Положення про в’їзд та перебування
В Республіці Сан-Марино
1. В'їзд та перебування на територію Республіки обумовлено для іноземців
в'їзджаючих з країн що не входять до складу блоку країн Шенген, для яких
передбачено обов’язок візи - присутність візи Шенген, придатної для
провадження трудової діяльності (віза типу С для транзиту), бажано
виданою Посольством Італії в країні постійного проживання.
2. У випадку наявності візи, відмінної від вказаної в пункті 1, для можливого
поновлення чи продовження дії візи для зацікавленої особи,
Департамент Закордонних Справ не може ні в якому випадку втручатися
до представництва Посольства Італії, навіть якщо зацікавлена особа має
дозвіл на перебування (permesso di soggiorno) з дійсним терміном
придатності. Представництво Посольства Італії є єдиним повноважним
органом для видачі віз.
3. Для осіб, що вибувають
з Країн поза зони Шенген, для яких не
передбачено візу для в’їзду, буде дійсною, з метою врегулювання в’їзду і
перебування на території Республіки, печатка (штамп) зроблений в
паспорті на кордоні при в’їзді в Шенген; вказаний штамп гарантує
власнику паспорта можливість в’їзду і перебування - на туристичних
підставах – на максимальний термін 90 днів, відповідно норм Шенгену.
Для того щоб отримати дозвіл на роботу і, як наслідок, дозвіл на
перебування з мотивів роботи в Республіці Сан-Марино, зацікавлений в
цьому іноземець мусить отримати запрошення від роботодавця,
використовуючи для цього лист-запрошення, про що в наступному пункті 6
роз’яснено
процедуру запиту на офіційну форму належним чином
заповненого модуля заявки.
Відсутність листа-запрошення з мотивів роботи передбачає, що
іноземець прибув на територію республіки з туристичною мотивацією і буде
змушений, по закінченні 90 днів, або по закінченні туристичного дозволу на
перебування(якщо передбачено), повернутися в країну постійного
проживання.
4. Відповідно Закону № 118/2010 і наступних змін і додатків Віза Шенген
інакша від типу С для транзиту не гарантує належні підстави для отримання
дозволу на роботу (nulla osta) від компетентних органів, як і дозволу на
перебування по роботі.
Офіс праці (Ufficio del Lavoro)та Офіс Іноземців (Ufficio Stranieri)
Жандармерії у відсутності візи типу С транзитної, зможуть видати
тимчасовий дозвіл на роботу і відповідно тимчасовий дозвіл на перебування
за умови що лист-запрошення з мотивів роботи було зареєстровано датою,

попередньою візі Шенген використаною для в’їзду в Республіку СанМарино.
5. Для повернення на територію Сан-Марино іноземець, при наявності
трудових відносин і тимчасового дозволу на перебування, мусить мати візу С
для транзиту про що вказано у пункті 1, або печатку/штамп як у
вищевказаному пункті 3 і обов’язковий лист-запрошення.
6. «Лист-запрошення» - Лист-запрошення (атестація перебування-праці),
Має бути виданий за вимогою роботодавця або особи ним уповноваженої
заповнивши спеціальну форму(модуль)
Модуль потрібно здати в Офіс Праці (Ufficio di Lavoro), звідки його
передадуть в Жандармерію – відділ Іноземців – який, виконавши необхідні
перевірки видасть лист-запрошення в двох екземплярах ( один для
роботодавця і один для працівника).
Модуль можна заповнити в Офіс праці, Територіальні Домові Послуги, Офіс
Іноземців (Уфічіо
Страньері) в Жандармерії, також на сайті
www.ufficiodellavoro.sm і на сайті Територіального Сервісу за місцем
Проживання (Servizi Territoriali Domiciliari).
З метою отримання дозволу на роботу лист-запрошення має бути датований
попередньо даті штампу в’їзду проставленому в паспорті на
кордоні при в’їзді в зону Шенген.
7. Терміни і реквізити для перебування н а території Сан-Марино для
працівників-іноземців які мають тимчасовий дозвіл на роботу і втратили
роботу не з власної вини дисципліновано артиклем 13 Регламенту.
8. Копія Регламенту, до якого цей додаток є інтегруючою часткою, надано
іноземцеві і відповідному роботодавцю, з перекладом на основні мови
Країн з яких прибувають зацікавлені працівники а також на англійській та
українській.
Особи зацікавлені зобов’язані підписати цей документ щоб засвідчити своє
ознайомлення з вищевикладеним .
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