BILAG 25 i den praktiske vejledning = BILAG 18 i håndbogen om visumkodeksen
BILAG 18
DE VEJLEDENDE BELØB, SOM FASTSÆTTES AF DE NATIONALE
MYNDIGHEDER MED HENSYN TIL, HVOR MEGET EN UDLÆNDING
MINDST SKAL RÅDE OVER VED PASSAGE AF DE YDRE GRÆNSER.
BELGIEN
Ifølge belgisk lov skal det godtgøres, at der foreligger tilstrækkelige subsistensmidler.
Den administrative praksis er følgende:
a) Udlændinge, der bor hos en privatperson
Dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler kan forelægges af den person, der
huser udlændingen, i form af en forsørgelsesattest, der skal bekræftes af
kommunalforvaltningen i bopælskommunen.
Forsørgelsesattesten vedrører udgifterne til forplejning og logi, lægeudgifter, samt
udgifter til udlændingens hjemrejse, hvis denne ikke selv kan afholde disse, og har til
formål at undgå, at myndighederne kommer til at afholde disse udgifter. Ansvaret skal
overtages af en kreditværdig person; er denne udlænding, skal vedkommende være i
besiddelse af opholdstilladelse hhv. bopælstilladelse.
I givet fald kan det forlanges, at udlændingen skal fremlægge dokumentation for sine
egne midler.
Har udlændingen ingen kreditværdighed, skal han have mindst ca. 45 EUR til rådighed
pr. opholdsdag.
b) Udlændinge, der er indlogeret på hotel
Kan udlændingen ikke dokumentere, at han er kreditværdig, skal han råde over mindst
ca. 95 EUR pr. opholdsdag.
I de fleste tilfælde skal vedkommende desuden forelægge rejsehjemmel (flybillet) til
returrejse til hjem- eller bopælslandet.
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BULGARIEN
I henhold til artikel 19, stk. 5, i den bulgarske bekendtgørelse om betingelserne og proceduren
for udstedelse af visa, vedtaget ved ministerrådets dekret nr. 97/11.05.2002, skal udenlandske
statsborgere, som søger om indrejsevisum til Bulgarien, forelægge bevis for, at de råder over
tilstrækkelige midler til at dække deres opholdsudgifter, dvs. mindst 50 EUR pr. dag og
mindst i alt 500 EUR. Disse beløb gælder, når de pågældende udenlandske statsborgere rejser
ind på Republikken Bulgariens område, medmindre de er i besiddelse af kvitteringer for
forudbetalte turisttjenesteydelser i landet.
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KROATIEN
Udlændinge, der indgiver en ansøgning om visum til en diplomatisk repræsentation, dvs. et
konsulat i Republikken Kroatien eller i et andet land, som Republikken Kroatien har indgået
en aftale med om repræsentation i forbindelse med udstedelse af visa, er forpligtet til at
godtgøre, at de råder over tilstrækkelige midler til at dække deres ophold i Republikken
Kroatien og til hjemrejsen til det land, hvorfra de kom, eller til en rejse til et tredjeland.
I forbindelse med indrejsen i Republikken Kroatien er den myndighed, der er ansvarlig for
kontrol med passage af statsgrænsen, bemyndiget til at forlange, at udlændinge godtgør, at de
råder over subsistensmidler til opholdet i Republikken Kroatien og til hjemrejsen til det land,
hvorfra de kom, eller til en rejse til et tredjeland.
De midler, som er omhandlet i stk. 1 og 2 i denne artikel, skal svare til 100 EUR (med
bogstaver: et hundrede euro) pr. dag under det planlagte ophold i Republikken Kroatien.
Hvis udlændingen er i besiddelse af en bekræftet garantierklæring fra en fysisk eller juridisk
person i Republikken Kroatien, et bevis på betalt rejse eller et lignende dokument, er
vedkommende forpligtet til at påvise, at han eller hun råder over subsistensmidler, der svarer
til 50 EUR (med bogstaver: halvtreds euro) pr. dag under det planlagte ophold i Republikken
Kroatien.

