Identifikačné číslo cudzinca (NIE) umožňuje identifikovať cudzích štátnych príslušníkov, ktorí
majú nejaký vzťah so Španielskom z ekonomických, spoločenských alebo profesných dôvodov
(napríklad za účelom založenia obchodnej spoločnosti, otvorenia bankového účtu, kúpy
nehnuteľnosti, dedičského konania, a pod.).
Cudzí štátni príslušníci s trvalým pobytom na Slovensku môžu požiadať o NIE osobne alebo
prostredníctvom zástupcu splnomocneného notárom:
1. prostredníctvom tohto veľvyslanectva, alebo
2. v Španielsku na Oddeleniach cudzineckej polície splnomocnených na daný úkon:
http://www.policia.es/documentacion/oficinas/oficinas_extran.html
Naopak, ak plánujú zdržiavať sa v Španielsku, NIE si vybavia spolu s pobytovým preukazom
cudzinca priamo v Španielsku. V prípade, že potrebujú NIE pred vycestovaním do Španielska,
môžu oň požiadať s náležitým odôvodnením (prenájom nehnuteľnosti, otvorenie bankového
účtu, a pod.)
→ Dokumenty potrebné na predloženie žiadosti o NIE:
Tlačivá je potrebné stiahnuť, vyplniť priamo v počítači (nie rukou), vytlačiť LEN prvé dve
strany, nezošívať ich a prísť ich osobne podpísať na veľvyslanectvo!
 tlačivo EX15: https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/extranjeria/EX15.pdf
 tlačivo Modelo 790: https://sede.policia.gob.es:38089/Tasa790_012/
 Originál cestovného pasu a/alebo občianskeho preukazu.
Cudzinci: doklad, ktorý potvrdzuje pobyt žiadateľa na Slovensku (povolenie na pobyt)
Ak žiadateľ žiada o NIE v zastúpení inou osobou, musí predložiť notárske
splnomocnenie a originál občianskeho preukazu alebo pasu žiadateľa.
→ Poplatok: 9,74 € v hotovosti (neprijímame platobné karty) alebo 7,24 € za obnovu NIE.
→ Lehota na vybavenie: o cca týždeň od podania žiadosti bude NIE zaslané na e-mailovú
adresu uvedenú v žiadosti.
→ Platnosť: NIE číslo sa pridelí raz a potom sa už nemení.
Oznamujeme Vám, že od 1. februára 2021 sa na úkony vyžadujúce osobné stretnutie môžete
objednať cez webovú stránku nášho veľvyslanectva
(http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/Noticias/Paginas/Articulos/210128
_NOT1.aspx).
Prostredníctvom online rezervačného systému si podľa dostupnosti termínov môžete zvoliť
dátum a čas, ktorý Vám najlepšie vyhovuje:
O termín na podanie žiadosti o NIE môžete požiadať tu:
https://app.bookitit.com/es/hosteds/widgetdefault/21f9434c25fc6e3fdd5bcb731affab522#ser
vicesn (Solicitud NIE).
Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Bratislave nezodpovedá za prípadné pokuty, ktoré by
Vám mohla udeliť slovenská polícia za nerešpektovanie protiepidemiologických opatrení.

