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RETNINGSLINJER FOR TYRKISKE STATSBORGERE, DER PASSERER EU-

MEDLEMSSTATERNES YDRE GRÆNSER MED HENBLIK PÅ AT LEVERE 

TJENESTEYDELSER I EU
1
 

Formålet med disse retningslinjer er at skabe klarhed om kravet om visum til kortvarigt 

ophold for tyrkiske statsborgere, der er bosiddende og udøver deres aktiviteter i Tyrkiet, og 

som ønsker at rejse ind i en medlemsstat med henblik på at levere tjenesteydelser i staten 

(herefter benævnt "tyrkiske statsborgere"). 

Behovet for denne afklaring er opstået på baggrund af De Europæiske Fællesskabers 

Domstols afgørelse af 19. februar 2009 i sag C-228/06, Mehmet Soysal og Ibrahim Savatli, 

hvor domstolen afgjorde, at tyrkiske statsborgere, der er bosiddende i Tyrkiet og rejser til en 

medlemsstat med henblik på at levere tjenesteydelser i medlemsstaten for en virksomhed med 

hjemsted i Tyrkiet, ikke behøver at have et visum for at rejse ind i den pågældende 

medlemsstat, hvis medlemsstaten ikke krævede et sådant visum på det tidspunkt, hvor 

tillægsprotokollen af 23. november 1970 til associeringsaftalen mellem Det europæiske 

økonomiske Fællesskab og Tyrkiet af 12. september 1963
2
 trådte i kraft med hensyn til den 

pågældende medlemsstat.  

Begrænset undtagelse fra visumpligten 

I princippet skal tyrkiske statsborgere have et visum for at rejse ind i en eller flere 

medlemsstater med henblik på et kort ophold (på højst tre måneder i løbet af en periode på et 

halvt år). 

En tyrkisk statsborger, der er bosiddende og udøver sine aktiviteter i Tyrkiet, kan dog 

rejse ind i en medlemsstat uden et visum med henblik på at levere tjenesteydelser på den 

pågældende medlemsstats område, men kun hvis alle følgende betingelser er opfyldt: 

1. Indrejse uden et visum er kun mulig i følgende medlemsstater: Tyskland, Danmark og 

Nederlandene
3
. 

Dog gælder det, at hvis en tyrkisk statsborger ønsker at rejse ind i en af disse tre 

medlemsstater via en eller flere andre medlemsstater, skal vedkommende stadig have et 

visum for at rejse gennem disse andre medlemsstater. 

2. Formålet med besøget ligger inden for anvendelsesområdet for "standstill-klausulen" 

i tillægsprotokollen, som gælder tilfælde, hvor Tyskland/Danmark/Nederlandene på det 

tidspunkt, hvor tillægsprotokollen trådte i kraft for disse medlemsstater, ikke krævede, at 

                                                 
1
 Disse retningslinjer er tilgængelige via det hyperlink, der er indsat i Kommissionens henstilling af 

29. september 2009 (K(2009) 7376 endelig). 
2
 Disse retningslinjer er en foreløbig reaktion på domstolens afgørelse. De foregriber ikke resultaterne af 

en fyldestgørende analyse af afgørelsen. De tager heller ikke i særlig grad hensyn til spørgsmålet om 

rejser i forbindelse med etableringsfrihed eller status som modtager af tjenesteydelser. De gælder med 

forbehold af eventuelle forpligtelser til at besidde en arbejdstilladelse. 
3
 Årsagen er, at på det tidspunkt, hvor tillægsprotokollen trådte i kraft for disse tre medlemsstater, 

krævede de ikke, at tyrkiske statsborgere, der rejste ind i landet for at levere tjenesteydelser, skulle have 

et visum (i henhold til de betingelser, der anføres under punkt 2 nedenfor). 
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tyrkiske statsborgere, som rejste ind i medlemsstaten for at levere tjenesteydelser, skulle have 

et visum. 

For Tyskland: Tilfælde, hvor en tyrkisk statsborger, der er bosiddende og udøver sine 

aktiviteter i Tyrkiet, rejser ind i Tyskland med henblik på et ophold på op til to måneder 

 med det formål lovligt at levere tjenesteydelser i landet som medarbejder hos en 

arbejdsgiver, der har hjemsted i Tyrkiet, enten som mobil arbejdstager (chauffør), der 

beskæftiger sig med grænseoverskridende transport af passagerer eller gods (dog 

ikke handel uden fast forretningssted), eller for at foretage installation, 

vedligeholdelse eller reparation af leverede anlæg og maskiner 

eller 

 med det formål lovligt at levere tjenesteydelser i landet, der består af betalte foredrag 

eller optrædener af særlig kunstnerisk eller videnskabelig værdi, eller som består af 

betalte sportspræstationer. 

