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Ansøgningsskema
TBT/US_da_150217

Forbeholdt myndighederne
Dato modtaget

Modtaget af (stempel og navn)

CPR (registreret med aktiv adresse)
Periode

Fra: ____________

SIS-check

Til: _____________

Person ID

Bemærkninger (stempel)
A.1

B.1

B.2

C.1

C.2

Antal dage

Ansøgning om tilbagerejsetilladelse
Hvad kan du bruge dette skema til?
Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om
tilladelse til at rejse tilbage til Danmark (tilbagerejsetilladelse).
Det kan være relevant for dig at søge om
tilbagerejsetilladelse, hvis du ønsker at rejse til udlandet,
og du fx har en af disse ansøgningstyper under
behandling i Udlændingestyrelsen:
• Ansøgning om opholdstilladelse.
• Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse.
• Ansøgning om udstedelse af nyt opholdskort.
Sådan gør du
1. Udfyld og underskriv dette ansøgningsskema.
2. Aflever skemaet personligt til Udlændingestyrelsens
Borgerservice. Bor du uden for Storkøbenhavn, kan
ansøgningen også afleveres på politistationer, som
optager biometri til opholdskort. Se liste over
politistationer på www.nyidanmark.dk/opholdskort.
Medbring pas
Husk at medbringe gyldigt pas, når du afleverer din
ansøgning.

Udstedelse af tilbagerejsetilladelsen
Vi beder dig aflevere skemaet personligt, så vi kan
kontrollere din identitet. Hvis du afleverer skemaet i
Udlædningestyrelsens Borgerservice, vil du – i de fleste
tilfælde – få udstedt din tilbagerejsetilladelse, mens du
venter. Tilladelsen bliver sat ind i dit pas.
Foto på tilbagerejsetilladelsen
Du skal have indsat et digitalt ansigtsfoto på
tilbagerejsetilladelsen. Du kan få taget fotoet, når du
møder personligt op hos Udlændingestyrelsen eller
politiet. Hvis ansøgeren er et barn under 2 år, kan du i
stedet selv medbringe et foto, der lever op til kravene til
pasfoto.
Rejse til andet Schengen-land
Vær opmærksom på, at en dansk tilbagerejsetilladelse
kun giver dig ret til kortvarigt ophold i et andet
Schengen-land.
Hvis du vil vide mere
Du kan få flere oplysninger om reglerne for indrejse og
ophold på nyidanmark.dk. Hvis du er i tvivl, kan du
kontakte Udlændingestyrelsen og få vejledning om
reglerne og om, hvordan du udfylder skemaet. Du finder
vores kontaktoplysninger på
www.nyidanmark.dk/kontakt-us.

1. Ansøgeren

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Efternavn
Fornavn(e)
Nationalitet
Fødselsdato (dag, måned, år)

CPR-nr.

Person ID / sagsnummer

Din adresse i Danmark (gade/vej og nr.)

Postnummer og by

Telefonnummer

E-mail-adresse

Din adresse i udlandet (gade/vej og nr.)

Postnummer, by og land
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2. Oplysninger om rejsen

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Hvornår forventer du at rejse til udlandet? (oplys periode)
Fra (dato)

_____________

Til (dato)

______________

Hvad er formålet med rejsen til udlandet?

3. Oplysninger om pas
Nationalitetspas

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Anden rejselegitimation – oplys hvilken:

Pasnummer

Udstedelsesdato (dag, måned, år)

Pas gyldigt til (dag, måned, år)

I hvilket land er passet udstedt?

4. Erklæringer
A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte
Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema.
Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser:
•
Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år (straffelovens § 161, jf. udlændingelovens § 40).
B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger
Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine
private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning (forvaltningslovens § 29 og
persondatalovens §§ 6-8 og § 27). Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske
myndigheder, herunder politimyndigheder.
Det gælder fx oplysninger om:
• Evt. straffesager mod mig.
• Min familie.
• De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed.
C. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold
De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om tilbagerejsetilladelse, vil blive
registreret i udlændingemyndighedernes registre.
Oplysningerne i udlændingemyndighedernes registre vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål
vedrørende dit ophold i Danmark (persondatalovens §§ 6-8). Statsforvaltningen (sagsoplysning), politiet
(sagsoplysning eller kontrol) samt Udlændingenævnet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er
registreret i udlændingemyndighedernes registre om dig. Herudover kan andre myndigheder og private
organisationer have adgang til disse oplysninger (udlændingelovens § 44 a).
Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af din ansøgning (udlændingelovens §
40). Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i
indtil 1 år (udlændingelovens § 60). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i
udlændingemyndighedernes registre. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen.

5. Underskrift
Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 4.
Navn

Dato og sted

Underskrift
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