протягом п'яти років володів статусом «Дозвіл на 
перебування». 
 

Обидва статуси - для перебування та для проживання в Німеччині - завжди мають 
цільовий характер і надаються, як правило, для роботи по контракту або для 
самостійної підприємницької діяльності. 
 

Посольство Німеччини за кордоном (в тому числі і в Україні) в питанні отримання 
іноземцем (громадянином України) одного з двох вище зазначених статусів 
починає з видачі Національної візи. 
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Отримання іноземним громадянином в Німеччині статусу «Дозвіл на 
перебування», а в подальшому статусу «Дозвіл на постійне проживання» 
відбувається за рішенням відповідних місцевих імміграційних служб (Ausländeramt) 
по місцю роботи чи ділової активності іноземного громадянина в Німеччині. 
 

Винятки з цього правила поширюються лише на громадян Австралії, Канади, 
Ізраїлю, Японії, Нової Зеландії, Південної Кореї і Сполучених Штатів Америки. 
Громадяни цих країн мають право в'їзду до Німеччини (до трьох місяців) без 
Національної візи. Дозвіл на перебування видається їм безпосередньо в місцевих 
імміграційних службах Німеччини. 
 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Дозвіл на перебування з метою заснування компанії 
(Aufenthaltstitel zur Unternehmensgründung) 
 

Для здійснення більшості кроків, які необхідні для того, щоб розпочати 
підприємницьку діяльність в Німеччині, для громадян з країн не членів ЄС 
достатньо Шенгенської візи (в цьому контексті як Business-Visum).  
 

Шенгенська віза надає право на проживання в Німеччині терміном до 90 днів 
протягом 180-ти днів від дати першого в'їзду. За цей час в Німеччині можуть бути 
виконані наступні кроки: 
 

 Укладання та нотаріальна реєстрація договору про утворення компанії в 

Німеччині  

 Реєстрація новоутвореної компанії в торговому реєстрі (через нотаріуса) 

 Реєстрація компанії в місцевих органах влади 

 Інші підготовчі заходи щодо відкриття компанії (відкриття рахунку в банку, 

укладання договору оренди приміщення тощо) 

 Проведення переговорів і укладання договорів з діловими партнерами 
 

В разі, якщо іноземний громадянин планує почати і завершити свою діяльність в 
Німеччині за 90 днів (протягом 180-ти днів від дати першого в'їзду), то в даному 
випадку теж достатньо мати Шенгенську візу. 
 

Для отримання Шенгенської візи (Business-Visum) необхідно підготувати слідуючі 
основні документи: 
 

 У разі наміру реєстрації в Німеччині власної компанії іноземний громадянин 

вказує конкретну мету та подає відповідні документи – наприклад, рішення 

власників компанії в Україні щодо відкриття дочірної компанії в Німеччині.  В 

кожному конкретному випадку Посольство Німеччини проінформує Вас про 

перелік та форму документів, що вимагаються під конкретну мету Вашої 

ділової активності в Німеччині. 

 Для підприємців: Витяг про реєстрацію компанії або статут існуючої компанії, 

а також докази попередньої її діяльності. Додатково Посольство може 

вимагати виписки з банківських рахунків за останні 3-6 місяців. 
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 Для працівників: листи-підтвердження від роботодавця про зайнятість або 

трудовий договір, а також інформацію щодо запланованого відрядження 

 Доказ наявності фінансових ресурсів для ділової поїздки, а також інформацію 

і документи про маршрут (наприклад, квитки на літак і бронювання готелів) 

 Доказ медичного страхування на період перебування в Німеччині з 

мінімальної сумою страхової премії в 30 000 євро. 
 

Якщо терміну перебування в Німеччині по Шенгенській візі недостатньо для 
вирішення комплексу питань щодо заснування компанії та реалізації 
запланованого інвестиційного проекту, Посольство Німеччини видає 
іноземним/українським підприємцям Національну візу. 
 

Деталі щодо актуальних вимог, переліку документів та порядку отримання в 
Посольстві Німеччини в Україні Національної візи з метою працевлаштування в 
Німеччині в якості самостійного підприємця – див. Веб-сторінку Посольства 
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/de/Startseite.html   
На сайті див. послідовно:  Visa / Nationale Visa / Ihr Reisezweck / Visum zur 
Arbeitsaufnahme / Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit. В документі, що 
відкриється є відповідний коментар та переклад українською мовою. 
 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Дозвіл на перебування для самостійного ведення бізнесу 
(Aufenthaltstitel zur selbständigen Unternehmensführung) 
 
Підприємці з країн не членів ЄС, які на підставі отриманої Національної візи 
зареєстрували в Німеччині компанію та управляють нею, зобов’язані отримати 
статус «Дозвіл на перебування для самостійного ведення підприємницької 
діяльності». 
 

Незалежні/самостійні іноземні підприємці отримують такий статус у випадку, якщо 
запропонований ними інвестиційний проект / діяльність  1).призведе до позитивних 
економічних наслідків в регіоні та 2).іноземний інвестор гарантує базове 
фінансування проекту. 
 

