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Hiszpanii, otworzyć konto bankowe,
kupić lub sprzedać nieruchomość itp.

Committed to improve
quality
BBCA Legal is an international law firm
established more than 40 years ago
involved in all aspects of maritime and
road
transport,
insurance
and
commercial law. It currently has
lawyers
qualified
in
various
jurisdictions, fluent in Spanish, English,
French, Italian, Polish and Catalan.
In the August edition, we present an
article about the way of obtaining a NIE
(Número de Identidad Extranjero) in
Barcelona.
BBCA Legal to międzynarodowa firma
prawnicza założona ponad 40 lat temu
zajmujaca sie wszystkimi aspektami
transportu morskiego i drogowego,
ubezpieczeń i prawa handlowego.
Obecnie
posiada
prawników
posiadających kwalifikacje w różnych
jurysdykcjach, biegle posługujących się
językiem
hiszpańskim,
angielskim,
francuskim,
włoskim,
polskim
i
katalońskim.
W poniższym bioletynie przedstawiamy
Państwu artykul na temat sposobu
uzyskania NIE w Barcelonie.
N.I.E Numer identyfikacyjny

NIE (N.I.E - Número de Identificación de
Extranjero) to numer identyfikacyjny
dla obcokrajowców w Hiszpanii.
Potrzebujesz
NIE,
aby
być
samozatrudnionym,
pracować
w

Ogólnym warunkiem otrzymania N.I.E
jest wykazanie okoliczności, które
uzasadniają pobyt na terytorium
Hiszpanii. Na przyklad, status studenta
jesli
posiadasz
ubezpieczenie
zdrowotne,
jestes
zatrudniony\samozatrudniony
w
Hiszpanii lub dołączasz do członka
rodziny.
Zaplanowanie wcześniejszej wizyty
(cita previa) w celu uzyskania NIE
odbywa się online na następującej
stronie:
https://sede.administracionespublicas.
gob.es/icpplus/index.html.
-Wymagane jest także przedłożenie
wypełnionego
i
podpisanego
formularza wniosku (EX–15) (dostępny
na
stronie
pod
adresem:
http://cort.as/-PDBL
-legitymowanie
się
ważnym
paszportem lub dowodem osobistym,
-przedstawienie
dokumentów
potwierdzających
okoliczności
uzasadniające pobyt w Hiszpanii.
Nasze biuro BBCA Legal i dobrze
wyszkoleni prawnicy są tutaj, aby
pomóc! Skontaktuj się z nami, jeśli
potrzebujesz pomocy w przygotowaniu
dokumentów, złożeniu wniosku o
wcześniejsze spotkanie lub w innej
sprawie zwiazanej z uzyskaniem NIE, a
my zajmiemy się tym procesem i
postaramy się uzyskać Twój numer NIE
tak szybko, jak to możliwe.
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You need a NIE in order to be self
employed, work in Spain, open a bank
account, buy or sell property, etc. If you
are staying in Spain for less than 3
months but need a NIE you only have to
present your passport and a proof of
the reason why you need the NIE
number, but for a permanent NIE you
need a proof for one of the following:
-That you have sufficient financial
resources to look after yourself
(including health insurance)
-That you are enrolled as a student
(and have private health insurance or
EU health card)
-That you are employed or selfemployed in Spain
-That you will be joining a family
member
To start the process of obtaining NIE
Cita Previa is needed. Scheduling for a
cita previa appointment is made online
on the following site: http://cort.as/-

PDBw
You will need: your passport and
photocopy,
plus
the
required
documentation according to your status
in Spain (student, employed, family
member, etc)
Our office BBCA Legal. and it’s highly
trained lawyers are here to help! Please
contact us if you need help preparing
your documents, applying for a cita
previa or any other step and we will
take care of the process and work
towards getting you your shiny new
NIE number as soon as possible.

NIE (Número de Identidad Extranjero)
is an identification number for
foreigners in Spain. Citizens of the
European
Union,
the
European
Economic Area and Switzerland do not
have to obtain a NIE unless they are
staying in Spain for more than 3
months.
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