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ANNEX 21 
 
 
 
Indeks  
 
Eksempel 1a:  ensartet korttidsvisum til en enkelt indrejse 
Eksempel 1b:  ensartet korttidsvisum til flere indrejser 
Eksempel 1c:  ensartet korttidsvisum til flere indrejser udstedt på vegne af en repræsenteret 

medlemsstat 
Eksempel 1d:  ensartet korttidsvisum til flere indrejser med begrænset territorial gyldighed 
Eksempel 1e:  ensartet korttidsvisum til flere indrejser med begrænset territorial gyldighed 
 
Eksempel 2a:  ensartet korttidsvisum til en enkelt indrejse med henblik på transit  
Eksempel 2b  ensartet korttidsvisum til to indrejser med henblik på transit 
Eksempel 2c:  ensartet korttidsvisum til flere indrejser med henblik på transit 
Eksempel 2d:  ensartet korttidsvisum til flere indrejser med henblik på transit 
Eksempel 2e:  ensartet korttidsvisum til flere indrejser med henblik på transit 
 
Eksempel 3a:  lufthavnstransitvisum til én transit 
Eksempel 3b: lufthavnstransitvisum til to transitter via en lufthavn i en af medlemsstaterne 
Eksempel 3c:  lufthavnstransitvisum til to transitter via lufthavne i to medlemsstater 
Eksempel 3d:  lufthavnstransitvisum til flere transitter via en lufthavn i en af medlemsstaterne 
Eksempel 3e:  lufthavnstransitvisum til flere transitter, der er gyldigt i lufthavne i alle 

medlemsstater 
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EKSEMPLER PÅ UDFYLDTE VISUMMÆRKATER 
 
EKSEMPEL 1A:  ENSARTET KORTTIDSVISUM TIL EN ENKELT INDREJSE  
 

 
 

Visumtype: et visum til kortvarigt ophold har identifikationskoden "C".  

Visummets gyldighedsperiode beregnes som følger: datoen for den påtænkte indrejse (f.eks. 
1.4.2010) + opholdets varighed (f.eks. 6 dage: datoen for indrejsen tæller som opholdets første 
dag) + en supplerende frist på 15 dage. 

I dette eksempel har indehaveren tilladelse til én indrejse. Det er anført med "01" i rubrikken 
"antal indrejser".  

Et ensartet visum er gyldigt i alle medlemsstater. Det er anført med "Schengenstaterne" i 
rubrikken "gyldigt i". 
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EKSEMPEL 1B:  ENSARTET KORTTIDSVISUM TIL FLERE INDREJSER  
 

 
 
 
Visumtype: et visum til kortvarigt ophold har identifikationskoden "C".  

Visummets gyldighedsperiode beregnes som følger: afrejsedatoen + 12 måneder. 

Opholdets varighed kan ikke være på over 90 dage pr. halvår. Den tilladte varighed af opholdet 
i tilfælde af et C-visum til flere indrejser, som har en gyldighed på mellem 6 måneder og 5 år, 
er 90 dage pr. halvår, jf. visumkodeksen, bilag VII, punkt 4. I dette eksempel er visummet 
gyldigt i 1 år.  

I dette eksempel har indehaveren tilladelse til at indrejse på medlemsstaternes område flere 
gange. Det er anført med "MULT" i rubrikken "antal indrejser".  

Et ensartet visum er gyldigt i alle medlemsstater. Det er anført med "Schengenstaterne" i 
rubrikken "gyldigt i". 
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EKSEMPEL 1C: ENSARTET KORTTIDSVISUM TIL FLERE INDREJSER 
UDSTEDT PÅ VEGNE AF EN REPRÆSENTERET 
MEDLEMSSTAT 

 

 
 
Når en medlemsstat, som repræsenterer en anden medlemsstat, udsteder et visum på dennes 
vegne, skal bogstavet "R/koden for den repræsenterede medlemsstat" anføres i rubrikken 
"bemærkninger", jf. visumkodeksen, bilag VII, punkt 9 a). 