En tredjelandsstatsborger skal dokumentere, at han/hun råder over tilstrækkelige midler til
dækning af egne opholdsudgifter under sit ophold i Republikken Kroatien samt udgifter til
returrejsen til hjemlandet eller transitrejsen til et tredjeland.
Når en tredjelandsstatsborger rejser ind i Republikken Kroatien, har det organ, der har
ansvaret for grænsekontrollen, beføjelse til at anmode den indrejsende om at dokumentere, at
han/hun råder over tilstrækkelige midler til dækning af egne opholdsudgifter under sit ophold
i Republikken Kroatien samt udgifter til returrejsen til hjemlandet eller transitrejsen til et
tredjeland.
Det omhandlede rådighedsbeløb er fastsat til et beløb svarende til 70 EUR (skrives: halvfjerds
euro) pr. dag i den forventede opholdsperiode i Republikken Kroatien.
Hvis en tredjelandsstatsborger er i besiddelse af en garantierklæring bekræftet af en fysisk
eller juridisk person fra Republikken Kroatien, reservationer vedrørende turistrejsen eller
lignende dokumenter, skal den indrejsende dokumentere, at han/hun råder over et beløb
svarende til 30 EUR (skrives: tredive euro) pr. dag i den forventede opholdsperiode i
Republikken Kroatien.
Som en undtagelse fritages tredjelandsstatsborgeren for forpligtelsen til at dokumentere den i
denne artikels stk. 1 omhandlede rådighed over midler, såfremt han/hun er i besiddelse af en
garantierklæring bekræftet af en fysisk eller juridisk person fra Republikken Kroatien, som
uden tvivl viser, at garantistilleren påtager sig at dække alle omkostninger i forbindelse med
opholdet i og udrejsen af Republikken Kroatien.
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DEN TJEKKISKE REPUBLIK
De vejledende beløb, der er fastsat i § 13 i lov nr. 326/1999 Coll. om udlændinges ophold på
Den Tjekkiske Republiks område, som ændret, i forbindelse med § 5 i lov nr. 110/2006 Coll.
om leve- og eksistensminimum, som ændret. De afhænger af det aktuelle eksistensminimum
og varierer i forhold til varigheden af det forventede kortvarige ophold på Den Tjekkiske
Republiks område:
• For ophold på højst 30 dage – 0,5 gange eksistensminimummet (aktuelt beløb —
november 2017 – 2 200 CZK) for hver dag under opholdet, dvs. 1 100 CZK pr. dag.
• For ophold på over 30 dage – 15 gange eksistensminimummet (aktuelt beløb —
november 2017 – 2 200 CZK), dvs. 33 000 CZK. Dette beløb øges med det dobbelte
af eksistensminimummet for hver hele måneds forventet ophold på området, dvs. plus
4 400 CZK for hver måned;
• Tredjelandsstatsborgere under 18 år skal kunne dokumentere, at de råder over
halvdelen af ovennævnte beløb.
Vurderingen af, om en tredjelandsstatsborger råder over tilstrækkelige subsistensmidler kan
baseres på de kontanter, kreditkort eller rejsechecks, tredjelandsstatsborgeren er i besiddelse
af eller et dokument, der bekræfter betalingen af tjenester i forbindelse med opholdet på
området, eller et dokument, der bekræfter, at disse tjenester vil være gratis. Erklæringer
vedrørende sponsorering og garantierklæringer fra en vært (i form af en indbydelse, der er
certificeret af tjekkisk politi – se bilag 33 i Schengenvejledningen) kan også udgøre
dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler.
En tredjelandsstatsborger, der ønsker at studere på Den Tjekkiske Republiks område, kan som
bevis for, at den pågældende råder over tilstrækkelige midler til dækning af opholdet,
fremlægge et tilsagn fra en statslig myndighed eller en retlig enhed om, at denne vil dække
den pågældendes ophold ved at tilvejebringe midler svarende til eksistensminimummet
(aktuelt beløb – november 2017 – 2 200 CZK) for 1 måneds forventet ophold eller et
dokument, hvori det bekræftes, at alle udgifter i forbindelse med vedkommendes studier og
ophold vil blive dækket af den modtagende organisation (læreanstalt). Hvis det beløb, der
nævnes i tilsagnet, ikke når op på dette beløb, er tredjelandsstatsborgeren forpligtet til at
fremlægge et dokument, der beviser, at vedkommende er i besiddelse af midler svarende til
forskellen mellem eksistensminimummet (aktuelt beløb – november 2017 – 2 200 CZK) og
beløbet i tilsagnet for den periode, vedkommendes ophold forventes at vare, dog højst 6 gange
eksistensminimummet (på nuværende tidspunkt 13 200 CZK). Dokumentet om midler til
ophold kan erstattes af en afgørelse eller en aftale om tildeling af tilskud som krævet i medfør
af en international traktat, som Den Tjekkiske Republik er bundet af.
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DANMARK
Det følger af den danske udlændingelov, at en udlænding ved indrejsen skal være i besiddelse
af de nødvendige midler til sit underhold og til hjemrejsen.
Vurderingen heraf beror i hvert enkelt tilfælde på et konkret skøn, der udøves af
indrejsekontrollen ud fra udlændingens økonomiske forhold sammenholdt med oplysninger
vedrørende udlændingens muligheder for logi og hjemrejse.
Til brug for vurderingen af, om en udlænding er i besiddelse af de nødvendige midler til sit
underhold, er der administrativt fastsat et beløb, der som udgangspunkt skal udgøre 350 kr. pr.
døgn. Dette beløb skal den pågældende udlænding råde over.
Endvidere skal udlændingen kunne bevise, at vedkommende har de nødvendige midler til
hjemrejsen f.eks. i form af en returbillet.
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TYSKLAND
Ifølge § 15, stk. 2, i lov om opholdsret af 30. juli 2004 kan en udlænding bl.a. tilbagevises ved
grænsen, hvis han ikke opfylder forudsætningerne for indrejse i medlemsstaternes område
efter Schengen-konventionens artikel 5. Det er f.eks. tilfældet, hvis udlændingen ikke råder
over de nødvendige finansielle midler eller ikke på lovlig vis kan fremskaffe de nødvendige
midler til dækning af sit ophold inklusive returrejsen til oprindelseslandet eller et tredjeland,
som har udstedt en opholdstilladelse, der giver ham ret til at vende tilbage til dette land.
Der findes ingen obligatoriske dagssatser. Kontrolpersonalet skal i hvert enkelt tilfælde
vurdere situationen. I den forbindelse skal der tages hensyn til personlige omstændigheder
såsom rejsens art og formål, opholdets varighed, eventuel indkvartering hos familie eller
venner samt udgifter til forplejning.
Hvis tredjelandsstatsborgeren ikke kan fremlægge dokumentation for disse omstændigheder
eller i det mindste forelægge troværdige oplysninger, skal vedkommende pr. dag have 45 € til
sin rådighed. Endvidere skal det sikres, at tredjelandsstatsborgeren har mulighed for at rejse
tilbage eller videre til et andet land. Dette kan f.eks. godtgøres ved forelæggelse af en billet til
vidererejse til et andet land eller en returbillet.
De økonomiske midler kan bl.a. dokumenteres ved kontante midler, kreditkort og checks samt
ved
–

