تمکن مالی :
افرادی که در ایران از تمکن مالی خوبی برخوردارند ،با احراز شرایط زیر می توانند ،از طریق تمکن مالی به برخی کشورهای اتحادیه
اروپا مهاجرت کنند.
کشورهایی نظیر هلند ،سوئد  ،فرانسه و به تازگی کشور اتریش این نوع ویزا را به متقاضیان طی شرایط خاصی اعطا می کنند.
در صورتی که سرپرست خانواده اثبات کند ماهیانه  3000یورو برای خود 1500 ،یورو برای همسر و  1000یورو برای هر یک از فرزندان
زیر  ۱۸سال تمام خود درآمد ثابت دارد ،واجد شرایط دریافت اقامت اروپا از روش تمکن مالی خواهد بود.

این درآمد می تواند از چهار محل ذیل نشان داده شود:
•

سود سپرده بانکی

•

مبالغ اجاره از محل اجاره امالک

•

حقوق بازنشستگی

•

سود سهام در ازار رسمی بورس

الزم به ذکر است کل مبلغ درآمد ماهیانه احراز شده توسط متقاضی برای یک سال ،باید در حساب بانکی ایشان در ایران موجود باشد.
متقاضی می تواند پس از گذشت  ۵سال از زمان د ریافت این اقامت ،درخواست اقامت دائم و پس از آن طبق قوانین مهاجرتی،
پاسپورت دوم دریافت کند.

مزایای اخذ اقامت از طریق تمکن مالی
✓

سریعترین روش اخذ اقامت

✓

عدم نیاز به هیچگونه سرمایهگذاری در اتحادیه اروپا

✓

عدم پرداخت مالیات

✓

عدم نیاز به مدرک زبان

✓

سهولت و سادگی در تمدید اقامت و تبدیل آن به اقامت دائم

✓

سهولت در تعهد حداقل زمان اقامــت در اتحـادیه اروپــا

✓

امکان رفتوآمد وزندگی آزادانه در کشورهای حوزه شینگن

✓

بهرهمندی از اکثر امکانات و حقوق شهروندی در اتحادیه اروپا

✓

امکان استفاده از بیمههای درمانی معتبر در عرصه بینالمللی

✓

امکان تحصیل فرزند در مراکز تحصیلی دولتی زیر نظر شهرداری محل سکونت شما

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای تمکن مالی
✓

ترجـمه رسمی کارت ملی و شـناسـنامـه تمامی اعضای خانواده

✓

پاسپورت بااعتبار  2حداقل ساله (ارائه پاسپـورت قبلـی در صورت وجود الزامی میباشد)

✓

شش قطعه عکس  4.5*3.5تمام اعضا خانواده

✓

ترجمه رسمی گواهی عدم سو پیشینه افراد باالی  18سال  +همسر در صورت وجود

✓

ریز پرینت  3ماه آخر حساب بانکی فرد موردنظر و اعضای خانواده به زبان انگلیسی با مهر بانک

✓

گواهی موجودی حساب بانکی به زبان انگلیسی توسط بانک

✓

مدارک استطاعت مالی متقاضی اجارهنامههای محضری/امالک و سهام خریداریشده از بورس

مدارک شغلی موردنیاز برای دریافت ویزای تمکن مالی
✓

ترجمه رسمی روزنامه رسمی شرکت (آگهی تأسیس و تغییرات) یا عالمت تجاری ثبت شده در صورت وجود

✓

ترجمه رسمی مدرک شغلی در صورت دارا بودن

سواالت متداول :

آیا درامد از یک فروشگاه بزرگ که متوسط ماهیانه  50میلیون تومان درامد دارد میتواند در این پروسه مورد استفاده قرار بگیرد؟
خیر فقط موارد یاد شده فوق :
✓

درامد از فروشگاه شخصی

✓

سند امالک موجود

✓

انواع ضمانتنامه های بانکی

✓

سود سهام از شرکتهای غیر رسمی

هیچکدام برای انجام این پروسه قابلیت استفاده را ندارند.
امکان تحصیل برای فرزندانم وجود دارد؟
بله در تمامی مراکز تحصیلی دولتی امکان تحصیل رایگان دارند.
چه راهی برای فرزندان باالی  18سال وجود دارد تا در کنار من در کشور مقصد زندگی کنند؟
برای فرزندان باالی  18سال فقط از طریق تحصیلی میشود اقدام کرد و در آن صورت میتوان در شهر محل سکونت شما پذیرش
دانشگاه را دریافت کرد تا فرزندتان بتواند با شما زندگی کند.
آیا این روش شرط حضور در کشور مقصد را دارد؟
بله در مدت یک سال میبایست حداقل به میزان  6ماه در کشور مقصد اقامت داشته باشید.
هدف از این نوع ویزا برای کشورهای ارائه دهنده این ویزا گردش مالی و توان تمکن مالی متقاضیان برای زندگی در کشورهای مقصد
میباشد.
آیا در طول مدت اقامت با ویزای تمکن مالی امکان کار هست؟
خیر شخص متقاضی ویزای تمکن مالی به هیچ وجه اجازه هیچ نوع فعالیت اقتصادی در کشور مقصد را ندارد.

