
 

 

 گلدن ویزای اسپانیا

 مقدمه 

ن مقاله به طور داریم در ای صدقگلدن ویزای اسپانیا یکی از طرق مهاجرت به این کشور است که 

اقامت گلدن ویزای اسپانیا شرایط خاص و ویژه ای دارد و خیلی از افراد  بپردازیم. ویزاکامل به این 

به اشتباه فکر می کنند که مشابه اقامت گلدن ویزای کشورهایی چون پرتغال، یونان و ایتالیاست. 

به پاسپورت و تابعیت رسید؟  ودش میسواالت بسیاری از قبیل اینکه آیا با اقامت ویزای گلدن اسپانیا 

ویزا اسپانیا شرط حضور دارد؟ حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای دریافت اقامت گلدن ویزا  آیا گلدن

اسپانیا چقدر است؟ و... از ما در شبکه های اجتماعی و همینطور سایت ها پرسیده می شود. در این 

یک مقاله سعی می کنیم به همه سواالت شما سروران عزیز در مورد گلدن ویزای اسپانیا بپردازیم و 

برای  ،که بسیار می تواند کمک کنندهدیگر کشور ها داشته باشیم  طالییی هم بین اقامت مقایسه ا

و با همکاری وکالی محلی کشور اسپانیا  MIEاین مقاله به مدد کارشناسان . باشد تصمیم نهایی شما

پیشنهاد می کنم پس به نگارش درآمده است و الزاماً برای همه این موارد خدماتی ارائه نمی شود. 

تماس  MIEمطالعه مقاله در مورد گلدن ویزای اسپانیا هر سوالی داشتید با موسسه مشاوره ای 

 بگیرید تا به صورت رایگان راهنمایی شوید.

 شرایط اخذ گلدن ویزای اسپانیا 

 مدارک مورد نیاز برای اخذ گلدن ویزای اسپانیا 

 اقامت اسپانیا از طریق گلدن ویزا 

 اقامت اسپانیا از طریق گلدن ویزا مراحل اخذ 

 شرایط اخذ تابعیت از طریق ویزای طالیی اسپانیا 

 مزایای گلدن ویزای اسپانیا 

 معایب گلدن ویزای اسپانیا 

 مقایسه گلدن ویزای اسپانیا، پرتغال، یونان 

 سواالت متداول در مورد ویزای طالیی اسپانیا 

 سخن پایانی 



 

 

 

 شرایط اخذ گلدن ویزای اسپانیا

خیلی از صاحبان کسب و کار در ایران بخاطر موقعیت هایی که دارند نمی توانند ایران را برای 

همیشه به مقصد یک کشور دیگر ترک نمایند. عموم کارخانه داران و سرمایه داران به دنبال اقامتی 

ه و می گردند که شرط حضور نداشته باشد. اما از طرفی شرایط تمدید این اقامت هم خیلی پیچید

چنین اشخاصی برای  ،اقامت گلدن ویزای اسپانیا یک اقامت مناسبپر هزینه نباشد، در این صورت 

درصد نیست و همه راه های مهاجرت یکسری  100. البته هیچ روشی به طور کامل باشدمی تواند 

واسته مزایا و معایبی در خود دارند. خیلی مهم است که شما قبل از تصمیم گیری حتمًا نیازها و خ

معتبر مشاوره  مهاجرت ص کنید و قبل از هر اقدامی با یک وکیلهای خود را به طور شفاف مشخ

شرایط اخذ گلدن ویزای اسپانیا بدین صورت است که شما باید بتونید ثابت کنید که می  نمایید.