en bankgaranti udstedt af et kreditinstitut, der har tilladelse til at udøve
erhvervsvirksomhed i Forbundsrepublikken Tyskland

–

en garantierklæring fra værten

–

en telegrafisk pengeoverførsel

–

et sikkerhedsbeløb deponeret af værten eller tredjemand
udlændingemyndighed, der har kompetence med hensyn til opholdet

–

en erklæring fra en sponsor.

hos

den

I tilfælde af begrundet tvivl om manglende likviditet ved pengeløse betalingsmidler skal der
foretages kontrol inden indrejsen.
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ESTLAND
I henhold til estisk lov skal en udlænding, der ankommer til Estland uden en privat invitation,
på anmodning fra grænsevagterne, ved indrejsen i landet forelægge bevis for tilstrækkelige
finansielle midler til at dække omkostningerne ved sit ophold i og sin udrejse fra Estland.
Tilstrækkelige finansielle midler for hver dag, der gives tilladelse til, anses for 0,2 gange den
månedlige mindsteløn, som republikkens regering har gennemført, dvs. 100 EUR.
I alle andre tilfælde påtager den person, der har udstedt invitationen, sig ansvaret for
udgifterne i forbindelse med udlændingens ophold i og udrejse fra Estland.
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GRÆKENLAND
Det er i ministerielt dekret nr. 3021/22/10-f af 24. december 2007 fastsat, hvilket beløb
udlændinge, der ikke er EU-statsborgere, skal råde over ved indrejse til Grækenland.
På grundlag af dette dekret kræves det af statsborgere fra ikke-EU-medlemsstater, at de ved
indrejse til Grækenland råder over et beløb i udenlandsk valuta svarende til 50 EUR pr.
person pr. dag og et mindstebeløb på 300 EUR ved et ophold på højst fem dage.
Hvis den udenlandske statsborger er mindreårig, nedsættes ovenstående beløb med 50 %.
Statsborgere fra lande, hvor loven kræver, at græske statsborgere veksler deres valuta ved
grænsen, er af hensyn til gensidighedsprincippet underlagt samme krav i Grækenland.
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SPANIEN
I det spanske statsministeriums bekendtgørelse PRE/1282/2007 af 10. maj 2007 om, hvilke
økonomiske midler der kræves af udlændinge for at få indrejse i Spanien, fastsættes det beløb,
udlændinge skal råde over for at kunne få indrejse i Spanien.
a) Fra den 1. januar 2019 skal udlændinge, der ikke er omfattet af EU-retten, med henblik på
udgifterne til deres ophold i Spanien hver dag råde over et beløb på 10 % af den nationale
bruttomindsteløn som fastsat i kongeligt dekret 1462/2018 af 21. december 2018, i
henhold til hvilket den nationale mindsteløn i 2019 fastsættes til 90 EUR pr. person pr.
dag (eller det tilsvarende beløb i fremmed valuta). Dette beløb skal ganges med det antal
dage, som den pågældende person har til hensigt at opholde sig i Spanien, og antallet af
personer, over for hvem der består forsørgerpligt, og som rejser med den pågældende.
Dette beløb skal under alle omstændigheder udgøre 90 % af bruttomindstelønnen (810
EUR eller det tilsvarende beløb i fremmed valuta) pr. person uafhængigt af varigheden af
det påtænkte ophold.
b) Med henblik på tilbagerejsen til oprindelseslandet eller transit til tredjelande kan en
udlænding være forpligtet til at fremvise en billet/billetter, der ikke kan overdrages, og
som lyder på den rejsendes navn, med angivelse af det pågældende transportmiddel.
Udlændinge skal kunne bevise, at de råder over ovennævnte subsistensmidler i form af enten
kontanter, noterede checks, rejsechecks, betalingskort eller kreditkort, der skal ledsages af et
nyligt kontoudtog eller en bankbog (bankbrev eller kontoudtog udprintet fra internettet
accepteres ikke) eller andet, der tydeligt viser det beløb, der er til rådighed på kortet eller
kontoen.
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FRANKRIG
Det vejledende beløb med hensyn til subsistensmidler, som en udlænding skal have til det
påtænkte ophold i henholdsvis sin rejse gennem Frankrig, hvis han rejser til et tredjeland,
svarer til den mindsteløn, der er knyttet til den økonomiske vækst (SMIC), og som udregnes
hver dag på grundlag af en sats, der fastlægges den 1. januar i det pågældende år.
Dette beløb tilpasses regelmæssigt i overensstemmelse med udviklingen i leveomkostningerne
i Frankrig:
–

