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Udfyldning og påføring af visummærkater 

I. Udfyldning af visummærkater  

Følgende anføres på visummærkaten: 

1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": 

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. 

Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: 

a) Hvis der udstedes et ensartet visum, anføres i denne rubrik på 

udstedelsesstatens eget sprog ordet "Schengenstaterne"  

b) Hvis der udstedes et visum med begrænset territorial gyldighed, jf. artikel 25, 

stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/20091 
(visumkodeksen), anføres navnet/navnene på den eller de medlemsstater, til 
hvis område visumindehaverens ophold er begrænset, ved hjælp af koderne 
nedenfor: 

                                            
1
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks 

for visa (visumkodeks) (EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1). 
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BE BELGIEN 

 CZ DEN TJEKKISKE 
REPUBLIK 

 DK DANMARK 

 DE TYSKLAND 

 EE ESTLAND 

 GR GRÆKENLAND 

 ES SPANIEN 

 FR FRANKRIG 

 IT ITALIEN 

 LV LETLAND 

 LT LITAUEN 

 LU LUXEMBOURG 

HU UNGARN 

MT ΜΑLTA 

NL NEDERLANDENE 

AT ØSTRIG 

PL POLEN 

PT PORTUGAL 

SI SLOVENIEN 

SK SLOVAKIET 

FI FINLAND 

SE SVERIGE 

IS ISLAND  

NO NORGE 

 CH SCHWEIZ LI LIECHTENSTEIN 

c)  Hvis der udstedes et visum med begrænset territorial gyldighed, jf. 

visumkodeksens artikel 25, stk. 3, anvendes en af følgende valgmuligheder og 
helst den korteste:  

 de berørte medlemsstaters koder anføres i feltet 

 ordet "Schengenstaterne" anføres efterfulgt af et minustegn i parentes og 

koderne for de medlemsstater, for hvis område visummet ikke er gyldigt 

 hvis punktet "gyldigt til" ikke er tilstrækkeligt stort til at indsætte alle koder for 
de medlemsstater, der (ikke) anerkender det pågældende rejsedokument, skal 

fontstørrelsen på bogstaverne gøres mindre. 

2. Rubrikken "FRA …..  TIL": 

Her anføres den periode, hvori visummet er gyldigt. 

Den dato, fra hvilken indrejse er tilladt på det område, for hvilket visummet er 
gyldigt, angives som nedenfor efter ordet "FRA": 

– to cifre for dagen; for den 1.-9. i en måned sættes et nul foran 

– bindestreg 
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– to cifre for måneden; ved måneder, der angives med encifrede tal, sættes et nul 

foran 

– bindestreg 

– for årstallet angives de to sidste tal. 

For eksempel: 05-12-27 = 5. december 2027. 

Efter ordet "TIL" angives visummets sidste gyldighedsdato på samme måde. 
Visumindehaveren skal forlade det område, hvor visummet er gyldigt, inden 
kl. 24.00 på denne dato. 

Når et lufthavnstransitvisum til flere indrejser udstedes, beregnes visummets 
gyldighed således: første afrejsedato plus seks måneder. 

3. Rubrikken "ANTAL INDREJSER": 

I denne rubrik angives, hvor mange gange visumindehaveren kan rejse ind på det 
område, hvor visummet er gyldigt, dvs. antallet af mulige ophold, der kan fordeles 
over hele gyldighedsperioden, jf. punkt 4. 

Der kan gives tilladelse til en, to eller flere indrejser. Antallet anføres i feltet til højre 
for teksten med "01", "02" eller "MULT", hvis der er givet tilladelse til mere end to 

indrejser. 

Når et lufthavnstransitvisum til flere indrejser udstedes, beregnes visummets 
gyldighed således: første afrejsedato plus seks måneder. 

4. Rubrikken "OPHOLDETS VARIGHED ...  DAGE: 

Her angives det antal dage, som visumindehaveren må opholde sig i det område, 
hvor visummet er gyldigt. Det kan dreje sig enten om et uafbrudt ophold eller om 

flere dage under forskellige ophold inden for det tidsrum, der er anført i punkt 2, hvis 
visummet giver tilladelse til flere indrejser. 

Mellem ordene "OPHOLDETS VARIGHED" og "DAGE" anføres antallet af dage, 
som opholdet må vare, ved hjælp af to cifre, idet det første tal er et nul, hvis antallet 
af dage er under ti. 

Opholdet må højst vare 90 dage. Antallet af dage må ikke overstige den periode, 
hvori visummet er gyldigt, som er anført i punkt 2. 

Når et visum har en gyldighed på over seks måneder, kan opholdene vare i op til 90 
dage inden for en periode på 180 dage. Når visummets samlede gyldighed er seks 
måneder eller derover (dvs. når der er mere end seks måneder mellem de datoer, der 

er anført i rubrikken "fra .... til" i punkt 2), anføres "90". 

Når der udstedes et lufthavnstransitvisum, udfyldes dette felt med "0". 