For Danmark/Nederlandene: Tilfælde, hvor en tyrkisk statsborger, der er bosiddende og 

udøver sine aktiviteter i Tyrkiet, rejser ind i Danmark/Nederlandene med henblik på et eller 

flere besøg, hvis varighed ikke overstiger tre måneder, med det formål lovligt at levere 

tjenesteydelser i landet på midlertidig basis, enten på egne vegne (tyrkiske statsborgere, der 

udfører arbejde som selvstændige) eller på vegne af en virksomhed med hjemsted i Tyrkiet 

(tyrkiske statsborgere, der er ansat på lovlig vis af en sådan virksomhed, og som 

arbejdsgiveren midlertidigt sender til Danmark/Nederlandene for at levere tjenesteydelser).  

For eksempel skal en tyrkisk lastbilchauffør med hjemsted i Tyrkiet, der rejser til 

Danmark/Nederlandene for at levere varer til en virksomhed med hjemsted i den pågældende 

medlemsstat, anses for at levere tjenesteydelser i medlemsstaten. Ligeledes skal tyrkiske 

arkitekter, bygningsarbejdere, advokater, it-eksperter, handelsrepræsentanter, videnskabsfolk 

og foredragsholdere, kunstnere, montører og instruktører, der installerer eller reparerer 

maskiner eller instruerer i brugen af disse, professionelle sportsfolk og trænere osv., der har 

hjemsted i Tyrkiet og rejser til Danmark/Nederlandene for at udføre et stykke arbejde i 

henhold til en kontrakt, også anses for at levere tjenesteydelser.  

I alle tilfælde gælder det, at når en tyrkisk statsborger henvender sig ved den ydre grænse 

uden et visum til den medlemsstat, hvor han/hun agter at levere tjenesteydelser, skal 

vedkommende kunne bevise, at han/hun opfylder betingelserne for at blive undtaget fra 

visumpligten som udbyder af tjenesteydelser som defineret ovenfor. Vedkommende tyrkiske 

statsborger skal bevise, at han/hun er lovligt etableret i Tyrkiet (ved f.eks. at fremlægge et 

certifikat fra et handelskammer eller et andet bevis på, at vedkommende faktisk leverer 

tjenesteydelser i Tyrkiet), og – hvis dette er relevant – at den arbejdsgiver, som han/hun 

arbejder for, er lovligt etableret i Tyrkiet, at vedkommende er ansat på lovlig vis, og at 

han/hun rejser for midlertidigt at levere tjenesteydelser i den pågældende medlemsstat (ved 

f.eks. at fremlægge en aftale, der er indgået med en modtager af tjenesteydelserne). Det er op 

til hver enkelt medlemsstat at give dens kompetente myndigheder mere detaljerede instrukser 

om, hvilken dokumentation tjenesteudbyderen skal fremlægge. 
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Praktisk vejledning
4
 

Eksempel nr. 1. Indrejse i en medlemsstat fra et tredjeland (herunder Det Forenede 

Kongerige og Irland) 

1.1. En tyrkisk statsborger, der rejser til Polen (eller en anden medlemsstat, som ikke 

tillader indrejse uden et visum) med fly eller skib med henblik på at levere 

tjenesteydelser i staten 

Der kræves et visum for at rejse til Polen (eller en anden medlemsstat, som ikke tillader 

indrejse uden et visum). 

1.2. En tyrkisk statsborger, der rejser til Tyskland/Danmark/Nederlandene 

(medlemsstater, som tillader indrejse uden et visum) med fly eller skib med henblik på 

at levere tjenesteydelser i medlemsstaten 

Hvis den tyrkiske statsborger henvender sig ved den tyske/danske/nederlandske grænse uden 

et Schengenvisum, skal de kompetente myndigheder ved at undersøge de fremlagte 

dokumenter fastslå, om den tyrkiske statsborger i kraft af formålet med sin rejse opfylder 

betingelserne for at blive undtaget fra visumpligten. I så fald skal grænsevagterne tillade 

vedkommende at rejse ind i Tyskland/Danmark/Nederlandene uden et visum. 

Hvis den tyrkiske statsborger ansøger om et visum til kortvarigt ophold hos de 

tyske/danske/nederlandske konsulære myndigheder, skal disse myndigheder oplyse 

vedkommende om, at han/hun har ret til visumfritagelse ved rejser til 

Tyskland/Danmark/Nederlandene, og de skal derfor undlade at udstede et visum til 

vedkommende. 