automatisk, når prisindekset er steget med mere end 2 %

–

ved en regeringsbeslutning efter vurdering i den nationale kommission for kollektive
overenskomster med henblik på at sikre en forhøjelse, der er større end prisudviklingen.

Siden den 1. januar 2012 har den daglige mindsteløn (SMIC) udgjort 65,00 EUR.
Indehaveren af dokumentation for logi skal råde over et mindstebeløb, der svarer til en halv
SMIC-dagssats. Dette beløb er således 32,50 EUR.
Fra den 19. juni 2014 skal en udlænding ved ophold i Frankrig råde over et dagligt
mindstebeløb på 120 EUR, såfremt vedkommende ikke kan fremvise en hotelreservation som
dokumentation for logi. I tilfælde af en delvis hotelreservation, beløber dagssatsen sig til
65,00 EUR for den periode, der er omfattet af reservationen, og til 120,00 EUR for resten af
opholdet.
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ITALIEN
Ifølge artikel 4, stk. 3, i "Konsoliderede bestemmelser nr. 286 af 28. juli 1998 vedrørende
indvandring og betingelser, som udlændinge skal opfylde" tillader Italien, i overensstemmelse
med de forpligtelser, landet har indgået ved tiltrædelsen af visse internationale aftaler,
indrejse på landets område af udlændinge, som kan godtgøre, at de er i besiddelse af passende
dokumentation, der kan bekræfte formålet med og de nærmere forhold i forbindelse med
opholdet, samt at de råder over tilstrækkelige subsistensmidler til hele opholdet, samt til
tilbagerejsen til hjemlandet, medmindre det drejer sig om opholds- og arbejdstilladelse.
Subsistensmidlernes omfang er fastlagt i et direktiv fra indenrigsministeren. Udlændinge
nægtes indrejse i Italien, hvis de ikke opfylder disse krav, eller hvis de anses for at udgøre en
trussel imod sikkerheden eller den offentlige orden i Italien eller i en af de stater, med hvilke
Italien har undertegnet aftaler om ophævelse af kontrollen ved de indre grænser og om fri
bevægelighed for personer, med de begrænsninger og undtagelser, der er fastlagt i disse
aftaler.
I indenrigsministerens bekendtgørelse af 1. marts 2000 om fastlæggelse af midler til
underhold i forbindelse med udlændinges indrejse og ophold på italiensk område fastsættes
det, at:
-

rådighed over subsistensmidler kan dokumenteres ved forevisning af kontanter,
bankgarantier, eller garantierklæringer fra forsikringsselskaber eller tilsvarende
fordringer, vouchers eller dokumentation for indtægtskilden på italiensk område;

-

de pengebeløb, der er fastsat i bekendtgørelsen, ajourføres årligt på grundlag af
nøgletal for de gennemsnitlige årlige prisændringer, der udarbejdes af ISTAT (det
italienske institut for statistik) og beregnes på grundlag af det sammensatte
forbrugerprisindeks for fødevarer, drikkevarer, transport og bolig;

-

udlændinge skal oplyse, at de råder over passende indlogering på italiensk område og
det nødvendige beløb til tilbagerejsen til hjemlandet; sidstnævnte kan også
dokumenteres ved forevisning af returbillet;

-

de midler til underhold, der som minimum er nødvendige pr. person for udstedelse af
visum og for indrejse som turist på italiensk område, fremgår af nedenstående
tabel A.
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TABEL A
TABEL TIL FASTLÆGGELSE AF DE SUBSISTENSMIDLER,
DER KRÆVES FOR INDREJSE SOM TURIST
PÅ ITALIENSK OMRÅDE

Antal rejsedeltagere
Rejsens varighed

én deltager

to deltagere eller derover

EUR

EUR

269,60

212,81

44,93

26,33

11-20 dage
fast beløb
+
+ beløb pr. person
om dagen

51,64

25,82

36,67

22,21

over 20 dage
fast beløb
+
+ beløb pr. person
om dagen

206,58

118,79

27,89

17,04

1-5 dage
samlet fast beløb

6-10 dage
+ beløb pr. person
om dagen

16-04-2019

12

CYPERN
I henhold til udlændinge- og indvandringsbekendtgørelserne (bekendtgørelse (9(2)(B))
afhænger udlændinges indrejse med henblik på midlertidigt ophold i republikken af
paspolitiets skøn, der udøves i overensstemmelse med Indenrigsministeriets generelle eller
specifikke instrukser eller bestemmelserne i ovennævnte bekendtgørelser. Paspolitiet ved
grænserne træffer afgørelse i hver enkelt sag under hensyntagen til opholdets formål og
varighed, eventuelle hotelreservationer eller indkvartering hos personer, der normalt har
bopæl i Cypern.

