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 ویزای طالیی پرتغال

 اجازه اقامت طالیی

 

 



 

 

 مزایا

 امکان پیوستن به

 خانواده

 همسر یا والدین

والدین تحت تکفل همسر یا 

 شریک

خردساالن یا کودکان  

ناتوان تحت سرپرستی 

 زوج  یا یک والد 

 سال یا بچه 18های زیر بچه

سال  18تحت تکفل باالی  های

 18های باالی ، تا وقتی بچه

ازدواج نکرده و مشغول سال 

 تحصیل تمام وقت باشند 

 18خواهر و برادر زیر 

همسر یا شریک،  سال

چنانچه از نظر قانونی 

 تحت سرپرستی آنها باشند

برای  معافیت ویزا

ی سفر در حوزه

 شنگن

اقامتحداقل مدت   

 مدت روز در 7

 14یک سال و 

روز در مدت دو 

 سال

مجوز اقامت دائم در 

 سال ششم

مجوز اقامت دائم به 

 شهروندان خارجی که

مجموعا شرایط زیر 

را دارا باشند، اعطا 

  شود:می

سال  5برای حداقل 

مجوز اقامت  دارای

موقت )ویزای 

باشند  طالیی(  

سال آخر  5در طول 

محکوم به هیچ جرمی 

که منجر به زندان 

 شود، نشده باشند

توانایی امرار معاش 

 داشته باشند

مسکن خود را دارا 

 باشند

تسلط کافی به زبان 

داشته  ایهپپرتغالی 

 باشند

اخذ تابعیت پرتغال در سال 

 هفتم

 به شهروندان تابعیت پرتغال

مجموعا شرایط  خارجی که

زیر را دارا باشند، اعطا 

شود:می  

به سن قانونی رسیده یا طبق قانون 

پرتغال از قیمومیت در آورده شده 

 باشند

دارای سال  6حداقل رای ب

مجوز اقامت قانونی در کشور 

 پرتغال باشند

دانش کافی در مورد زبان 

 پرتغالی داشته باشند

حداکثر سه سال یا بیشتر تا 

محکوم به هیچ جرمی که 

طبق قانون پرتغال  منجر 

 به زندان شود، نشده باشند



 

 امالک و مستغالت

گذاری واجد شرایطهای سرمایهفعالیت  

و  شخصی در امالک €350.000 ≤

 ها نوسازی آن

*چنانچه در منطقه کم تراکم واقع شده  

 €280.000 ≤باشد، کاهش تا 

هر نوع دیگر در  €500.000 ≤

 امالک

*چنانچه در منطقه کم تراکم واقع شده  

 €400.000 ≤باشد، کاهش تا 

سال ساخت 30باالی   

یا واقع شده در مناطق تعیین 

ی نوسازی شهریشده  

مالیهای دارایی  

-در بخش 500.000€ ≤مشارکت 

گذاری هایی از صندوق سرمایه

های خطرپذیر پرتغال که در بنگاه

-اقتصادی کوچک یا متوسط سرمایه

 کندگذاری می

میلیون در هر نوع دیگر از  €1 ≤

 امور مالی

گذاری در یکی از از جمله سپرده

های مجاز پرتغال و/یا هر بانک

نوع اوراق بهادار صادره از هر 

 نهاد پرتغالی

 کارآفرینی
شغل جدید دائم در پرتغال )کارگران پرتغالی یا  10 ≤

 خارجی(

*چنانچه در منطقه کم تراکم واقع شده باشد، 

 8 ≤کاهش تا 

نیازمند نامنویسی کارمندان نزد مقامات تامین اجتماعی  

 ، برای اهداف تامین اجتماعی

گذاری کالنسرمایه  

در تحقیقات علمی انجام شده توسط  350.000 € ≤

 آورانه هستندموسساتی که جزیی از نظام ملی علمی و فن

*چنانچه در منطقه کم تراکم واقع شده 

 280.000 ≤باشد، کاهش تا 

از گذاری مستقیم در، یا حمایت سرمایه €250.000  ≤ 

خلق آثار هنری یا احیاء یا حفظ میراث فرهنگی ملی که 

 گیردتوسط موسسات معتبر صورت می

*چنانچه در منطقه کم تراکم واقع شده باشد، 

 200.000€ ≤کاهش تا 

مناطق 

 استثناء

واحدهای قلمرو استانی  3" مناطق کم تراکم" جزء منطقه  *

سکنه  100( هستند که کمتر از  3NUTS) برای آمارگیری

 %75( کمتر از GDPای )در هر کیلومتر مربع یا سرانه

 میانگین کشوری دارند

دهد که واجد شرایط " کم را نشان می ایی باال منطقهنقشه

 تراکم" بودن نیست

 (AZORES) ( و آزورسMADEIRAجزایر مادئیرا )

