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Visainformat ion 
Geschäftsreisen 

V i s a  C  
VI/2014 

Die Botschaft macht Sie darauf aufmerksam, dass Visumanträge grundsätzlich persönlich zu stellen sind; Ausnahmen siehe 
Vielreisendenregelung und Ehepartner/mj. Kinder http://www.bmeia.gv.at/botschaft/kiew/ratgeber/reisen-nach-oesterreich.html 
Unvollständige Anträge verlängern die Bearbeitungszeit; unaufgefordert übersandte Unterlagen können den Anträgen nicht 
zugeordnet werden. Anträge sollten mindestens 4 Wochen vor der geplanten Reise eingebracht werden.  Alle fremdsprachigen 
Unterlagen bedürfen einer deutschen oder englischen Übersetzung. 

 
Die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen sind mit dem Antrag in der erbetenen Form und in der angegeben Reihenfolge 
vorzulegen:  

 Antragsformular, vollständig und in lateinischer Schrift ausgefüllt sowie vom Antragsteller/von der Antragstellerin  persönlich 
unterfertigt. Formulare kostenlos vor Ort bzw. als Download unter http://www.bmeia.gv.at/botschaft/kiew/ratgeber/reisen-nach-

oesterreich/visa.html (Bitte beachten Sie, dass am Antragsformular an zwei Stellen unterschrieben werden muss) 

 2 aktuelle Passbilder in Farbe (3,5 x 4,5 cm) davon ist ein Bild auf dem Antragsformular aufzukleben und eines lose 
beizufügen 

 Reisekranken- und Unfallversicherung für den beantragten Zeitraum der Reise mit einer Mindestdeckungssumme von € 
30.000,- gültig für alle Schengenstaaten. Bei Beantragung eines Visums mit längerfristiger Gültigkeitsdauer, das zu mehreren 
Einreisen berechtigt, muss eine Versicherung für die Dauer des ersten Aufenthaltes nachgewiesen werden. 

 Einladungsschreiben einer Firma oder Institution aus Österreich, aus welchem Reisezweck, Reisedaten, Anzahl der Einreisen, 
Namen- und Geburtsdatum sowie Passnummer des Antragstellers, Name und Anschrift der Firma/Institution und – ggf- 
Registrierungsdaten der Firma/Rechtsstatus der Institution hervorgehen. Kopie der Einladung auch per E-Mail direkt vom 
Einlader an die Botschaft (kiew-ob@bmeia.gv.at) 

 Bestätigung des Arbeitgebers des Antragsstellers, dass es sich bei der Reise um eine Geschäftsreise handelt. 

 Wird der Geschäftsreisende vom Ehepartner oder mj. Kindern begleitet: Nachweis des Verwandtschaftsverhältnisses. 

 Nachweis der finanziellen Mittel für die Reise und die Rückkehr ins Heimatland (Kontoauszug mit Bankbewegungen der letzten 
3 Monate oder auf den Antragsteller lautende Reiseschecks im Original und Kopien). Werden die Kosten von einer Person aus 
der Ukraine getragen, so ist ein Nachweis erforderlich, dass diese Person über geeignete Mittel verfügt. 

 Falls der Antragsteller keine ausreichenden finanziellen Eigenmittel zur Bestreitung des geplanten Aufenthaltes in Österreich 
nachweisen kann/will, besteht die Möglichkeit der Abgabe einer sogenannten elektronischen Verpflichtungserklärung (EVE) 
durch den Einlader bei der zuständigen Fremdenpolizeibehörde in Österreich (die achtstellige ID-Nummer der Elektronischen 
Verpflichtungserklärung ist bei der Antragsstellung bekanntzugeben) 

Weitere Hinweise zur EVE:  http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Fremdenpolizei/einreise_visa/Visum_6.aspx 

 Nachweis über eine vom Einlader bereitgestellte Unterkunft oder Hotelbuchung oder sonstige geeignete Nachweise der 
Unterkunft. 