Eksempel nr. 2. Indrejse i en medlemsstat ved at rejse gennem en eller flere andre 

medlemsstater 

2.1. En tyrkisk statsborger, der rejser til Polen (eller en anden medlemsstat, som ikke 

tillader indrejse uden et visum) via blandt andet Tyskland for at levere tjenesteydelser i 

Polen 

Der kræves et visum ved rejser til Polen. Et Schengenvisum udstedt af Polen, som er rejsens 

hoveddestination, gør det muligt for indehaveren at rejse gennem alle øvrige Schengenstater 

og gennem Bulgarien, Cypern og Rumænien (se anden del, afsnit I, punkt 9.2, i vejledningen). 

2.2. En tyrkisk statsborger, der rejser til Tyskland/Danmark/Nederlandene 

(medlemsstater, der tillader indrejse uden et visum) via Bulgarien, Ungarn og Østrig 

(medlemsstater, der ikke tillader indrejse uden et visum) for udelukkende at levere 

tjenesteydelser i Tyskland/Danmark/Nederlandene 

Selv om en tyrkisk statsborger undtages fra visumpligten ved indrejse i 

Tyskland/Danmark/Nederlandene for f.eks. at køre lastbil eller levere varer til en 

tysk/dansk/nederlandsk virksomhed, kræves der stadig et visum for at rejse gennem 

Bulgarien, Ungarn og Østrig. 

                                                 
4
 Disse eksempler omfatter de mest relevante tilfælde, men oversigten er ikke udtømmende. 
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Hvis den tyrkiske statsborger ansøger om et visum til kortvarigt ophold hos de 

tyske/danske/nederlandske konsulære myndigheder, skal de oplyse vedkommende om, at 

han/hun har ret til visumfritagelse ved rejser til Tyskland/Danmark/Nederlandene, og de skal 

derfor undlade at udstede et visum til vedkommende. De skal dog oplyse vedkommende om, 

at han/hun behøver et visum til en del af sin rejse. 

Da den tyrkiske statsborger ikke behøver et visum for at rejse ind i den medlemsstat, der 

udgør hoveddestinationen, men behøver et visum for at rejse gennem andre medlemsstater, 

skal vedkommende ansøge om et visum til kortvarigt ophold hos de konsulære myndigheder i 

den første medlemsstat i Schengenområdet, som vedkommende rejser ind i (i dette tilfælde 

Ungarn). 

Hvis en tyrkisk statsborger henvender sig ved f.eks. den ungarske grænse uden et visum, skal 

grænsevagterne nægte vedkommende indrejse i Schengenområdet
5
. I undtagelsestilfælde

6
 kan 

de udstede et visum til vedkommende ved grænsen (se anden del, afsnit I, punkt 7, i 

vejledningen). 

Bulgarien og Rumænien udsteder ikke Schengenvisa, men tillader indehaveren af et 

Schengenvisum at rejse gennem deres område (se anden del, afsnit I, punkt 9.2, i 

vejledningen).  

Eksempel nr. 3. Indrejse i en medlemsstat efter et ophold i en anden medlemsstat 

En tyrkisk statsborger, der har lovligt ophold uden et visum i Tyskland (en medlemsstat, 

der tillader indrejse uden et visum), hvor vedkommende leverer tjenesteydelser, og som 

rejser til Danmark/Nederlandene (medlemsstater, der tillader indrejse uden et visum) 

eller til Østrig (eller en anden medlemsstat, der ikke tillader indrejse uden et visum) for 

at levere tjenesteydelser i medlemsstaten 

Under disse omstændigheder undtages en tyrkisk statsborger fra visumpligten ved indrejse i 

Danmark/Nederlandene. Der kræves dog stadig et visum for at rejse ind i Østrig. Den tyrkiske 

statsborger skal indhente dette visum, før vedkommende rejser til Tyskland, hvis hans/hendes 

rejse til Østrig allerede er planlagt, eller senest i Tyskland før ankomst til den østrigske 

grænse. Den medlemsstat, der har ansvaret for at behandle vedkommendes visumansøgning, 

er den første medlemsstat i Schengenområdet, som han/hun rejser ind i efter sit ophold i 

Tyskland/Danmark/Nederlandene (i dette tilfælde Østrig). 

En tyrkisk statsborger, der rejser direkte til Tyskland med fly uden et visum, f.eks. for at 

erstatte en lastbilchauffør, som er blevet syg i Tyskland, og køre dennes lastbil fra Tyskland 

tilbage til Tyrkiet, skal have et visum for at køre lastbilen gennem andre medlemsstater på 

vejen tilbage til Tyrkiet. I denne situation vil vedkommende også blive undtaget fra 

visumpligten, hvis han/hun kører lastbilen gennem Danmark/Nederlandene, forudsat at alle 

øvrige betingelser er opfyldt. 

                                                 
5
 På grundlag af artikel 5 og 13 i Schengengrænsekodeksen.  

6
 Rådets forordning (EF) nr. 415/2003 af 27. februar 2003 om udstedelse af visum ved grænsen, herunder 

udstedelse af visum til søfolk i transit. 


