
 

SVENSKA AMBASSADEN 
BRASÍLIA 

  

Avgiftslista - giltig från och med 1 juli 2022 
  

  
SEK 

 
BRL 

Pass m.m.  
Vanligt pass 1600 770 
Provisoriskt pass 1800 870 
Nationellt identitetskort 1600 770 
Utlämnande av pass på svenskt konsulat 200 100 
Emergency Travel Document (European Union for member states citizens) 1800 870 
D-VISA  

National visa under Chapter 3, Section 4 of the Aliens Act (2005:716) EUR  60 300 
Uppehålls- och/eller arbetstillstånd 
Uppehålls- och arbetstillstånd för personer som fyllt 18 år   
au-pair, artister, studenter, gästforskare, medsökande, besök etc 1500 720 
Uppehålls- och arbetstillstånd för personer som inte fyllt 18 år 750 360 
Arbetstillstånd i Sverige under de nya arbetsmarknadsreglerna 2000 640 
Arbetstillstånd för att bedriva näringsverksamhet 2000 640 
Uppehålls- och arbetstillstånd för personer som fyllt 18 år- förlängning 1000 485 
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeankntyting för personer som fyllt 18 år 2000 640 
Uppehålls-/arbetstilldtånd vid familjeanknytning för personer som inte fyllt 18 år 1000 485 
Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande som av Sida, andra svenska eller   
internationella organisationer fått stipendier för studier i Sverige utan avgift 
Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare och anhöriga till medborgare i EU, 
Norge och Island 

  

utan avgift 
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som omfattas av avtalet   
mellan EG och Schweiz om fri rörlighet för personer utan avgift 
Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande vid Världssjöfartmuséet i Malmö utan avgift 

Medborgarskapsärenden 
Anmälan enligt 5 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap 175 85 
Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation) 1500 720 
Intyg o.d.  
Levnadsintyg utan avgift 
Legalisering, hindersprövning, attest, annan form av intyg 200 100 
Matrikelattest  120 

Körkort  
  

Utlämnande av körkort 450 220 
Om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige 200 100 
Översättning körkort  130 

 
 
 
 



Översättning 
  

Enbart bestyrkande, för varje påbörjad grupp om 100 ord        160 50 
Vigsel  
Vigselförrättning, inklusive protokoll 1200 580 

   Kopior o.d.    

10 sidor; avgift tas ut om dokumentet har 10 sidor eller mer 50 25 
varje sida därutöver 2 1 

   Särskild avgift  
  

Åtgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 600 290 
Åtgärd utförd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje påbörjad timme 400 195 
Maximal avgift per dag 
Åtgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 

2000 
800 

970 
390 



 