I det viste eksempel udstedte Nederlandene et visum på Danmarks vegne. 
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EKSEMPEL 1D: ENSARTET KORTTIDSVISUM TIL FLERE INDREJSER MED 
BEGRÆNSET TERRITORIAL GYLDIGHED  

 

 
 
 

I dette eksempel er visummets territoriale gyldighed begrænset til seks medlemsstater, og 
koderne for de lande, hvori visummet er gyldigt, er anført i rubrikken "gyldigt i".  
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EKSEMPEL 1E: ENSARTET KORTTIDSVISUM TIL FLERE INDREJSER MED 
BEGRÆNSET TERRITORIAL GYLDIGHED  

 

 
 
I dette eksempel er visummets territoriale gyldighed begrænset til 21 medlemsstater, og i 
rubrikken "gyldigt i" er anført "Schengenstaterne" efterfulgt af en parentes med et minustegn 
og koderne for de medlemsstater, hvori visummet ikke er gyldigt.  

I det viste eksempel er visummet gyldigt på alle de medlemsstaters område, som anvender 
Schengenreglerne, med undtagelse af Tjekkiet, Sverige, Schweiz og Spanien. 
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EKSEMPEL 2A: ENSARTET KORTTIDSVISUM TIL EN ENKELT INDREJSE 
UDSTEDT MED HENBLIK PÅ TRANSIT  

 

 
 

Visumtype: et visum til kortvarigt ophold har identifikationskoden "C".  

Visummets gyldighedsperiode beregnes som følger: datoen for den første påtænkte indrejse (i 
dette eksempel 1.4.2010) + transitperioden (i dette eksempel 6 dage) + en yderligere frist på 
15 dage.  

I dette eksempel har indehaveren tilladelse til én indrejse: "01". 

Angivelsen "TRANSIT" er tilføjet i henhold til visumkodeksens bilag VII, punkt 9 a). 

Et ensartet visum er gyldigt i alle medlemsstater. Det er anført med "Schengenstaterne" i 
rubrikken "gyldigt i". 



 
Annex 21 – Examples of filled in visa stickers 

8 

EKSEMPEL 2B: ENSARTET KORTTIDSVISUM TIL TO INDREJSER UDSTEDT 
MED HENBLIK PÅ TRANSIT  

 

 
 
 

Visumtype: et visum til kortvarigt ophold har identifikationskoden "C".  

Visummets gyldighedsperiode beregnes som følger: datoen for den første påtænkte indrejse (i 
dette eksempel 1.4.2010) indtil datoen for visummets udløb (i dette eksempel 31.8.2010).  

Varigheden af det ophold, der er tilladt i henhold til et C-visum til to indrejser, som er udstedt 
med henblik på transit, og som er gyldigt i mindre end 6 måneder, afhænger af, hvor meget 
transittid der er nødvendig i forbindelse med hver transit. 

I dette eksempel er visummet gyldigt i 5 måneder, og indehaveren har tilladelse til to transitter 
af en samlet varighed på 7 dage. 

I dette eksempel har indehaveren tilladelse til at indrejse på medlemsstaternes område to gange. 
Det er anført med "02" i rubrikken "antal indrejser".  

Angivelsen "TRANSIT" er tilføjet i henhold til visumkodeksens bilag VII, punkt 9 a). 

Et ensartet visum er gyldigt i alle medlemsstater. Det er anført med "Schengenstaterne" i 
rubrikken "gyldigt i". 
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EKSEMPEL 2C: ENSARTET KORTTIDSVISUM TIL FLERE INDREJSER 
UDSTEDT MED HENBLIK PÅ TRANSIT  

 

 
 

Visumtype: et visum til kortvarigt ophold har identifikationskoden "C".  

Visummets gyldighedsperiode beregnes som følger: datoen for den første påtænkte indrejse (i 
dette eksempel 1.4.2010) indtil datoen for visummets udløb (i dette eksempel 31.3.2014).  

Den tilladte varighed af opholdet i tilfælde af et C-visum til flere indrejser, som har en 
gyldighed på mellem 6 måneder og 5 år, er 90 dage pr. halvår, jf. visumkodeksen, bilag VII, 
punkt 4. I dette eksempel er visummet gyldigt i 4 år.  

Indehaveren har tilladelse til at indrejse på medlemsstaternes område flere gange. Det er anført 
med "MULT" i rubrikken "antal indrejser".  

Angivelsen "TRANSIT" er tilføjet i henhold til visumkodeksens bilag VII, punkt 9 a). 