16-04-2019

13

LETLAND
I henhold til immigrationslovgivningen skal en udlænding for at kunne få indrejse og ophold i
Republikken Letland bevise, at han eller hun råder over de nødvendige subsistensmidler.
Det krævede daglige beløb er mindst 14 EUR pr. dag, opholdet varer.
Hvis det er angivet i den elektroniske database over invitationer eller på statsborgerskabs- og
indvandringsstyrelsens blanket "Ielūgums vīzas pieprāšanai/invitation til brug i forbindelse
med en visumansøgning", at værten dækker udgifterne i forbindelse med udlændingens
indrejse og ophold i Letland, skal udlændingen ikke fremlægge dokumentation for, at
vedkommende råder over de nødvendige subsistensmidler.
Om nødvendigt skal udlændingen dokumentere, at han eller hun er i besiddelse af
tilstrækkelige finansielle midler til at betale for planlagt logi og/eller, såfremt vedkommende
rejser i personbil, tilstrækkelige finansielle midler til at købe det brændstof, der skal bruges på
rejsen.
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LITAUEN
Bekendtgørelse nr. 1V-280/V-109 fra Indenrigsministeriet og Udenrigsministeriet af
2. september 2004 fastsætter de nødvendige subsistensmidler for en udlænding, der rejser ind
i Litauen, dvs. 40 EUR pr. dag.
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LUXEMBOURG
Tredjelandsstatsborgere, der ønsker at rejse ind i Luxembourg, skal bevise, at de råder over
tilstrækkelige subsistensmidler. Referencebeløbet for rejsende til Luxembourg svarer til
beløbet af den sociale mindsteløn for ufaglærte beregnet i forhold til det forventede opholds
varighed.
Pr. 1. januar 2018 var den sociale mindsteløn pr. dag ca. 67 EUR.
Tredjelandsstatsborgere skal være i besiddelse af ca. 67 EUR pr. påtænkt opholdsdag for at
kunne bevise, at de råder over tilstrækkelige subsistensmidler til såvel det påtænkte ophold
som til returrejsen til oprindelseslandet eller til et andet land med henblik på transit. Beviset
for de nødvendige subsistensmidler kan tage form af kontanter, rejsechecks eller kreditkort
eller af et dokument, hvorved det attesteres, at det på lovlig vis er muligt at erhverve de
fornødne midler.
Beviset for, at tredjelandsstatsborgeren råder over de nødvendige subsistensmidler, kan også
bestå af en garanti for, at udgifterne dækkes, forudsat denne godkendes af den kompetente
myndighed, dvs. pas-, visum- og attesteringskontoret i Luxembourg. En garanti for dækning
af udgifter skal omfatte dækning af den pågældende tredjelandsstatsborgers udgifter til
ophold, herunder til sundhedspleje, og returrejse i en af vedkommende nærmere angivet
periode.
Den pågældende tredjelandsstatsborger skal fremlægge en transportbillet, der giver
vedkommende mulighed for at rejse tilbage til sit hjemland eller til et transitland, som
vedkommende med sikkerhed har lov til at rejse ind i.
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UNGARN
I henhold til artikel 25 i justits- og retshåndhævelsesministeriets dekret nr. 25 af 2007 til
gennemførelse af lov I af 2007 om indrejse og ophold for personer med ret til fri
bevægelighed og ophold og lov II af 2007 om tredjelandsstatsborgeres indrejse og ret til
ophold er den vejledende størrelse af de subsistensmidler, der kræves: 10 000 HUF pr.
indrejse for tredjelandsstatsborgere og for familiemedlemmer til EØS-borgere eller ungarske
borgere, som er tredjelandsstatsborgere og visumpligtige.
I henhold til artikel 5 i udlændingeloven (lov nr. XXXIX af 2001 om udlændinges indrejse og
ophold) kan de krævede midler til underhold bekræftes ved forevisning af:
–

ungarsk valuta eller udenlandsk valuta eller ikke-kontante betalingsmidler (f.eks.
check, kreditkort osv.)

