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STANDARDFORMULAR1 TIL UNDERRETNING OM OG BEGRUNDELSE FOR 

AFSLAG PÅ ELLER ANNULLERING ELLER INDDRAGELSE AF VISUM 

 

                                                 
1 Konsolideret udgave som følge af ændringen af visumkodeksen ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 610/2013 af 26. juni 2013, artikel 6, stk. 5, (EUT L 182 af 29.6.2013, 
side 1). 
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STANDARDFORMULAR TIL UNDERRETNING OM OG BEGRUNDELSE FOR 

AFSLAG PÅ ELLER ANNULLERING ELLER INDDRAGELSE  

AF VISUM 

 
 

_____________________ 

__________________________________________________________________________2 

AFSLAG PÅ, ANNULLERING/INDDRAGELSE AF 

VISUM 

Hr./Fr. _______________________________, 

 Den/Det ________________ ambassade/generalkonsulat/konsulat/[anden kompetent 
myndighed] i _________ ______ [på vegne af (navnet på den repræsenterede 
medlemsstat)] 

 [Anden kompetent myndighed] i ____________________ 

 De myndigheder, der er ansvarlige for personkontrol i ________________________ 

har 

 behandlet Deres visumansøgning 

 behandlet deres visum, nummer: __________ udstedt_______________ 
[dag/måned/år]. 

 Visumansøgningen er blevet afslået  Visummet er blevet annulleret  Visummet 
er blevet inddraget. 

Denne beslutning er baseret på følgende grund(e): 

1.  Der er forelagt falsk/forfalsket rejsedokument. 

2.  Der er ikke givet nogen redegørelse for formålet med og vilkårene for det 
forventede ophold. 

3.  De har ikke bevist, at De har tilstrækkelige subsistensmidler i hele den 
forventede opholdsperiode eller midler til rejsen tilbage til hjem- eller 
bopælslandet eller til gennemrejse til et tredjeland, hvor De er sikret indrejse, 
eller De er ikke i stand til at skaffe Dem disse midler på lovlig vis. 

4.  De har allerede opholdt Dem på medlemsstaternes område i 90 dage i den 
igangværende periode på 180 dage på grundlag af et ensartet visum eller et 
visum med begrænset territorial gyldighed. 

                                                 
2 Der kræves ikke logo for Norge, Island og Schweiz. 
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5.  De er indberettet som uønsket i Schengeninformationssystemet (SIS) af 
……………… (angivelse af medlemsstat). 

6.  En eller flere medlemsstater betragter Dem som en trussel mod den offentlige 
orden, indre sikkerhed, offentlige sundhed som defineret i artikel 2, nr. 21), i 
forordning (EF) nr. 399/2016 (Schengengrænsekodeks) eller de internationale 
relationer i en eller flere af medlemsstaterne. 

7.  Der er ikke fremlagt bevis for en passende og gyldig rejsesygeforsikring. 

8.  De forelagte oplysninger til redegørelse for formålet med og vilkårene for det 
forventede ophold er ikke pålidelige. 

9.  Deres fortsæt om at forlade medlemsstaternes område inden visummets udløb 
kan ikke fastslås. 

10.  Der er ikke fremlagt tilstrækkeligt bevis for, at De ikke har været i stand til at 
ansøge om et visum på forhånd som berettigelse til at søge om visum ved 
grænsen. 

11.  Visumindehaveren har anmodet om ophævelse af visummet.3 

Anmærkninger: 
Bemærkninger: Den berørte person kan klage over beslutningen om at 
afslå/annullere/inddrage et visum som fastlagt i national lovgivning. Den berørte person skal 
modtage en kopi af dette dokument. Hver medlemsstat skal anføre henvisninger til national 
lovgivning og angive klageproceduren, herunder den kompetente myndighed, til hvilken der 
kan indgives klage, samt tidsfristen for indgivelse af en sådan klage. 
Dato og stempel fra ambassaden/generalkonsulatet/konsulatet/fra de myndigheder, der er 
ansvarlige for personkontrol/fra andre kompetente myndigheder. 
 
 
Den relevante persons underskrift4 
 

                                                 
3 Der kan ikke klages over inddragelse af et visum af denne årsag. 
4 Hvis dette kræves i den nationale lovgivning. 
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