5. Rubrikken "UDSTEDT I …  DEN …": 
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Denne rubrik angiver, navnet på den udstedende myndighed, og hvor den udstedende 

myndighed er beliggende. Udstedelsesdatoen indsættes efter ordet "DEN". Denne 
dato angives på samme måde som beskrevet i punkt 2. 

6. Rubrikken "PASNUMMER": 

Nummeret på det rejsedokument, som visummærkaten påføres. 

Hvis den person, som visummet er udstedt til, er opført i ægtefællens, 
forældremyndighedsindehaverens eller værgens rejsedokument, anføres nummeret på 

denne persons rejsedokument. 

Hvis visummærkaten påføres et særskilt ark2, er det nummer, der skal anføres, ikke 
rejsedokumentnummeret, men det nummer (seks cifre), der er trykt på arket. 

7. Rubrikken "VISUMTYPE": 

I denne rubrik anføres visumtypen således: 

A: lufthavnstransitvisum  

C: visum til kortvarigt ophold  

D: visum til længerevarende ophold3.  

8. Rubrikken "EFTERNAVN OG FORNAVN": 

Det første efternavn, der er anført i rubrikken "efternavn", og derefter det første 
fornavn i rubrikken "fornavn" i visumindehaverens rejsedokument anføres i denne 
rækkefølge. Det kontrolleres, om det efternavn og det fornavn, der er anført i 

rejsedokumentet, og som skal anføres i såvel denne rubrik som i det felt, der skal 
scannes elektronisk, stemmer overens med de navne, der er anført i 
visumansøgningen.  

Hvis antallet af tegn i efternavn og fornavn overstiger antallet af felter, erstattes de 

overskydende tegn med et punktum (.). 

Hvis visumansøgeren ikke har et fornavn og et efternavn, anføres ansøgerens eneste 
navn i de to rubrikker ("fornavn" og "efternavn") på visummærkaten for at muliggøre 
matchning af navne i VIS, når det er relevant, og i SIS. 

9. Hvis et visum udstedes på en anden medlemsstats vegne, tilføjes følgende angivelse i 
feltet "BEMÆRKNINGER": "R/[Kode for den repræsenterede medlemsstat]". 

10. Felt til indsættelse af foto: 

                                            
2
 Rådets forordning (EF) nr. 333/2002 af 18. februar 2002 om ensartet udformning af ark til påføring af 

visum udstedt af medlemsstater til personer, hvis rejsedokumenter ikke anerkendes af den medlemsstat, der 
udarbejder det pågældende ark (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 4). 

3
 Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 265/2010 af 25. marts 2010 om ændring af 

konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 562/2006, hvad angår 
bevægelighed for indehavere af visum til længerevarende ophold (EUT L 85 af 31.3.2010, s. 1). 
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Fotoet af visumindehaveren skal være et farvefoto og fylde hele det dertil beregnede 

felt på visummærkaten i overensstemmelse med ICAO 9303, del 7, og den tekniske 
rapport om billedkvalitet.  

Den tekniske rapport om billedkvalitet Reference Facial Images for MRTD, 
version 1.0., April 2018, anvendes.  

11. Maskinlæsbart felt: Det maskinlæsbare felt skal leve op til de standarder, der er 

fastsat i ICAO-dokument 9303 og Rådets forordning (EF) nr. 1683/954.  

Derudover skal følgende felter udfyldes således: 

 

   

 29 Territorial gyldighed a) Ved visum med begrænset 

territorial gyldighed anføres 
bogstavet T 

b) Ved ensartet visum anføres 

udfyldningstegnet < 

 30 Antal indrejser 1, 2 eller M 

 31-32 Opholdets varighed a) Kortvarigt ophold: antal 
dage som anført i det visuelt 
læsbare felt 

b) Længerevarende ophold: << 

 33-36 Gyldighedens begyndelse Strukturen skal være MMDD uden 
udfyldningstegn 

 

II. Påføring af visummærkater  

1. Den trykte visummærkat påføres den første side i rejsedokumentet, der hverken er 

stemplet eller påskrevet. 

2. Mærkaten rettes ind efter og påføres langs kanten af siden i rejsedokumentet. Den 
maskinlæsbare del af mærkaten rettes ind efter kanten af siden.  

3. Når en ansøgers rejsedokument ikke anerkendes af den udstedende medlemsstat, 

skal et særskilt ark til påføring af visum anvendes til påføring af visummet.  

4. Hvis den udstedende myndighed stempler det påførte visum, placeres stemplet på 

en sådan måde, at det går ud over mærkaten og ud på siden i rejsedokumentet eller 

det særskilte ark til påføring af visum uden at gå ind i det maskinlæsbare felt. Hvis 

den udstedende myndighed underskriver visummet, placeres underskriften på 

samme måde. 

5. Ved forlængelse af visum anvendes samme fremgangsmåde som beskrevet i 

punkt 4. 

                                            
4
 Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa (EFT L 164 af 

14.7.1995, s. 1).  


