
 هزینه های ویزا

 

1396مرداد  04 تاریخ:  

 

ویزا  درخواست در زمان باید و است یورو 60 ،شنگن ویزای هزینه ،1387اردیبهشت  25 تاریخ زا

 .شود پرداخت

 75 به 1396شهریور  10 تاریخ از و یورو 60 ، 1396شهریور  09تا تاریخ  نیز ملی ویزای هزینه

 .یابد می افزایش یورو

مواردی در  (ملی ویزای) اقامت ویزایهم در قوانین  و( شنگن ویزای) ویزا آیین نامههم در البته 

 هزینه در نظر گرفته شده است. معافیت خصوص تخفیف و

 

 معافیت از پرداخت هزینه ویزا

 

 الف( برای ویزای شنگن:

 به صورت یکسان در منطقه شنگن از پرداخت –بدون درنظرگرفتن ملیت شان  –گروه های ذیل 

 ویزا معاف می باشند: هزینه

  سال 6کودکان کمتر از 

 پرسنل و تکمیلی تحصیالت های دوره در کنندگان شرکت و دانشجویان آموزان، دانش 

 سفر می کنند.  آموزشی اهدافبا  یا تحصیل جهت که همراه، یآموزش

 سالگی که در سمینارها، کنفرانس ها، مراسم  25تا سن  نمایندگان سازمان های غیرانتفاعی 

 -شوند  که توسط سازمان های غیرانتفاعی برگزار می - ورزشی، فرهنگی و آموزشی

 شرکت می کنند.

 اتحادیه درداخل تحقیقاتی اهداف برای که )خارج از اتحادیه اروپا( ثالث کشورهای محققان 

 1384مهر  06مورخ  اروپا و شورای پارلمان توصیه به) سفر می کنند اروپا

(2005/761/EG (کنید مراجعه) نیزو 

 با جدید ویزای یک با خالی صفحات بدون گذرنامهدر معتبرو قدیمی یویزاکردن  جایگزین 

 .متقاضی دیدگذرنامه جدر همان مدت اعتبار

 

 



 

 برای ویزای ملی:ب( 

 

  و کمک هزینه از منابع عمومی دریافت می کنند آلمان رجهت اقامت خود د که خارجیاتباع 

 هزینه کمک برنامه شامل صغیر زمانی که فرزندان و شانزندگی شرکای یا و همسراننیز

 باشند. 

 دیپلمات ها، نمایندگی های کنسولی و سازمان های بین المللی مقیم آلمان به انضمام  اعضای 

 سالگی 25 سن تا کودکان و همسران

  متعهد باشد.  نسبت به این امر آلمان در قراردادهای دو و یا چندجانبههنگامی که 

 

مجرد والدین  صغیر فرزندانو  همجنس )ثبت شده(شرکای زندگی ، همسران برایج( 

ا اروپ اتحادیه عضو کشورهایاتباع  خانواده اعضای و آلمانیکودکان صغیر والدین ،آلمانی

 تمام، می باشند حق انتخاب آزاد محل اقامتشامل ومنطقه اقتصادی اروپا، تا زمانی که 

 .شوند می صادر رایگان به صورت ویزاها

 

 تخفیف هزینه ویزا

 

 این شهروندان برای ،آذربایجان ارمنستان، روسیه، با ویزا تسهیل وافقنامهمبراساس الف( 

انواع معافیت هزینه ویزا  و جهان سراسر در یورو 35هزینه ویزای شنگن بالغ بر کشورها

 . گرفته شده است)به عنوان مثال برای بازدید از بستگان( در نظر 

 

 مولداوی، هرزگوین، و نگرو، بوسنی مونته ،همقدونی ،ستانصرب کشورهای برای اتباع

 گذرنامه دارنده)موظف به داشتن ویزا می باشند  همچنان که گرجستان و اوکراین آلبانی،

درنظر یورو  35ایی بالغ بر  هزینه، ویزا لتسهیبه موجب موافقتنامه های ( بیومتریک غیر

  . گرفته شده است

 

 یورو کاهش پیدا می کند.  35سال به  12و  6ب( صدور ویزای شنگن برای کودکان بین 

 

  .یورو 37.50یعنی  ،برای کودکان زیر سن قانونی، هزینه ویزای ملی نصف می باشدج( 

 

را  تخفیف یا معافیت از هزینه ویزاامکان کشورخارج از نمایندگی های آلمانی ،این بر الوهع

 ارتقای در راستای مورد درخواست اقامتزمانی که  ،بررسی می کنند مشخصرد امودر 

 انسانی دالیل یا و مهم عمومی باشد منافع دیگر یا توسعه خارجی، سیاست فرهنگی، منافع

کارت شناسایی نمایشگاه را  آلمانی های نمایشگاه در که خارجی داران غرفه. داشته باشد

 می باشند.  از پرداخت هزینه ویزا معافنیز ارائه می دهند 

 

جهت کسب اطالع از هزینه ویزای هر مورد خاص، لطفاً به نمایندگی خارجی آلمان که 

 مسئول صدور ویزای مربوطه می باشد، مراجعه نمایید.


