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ثبت شرکت در اتحادیه اروپا _ کشور استونی
یکی از بهترین ،سریعترین و ساده ترین راههای اخذ اقامت اروپا ( شنگن ) ،از طریق ثبت شرکت در کشور استونی
می باشد.
کشور استونی ،شنگن و عضو اتحادیه اروپاست و واحد پول آن EUR €یورو می باشد.
شما می توانید برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد ثبت شرکت در استونی با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید.
مزایای زندگی و داشتن اقامت استونی
زندگی در کشور استونی مزایای زیادی دارد .درآمد شما در این کشور بسیار با ارزش است .این کشور یک مکان
امن ،تمیز و با تکنولوژی باال است و دارای افراد تحصیل کرده ای می باشد که به نوآوری و افرادی که به دنبال
کشف ایده هستند ارزش زیادی می گذارند.
در این کشور وظایف هر فرد بصورت دیجیتالی تعیین و انجام می شود .از خدمات آنالین بانکی گرفته تا آموزش
مجازی دانشگاه  .این کشور دیجیتالی است و حدود  2سال است که در زمینه تکنولوژی در سطح جهان بسیار پیشرفته
می

باشد.

در این کشور دسترسی به اینترنت حق هر انسان است و در حال حاضر این کشور  E-Estoniaنامیده شده است.

دریافت کارت شهروندی و اقامت دیجیتال اتحادیه اروپا
استونی از کشور های توسعه یافته ی اروپای شمالی در منطقه ی بالتیک است یکی از ویژگی های منحصر به فرد در
این کشور ،پیشرفت روز افزون تکنولوژی در آن است که اکثر کار های روزمره در این کشور به صورت دیجیتالی
انجام می شوند مثل :بانکداری ،آموزش ،نسخه های پزشکی و غیره.
استونی یک اقامت الکترونیکی طراحی کرده که در واقع هویت دیجیتالی است برای افرادی که قصد شروع کار و
تجارت در این کشور را دارند(به صورت آنالین).
شما میتوانید با داشتن کارت اقامت الکترونیکی از مزایای زیر بهره مند گردید:
 شماره اقامت شما در اتحادیه اروپا شناخته شده و مورد تایید اداره مهاجرت است تسریع در صدور روند ویزا به صورت کامال مجازی و عدم نیاز به شریک محلی شرکت خود را ثبت و مدیریت میکنید. دسترسی به بازار اتحادیه اروپا و روشهای جدیدی را برای توسعه و رشد شغلی خود پیدا میکنید از هر جای دنیا شرکت خود را آنالین مدیریت میکنید. دسترسی و ایجاد ارتباط ایمن با شرکتهای بزرگ و معتبر-

امضای مدارک و قراردادها به صورت آنالین

 شناسایی شدن برای ارگانهای مختلف نظیر بانک ها  ،بیمارستان ها و دیگر ارگانهای دولتیالزم به ذکر است دولت استونی امضای الکترونیکی شما را که از طریق کارت اقامت الکترونیکی انجام شده کامالً به
رسمیت می شناسد.

مدارک الزم جهت اقامت الکترونیکی :
متقاضیانی که سابقه ی منفی در اداره ی پلیس اتحادیه اروپا نداشته باشند ،می توانند برای دریافت اقامت الکترونیکی
درخواست بدهد .امکان درخواست برای اقامت الکترونیک پروسه ای تقریبا  1ماهه دار د و پس از درخواست از
نزدیکترین کنسولگری این کشور قابل دریافت است.
 نام و اطالعات شناسایی  -آدرس کامل منزل و محل کار ،کدپستی  ،تلفن و ایمیلاسکن عکس پاسپورت  -اسکن کپی مدارک شناسایی (پاسپورت) شرح دالیل و انگیزه ی فرد برای درخواست اقامت الکترونیک استونی مدارک شغلی و حساب بانکی معتبردریافت کارت اقامت الکترونیک برای گروه های زیر مناسب است:
 کسانی که به مدرک شناسایی از اتحادیه اروپا نیاز دارند.
کسب و کارهای فناوری محور

• افرادی که به نحوی با این کشور و اتحادیه اروپا پیوند دارند
• کارآفرینانی که اقامت الکترونیکی را یک فرصت و پلتفرم برای آینده می بینند.

شما می توانید برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد گرفتن کارت اقامت دیجیتال اتحادیه اروپا با مشاورین ما
تماس حاصل فرمایید.

ویزای کاری و اقامت یکساله اتحادیه اروپا
اتحادیه همکاری های فرهنگی و اقتصادی اوراسیا برای اولین بار ویزای Dکاری اروپا با حق اقامت سه ماهه و
یکساله به افراد ارائه میدهد .پروسه ی کاری برای گرفتن این ویزا  15روز است که از یکی از کنسولگری های
سفارت استونی انجام میشود.
شرایط گرفتن Dویزا:
 این ویزا برای مدیران ،بازاریاب های بین المللی که برای کار در اروپا نیاز به اقامت دارند مناسب است فریلنسرهایی که توسط ابزار دیجیتال و از راه دور برای شرکت خود کار میکنند افرادی که برای شرکت های خارجی کار میکنندمدراک مورد نیاز :
 پاسپورت با اعتبار حداقل  1سال اسنادی که درآمد شما را در طی شش ماه قبل از درخواست تأیید کرده و میزان  ،منظم و منابع درآمد را نشانمی دهد
 اسنادی که گواهی می دهد شما می توانید وظایف کاری خود را مستقل از موقعیت مکانی انجام دهید و ازفناوری ارتباطات از راه دور در انجام این وظایف استفاده می کنید.
 رزومه کاری و تحصیلی ترجمه اسناد رسمی از مدارک شرکت و گواهی شغلی -تمکن مالی  24هزار یوروی که توسط بانک صادر شده باشد
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