Кожен інвестиційний проект, що пропонується іноземними підприємцями для 
реалізації в Німеччині, перевіряється місцевими органами у справах іноземців 
щодо його відповідності певним вимогам. При цьому основна увага звертається на 
наступне: 
 

 життєздатність та ефективність бізнес-ідеї 

 підприємницький досвід іноземного інвестора 

 капітальні витрати по проекту 

 вплив інвестиційного проекту на зайнятість та професійну підготовку в регіоні 

 очікуваний внесок інновацій, наукових досліджень і розробок в Німеччині. 
 

При оцінці інвестиційного проекту місцеві органи у справах іноземців враховують 
точки зору місцевих торгово-промислових палат та ремесельних палат, а також 
місцевих органів влади, що надають дозвіл на ведення бізнесу. 

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/de/Startseite.html
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Термін статусу «Дозвіл на перебування для самостійного ведення підприємницької 
діяльності» обмежений, як правило, до трьох років. Якщо інвестиційний проект 
працює успішно і кошти для подальшого перебування іноземного підприємця в 
Німеччині гарантовані, місцеві органи у справах іноземців приймають рішення про 
надання йому статусу «Дозвіл на постійне проживання в Німеччині». 
 

До категорії «Незалежні/самостійні іноземні підприємці» офіційні органи Німеччини 
зараховують підприємців, що займаються наступною діяльністю чи мають 
відповідний статус: 
 

 Приватні підприємці (вкл. незалежних одноосібних підприємців) 

 Власники/Партнери в партнерстві (Personengesellschaft) 

 Керуючі партнери GmbH (ТОВ), які не є співробітниками даного ТОВ 

 Керуючі директори або посадові особи з правом підпису (прокуристи або 

особи, що мають генеральну довіреність). 

 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Возз'єднання сім'ї 
 

Іноземні громадяни, що діють в Німеччині як самостійні підприємці або працюють 
по контракту, і при цьому мають статус «Дозвіл на перебування» або «Дозвіл на 
проживання», мають право на виклик сімї до Німеччини (воззєднання сімї). 
 

Подружжю надається дозвіл на спільне проживання в Німеччині, якщо шлюб був 
зареєстрований до моменту отримання працюючим в Німеччині статусу «Дозвіл на 
перебування» або «Дозвіл на проживання». При цьому термін подальшого 
перебування і діяльності (чи роботи по контракту) в Німеччині повинен складати не 
менше одного року. Партнеру по шлюбу, наприклад, дружині, що виїхала до 
працюючого в Німеччині чоловіка, надається аналогічний дозвіл (Arbeitserlaubnis) 
на роботу по контракту чи для самостійної діяльності – залежно від виду дозволу 
на роботу у чоловіка. 
 

Неповнолітні діти також отримують дозвіл на проживання в Німеччині, якщо вони 
проживають разом зі своїми батьками. 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Ви бажаєте зареєструвати в Німеччині компанію 

і Вам потрібне організаційно-правове супроводження? 
 

Звертайтеся до нас... 
 

Наш 26-річний досвід інформаційної, консультаційної та організаційно-

правової діяльності на ринку Німеччини допоможе реалізувати Ваш 

проект або вирішити Ваше питання професійно, комплексно та 

конфіденційно. 
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Наша інформаційна, консультаційна та організаційно правова підтримка  

стане запорукою Вашої успішної діяльності  

на ринку Німеччини 
 

 Пошук в Німеччині певного товару, обладнання, сучасних технологій від виробника  

 Пошук кваліфікованих партнерів для фінансування проектів в Україні, організації СП, 
налагодження довгострокового експорту / імпорту 

 Розробка покрокової стратегії входження української компанії на ринок Німеччини 

 Реєстрація компанії в Німеччині, трансфер капіталу, організаційно-правове супроводження 

 Підтримка українських Резидентів при інвестуванні в перспективні галузі німецької економіки 

 Постійне представництво інтересів Вашої компанії на ринку Німеччини 

 Допомога галузевих експертів, спеціалізованих адвокатів, радника по податкам в Німеччині 

 Організація і супроводженням переговорів в Німеччині, кваліфікований переклад документів 

Звертайтеся до нас... 

Наш 26-річний досвід інформаційної, консультаційної та організаційної діяльності на ринку Німеччини 

допоможе реалізувати Ваш проект або вирішити Ваше питання професійно, оперативно та комплексно. 

При цьому ми гарантуємо Вам повну конфіденційність інформації щодо Замовника, а також щодо змісту 

проекта та особливостей його реалізації в Німеччині. 

 

       Контакт: 
 

UkrBusinessConsult  Тел.:  +49 (0)2226 -157 600 
Technologiepark  Факс: +49 (0)2226 -157 601 

Am Blümlingspfad 50 Viber: +49 (0)177 -59 200 11 
D-53359 Rheinbach  E-Mail: info@ukr-business-consult.de 
Germany   Web: www.ukr-business-consult.de 

mailto:info@ukr-business-consult.de
http://www.ukr-business-consult.de/

