ANSÖKAN OM SPANSKT NIE-NUMMER
Ett NIE-nummer är som ett personnummer för icke-spanska medborgare och
behövs i Spanien bland annat vid köp av bostad, öppnande av bankkonto, arv
eller vid andra liknande ärenden.
När man tilldelas ett NIE-nummer behåller man samma nummer livet ut. När
ansökan godkänns skickar vi ut ett intyg där numret framgår.
Intyget som tilldelas med NIE-numret gäller för användning inom 90 dagar från
intygets utgivningsdatum. Vid vissa ärenden i Spanien kan myndigheterna kräva
att man visar upp ett förnyat intyg (man behåller däremot alltid samma nummer
som tilldelades första gången).
Ansökan om NIE-nummer samt förnyelse av intyg kan göras hos polisen i
Spanien eller på tre olika platser i Sverige:
•
•
•

SPANSKA AMBASSADEN i Stockholm
SPANIENS HONORÄRKONSULAT i Göteborg
SPANIENS HONORÄRKONSULAT i Malmö/Lund

Ansökan ska göras personligen och följande dokument ska presenteras:
• Pass i original
• 1 kopia av passet (Viktigt att ta med en passkopia. Ambassaden och
konsulatet kopierar inte pass för ansökan)
• 1 ifylld uppsättning av formulär ”EX 15” på SPANSKA. Formuläret
måste fyllas i på dator eller skrivmaskin. Titta gärna på
översättningen av formuläret för instruktioner.
• Formuläret ”Modelo 790”. Ta med till ambassaden/konsulatet, det
kan fyllas i på plats.
Formulären och översättning finns nedan. (Observera att det är den svenska
adressen som ska fyllas in i formulären, för exakta instruktioner se
översättningen).
Vid frågor vänd er till ambassaden via telefon på nummer 08 52 280 800. Våra
telefontider är måndag till fredag 09:00 – 15:00.
Priset per ansökan om NIE-nummer är 88:- SEK.
Priset per ansökan om nytt intyg är 66:- SEK.

Om du gör ansökan på ambassaden i Stockholm betalas avgiften med kontanta
medel.
OBS! Formulären måste undertecknas inför tjänsteman på ambassaden eller
konsulatet. Försäkra er om att blanketten fylls i korrekt med hjälp av den
svenska översättningen av dokumentet.
OBS! Om man inte kan komma till ambassaden personligen kan man låta en
fullmaktshavare medta en fullmakt utfärdad av en Notarius Publicus (advokat).
Fullmaktstagaren måste komma till ambassaden med sitt pass, fullmakten och
den sökandes dokument. Den sökande bör signera formulären.

VID ANSÖKAN PÅ HONORÄRKONSULAT gäller följande:
• Tidsbokning är obligatorisk (se telefonnummer nedan)
• Samma handlingar som ovan skall presenteras och även här gäller att
formulären måste undertecknas inför tjänsteman.
• Den sökande ansvarar själv för sändningen av de stämplade handlingarna
till ambassaden i Stockholm. (se postadress nedan)
Betalningen av avgiften i detta fall sker genom överföring av 88:- SEK per
ansökan (eller 66:- SEK vid förnyelse av intyg) till Spanska Ambassadens
konto: Handelsbanken 602 059 682, clearingnummer 6112.
- Ange namn på personen/personerna som ansöker i meddelandet till
mottagaren. (MYCKET VIKTIGT)
- Bifoga en kopia på insättningen till de övriga ansökningshandlingarna.

OBS! Spanska ambassaden är endast en mellanhand till polisen i Spanien som är
den myndighet som utfärdar NIE-numret. Efter att ansökningen behandlats av
spanska polisen skickas intyget med den ansökandes NIE-nummer till
ambassaden. Ambassaden mailar sedan ut intyget direkt till den email-adress
som den ansökande har uppgivit under punkt 3) i ansökningsblanketten.
Handläggningstiden är i normala fall 2-3 veckor. Om man behöver sitt NIEnummer skyndsamt bör man ansöka om numret direkt hos polisen i Spanien.

SPANSKA AMBASSADEN
BOX 10295
100 55 Stockholm
Besöksadress: Djurgårdsvägen 21(Öppettider: Månd-Fred 9:00-13:00)
115 21 Stockholm
Email: emb.estocolmo@maec.es
SPANIENS HONORÄRSKONSUL – Göteborg (tillfälligt stängt juni 2015)
Boka tid innan besöket
Claes Karlzén
World Trade Center
Mässans gata 18, 5 vån
Göteborg
Mobil: 0709-25 25 50
Email: consulgot@bredband.net
SPANIENS HONORÄRKONSUL - Malmö/Lund
Jimmie Holmberg
PO Box 26, 201 20 Malmö
Telefon: 40 235200,
E-mail: spanish.consulate@holmbergs.cc