 Arbeitnehmer: Arbeitsbescheinigung auf Firmenpapier im Original (Firmentelefonnummer (Festnetz) und Anschrift, Angaben 
zur Firmeneintragung, Name und Funktion des Unterzeichners, Beschäftigungsbeginn, Dauer der Abwesenheit, Monatsgehalt 
der letzten 6 Monate, Funktion des Beschäftigten.)  

 Privatunternehmer: Nachweise über die Registrierung des Unternehmens bei den ukrainischen Behörden oder letzte 
Steuererklärung 

 Schüler/Studenten: Bestätigung der Bildungseinrichtung inkl. Bestätigung des Urlaubes bzw. der Abwesenheit (nicht 
erforderlich für Schüler in den offiziellen Schulferien)  

 Pensionisten: Pensionsbescheinigung. 

 Personen ohne Arbeit: Selbst abgefasste schriftliche Erklärung zur eigenen finanziellen Situation.  

 Alternativ: Beleg für Eigentum (Immobilien, Fahrzeug oder sonstiges, relevantes Eigentum) 

 Reisepass mit einer Restgültigkeitsdauer von mindestens 3 Monaten nach Ablauf der beabsichtigten Reise, mit mindestens 2 
leeren Seiten für Visa. Das Ausstellungsdatum darf nicht mehr als 10 Jahre zurückliegen. 

 Vorlage allfälliger weiterer Reisepässe sowie des vorherigen Reisepasses  

 Kopie der Datenseiten der Reisepässe sowie Kopien früherer Visa 

 Original und Kopie des Inlandspasses 

 Falls zutreffend: einfache schriftliche Vollmacht für den Boten + Kopie Inlandspass des Boten 
 

zusätzlich für Kinder unter 18, die nicht von beiden Eltern begleitet werden: 
 

 Einverständniserklärung mit notarieller Beglaubigung der Unterschrift im Original und Kopie sowie Kopie Inlandspass oder 
Reisepass des nicht mitreisenden Elternteils 

 oder Sterbeurkunde des anderen Elternteils oder Bescheinigung über die allein erziehende Mutter oder sonstiger Nachweis 
über das alleinige Sorgerecht (jeweils Original und Kopie) 

 Geburtsurkunde des Kinder in Original und Kopie  
 

Für Kinder, die im Reisepass der Eltern eingetragen sind, ist ein eigener Antrag erforderlich! 
Die Botschaft behält sich vor, in einzelnen Fällen um Vorlage zusätzlicher Unterlagen zu ersuchen.  

http://www.bmeia.gv.at/botschaft/kiew/ratgeber/reisen-nach-oesterreich/visa.html
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Пам'ятка про порядок оформлення віз для с л у ж б о в и х  п о ї з д о к  
Віза С 

 

Посольство звертає Вашу увагу на те, що подання заяви на оформлення візи можливе, в принципі, лише при особистій 
співбесіді. Винятки Ви може знайти у правилах для часто подорожуючих та для родин з неповнолітніми дітьми. 
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/kiew/ratgeber/reisen-nach-oesterreich.html 
Будь ласка, зверніть увагу, що неповний комплект документів затягує термін їх обробки; документи, які пересилаються без 
вимоги Посольства, не можуть бути додані до заяви. Заяву потрібно подавати мінімум за 4 тижні до запланованої поїздки. 
Усі документи українською мовою повинні бути перекладені на німецьку чи англійську мову.  

 
У заяві на оформлення візи слід подавати наступні документи у вказаному порядку: 

 повністю заповнений латинським шрифтом та власноручно підписаний бланк заяви на оформлення візи. Бланки заяв 
можна отримати безкоштовно у Посольстві, а також в електронному вигляді за адресою: 

http://www.bmeia.gv.at/botschaft/kiew/ratgeber/reisen-nach-oesterreich/visa.html (заява на оформлення візи потребує 
Вашого підпису у двох місцях) 

 дві актуальні кольорові фотокартки (3,5 х 4,5), одну з яких слід приклеїти до анкети, а іншу подати окремо 

 страховий поліс для подорожуючих на випадок хвороби чи нещасного випадку на запланований час поїздки з 
мінімальною сумою покриття 30.000 євро, дійсний на території всіх країн Шенгенської угоди  

