
 2021ژوئن  :به روز شده در

 

 هزینه ی انواع خدمات

 

 های امور مربوط به گذرنامههزینه

باشد و یا محل اقامت و زندگی آیا محل اقامت و زندگی شما در حوزه نمایندگی خارجی مربوطه نمی

 شما هنوز در آلمان ثبت شده اشت؟

د که شامل اضافه بهای خارج از حوزه مسئولیت بایست هزینه بیشتری پرداخت کنیدر این صورت می

 شود.نیز می

با اضافه بهای خارج  عادی 

 از حوزه مسئولیت

 یورو 145 یورو 85 سال به باال( 24ای )متقاضیان صفحه 32گذرنامه بیومتریک 

 یورو 100 یورو 60 سال( 24ای )متقاضیان زیر صفحه 32گذرنامه بیومتریک 

 یورو 65 یورو 40 گذرنامه موقت

 یورو 40 یورو 30 گذرنامه کودک

 یورو 80 یورو 70 سال به باال( 24کارت شناسایی آلمانی )متقاضیان 

 یورو 70 یورو 55 سال به باال( 24کارت شناسایی آلمانی )متقاضیان 

 - یورو 25 مدرک مسافرتی جایگزین گذرنامه

 

 های اضافهگزینه

 هزینه )مناسب افراد پرسفر(ای صفحه 48گذرنامه بیومتریک 

 یورو 25بعالوه 

 فرایند فوری

 هفته( 3حدود  –)تسریع در بررسی و تهیه 

 هزینه

 یورو 35بعالوه 

 

 



 های سایر خدماتهزینه

درخواست ثبت رسمی عقد ازدواج خارج 

 از آلمان

یورو بدون اظهارنامه نام خانوادگی و یا  20هزینه تأیید امضاء: 

 اظهارنامه نام خانوادگییورو با  25

 بعالوه هزینه تأیید کپی

 بعالوه هزینه اداره ثبت احوال )قابل پرداخت در آلمان(

یورو بدون اظهارنامه نام خانوادگی و یا  20هزینه تأیید امضاء:  درخواست ثبت رسمی تولد خارج از آلمان

 یورو با اظهارنامه نام خانوادگی 25

 بعالوه هزینه تأیید کپی

 بعالوه هزینه متعاقب اداره ثبت احوال آلمان

گیری گواهی خروج کاال جهت بازپس

 مالیات بر ارزش افزوده

 یورو 25

مجوز حفظ تابعیت 

(Beibehaltungsgenehmigung) 

پذیرش و دریافت درخواست از سوی نمایندگی خارجی 

 ای نداردهزینه

 )قابل پرداخت در آلمان( فدرال اداری امور سازمانهزینه 

 ثبت رسمی

)به عنوان مثال درخواست گواهی انحصار 

 وراثت(

هزینه مربوطه بستگی دارد به نوع و ارزش مورد ثبتی. در 

مرحله بررسی، کارشناس کنسولی قبل از قرار تعیین شده شما 

 را از هزینه مربوطه مطلع خواهد ساخت.

اظهارنامه به قید سوگند 

(Eidesstattliche Versicherung) 

 یورو 100

 یورو برای تأیید امضاء 20 گواهی عدم سوء پیشینه

 بعالوه هزینه متعاقب سازمان دادگستری فدرال

 با توجه به تعداد صفحات:- تأیید کپی

 حروف التین-

 یورو 10صفحه: حداقل هزینه  10-1

 یورو برای هر صفحه 1صفحه به باال، بعالوه  11از 

 التینحروف غیر -



 یورو 15صفحه: حداقل هزینه  10-1

 یورو برای هر صفحه 1.50صفحه به باال، بعالوه  11از 

 

 رایگان -اداره بازنشستگی دولتی گواهی حیات

 یورو 25-سازمانهای بازنشستگی خصوصی

 

 یورو برای مدارک احوال شخصیه 25 (Legalisationتصدیق مدارک )

 یورو برای سایر مدارک رسمی 45

 یورو 25هزینه تأیید امضاء:  اظهارنامه نام خانوادگی

 بعالوه هزینه تأیید کپی

 بعالوه هزینه متعاقب اداره ثبت احوال آلمان

 یورو 25 های کنسولیسایر گواهی

 یورو به همراه ترجمه فارسی 45

 یورو 65 (Sorgeerklärungاظهارنامه حضانت )

و دریافت درخواست از سوی نمایندگی خارجی پذیرش  سند تابعیت / تعیین تابعیت آلمان

 ای نداردهزینه

 آلمان فدرال اداری امور سازمانهزینه متعاقب 

تأیید امضاء )به عنوان مثال اظهارنامه 

 مجاز بودن خرید ملک(

یورو تا  20هزینه بستگی دارد به ارزش مورد مربوطه و بین 

 یورو خواهد بود. 250

 یورو 25 مجوز حمل خاکستردان/جسد

 رایگان فرزندی-اظهارنامه تأیید رابطه پدر

 

 

 



 های مربوط به امور روادیدهزینه

 ها بستگی دارد به نوع روادید:هزینه

روز  90اقامت کوتاه مدت تا  –روادید شنگن 

 سال( 12)متقاضیان باالی 

 یورو 80

روز  90مدت تا اقامت کوتاه –روادید شنگن 

 سال( 12تا  6)متقاضیان بین 

 یورو 40

 یورو 75 روز 90اقامت بیش از  –روادید ملی 

روز  90مدت بیش از اقامت بلند –روادید ملی 

 سال( 12تا  6)متقاضیان بین 

 یورو 40

 

های گردد، زیرا این تعرفه مربوط به هزینهدر صورت رد شدن درخواست روادید، هزینه مسترد نمی

 این بررسی ندارد.باشد و ارتباطی با نتیجه بررسی پرونده می

 معافیت از هزینه روادید:

جهت استفاده از این  ی اضافی که بایدمدارک چه کسانی؟

 ارائه گردند: معافیت

 - سال 6کودکان زیر 

کپی )نسخه کامل( سند ازدواج و گذرنامه آلمانی  همسران اتباع آلمانی

 همسر

در صورتی همسران اتباع کشورهای اتحادیه اروپا، 

 سفر نمایندکه باهم 

کپی )نسخه کامل( سند ازدواج و گذرنامه همسر 

 )مربوط به کشور عضو اتحادیه اروپا(

فرزندان زیر سن قانونی اتباع کشورهای عضو 

 اتحادیه اروپا

کپی )نسخه کامل( سند تولد و گذرنامه یکی از 

 والدین )مربوط به کشور عضو اتحادیه اروپا(

ن جهت اقامت دانش آموزان، دانشجویان و معلما

 مدت با اهداف آموزشیکوتاه

 مدارک مربوط به دلیل و هدف سفر

 مدارک مربوط به دلیل و هدف سفر مدت تحقیقاتیدانشمندان برای اقامت کوتاه

 بستگی به دعوتنامه دارد های دولتی آلمانیبه دعوت سازمان

سالگی که  25المنفعه تا سن های عامنمایندگان سازمان

های ها، برنامهقصد شرکت در سمینارها، کنفرانس

   مربوطه دعوتنامه و نامه همراه



ورزشی، فرهنگی و آموزشی سازماندهی شده توسط 

 المنفعه را دارند های عامسازمان

 

 

 سلب مسولیت: 

ی اطالعات و تجارب سفارت در زمان تدوین این برگه راهنما است. تضمین صحت و جامعیت تمامی اطالعات این برگه راهنما بر پایه

 این برگه راهنما وجود ندارد.مطالب  بر اساسآن امکان پذیر نیست. امکان ادعای حقوقی 