 یورو در امالک و مستغالت این کشور سرمایه گذاری نمایید. 500.000توانید مبلغ 

 مورد نیاز برای اخذ گلدن ویزای اسپانیامدارک 

گلدن ویزای اسپانیا هم مثل هر برنامه مهاجرتی دیگری نیازمند یکسری شرایط عمومی و مدارک 

است که اگر به دقت جمع آوری شوند هم پروسه اخذ اقامت سریع تر است و اینکه شانس دریافت 

 اخذ گلدن ویزای اسپانیا عبارتند از: گلدن ویزا اسپانیا باال می رود. مدارک مورد نیاز برای

 مدرک شناسایی یا پاسپورت. 

 بیمه درمانی دولتی یا خصوصی که با یک شرکت فعال در اسپانیا بسته می شود. 

 بررسی سابقه. 

 فرم درخواست. 

 اثبات بودجه کافی برای حمایت از متقاضی و اعضای خانواده وی در طول اقامت در اسپانیا. 



 

 

  سهام و حقوق صاحبان سهام دارایی کننده سرمایه گذاری است، ماننداسنادی که اثبات ،

 .غیر بورسی، سهام فهرست شده، بدهی عمومی، سپرده های بانکی، پروژه های تجاری

 اقامت اسپانیا از طریق گلدن ویزا

ه یکی از راه های ساده برای مهاجرت به کشور اسپانیا درخواست برای گلدن ویزا اسپانیا است. البت

وقتی صحبت از سادگی در امر مهاجرت می کنیم منظور این است که شما نیازی به ارائه مدارکی 

چون زبان، مدرک تحصیلی، داشتن طرح تجاری سودده، استخدام نیروی کار، دارا بودن ظرفیت در 

برای واجد شرایط بودن جهت دریافت گلدن ویزای اسپانیا متقاضی باید  پذیرش و ... نمی شوید.

 یورو در امالک و مستغالت این کشور را داشته باشد. 500.000وانایی سرمایه گذاری حداقل ت

مراحل دریافت اقامت در این روش باتوجه به میزان نسبتاً باالی سرمایه گذاری که وجود دارد در 

بدین صورت است که ابتدا شرایط عمومی متقاضی به صورت رایگان بررسی  MIEموسسه مشاوره 

مشاوره های تخصصی در زمینه سرمایه گذاری و همچنین   ،می شود. در صورت دارا بودن شرایط

مقایسه طرح اقامتی کشور های مختلف برای متقاضی فراهم می شود. تا فرد بتواند مزایا و معایب 

ا سایر کشورها را به دست آورد و سپس با دید بازتری اقدام به سرمایه گذاری گلدن ویزای اسپانیا را ب

 نماید.

 مراحل اخذ اقامت اسپانیا از طریق گلدن ویزا

همانطور که اشاره شد دریافت گلدن ویزای اسپانیا شرایط پیچیده ای ندارد و کافی است که متقاضی 

اگر بخواهیم  کشور سرمایه گذاری نماید. یورو در امالک و مستغالت این 500.000بتواند مبلغ 

 خیلی خالصه مراحل اخذ اقامت اسپانیا از طریق گلدن ویزا را نام ببریم به قرار ذیل است:

پردازد. مشتری  می را نگهدارنده فاکتور و کند می امضا را CI Retainer قرارداد مشتری .1

ملک به اسپانیا برود باید  ملک را از راه دور انتخاب می کند، اگر بخواهد برای انتخاب

 درخواست ویزای توریستی نماید.



 

 

 این در. شود می آوری جمع گذاری سرمایه اسناد کلیه و دهند می انجام را ملک خرید وکال .2

بود. قرارداد فروش ملک منوط  خواهد پرداخت قابل مالیات و ملک خرید های هزینه مرحله،

 به اخذ موفق ویزای اقامت خواهد بود.

اقامت، نهایی می شود و پس از آماده شدن پرونده به دولت  درخواست برای مدارک تمام .3

 ارائه می شود. در این مرحله هزینه های دولتی قابل پرداخت است.