Et ensartet visum er gyldigt i alle medlemsstater. Det er anført med "Schengenstaterne" i 
rubrikken "gyldigt i". 
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EKSEMPEL 2D: ENSARTET KORTTIDSVISUM TIL FLERE INDREJSER 
UDSTEDT MED HENBLIK PÅ TRANSIT  

 
 

 
 

Visumtype: et visum til kortvarigt ophold har identifikationskoden "C".  

Visummets gyldighedsperiode beregnes som følger: datoen for den første påtænkte indrejse (i 
dette eksempel 1.4.2010) indtil datoen for visummets udløb (i dette eksempel 30.9.2010).  

I dette eksempel er visummet gyldigt i 6 måneder, og den samlede tilladte transittid er 
90 dage. 

I dette eksempel har indehaveren tilladelse til at indrejse på medlemsstaternes område flere 
gange. Det er anført med "MULT" i rubrikken "antal indrejser".  

Angivelsen "TRANSIT" er tilføjet i henhold til visumkodeksens bilag VII, punkt 9 a). 

Et ensartet visum er gyldigt i alle medlemsstater. Det er anført med "Schengenstaterne" i 
rubrikken "gyldigt i". 
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EKSEMPEL 2E: ENSARTET KORTTIDSVISUM TIL FLERE INDREJSER 
UDSTEDT MED HENBLIK PÅ TRANSIT  

 

     
 

Visumtype: et visum til kortvarigt ophold har identifikationskoden "C".  

Varigheden af det ophold, der er tilladt i henhold til et C-visum til flere indrejser, som er 
udstedt med henblik på transit, og som er gyldigt i mindre end 6 måneder, afhænger af, hvor 
meget transittid der er nødvendig i forbindelse med hver transit. 

I dette eksempel er visummet gyldigt i 4 måneder, og den samlede tilladte transittid er 24 dage.  

I dette eksempel har indehaveren tilladelse til at indrejse på medlemsstaternes område flere 
gange. Det er anført med "MULT" i rubrikken "antal indrejser". 

Angivelsen "TRANSIT" er tilføjet i henhold til visumkodeksens bilag VII, punkt 9 a). 

Et ensartet visum er gyldigt i alle medlemsstater. Det er anført med "Schengenstaterne" i 
rubrikken "gyldigt i". 
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EKSEMPEL 3A:  LUFTHAVNSTRANSITVISUM TIL ÉN TRANSIT 

 

 
 

Visumtype: et lufthavnstransitvisum har identifikationskoden "A". 

Et lufthavnstransitvisum til én transit giver indehaveren tilladelse til transit gennem det 
internationale transitområde i en medlemsstats lufthavn (i dette eksempel Nederlandene), og 
der er derfor anført "Nederlandene" i rubrikken "gyldigt i".  

Visummets gyldighedsperiode beregnes som følger: datoen for den påtænkte lufthavnstransit 
+ en supplerende frist på 15 dage, medmindre der ikke indrømmes en sådan frist, jf. artikel 26, 
stk. 2, andet afsnit. 

Et lufthavnstransitvisum giver ikke indehaveren tilladelse til indrejse på medlemsstaternes 
område, og rubrikken "opholdets varighed" skal derfor udfyldes med "XXX". 
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EKSEMPEL 3B: LUFTHAVNSTRANSITVISUM TIL TO TRANSITTER VIA EN 
LUFTHAVN I EN AF MEDLEMSSTATERNE 

 

        
 

Visumtype: et lufthavnstransitvisum har identifikationskoden "A". 

 Et lufthavnstransitvisum til to transitter giver indehaveren tilladelse til transit gennem det 
internationale transitområde i en medlemsstats lufthavn i forbindelse med både ud- og 
hjemrejsen, og koden for den medlemsstat, hvori transitten finder sted, er derfor anført i 
rubrikken "gyldigt i" (i dette eksempel Nederlandene). 

I dette eksempel har indehaveren til hensigt at foretage to transitter gennem en medlemsstats 
lufthavn. Det er anført med "02" i rubrikken "antal indrejser".  

