اقامت تجاری برای شخص کارآفرین از طریق تاسیس شرکت تجاری
از قوانین مهاجرتی آلمان
اگر شما جزء شهروندان اتحادیه اروپا یا سوئیس نیستید و قصد آن را دارید که فعالیت تجاری مستقل خود
را در آلمان راه اندازی کنید ،این مطلب را بخوانید:
برای شهروندان کشورهای ثالث ،که قصد اقامت بیش از سه ماه در کشور آلمان را دارند و یا می خواهند
فعالیت اقتصادی مستقلی را آغاز نمایند ،صدور اجازه اقامت (بغیراز ویزا) مورد نیاز خواهد بود.
اجازه اقامت:
برای اقامت این گروه ازمتقاضیان ،اجازه اقامت اولیه که به مدت سه ماه توسط سفارت یا کنسولگری
کشور آلمان درکشورمحل اقامت متقاضی صادرشده است ،معتبرو قابل تمدید است .چراکه تقاضای اقامت
به همراه سایرمدارک که درادامه اشاره خواهد شد،توسط کنسولگری به مقام خارجی مسئول اقامت
مهاجران ،ارسال خواهد شد و مراجع ذیصالح درخصوص اقامت بیش ازسه ماه متقاضی تصمیم خواهند
گرفت.
صدور اجازه اقامت ،برای شخص کارآفرین و خانواده اش ،معموال تضمین شده است اگر چنانچه مراجع
ذیصالح تاثیر اقتصادی مثبت این حرفه یا تجارت را بروی اقتصاد کشورآلمان پیش بینی کنند وهمچنین
منابع مالی پروژه توسط سرمایه گذار تامین شود.
بنابراین ضروری است که سوابق شغلی و مدیریتی شخص کارآفرین در کشورمبداء ،حاکی از عالقه و
تجربه وی در موضوع پروژه مدنظر باشد وکارآفرین در طرح تجاری خود ثابت نماید که راه اندازی
پروژه مذکورجهت رشد اقتصادی کشورآلمان مثبت خواهد بود وهمچنین منابع مالی کافی برای راه اندازی
ودست یابی به اهداف تجاری وی در آینده موجود است.
مراجع ذیصالح ،درروند بررسی شرایط فوق الذکر ،معیارهایی چون پایداری طرح تجاری ،تجربه
مدیریتی شخص کارآفرین ،استفاده از سرمایه ،تاثیرمثبت پروژه روی استخدام نیروی کار درمنطقه و
امکان آموزش وتربیت نیروی کارماهروهمچنین سهیم شدن در خالقیت و نوآوری و تحقیق و توسعه،
مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت.
مدارک مورد نیاز:
به منظورارزیابی پروژه و بطورویژه بررسی پیشینه اقتصادی متقاضی ،مدارک ذیل همگی بهمراه
تقاضانامهء اقامت ،می بایست به مرجع مربوط ارسال گردد:
 .1رزومه تحصیلی و شغلی شامل سوابق و مدارک تحصیلی و شغلی و گواهینامه های صادره.
 .2کپی قراردادکاری یا مدیریتی در کشور مبداء
 .3تصمیم سهامداران مبنی بر تاسیس شعبه در آلمان توسط متقاضی (درصورت وجود)
 .4مفهوم و مقصود کارآفرینی ،طرح تجاری کسب و کاربا برنامه تامین سرمایه و پیش بینی طرح درآمد

 .5اثبات وجود سرمایه برای تاسیس شرکت
 .6اثبات تمکن مالی برای تامین امرار معاش خود و خانواده برای حداقل  6ماه
 .7توافقنامه شرکت (پیش نویس توافق مورد قبول است)
 .8خالصه نامه ثبت شرکت یا اجازه کسب و کار (اگر هنگام ارسال تقاضا به ثبت رسیده باشد)
 .9اسناد رسمی ثبت شرکت
 .10قراردادهای اجاره (در صورت وجود)
 .11موافقتنامه همکاری با شرکا (درصورت وجود)

در صورت خرید یا ادغام یا تجزیه شرکتهای موجود در آلمان:
.1
.2
.3
.4

قرارداد خرید و ارزیابی موجود از تاریخ ترازنامه شرکت
مدارک و شواهد حاکی از روابط تجاری قبلی شرکت با آلمان یا سایر کشورهای اتحادیه اروپا
صورتهای مالی  3سال مالی اخیر شرکت
تجزیه و تحلیل کسب و کار کنونی

برای توسعه ایده و طرح تجاری خود می توانید به تجربیات دفتر حقوقی جابری اتکا کنید.
دفتر حقوقی ما با تنظیم یک طرح منحصر به فرد اقتصادی برای تجارت مدنظر شما و نیزارائه مشاوره
حقوقی در طول پروسه ،شما را همراهی خواهد کرد.

