
 
РЕЄСТРАЦІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМЦЯ (ЄС)  
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ 
(e.U.) 
 
 

РЕЄСТРАЦІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМЦЯ | e.U. 
ДЛЯ ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЇ В ПАЛАТІ ЕКОНОМІКИ У ВІДНІ ВАМ НЕОБХІДНО: 

• адреса місця здійснення підприємницької діяльності у Відні 

•  детальний опис діяльності (дорадча консультація в юридичній службі WKW T +43 1 514 
50-1010) 

• дата початку здійснення підприємницької діяльності 

• ТІЛЬКИ для ЄС: витяг з реєстру компаній (не старше 6 місяців) - дозволу FB для 
реєстрації підприємницької діяльності недостатньо! 

 
ОСОБИСТА ПРИСУТНІСТЬ ТА ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ АБО РЕЄСТРАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКОМ З ПАСПОРТОМ ТА ДОВІРЕНІСТЮ 

• дійсний закордонний паспорт (та дійсний дозвіл на проживання для громадян, які не є 
громадянами ЄС/ЄЕЗ) / ідентифікаційна картка 

• або свідоцтво про народження та документ, що підтверджує громадянство та 
посвідчення особи 

• свідоцтво про шлюб/розлучення (ЛИШЕ якщо змінене прізвище в паспорті!) 

• документ, що підтверджує титул (якщо не вказано в паспорті!) 

• ТІЛЬКИ якщо ви не були постійно зареєстровані в Австрії протягом останніх 5 років: 
Довідка про несудимість з-за кордону (оригінал та завірений переклад, не старше трьох 
місяців) 

• ТІЛЬКИ для реєстрації представником: від приватного підприємця - заповнена та 
підписана декларація §13 щодо відсутності причин для заборони ведення 
підприємницької діяльності (Формуляр) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ДОДАТКОВО, ДЛЯ РЕГЛАМЕНТОВАНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

• свідоцтво про професійну кваліфікацію 

• або висновок про індивідуальну кваліфікацію 

• або повідомлення про визнання професійної кваліфікації з-за кордону 
 
ДОДАТКОВО, ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ КЕРІВНИКА, ЗГІДНО З КОМЕРЦІЙНИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ 

• особисті документи (як вказано вище) 

• підтвердження реєстрації від WGKK (видається максимум за 1 місяць до реєстрації 
бізнесу) 

• заява про згоду від керівника підприємства (Формуляр) 

• свідоцтво про професійну кваліфікацію (ТІЛЬКИ для регламентованих видів діяльності) 
Для того, щоб провести ефективну реєстрацію, нам необхідно отримати ваші повні та достовірні 
дані! Враховуються знижки згідно з NEUFÖG. Для отримання детальнішої інформації 
звертайтесь: T +43 1 514 50-1050. 
 
Реєстрація бізнесу у Палаті економіки у Відні,  Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Відень 
у зв’язку з нинішньою ситуацією можлива лише за попереднім записом. Просимо звернути увагу, 
що в Haus der Wiener Wirtschaft ви повинні носити маску FFP2, перебувати по можливості  без 
супроводу (виняток: перекладачі, співвласники бізнесу) та дотримуватись дистанції. 
 
Даний інформаційний лист належить Сервісу з створення бізнесу Палати економіки у Відні. 
Якщо у Вас виникли запитання, звертайтесь до Сервісу з створення бізнесу: Т +43 1 51450-1050  
| E gruenderservice@wkw.at 
Уся інформація, незважаючи на детальне опрацювання, надається без гарантій, автор чи Палата 
економіки у Відні відповідальності не несуть. Стосовно форми звертання, застосовується спільна форма 
звертання для обох статей. Статус: 04.04.2022 

https://www.wien.gv.at/wirtschaft/gewerbe/ahs-info/pdf/13erklaerungnat.pdf
https://www.wien.gv.at/wirtschaft/gewerbe/ahs-info/pdf/39erklaerung.pdf