 نیز جزء " مناطق کم تراکم" نیستند

 



 

 

 

 مراحل اقدام

گذاری انتخاب محل، نوع و ساختار سرمایه  

ی شناسایی مالیات دهنده  دریافت شماره

 پرتغالی، به عنوان " غیر مقیم" در پرتغال

 های محلیکردن حساب در یکی از بانکباز

راستی آزمایی مالیات قانونی و حسابداری 

 روند مذاکرهو  گذاریسرمایه

انتقال وجوه به حساب  بانک پرتغال و اطالع به 

 الزمهای جهت پرداختبانک 

ی درخواست ویزای طالیی به پرداخت هزینه

SEF ی خدمات مهاجرت و مرزی پرتغال() اداره 

ی فرم درخواست ویزا و مدارک الزم به ارائه

SEF 

روز، در  90شدن درخواست در حدود تایید 

 صورت رعایت ترتیب مراحل

 SEFی صدور ویزای طالیی به پرداخت هزینه

 های اول و سومتمدید ویزا در پایان سال

 درخواست مجوز اقامت دائم در سال ششم

 درخواست تابعیت پرتغال در سال هفتم



 

 

 

 

 

 مدارک مورد نیاز

پاسپورت، و در صورت 

امکان، ویزای شینگن 

 معتبر

مقامات دسترسی مجوز 

به سابقه کیفری پرتغالی 

 خود

معتبر سالمت  بیمه گواهی

 در پرتغال

گواهی سابقه کیفری از 

کشور مبدا، یا کشور 

 محل اقامت

رسید پرداخت هزینه 

 ویزا درخواست

واجد مستند از  مدارک

ایط بودن متقاضیان شر

  خانوادهعضو 

مدارکی دال بر ورود و 

 اقامت قانونی  در پرتغال

گواهی عدم بدهی از 

ادارات مالیات و بیمه 

 ملی پرتغال 

گواهی دال بر دارا بودن 

 حداقل سرمایه

گواهی امضاء شده توسط 

متقاضی مبنی بر انجام 

 گذاریشروط سرمایه

 ایعدد عکس گذرنامه 2

گذاری بسته به سرمایه

انجام شده، احتمال 

درخواست مدارکی دیگر 

 وجود دارد 

 حساب بانکی پرتغالی

سند ازدواج برای همسر برای مثال: 

و گواهی تولد برای فرزندان. این 

بایست توسط کنسولگری مدارک می

 یا آپوستیل کنوانسیون الههپرتغال 

  قانونی شوند.



 

های اداریهزینه  

شماره مالیات دهنده 

 پرتغالی

هزینه پروسسینگ ) که 

درخواست و باید موقع 

 تمدید پرداخت شود(

صدور اولیه ویزای 

 طالیی

تمدید ویزای طالیی ) در 

های اول و پایان سال

 سوم(

ویزای طالیی/ پیوست به 

 خانواده

های ها/ هزینهمالیات

اداری مربوط به خرید 

 ملک

ملک  مالیات ساالنه

پرداختی به شهرداری 

(IMI) –  این مالیات بر

 ارزش ملک بستگی دارد

تمبر مالیاتی ساالنه  

مربوط به ملک دارای 

 1 € ≤تاریخی ارزش 

 میلیون

هزینه دفتر اسناد رسمی و 

 ثبت

)برای هر  10 €حدود 

 شماره(

ی )بعالوه 520  € حدود

برای هر عضو  90  €

 خانواده(

)برای  5.200  €حدود 

 هر دارنده ویزا(

)برای  2.600  € حدود

 هر دارنده ویزا(

)برای  5.200  €حدود 

 خانواده(هر عضو 

مالیات بر انتقال ملک تا 

طبق قیمت ملک  6.5%

 %8 + تمبر مالیاتی

% و  0.3با نرخی بین 

) بسته به شورای  5%

 شهر(

) بسته به  %1با نرخ 

 ارزش مالیاتی ملک(

گذاری بستگی به سرمایه

 انجام شده خواهد داشت


