
IKKE-UDTØMMENDE LISTE OVER DOKUMENTATION 

Den dokumentation, der er nævnt i artikel 14, som visumansøgerne skal fremlægge, kan 

omfatte følgende: 

A. DOKUMENTATION FOR REJSENS FORMÅL 

1) forretningsrejser 

a) en invitation fra en virksomhed eller en myndighed til at deltage i møder, 

konferencer eller begivenheder i relation til handel, industri eller andre 

erhvervsaktiviteter 

b) andre dokumenter, der etablerer handelsrelationer eller andre 

erhvervsrelationer 

c) eventuelt indgangsbilletter til messer og kongresser 

d) dokumenter, der beviser virksomhedens forretningsaktivitet 

e) dokumenter, der beviser ansøgernes beskæftigelse [status] i 

virksomheden 



2) for rejser med henblik på studier eller anden form for uddannelse: 

a) bevis for tilmelding ved en uddannelsesinstitution med henblik på faglig 

eller teoretisk uddannelse som led i en grunduddannelse eller en 

videregående uddannelse 

b) studenterkort eller bevis for uddannelseskurser, der skal gennemføres 

3) for turistrejser eller rejser af private grunde: 

a) dokumenter vedrørende indlogering: 

en invitation fra en eventuel vært 

et dokument fra det foretagende, der tilbyder indlogering, eller andre 

relevante dokumenter med oplysning om den påtænkte indlogering 

b) dokumenter vedrørende rejseruten: 

bekræftelse af reservation af en grupperejse eller andre relevante 

dokumenter med oplysninger om de påtænkte rejseplaner 

i tilfælde af transit: visum eller anden indrejsetilladelse for det tredje 

bestemmelsesland; billetter til den videre rejse 



4) for rejser med henblik på politiske, videnskabelige, kulturelle, sportslige eller 

religiøse begivenheder eller andre grunde: 

invitation, indgangsbilletter, tilmeldinger eller programmer, der (om muligt) 

angiver navnet på værtsorganisationen og opholdets varighed, eller andre 

relevante dokumenter, der oplyser om formålet med rejsen 

5) for rejser for medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel 

indbydelse stilet til regeringen i det pågældende tredjeland deltager i officielle 

møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt 

arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en medlemsstats 

område 

et brev udfærdiget af en myndighed i det pågældende tredjeland, der bekræfter, 

at ansøgeren er medlem af dens officielle delegation på rejse til en 

medlemsstat med det formål at deltage i de angivne arrangementer, 

ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse 

6) for rejser af lægelige årsager: 

et officielt dokument fra den behandlende institution, som bekræfter behovet 

for behandling på denne institution, og dokumentation for, at 

vedkommende har tilstrækkelige finansielle midler til at betale for 

lægebehandlingen. 



B. DOKUMENTATION, DER GIVER MULIGHED FOR AT VURDERE 

ANSØGERENS HENSIGT OM AT FORLADE MEDLEMSSTATERNES 

OMRÅDE 

1) reservation af eller retur- eller rundrejsebillet 

2) bevis for finansielle midler i bopælslandet 

3) bevis for beskæftigelse: kontoudtog 

4) bevis for ejerskab af fast ejendom 

5) bevis for integration i bopælslandet: familiemæssig tilknytning; 

erhvervsmæssig status. 

C. DOKUMENTATION FOR ANSØGERENS FAMILIESITUATION 

1) Samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden eller værgen (når en 

mindreårig rejser uden dem) 

2) bevis for familiemæssig tilknytning til værten/den inviterende person. 

 

 


