Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter
vid utlandsmyndigheterna;

SFS 2006:122
Utkom från trycket
den 7 mars 2006

utfärdad den 23 februari 2006.
Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna skall ha följande lydelse.
Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2006.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)
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Bilaga1

SFS 2006:122
Avgiftslista
Ansökningsavgifter
Pass m.m.

Vanligt pass............................................................................................... 500
Provisoriskt pass .................................................................................... 1 140
Europeiska unionens provisoriska resehandling ....................................... 150
Främlingspass............................................................................................ 750
Provisoriskt främlingspass ........................................................................ 500
Provisoriskt främlingspass för utlänning som med stöd av ett
särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige.................................. utan avgift
Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet ............................ 75
Utlämnande av främlingspass för utlänning som med stöd
av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige ........................ utan avgift
Sjöfartsbok, utfärdande eller utlämnande ................................................. 100
Nationellt identitetskort............................................................................. 500
Visering
Enhetlig visering
Visering för flygplatstransitering (kategori A) ......................................... 315
Transitvisering (kategori B) ...................................................................... 315
Visering för vistelse som inte överstiger 90 dagar (kategori C) ............... 315
Visering för flera inresor, giltighetstid 1-5 år (kategori C) ....................... 315
Visering med geografiskt begränsad giltighet (kategori B och C) ........... 315
Gruppvisering (kategorierna A, B och C) ................................................. 315
därutöver för varje person ........................................................................... 10
Visering för sådana anhöriga som avses i
4 kap. 12, 15 och 16 §§ utlänningsförordningen (2006:97).......... utan avgift
Visering för utlänningar som avses i 5 kap. 2 §
första stycket 4 utlänningsförordningen (2006:97) ....................... utan avgift
Visering enligt 3 kap.4 § utlänningslagen (2005:716)
Visering för inresa och vistelse i Sverige.................................................. 315
Visering för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut
överförs till Sverige........................................................................ utan avgift
Visering för studerande vid Världssjöfartsuniversitetet
i Malmö ......................................................................................... utan avgift
Visering för studerande som av Sida, annan svensk
organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier
för studier i Sverige...................................................................... utan avgift
Visering för sådana anhöriga som avses i
4 kap. 12, 15 och 16 §§ utlänningsförordningen (2006:97)........... utan avgift
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Senaste lydelse 2005:652.

Visering för utlänningar som avses 5 kap. 2 §
första stycket 4 utlänningsförordningen (2006:97) ........................ utan avgift
UD-visering .................................................................................... utan avgift

SFS 2006:122

Uppehålls- och/eller arbetstillstånd
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som fyllt 18 år .......................... 1 000
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som inte fyllt 18 år ..................... 500
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt
5 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) för personer som
fyllt 18 år .................................................................................................. 500
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt
5 kap. 3 § utlänningslagen för personer som inte fyllt 18 år ..................... 250
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker detta med stöd
av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på
grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats
uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. eller 5 kap. 6 §
utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser ................ .utan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare och anhöriga till
medborgare i en EES-stat ............................................................... utan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som omfattas av
avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater
å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet
för personer..................................................................................... utan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare i Bulgarien
eller Rumänien ............................................................................... utan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande vid
Världssjöfartsuniversitetet i Malmö ............................................... utan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande som av Sida,
annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation
fått stipendier för studier i Sverige ................................................. utan avgift
Vid en samtidig ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd utgår endast en
avgift.
Åtgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje
påbörjad timme.......................................................................................... 500
Med kontorstid avses den på orten vanliga kontorstiden. Vid åtgärd utom
tjänstelokalen skall sökanden även betala ersättning för resekostnaden och
vid åtgärd utom stationeringsorten dessutom traktamente och ersättning för
hotellkostnader. Om det är en utsänd eller lokalanställd tjänsteman vid en utlandsmyndighet som utför åtgärden, bestäms ersättningen efter samma grunder som gäller vid tjänsteresa. En honorärkonsul eller en person som är anställd vid ett honorärkonsulat har rätt till skälig ersättning för utgifter för
kost och logi.
För förlängning av giltighetstiden för resedokument tas expeditionsavgift
ut med 150 kr.
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Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2006

