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Vállalkozások indítása Németországban
- Existenzgründung
2019. március

Általános információk
Induló vállalkozásnak tekintjük azt, amikor a szakmai önállóságának megvalósítása
érdekében valaki egy vállalkozást hoz létre. Az EU-tagállamok állampolgárai induló
vállalkozásaik esetén ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint a német állampolgárok.
Németországban az ipar szabadságának alapelve érvényesül, aminek értelmében alapvetően
bárki - eltekintve néhány törvényben szabályozott kivételtől – elkezdhet, folytathat és
befejezhet egy ipari tevékenységet anélkül, hogy ehhez külön engedélyre lenne szüksége.
Ennek fejében azonban kötelesek az iparűzési tevékenységet az Iparűzési hivatalnál
bejelenteni.
Vállalkozás alapításakor a tevékenység megkezdése előtt további bejelentési
kötelezettségek is fennállnak az adóhivatallal, az ipar és kereskedelmi kamarával és a
szakmai érdekképviselettel szemben. További, a vállalkozás alapításával kapcsolatos
részletes információkat találnak a „Cégalapítás Németországban” elnevezésű, valamint az
egyes társasági formákat részletesen bemutató tájékoztatókban.
Támogatások
Induló vállalkozások finanszírozásakor nagy szerepe van az igénybe vehető támogatásoknak.
A különböző szövetségi, tartományi és EU támogatási programok az alapítás különböző
szintjén nyújtanak támogatási lehetőséget Németországban.
A támogatási programok sokszínűek, rendszeresen az aktuális gazdasági szükségletekhez
igazítják őket, függenek a pénzügyi eszközök rendelkezésre állásától, valamint az ágazat és
régió tekintetében eltérő mértékűek. Az adott ágazatban rendelkezésre álló támogatási
programokról tájékoztatást és ingyenes tanácsadást a területileg illetékes kamarák adnak.
A szövetségi adatbank további lehetőséget nyújt arra, hogy a támogatási lehetőségekről
tájékozódjanak. Az adatbank valamennyi szövetségi, tartományi és EU-s támogatási
programról átfogó, aktuális és részletes tájékoztatást ad. A tanácsadás igénybe vételére
magyar vállalkozásoknak kamaránkon keresztül van lehetősége.
Támogatás olyan projekthez nyújtható, ami még nem kezdődött el. Ezért különösen fontos,
hogy a megfelelő támogatást még azelőtt igényeljék, hogy az első, vállalkozás indítására
irányuló intézkedés megtörtént. Egyszerű szervezési tevékenységet már a kérelem
benyújtása előtt is lehet végeznmi.
Az állami támogatások elynerésének feltétele minden esetben a személyes és pénzügyi
megbízhatóság, a tervezett tevékenység során elvárt szakmai megfelelőség, valamint egy jól
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kidolgozott koncepció (üzleti terv). A melléktevékenységként végzett vállalkozásokat
alapvetően nem támogatják.
A támogatás többek között egy tanácsadásban pénzügyi vagy hiteltámogatásban, vagy a
kölcsönfelvételt megkönnyítő állami kezességvállalás formájában valósul meg. Fontos
szerepet játszik a támogatás odaítélésekor az megfelelő önerő rendelkezésre állása, mert a
támogatás minden esetben csak segítséget jelent, és megköveteli a pénzügyi források
kiegyensúlyozottságát.
A hiteltámogatásra vonatkozó kérelmeket alapvetően egy hitelintézetnél kell benyújtani,
nem a támogatást nyújtó szervnél. A bank átvállalja a hitelbírálatot és ezt követően
valamennyi szükséges iratot továbbít az adott támogatónak.

További információk:
Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer
Bereich Recht, Steuern und Investitionen
H-1024 Budapest, Lövőház u. 30.
Kornélia John
Telefon: (0036-1) 345-7642; Fax: (0036-1) 345-7652
E-Mail: john@ahkungarn.hu
www.duihk.hu

Haftungsausschluss: Die oben stehenden Informationen wurden sorgfältig recherchiert und geprüft.
Für eventuelle Schäden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, übernehmen wir
keine Haftung.
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