
Реєстрація підприємницької діяльності 

Огляд найважливішої інформації 

Дозвіл на здійснення підприємницької діяльності та індивідуальні вимоги 

Який саме дозвіл вам необхідно буде отримати, залежить від запланованованого чи 
здійснюваного виду діяльності. Для того, щоб прийняти правильне рішення, доцільно 
звернутися за дорадчою консультацією у Палату економіки. 

Свідоцтво про професійну кваліфікацію 

Для регламентованих видів підприємницької діяльності необхідно надати свідоцтво професійної 
кваліфікації. Детальну інформацію про це ви можете отримати на нашій сторінці про свідоцтво 
професійної кваліфікації. Якщо ви не можете надати формально необхідне свідоцтво 
професійної кваліфікації, подайте заявку на індивідуальну оцінку кваліфікації. Також згідно з 
комерційним законодавством можливо призначення керівника, який володіє необхідною 
кваліфікацією. 

Експлуатаційний дозвіл 

У деяких випадках для здійснення підприємницької діяльності крім ліцензії вам необхідно також 
експлуатаційний дозвіл. 

Реєстрація підприємницької діяльності 

Реєстрація підприємства здійснюється в залежності від місцезнаходження підприємства у 
відповідному регіональному адміністративному органі. Це регіональна адміністрація, 
муніципалітет або муніципальне регіональне управління. Адресу свого місцевого 
адміністративного органу ви можете знайти на сторінці-посібника Федерального міністерства. 

Зареєструвати бізнес можна через службу реєстрації або регіональне чи районне відділення 
Палати економіки. Для електронної реєстрації бізнесу, просимо звернутись до служби реєстрації 
вашої Палати економіки.  

Портал бізнес-сервісу (USP) надає вам можливість реалізувати всі етапи створення бізнесу для 
приватних підприємців та одноосібних товариств з обмеженою відповідальністю за принципом 
єдиного вікна онлайн. Приватні підприємці можуть використовувати USP, наприклад, для 
отримання стартової підтримки (NeuFöG), реєстрації підприємницької діяльності, повідомлень 
про фінансове та соціальне страхування. Одноосібні товариства (GmbH) можуть додатково 
здійснити процес внесення в реєстр компаній в електронній формі. 

За допомогою GewerbeInformationSystem Austria (GISA) у вас є можливість зареєструвати або 
закрити свій бізнес, переїхати, зареєструвати або закрити інші виробничі підрозділи, а також 
призначати директорів згідно комерційного законодавства. 
 
Порада! 
Скористайтеся послугами реєстрації від сервісу для створення бізнесу. Ви також можете 
переглянути наше інформаційне відео щодо процесу створення компанії. 
 

Якщо ви відповідаєте всім вимогам щодо реєстрації, ви зможете відразу розпочати діяльність. 
Стосовно деяких спеціальних галузей, підприємницьку діяльність можна розпочати лише після 
отримання відповідного дозволу. 

Реєстрація підприємства включає наступні пункти: 
 
• Персональна інформація 



• Прізвище 
• Дата народження 
• Місце проживання 
• Громадянство 

• точний опис підприємницької діяльності 
• Місце здійснення підприємницької діяльності 
 
Для реєстрації підприємства необхідно надати такі документи: 
 
Для приватних підприємців (ФОП) 
 

• Паспорт (вид на проживання, якщо необхідно) 
• Документ про науковий ступінь 
• Заява про відсутність причин для здійснення підприємницької діяльності 
• Підтвердження NeuFÖG від Палати економіки 
• Підтвердження компетентності 

 
Для тих, хто не був зареєстрованим в Австрії або проживав менше п’яти років, необхідно надати 
довідку про несудимість з країни походження чи попереднього місця проживання (оригінал із 
завіреним перекладом, не старше трьох місяців). 

Для товариств 

• Витяг з комерційного реєстру – не старше шести місяців 
• Статут товариства 
• Заява реєстратору у разі призначення керівника згідно з комерційним законодавством 

Призначення керівника згідно з комерційним законодавством 

• Паспорт (вид на проживання, якщо необхідно) 
• Довідка про медичне страхування при оформленні на роботу керівника згідно з 

комерційним правом 
• Підтвердження компетентності 
• Заява директора 

 

 