  Visummets gyldighedsperiode beregnes som følger: datoen for den påtænkte lufthavnstransit (i 
det viste eksempel 13.9.2010) + opholdet på et bestemmelsessted uden for medlemsstaternes 
område + datoen for den anden lufthavnstransit (i det viste eksempel 27.9.2010) + en 
supplerende frist på 15 dage, medmindre der ikke indrømmes en sådan frist, jf. artikel 26, 
stk. 2, andet afsnit. 

Et lufthavnstransitvisum giver ikke indehaveren tilladelse til indrejse på medlemsstaternes 
område, og rubrikken "opholdets varighed" skal derfor udfyldes med "XXX". 
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EKSEMPEL 3C:  LUFTHAVNSTRANSITVISUM TIL TO TRANSITTER VIA 
LUFTHAVNE I TO MEDLEMSSTATER  

 

      
 

Visumtype: et lufthavnstransitvisum har identifikationskoden "A". 

Et lufthavnstransitvisum til to transitter kan også give indehaveren tilladelse til transit gennem 
det internationale transitområde i forskellige medlemsstaters lufthavne i forbindelse med ud- 
og hjemrejsen, og koderne for de medlemsstater, hvor transitten finder sted, er derfor anført i 
rubrikken "gyldigt i" (i dette eksempel Nederlandene og Frankrig). 

I dette eksempel har indehaveren til hensigt at foretage to transitter gennem to medlemsstaters 
lufthavne. Det er anført med "02" i rubrikken "antal indrejser".  

Visummets gyldighedsperiode beregnes som følger: datoen for den påtænkte lufthavnstransit (i 
det viste eksempel 13.9.2010) + opholdet på et bestemmelsessted uden for medlems-
staternes område + datoen for den anden lufthavnstransit (i det viste eksempel 27.9.2010) + 
en supplerende frist på 15 dage, medmindre der ikke indrømmes en sådan frist, jf. artikel 26, 
stk. 2, andet afsnit. 

Et lufthavnstransitvisum giver ikke indehaveren tilladelse til indrejse på medlemsstaternes 
område, og rubrikken "opholdets varighed" skal derfor udfyldes med "XXX". 
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EKSEMPEL 3D:  LUFTHAVNSTRANSITVISUM TIL FLERE TRANSITTER VIA 
EN LUFTHAVN I EN AF MEDLEMSSTATERNE 

 

 
 

Visumtype: et lufthavnstransitvisum har identifikationskoden "A". 

Et lufthavnstransitvisum til flere transitter giver indehaveren tilladelse til flere transitter 
gennem det internationale transitområde i en medlemsstats lufthavn, og koden på den 
medlemsstat, hvor transitten finder sted, er derfor anført i rubrikken "gyldigt i" (i dette tilfælde 
Nederlandene). 

I dette eksempel har indehaveren til hensigt at være i transit gennem to medlemsstaters 
lufthavne flere gange. Det er anført med "MULT" i rubrikken "antal indrejser".  

Visummets gyldighedsperiode beregnes som følger: datoen for den første påtænkte 
lufthavnstransit + seks måneder.  

Et lufthavnstransitvisum giver ikke indehaveren tilladelse til indrejse på medlemsstaternes 
område, og rubrikken "opholdets varighed" skal derfor udfyldes med "XXX". 
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EKSEMPEL 3E:  LUFTHAVNSTRANSITVISUM TIL FLERE TRANSITTER, DER 
ER GYLDIGT I LUFTHAVNE I ALLE MEDLEMSSTATER  

 
 

   
 

Visumtype: Et lufthavnstransitvisum har identifikationskoden "A". 

Et lufthavnstransitvisum til flere transitter, der er gyldigt i alle medlemsstater, giver 
indehaveren tilladelse til flere transitter gennem det internationale transitområde i lufthavne i 
alle medlemsstater. Det er anført med "Schengenstaterne" i rubrikken "gyldigt i". 

I dette eksempel har indehaveren til hensigt at være i transit gennem flere medlemsstaters 
lufthavne flere gange. Det er anført med "MULT" i rubrikken "antal indrejser".  

Visummets gyldighedsperiode beregnes som følger: datoen for den første påtænkte 
lufthavnstransit + seks måneder.  

Et lufthavnstransitvisum giver ikke indehaveren tilladelse til indrejse på medlemsstaternes 
område, og rubrikken "opholdets varighed" skal derfor udfyldes med "XXX". 
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