–

en gyldig privat invitation fra en ungarsk statsborger, en udlænding med
opholdstilladelse eller etableringstilladelse eller en retlig enhed, hvis den person, der
inviterer udlændingen, erklærer at ville dække udgifterne til logi og indkvartering,
sundhedspleje og hjemsendelse (repatriering). Udlændingemyndighedens officielle
samtykke vedhæftes invitationen

–

bekræftelse på kost og logi, der på forhånd er reserveret og betalt via et rejsebureau
(voucher)

–

andre former for troværdigt bevis.
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MALTA
Praksis er at sikre sig, at personer, der rejser ind på Maltas område, er i besiddelse af et beløb
på mindst 48 EUR pr. dag under hele besøget.
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NEDERLANDENE
Det beløb, der lægges til grund ved kontrol af tilstrækkelige subsistensmidler, som
udlændingen skal råde over, andrager 34 EUR pr. person om dagen.
Dette grundlag anvendes smidigt, da de krævede subsistensmidler afhænger af opholdets
forventede varighed, rejsens formål og den pågældendes personlige forhold.
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ØSTRIG
I henhold til § 41, stk. 2, i Fremdengesetz (østrigsk udlændingelov) skal udlændinge afvises
ved grænsen, hvis det ved grænsekontrollen fremgår, at de ikke har bopæl i landet og ikke
råder over tilstrækkelige midler til at afholde udgifterne til deres ophold og hjemrejse.
Der er dog ikke fastsat vejledende beløb. Alt efter opholdets formål, art og varighed traffes
der afgørelse fra sag til sag. Rede penge og - alt efter omstændighederne - rejsechecks,
kreditkort, bankgarantier eller erklæringer om forsørgelse fra personer bosat i Østrig med
tilstrækkelig kreditværdighed, kan også accepteres som dokumentation i så henseende.
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POLEN
De beløb, der kræves i forbindelse med passage af den ydre grænse, er fastsat i
Indenrigsministeriets forordning af 23. februar 2015 vedrørende de subsistensmidler, som
udlændinge, der passerer grænsen til Republikken Polen, skal være i besiddelse af, og
dokumentationen for, at de er i stand til at fremskaffe disse midler, samt formålet med og
varigheden af det planlagte ophold (Dz.U. 2017, poz. 2122).
Ifølge ovennævnte forordning skal udlændinge, der indrejser på Republikken Polens område,
være i besiddelse af de nødvendige subsistensmidler svarende til et beløb på mindst:
300 PLN, hvis varigheden af det planlagte ophold ikke overstiger 4 dage,
75 PLN for hver dag af det planlagte ophold, hvis varigheden af det planlagte ophold
overstiger 4 dage
eller modværdien i udenlandsk valuta.
1)
2)

-

Udlændinge, der indrejser på Republikken Polens område, og

deltager i turistarrangementer, ungdomslejre, sportskonkurrencer eller
får dækket opholdsomkostningerne i Republikken Polen eller
3)
ankommer med henblik på lægebehandling eller kurophold eller
4)
deltager i et program, der er oprettet i medfør af en international aftale, som
Republikken Polen er part i, og som giver mulighed for at udføre feriearbejde på Republikken
Polens område, uden at det udgør hovedformålet med opholdet,
1)
2)

skal råde over et beløb på mindst 20 PLN pr. dags ophold, dog mindst 100 PLN eller
modværdien i udenlandsk valuta.

-

Udlændinge, der indrejser på Republikken Polens område med henblik på at studere
eller fortsætte studier, deltage i videnskabelig forskning eller uddannelse, foretage
udviklingsarbejde samt påbegynde eller fortsætte et uddannelsesophold, skal være i besiddelse
af et beløb på 1 270 PLN eller modværdien i udenlandsk valuta til at dække kost og logi i de
første to måneder af opholdet.
-

Desuden skal udlændinge være i besiddelse af yderligere finansielle midler til at
dække omkostningerne til rejsen tilbage til oprindelses- eller bopælslandet samt
omkostningerne til gennemrejse til et tredjeland, hvor de har ret til indrejse. Disse midler
beløber sig (særskilt for hver udlænding og hvert familiemedlem) til mindst:

200 PLN, hvis oprindelses- eller bopælslandet er naboland til Republikken Polen
2)
500 PLN, hvis oprindelses- eller bopælslandet er en medlemsstat i Den Europæiske
Union, men ikke er naboland til Republikken Polen
3)
2 500 PLN, hvis oprindelses- eller bopælslandet ikke er en medlemsstat i Den
Europæiske Union
eller modværdien i udenlandsk valuta.
1)
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PORTUGAL
For at få tilladelse til at indrejse i og opholde sig i Portugal skal udlændinge råde over
følgende beløb:
-

75 EUR - for indrejsedagen

-

40 EUR - for hver af de følgende opholdsdage.

Der kræves ikke dokumentation for disse beløb, hvis udlændingen kan godtgøre, at der er
sørget for kost og logi i den tid, opholdet varer.