 

 رایط اخذ تابعیت از طریق ویزای طالیی اسپانیاش

 

المللی  را برای حمایت از کارآفرینان لین 14/2013، دولت اسپانیا قانون 2013سپتامبر  27در 

های آنها این فرصت را بدهد که در معرفی کرد تا به شهروندان غیر اتحادیه اروپا و اعضای خانواده

گذاری در امالک و مستغالت، مجوز اقامت اسپانیا را دریافت کنند. مقدار مبلغ ازای انجام سرمایه

خرید یا متقاضی  .تیورو اس 500000سرمایه گذاری در گلدن ویزای اسپانیا که ارزش آن بیش از 

% 100گلدن ویزا اسپانیا می تواند توسط شخص حقیقی یا از طریق یک شخص حقوقی )شرکت( که 

مالکیت آن شخص حقیقی است انجام شود، اما در هر صورت، خرید باید به طور کامل و بدون هیچ 

ور نامحدود اعطا می به طمجوز اقامت اسپانیا . هزینه ای )بدون استفاده از وام بانکی یا رهن( باشد

گلدن ویزا جهت تمدید اقامت خود حتماً باید در سال یک بار به کشور اسپانیا سفر بکند.  شود، اما

در مورد اخذ تابعیت کشور اسپانیا سخت گیری بیشتر است و متقاضی با رعایت شرط حضور و پس 

 از ده سال می تواند درخواست پاسپورت یا تابعیت نماید.

 ویزای اسپانیا مزایای گلدن

هر برنامه ای که شما برای اخذ اقامت خود انتخاب می کنید باید از زوایای مختلفی به بررسی آن 

بپردازید. اینکه شما هدفتان از اخذ گلدن ویزای اسپانیا زندگی در این کشور است یا نه صرفاً به 

می گردید. همه این موارد  دنبال یک راه سریع و نسبتاً آسان برای دریافت اقامت یک کشور مناسب



 

 

بصورت شخصی است و فرد با فرد متفاوت است. اما به صورت کلی مزایای گلدن ویزای اسپانیا به 

 قرار زیر است:

 .با دریافت اقامت گلدن ویزا اسپانیا می توانید به سراسر منطقه شنگن و اروپا سفر کنید 

  بفروشیدپس از دریافت اقامت دائم می توانید ملک خود را 

  سال. 5امکان دریافت اقامت دائم بعد از 

 عدم الزام برای شرط حضور در گلدن ویزا اسپانیا 

 سال  18حتی درصورت وابستگی فرزندان باالی  اجازه اقامت برای شخص اصلی و همراهان

 هم در ویزای گلدن اسپانیا می توانند بعنوان همراه باشند.

 اجازه تحصیل رایگان برای فرزندان 

 .پروسه اخذ اقامت به نسب دیگر روش های مهاجرتی در گلدن ویزای اسپانیا کوتاه است 

 امکان کار در کشور اسپانیا 

 معایب گلدن ویزای اسپانیا

همانطور که در باال نیز اشاره شد هر برنامه اقامتی بنا به نیاز و درخواست متقاضی می تواند مزایا و 

پیشنهاد می کنم قبل از هر اقدامی شرایط خود را با یک مشاور  ابراینبنبر داشته باشد.  درمعایبی 

در میان بگذارید، تا  MIEمهاجرت خبره یا با دریافت مشاوره تلفنی رایگان با مشاوران موسسه 

به صورت کلی معایب گلدن  بتوانید به یک اقامت امن و مطمئن در مسیر مهاجرتتان دست یابید.

