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BILAG 32: Handlinger, der skal foretages i VIS (annullering/inddragelse af et visum og annullering af en visummærkat) 

 Tilfælde, hvor dette 
finder anvendelse 

Visumkodek
sen 

Handling, der skal foretages 
i forbindelse med 
visummærkaten 

VIS-
forordning
en 

Handling, der skal foretages i 
VIS 

Annullering 
af visum  

Denne mulighed eller terminologi findes ikke 
 

Annullering 
af en 
allerede 
udfyldt 
visummærk
at 

Der konstateres en fejl på 
visummærkaten (f.eks. i 
navnet, pasnummeret eller 
visummets gyldighed) efter 
trykning af 
visummærkaten. 

Artikel 28 Hvis der konstateres en fejl 
før påføring af mærkaten: 
destruer visummærkaten 
(artikel 28, stk. 1); tryk og 
påfør en ny (og korrekt) 
visummærkat. 

Artikel 24, 
Stk. 1 

Ret oplysninger i VIS, hvor det er 
nødvendigt (f.eks. forkert stavet 
navn, forkert pasnummer, forkert 
gyldighed, nyt 
visummærkatnummer)1. 
(Hvis udformningen af det 
nationale system ikke giver 
mulighed for rettelser, bør det 
fejlagtige ansøgningsdossier 
slettes, og registreringen startes på 
ny. Det anbefales på det kraftigste, 
at den nye ansøgning oprettes i 
VIS, før den "gamle" ansøgning 
(den, der indeholder de fejlagtige 
oplysninger) slettes, for at kopiere 
ansøgerens fingeraftryk fra den 
gamle ansøgning i VIS til den nye). 

Hvis der konstateres en fejl 
efter påføring af mærkaten: 
sæt et kryds over 
visummærkaten (artikel 28, 
stk. 2); tryk og påfør en ny 
(og korrekt) visummærkat. 

Annullering 
af et visum 

Betingelserne for 
udstedelse var ikke opfyldt 
på det tidspunkt, da det 
blev udstedt (f.eks. afgav 
ansøgeren svigagtig 
dokumentation, løj om 

Artikel 34, 
stk. 1, 5, 7 og 
8 

Påfør stempel med teksten 
"ANNULLERET" på 
visummærkaten; Oplys om 
grundene til annulleringen 
(bilag VI) 

Artikel 13 Ændr visumstatus i VIS til 
"annulleret". 

                                                           
1 hvis sagen vedrører en person, hvis nationalitet er omfattet af en forudgående høring, bør høringsproceduren genoptages. 
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formålet med rejsen eller 
havde ikke de fornødne 
subsistensmidler). 

Inddragelse 
af et visum  

Betingelserne for 
udstedelse af visummet er 
ikke længere opfyldt (f.eks. 
at ansøgeren har ændret 
sine 
rejseplaner/rejsedatoer, 
eller arbejdsgiveren 
oplyser konsulatet om, at 
ansøgeren ikke længere 
arbejder for 
virksomheden).  

Artikel 34, 
stk. 2, 5, 7 og 
8 

Påfør stempel med teksten 
"INDDRAGET" på 
visummærkaten; oplys om 
grundene til inddragelsen 
(bilag VI) 

Artikel 13 Ændr visumstatus i VIS til 
"inddraget". 

 
 

 