16-04-2019

22

RUMÆNIEN
Udlændingeloven (lov nr. 194/2002) fastsætter som betingelse for indrejse i Rumænien, at
udlændige kan dokumentere, at de har de fornødne subsistensmidler under opholdet og de
nødvendige midler til tilbagerejse til deres oprindelsesland eller til gennemrejse til et andet
land, hvor de er sikret indrejse.
Med hensyn til de vejledende beløb, der kræves ved passage af de ydre grænser, kan
udlændinge opnå visum til et kortvarigt ophold i Rumænien med henblik på turisme, besøg,
forretning, kulturelle eller videnskabelige aktiviteter eller humanitære eller lægelige formål
ved at dokumentere, at de er i besiddelse af 50 EUR pr. dag, men ikke under 500 EUR for
hele perioden, eller et tilsvarende beløb i en anden valuta.
Det er muligt at opnå visum til et kortvarigt ophold i Rumænien med henblik på missioner,
erhvervsmæssig transport eller sportsrelaterede aktiviteter uden at fremlægge dokumentation
for at være i besiddelse af de fornødne subsistensmidler.
For tredjelandsstatsborgere, som skal være i besiddelse af visum ved passage af EU's ydre
grænser, opført i bilag 1 til forordning 539/2001, og for hvem invitationsproceduren finder
anvendelse*, udgør subsistensmidlerne 30 EUR pr. dag i hele opholdets varighed, og
midlerne skal stilles til rådighed af den fysiske eller juridiske person, som har inviteret
vedkommende.
* Lande og enheder/territoriale myndigheder, der ikke anerkendes som stater af mindst én medlemsstat, og for
hvem invitationsproceduren finder anvendelse, er opført i den rumænske udenrigsministers bekendtgørelse
nr. 1743/2010: Afghanistan, Algeriet, Bangladesh, Kina, Tchad, Congo, Nordkorea, Egypten, Indien,
Indonesien, Jordan, Iran, Irak, Libanon, Libyen, Mali, Marokko, Mauretanien, Nigeria, Pakistan, Syrien,
Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tunesien, Usbekistan, Yemen og Den Palæstinensiske Myndighed.
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SLOVENIEN
I henhold til artikel 7 i instrukserne om nægtelse af udlændinges indrejse, betingelserne for
udstedelse af visum ved grænseovergange, betingelserne for udstedelse af visum af
humanitære hensyn og proceduren for ophævelse af et visum (Republikken Sloveniens
Statstidende nr. 2/01 - i det følgende benævnt "instrukserne") skal en udlænding før indrejsen
og på anmodning af politiet oplyse, hvordan han under sit ophold i Republikken Slovenien vil
sørge for midler til sit underhold, sin hjemrejse eller videre rejse til et tredjeland.
For at bevise, at han råder over de nødvendige subsistensmidler, skal udlændingen forelægge
det fastsatte beløb i kontanter eller rejsechecks, internationalt anerkendte kreditkort,
bankgarantier eller anden bekræftet dokumentation for, at han råder over sådanne midler i
Republikken Slovenien.
Udlændingen skal som tilstrækkelig dokumentation for, at han kan rejse tilbage til sit
hjemland eller videre til et tredjeland, være i besiddelse af enten betalt rejsehjemmel eller
tilstrækkelige midler til at kunne betale rejseudgifterne.
Det tilstrækkelige beløb i kontanter udregnes ved at gange de daglige subsistensmidler med
det antal dage udlændingen opholder sig i Republikken Slovenien. Hvis udlændingen ikke har
garanterede subsistensmidler (familie, betalt logi i form af en pakkerejse, etc.) fastsættes dette
beløb til 70 EUR pr. døgn, omregnet til SIT efter valutakursen den pågældende dag.
For mindreårige, der ledsages af deres forældre eller værge, fastsættes beløbet til 50 % af
ovennævnte beløb.
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SLOVAKIET
I paragraf 1, stk. 1, i det slovakiske indenrigsministeriums gennemførelsesdekret nr. 499/2011
om fastsættelse af de nødvendige finansielle midler til dækning af de udgifter, der er
forbundet med en tredjelandsstatsborgers ophold i Den Slovakiske Republik, er beløbet fastsat
til 56 EUR pr. person pr. dag.
Beløbet på 56 EUR omfatter:
a)
b)
c)
d)
e)

