GEBYRER, 2019
Danmarks Ambassade i Kiev, 2019
Oversigt over gebyrsatser for borgerservice og
andre sager pr. 10. januar 2019

Schengen visum, opholds- og arbejdstilladelse
Visum C: Kort ophold maks. 90 dage
Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse
Tilbagerejsetilladelse

Alle priser i
UAH
Ukrainske
Armenske og georgiske

statsborgere *

statsborgere **

1.145(3)

2.000(4)
6.400***
6.400***

Andre konsulære gebyrer
Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas
til personer
EU-nødpas, andre provisoriske pas, laissez-passer,
ændring af pas mv.
Provisoriske pas udenfor repræsentationens
kontortid
Provisoriske pas på repræsentationens officielle
lukkedag
EU-kørekort (fornyelse af gamle ikke-EU-kørekort)
Internationalt kørekort
Tidsbegrænset kørekort, fornyelse, erhvervschauffør
Erklæring om mistet kørekort (midlertidig
erstatningskørekort)
Kørekort, fornyelse (tidsbegrænset) til personer over
70 år
Personbistand
Legalisering, attestering, certificering af kopier, pr.
underskrift/dokument

4.370
4.370
9.950(6)
14.235 (7)
1.890
1.470
1.890
1.080
1.890
4.260(1)
880 (4.260 (1+2+5))

1 Timetakst,

pris pr. time deraf. Betaling kræves for mindst én time og der opkræves gebyr for
hver påbegyndt time.
2Hvis der er behov for særskilt sagsbehandling opkræves yderligere betaling pr. påbegyndt time
jf. timetakst.
3Svarende til EUR 35.
4Svarende til EUR 60
5Ved afhentning af flere dokumenter samtidigt, opkræves UAH 880 pr. ekspedition.
6Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret
UAH 9.950 for det første pas og herefter UAH 4.370 pr. pas.
7Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret
UAH 14.235 for det første pas og herefter UAH 4.370 pr. pas.
8Der skal ikke betales gebyr for ansøgninger om naturalisation for børn under 18 år, hvis
forældrene – eller en af disse – er født danske eller senere har erhvervet dansk indfødsret.
*

Og personer, som er statsborgere i Albanien, Bosnien-Herzegovina, Moldova og Rusland (også
dækket af særlig aftale med Danmark) samt børn mellem 6 og 12 for alle nationalitetter.
** Og andre statsborgere ikke nævnt under *
*** Ansøgere som indleverer deres ansøgninger for arbejds- eller opholdstilladelse direkte til SIRI eller
DIS samt afgiver deres biometriske kendetegn eller modtager afgørelser i Ukraine, eller hvor
yderligere information er påkrævet af SIRI eller DIS, skal betale et gebyr på 6400 UAH i
overensstemmelse med BEKENDTGØRELSE OM BETALING FOR
TJENESTEHANDLINGER I UDENRIGSTJENESTEN § 4. (1), (3), (6)
For bank oplysninger kontakt venligst ambassaden.