 :شمرد نچنیویزای اسپانیا را می توان 

 رقم باالی سرمایه گذاری به نسبت کشورهای پرتغال و یونان 

 برای دریافت پاسپورت گزینه مناسبی نیست 

 مقایسه گلدن ویزای اسپانیا، پرتغال، یونان

همانطور که تا اینجای مقاله حتماً متوجه شدید گلدن ویزای اسپانیا یک سرمایه گذاری حداقل 

یورویی در امالک و مستغالت این کشور می باشد. اما سوال اینجاست که آیا فقط کشور  500.000



 

 

و همینطور  MIEاسپانیا از اقامت طالیی برخوردار است؟ خیر. اگر شما در سایت های موسسه 

تاگرام آن عضو باشید، مقاالت و ویدیو های زیادی را در مورد گلدن ویزای کشور پرتغال، یونان اینس

و حتی ایتالیا هم شنیده باشید. به اولین تفاوتی که در مقایسه گلدن ویزای اسپانیا، پرتغال و یونان 

ن ویزای می رسیم مقدار سرمایه گذاری است که در این کشورها باید صورت بپذیرد. اقامت گلد

یورو  250.000یورو و اقا مت گلدن ویزای یونان با حداقل مبلغ  280.000پرتغال با حداقل مبلغ 

در بین این کشورهایی که نام برده  سرمایه گذاری در امالک و مستغالت این کشورها فراهم است.

تر است. یک شد دریافت اقامت گلدن ویزای پرتغال در حال حاضر برای ایرانی ها مقرون به صرفه 

در گلدن ویزای ایتالیا شما حداقل  ناًثاستتوضیح کوتاه هم در مورد اقامت طالیی ایتالیا بدهیم که 

یورو در یکسری از شرکت های استارت آپی سرمایه گذاری می کنید تا موفق به  250.000مبلغ 

 دریافت اقامت این کشور شوید.

 سواالت متداول در مورد ویزای طالیی اسپانیا

یا با گلدن ویزای اسپانیا می توان به پاسپورت دست یافت؟ بلی این امکان پذیر است و آ .1

 کشد. میحدود ده سال طول 

گلدن ویزای اسپانیا از نظر سرمایه گذاری آیا به صرفه است؟ اگر هدف شما صرفًا گرفتن  .2

 اقامت باشد گلدن ویزای پرتغال گزینه مناسب و ارزانتری است

 یورو 500.000گذاری در اقامت گلدن ویزا اسپانیا چقدر است؟ مبلغ  حداقل مبلغ سرمایه .3

در سایت های دولتی پروسه بررسی پروسه ی ویزای گلدن اسپانیا چقدر طول می کشد؟  .4

ماه ذکر شده است. اما با وضعیتی که کرونا بوجود آورده و وضعیت سفارت  4تا  3پرونده بین 

 است. در کشور ایران این زمان کمی طوالنی تر

 سخن پایانی

در این مقاله به گلدن ویزای اسپانیا، ویزای گلدن اسپانیا و اقامت گلدن ویزا اسپانیا به طور اختصاصی 

مهاجرت یک امر بسیار مهم در زندگی متقاضی است و حتمًا باید قبل از هر اقدامی پرداختیم. 

سپانیا عموماً به برای بصورت کامل همه جوانب و شرایط سنجیده شود. اقامت گلدن ویزای ا



 

 

متقاضیانی مناسب است که در ایران صاحب کسب و کار و بیزنس، کارخانه و... هستند اما نیازمند 

این هستند که حتماً یک اقامت معتبری هم داشته باشند تا در ریسک دریافت ویزا و برخی از تحریم 

فقط کشور اسپانیا ندارد بلکه ها که برای پاسپورت ایران وجود دارد نیفتند. اقامت طالیی را 

کشورهایی چون پرتغال، پونان و ایتالیا هم دارای گلدن ویزا هستند. در مقایسه ای که بین گلدن 

ویزای کشورها انجام شد دریافت گلدن ویزای کشور پرتغال به نسبت گلدن ویزای اسپانیا از جهاتی 

در مورد ویزا گلدن اسپانیا و همینطور  پیشنهاد اگرچون هزینه و امنیت سرمایه گذاری بهتر بود. 

تماس بگیرید تا شرایط  MIEمهاجرت به اسپانیا سوال و ابهامی دارید حتماً با موسسه مشاوره 

 عمومی شما بصورت رایگان بررسی شود.