 запрошення з Австрії від фірми або установи, в якому зазначено мета та дати поїздки, кількість в’їздів, підтвердження 
про перебування, прізвище, дата народження, а також номер паспорта заявника, назва та адреса компанії / установи і - 
якщо виникають необхідні реєстраційні дані компанії / правовий статус установи. Копія запрошення має бути надіслана 
запрошуючою стороною безпосередньо на електрону адресу Посольства (kiew-ob@bmeia.gv.at) 

 підтвердження від роботодавця заявника, що дана поїздка відбувається виключно із службовою метою 

 якщо заявник буде супроводжуватися у поїздці дружиною або неповнолітньою дитиною, то слід надати підтвердження 
родинних зв’язків між особою 

 підтвердження про достатнє фінансове забезпечення для поїздки в Австрію та повернення на Батьківщину (довідка з 
банку з рухом коштів за останні три місяці або надання заявником банківських чеків для подорожі в оригіналі та копії). 
За відсутності власних коштів надати гарантійне забов’язання від іншої людини з України. 

 подання електронного запрошення (EVE), його робить запрошуюча сторона у відповідній установі у справах з питань 
іноземців в Австрії (8-значний номер електронного запрошення потрібно пред᾽явити під час подачі документів), є 
необхідним, якщо заявник не може довести наявність достатніх власних коштів для покриття витрат на заплановане 
перебування в Австрії. 

Додаткова інформація щодо електронного запрошення:  
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Fremdenpolizei/einreise_visa/Visum_6.aspx 

 підтвердження проживання від особи, яка запрошує, або бронювання готелю, або інше підтвердження Вашого 
проживання в Австрії 

 для найманих робітників: довідка з місця роботи на фірмовому бланку в оригіналі (із зазначенням номеру телефону та 
адреси організації, а також номеру співробітника, якщо вони не співпадають з номером телефону і адресою організації, 
дані співробітника, середня заробітна платня за останні шість місяців, стаж роботи у даній установі) 

 для приватних підприємців: підтвердження про реєстрацію підприємства або останній звіт про сплату єдиного податку 

 для школярів/студентів: довідка з навчального закладу про навчання в ньому й дозволу на відсутність під час 
навчального процесу (не потрібно під час подорожі школярів у час офіційних канікул) 

 для пенсіонерів: пенсійне посвідчення 

 для безробітних: власноруч складене пояснення про власний фінансовий стан. 

 альтернативний варіант: підтвердження майна (нерухомості, наявність транспортного засобу або ін.)    

 закордонний паспорт з кінцевим терміном дії мінімум 3 місяці після закінчення запланованої поїздки з  мінімум двома 
чистими сторінками для візи, термін дії не повинен перевищувати 10 років 

 усі наявні дійсні закордонні паспорти, а також ті, термін дії яких закінчився 

 копія сторінки паспорта з персональними даними заявника (дійсного, а також тих, термін дії, яких закінчився) та копії 
старих віз 

 оригінал та копія внутрішнього паспорту 

 у разі необхідності: написане від руки доручення + копія національного чи закордонного паспорта довіреної особи  
 
Для дітей віком до 18 років, яких супроводжує лише хтось один із батьків або третя особа, додатково надаються: 

 дозвіл на виїзд дитини від батька/матері з нотаріальним засвідченням підпису (оригінал та копія), а також  копія 
внутрішнього та закордонного паспорту батька/матері, який/-а не подорожує разом з дитиною  

 або судове рішення про передачу прав на дитину одному з батьків, або свідоцтво про смерть одного з батьків, або 
довідка про те, що мати самостійно виховує дитину  

 свідоцтво про народження дитини в оригіналі та копія 
 
Для дітей, які вписані у закордонний паспорт батьків, необхідно подавати окремий пакет документів. 

 
Посольство залишає за собою право просити надати, в окремих випадках, додаткові документи.  

http://www.bmeia.gv.at/botschaft/kiew/ratgeber/reisen-nach-oesterreich/visa.html
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Fremdenpolizei/einreise_visa/Visum_6.aspx