30 EUR til indkvartering
4 EUR til morgenmad
7,50 EUR til frokost
7,50 EUR til aftensmad
7 EUR i lommepenge.

Hvis udgifterne til en tredjelandsstatsborgers ophold i Den Slovakiske Republik er delvis
dækket, vil der ved grænsekontrollen blive tage hensyn til dette.
Beløbet på 56 EUR kan erstattes af en bekræftet invitation som fastsat i paragraf 19 i retsakt
nr. 404/2011 om udenlandske statsborgeres ophold og om ændring af andre retsakter, som
ændret, eller af en værtsaftale i henhold til paragraf 26b i retsakt nr. 172/2005 om
tilrettelæggelsen af statsstøtte til forskning og udvikling, som ændret.
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FINLAND
Ifølge finsk udlændingelov (301/2004, paragraf 11) skal en udlænding ved indrejse godtgøre
at være i besiddelse af tilstrækkelige subsistensmidler under hensyntagen til såvel længden af
det påtænkte ophold som tilbagerejsen til hjemlandet eller evt. transit til et tredjeland, hvor
den pågældende er garanteret indrejse, eller at sådanne midler kan fremskaffes på lovlig vis.
Det bedømmes i hvert enkelt tilfælde, om midlerne er tilstrækkelige. Ud over de midler eller
billetter, der er nødvendige for udrejse og indkvartering under opholdet, anses omkring
30 EUR pr. dag for at være nødvendige, afhængig af indkvarteringsarrangementer og eventuel
sponsor.
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SVERIGE
Pr. 15.11.2011 udgør referencebeløbet for grænsepassage ifølge svensk lovgivning 450 SEK
pr. dag.
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ISLAND
Ifølge islandsk lov skal en udlænding kunne bevise at være i besiddelse af tilstrækkelige
midler til sit underhold i Island og til hjemrejsen. I praksis udgør det vejledende beløb
4 000 ISK pr. person. For personer, hvis opholdsudgifter betales af tredjemand, halveres dette
beløb. Det samlede minimumsbeløb udgør 20 000 ISK pr. indrejse.
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NORGE
Ifølge artikel 17, litra f), i den norske udlændingelov kan enhver udenlandsk statsborger
afvises ved grænsen, hvis han eller hun ikke kan godtgøre at råde over tilstrækkelige
subsistensmidler og et tilstrækkeligt beløb til hjemrejsen eller kan regne med at disponere
over sådanne midler.
De beløb, der skønnes nødvendige, fastsættes individuelt og der træffes afgørelser i hvert
enkelt tilfælde. Der tages hensyn til opholdets varighed samt til, om den udenlandske
statsborger skal bo hos familie eller venner, om vedkommende har billet til sin hjemrejse, og
om der er stillet garanti for opholdet (et vejledende beløb på 500 NOK om dagen skønnes at
være tilstrækkeligt for besøgende, der ikke bor hos familie eller venner).
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SCHWEIZ
I den schweiziske udlændingelov af 16. december 2005 (RS 142.20) er det fastsat, at
udenlandske statsborgere skal råde over de økonomiske midler, der er nødvendige for
deres ophold, uden at dette præciseres nærmere. Den administrative praksis er følgende:
-

En udenlandsk statsborger, der personligt dækker sine opholdsudgifter i Schweiz,
skal fremlægge bevis for, at vedkommende råder over ca. 100 CHF pr. dag. En
studerende, der kan legitimere sig ved hjælp af et gyldigt studiekort, skal råde over
ca. 30 CHF pr. dag.

-

En udenlandsk statsborger, der opholder sig hos en privatperson, skal fremlægge
bevis for sine subsistensmidler ved hjælp af en underskrevet erklæring om, at værten
i Schweiz dækker udgifterne. Den kompetente myndighed afgiver en foreløbig
udtalelse om værtens solvens. Førnævnte erklæring omfatter de udgifter, der ikke
dækkes af samfundet eller private leverandører af lægelige ydelser under den
udenlandske statsborgers ophold, dvs. subsistensmidler, udgifter i tilfælde af ulykker
eller sygdom og udgifter til tilbagerejsen, og betragtes som en uigenkaldelig
anerkendelse af en gæld på 30 000 CHF. Myndige statsborgere i Schweiz eller
Fyrstendømmet Liechtenstein, der har ophold i en af disse to stater, myndige
personer, der er indehavere af en gyldig opholdstilladelse (udelukkende tilladelse B)
eller en gyldig schweizisk bopælstilladelse og juridiske personer, der er registreret i
handelsregistret.
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LIECHTENSTEIN
Den nationale praksis i forbindelse med de vejledende beløb, som fastsættes af de nationale
myndigheder med hensyn til, hvor meget en udlænding mindst skal råde over ved passage af
de ydre grænser, er som følger:
En tredjelandsstatsborger, som selv skal afholde omkostningerne til sit ophold i Liechtenstein,
skal dokumentere, at han/hun har ca. 100 CHF til rådighed pr. dag. En studerende (med et
gyldigt studiekort) skal have ca. 30 CHF til rådighed pr. dag.
En tredjelandsstatsborger, som bor hos en privatperson, skal dokumentere, at han/hun har de
fornødne midler til rådighed ved hjælp af en forsørgelsesattest ("Verpflichtungserklärung"),
som værten i Liechtenstein har undertegnet. Den ansvarlige myndighed (migrations- og
paskontoret) udsteder en erklæring om, at værten råder over de fornødne økonomiske midler.
Forsørgelsesattesten vedrører udgifter, som ikke dækkes af myndighederne eller private
udbydere af sundhedsydelser under tredjelandsstatsborgerens ophold, dvs. leveomkostninger
og omkostninger i forbindelse med ulykke, sygdom og hjemrejse, og medfører accept af en
uigenkaldelig betalingsforpligtelse på op til 30 000 CHF. Den person, der påtager sig
forsørgelsespligten, kan være:
en myndig schweizisk eller liechtensteinsk statsborger, som er bosidende i ét af de to lande,
en myndig person i besiddelse af en opholdstilladelse ("Aufenthaltsbewilligung") eller en
gyldig permanent opholdstilladelse ("Niederlassungsbewilligung"),
eller en juridisk enhed, der er opført i handelsregistret.
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