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1. Personlig information 

Efternamn 
 

Förnamn 

Namn i ursprungligt språk (om annat än ovan) 
 
  
Födelseplats Civilstånd 
Födelsestad   Gift   Singel 

  Skild  Änka / änkling 
Födelseland   Annan:  

 
 
Nationalitet och permanent uppehälle 
Nationalitet 
 

Tidigare nationaliteter 

Personnummer 
 

Personnummer i annat land 

Andra nationaliteter Andra länder med permanent uppehälle 

 

2. Visumtyp och hanteringstid 

Välj visumtyp för din resa 
  Turistvisum   Familjevisum   Studievisum   Crew-visum 
  Affärsvisum   Arbetsvisum   Journalistvisum   Transitvisum 
  Besöksvisum    

 
Önskat antal inresor 

  En inresa, giltigt 3 månader från visumets utfärandedatum 
  Två inresor, giltigt tre till 6 månader från visumets utfärdandedatum 
  Multipla inresor, giltigt 6 månader från visumets utfärdandedatum 
  Multipla inresor, giltigt 12 månader från visumets utfärdandedatum 

 
Hanteringstid för din ansökan 

  Normal      Express 
 

3. Information om ditt arbete 

Nuvarande yrke 
  Affärsman 
  Anställd 
  Underhållare 
  Industri-/jordbruksarbetare  
  Student 

 
Årsinkomst:  

  Riksdagsledamot  
  Regeringstjänsteman 
  Icke-statlig organisation 
  Militär 
  Arbete inom religion 
  Mediarepresentant 

  Besättningsmedlem 
  Egenföretagare 
  Arbetslös 
  Pensionär 
  Annan: 

 
 

 
Arbetslivserfarenhet (ange senaste först) 
  Namn, adress och telefonnummer 

till arbetsgivare Närmsta chefs namn Tjänst Arbetsuppgift Från datum Till datum 
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Utbildning 

Utbildning efter gymnasiet (ange senaste först) 
Från datum Till datum Namn och adress till institution Examen Huvudämne 
 
 

    

 
 

    

 

4. Familjeinformation 

Din nuvarande bostadsadress 
Gatuadress 
 
Ort 
 

Postnummer 

Mobilnummer E-postadress 
 

 
Uppgifter om din maka / make 
Namn 
 

Nationalitet Sysselsättning 

Födelsedatum 
 

Födelseland Födelseort 

Adress 
 

 
Uppgifter om din far 
Namn 
 

Nationalitet Sysselsättning 

Födelsedatum Adress 
 

Är din far i Kina? 
  Ja    Nej 

 
Om ja, ange status i Kina till höger 

  Medborgare   Permanent uppehållstillstånd  
  Bosatt   Besök  

      Arbetsvisum giltigt mellan 90 dagar och fem 
år 

      Z-visum för mindre än 90 dagar 

      Icke-arbetsvisum giltigt från 180 dagar till 
fem år 

      Annat visum än Z giltigt mindre än 180 dagar 

 
Uppgifter om din mor 
Namn 
 

Nationalitet Sysselsättning 

Födelsedatum 
 

Adress 
 

Är din mor i Kina? 
  Ja    Nej 

 
Om ja, ange status i Kina till höger 

      Medborgare   Permanent uppehållstillstånd 
  Bosatt   Besök 

      Arbetsvisum giltigt mellan 90 dagar och 
fem år 

  Z-visum för mindre än 90 dagar 
 

  Icke-arbetsvisum giltigt från 180 dagar till 
fem år 

  Annat visum än Z giltigt mindre än 180 
dagar 

  



 

Mittens Rike

 
Uppgifter om dina barn 
Barn 1: Namn 
 

Nationalitet Sysselsättning 

Födelsedatum 
 

Adress 
 

Barn 2: Namn 
 

Nationalitet Sysselsättning 

Födelsedatum 
 

Adress 
 

Barn 3: Namn 
 

Nationalitet Sysselsättning 

Födelsedatum 
 

Adress 
 

 
Övriga närstående 
Har du några närstående, ej föräldrar, i Kina?  
Om ja, var god lämna information nedan 

  Ja        Nej 

Namn 
 

Relation till dig 
 

Ange status i Kina 
  Medborgare   Permanent uppehållstillstånd 
  Bosatt   Besök 

  Arbetsvisum giltigt mellan 90 dagar och fem år   Z-visum för mindre än 90 dagar 
  Icke-arbetsvisum giltigt från 180 dagar till fem år   Annat visum än Z giltigt mindre än 180 dagar 

 

5. Information om din planerade resa 

Resplan 
Ankomstdatum 
 

Nummer på flyg/tåg/båt vid ankomst Stad för ankomst 

Avresedatum 
 

Nummer på flyg/tåg/båt vid avresa Stad för avresa 

Stad Adress Ankomstdatum Avresedatum 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Kontaktperson vid nödsituationer 

 

Namn på kontaktperson 
 

Relation till dig 

Telefonnummer 
 

E-postadress 

Adress (Ort, postnummer) 
 

 
6. Information om tidigare resor 

Tidigare resor till Kina de senaste 3 åren 
Har du besökt Kina de senaste 3 åren?       Ja           Nej       Om ja, svara nedan 
Besökta städer Ankomstdatum Avresedatum 
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Tidigare visum till Kina 
Har du haft visum till Kina tidigare?       Ja           Nej       Om ja, svara nedan 
Visumtyp 
 

Visumnummer 

Plats för utfärdande 
 

Utfärdandedatum 

Har du tidigare lämnat dina fingeravtryck vid visumansökan till Kina?       Ja           Nej 
Har du tidigare haft uppehållstillstånd till Kina       Ja           Nej 
Besökta länder 
de senaste 5 åren 

Har du besökt några andra länder under de senaste 5 åren? Om ja, ange dem. 
 

 

7. Övrig information 

Har du någonsin nekats visum till Kina, eller nekats inträde i Kina?       Ja           Nej 
Har ditt visum till Kina någonsin blivit indraget?       Ja           Nej 
Har du någonsin rest in i Kina illegalt, stannat för länge, eller arbetat illegalt?       Ja           Nej 
Förekommer du i belastningsregistret i Kina eller något annat land?       Ja           Nej 
Har du någon allvarlig psykisk störning eller infektionssjukdom?       Ja           Nej 
Har du någonsin besökt länder eller territorier där det varit en epidemi under de senaste 30 dagarna?       Ja           Nej 
Är du utbildad eller har speciella färdigheter inom skjutvapen, sprängämnen, kärnvapen, biologiska eller kemiska 
produkter? 

      Ja           Nej 

Har du tjänstgjort eller deltagit i någon paramilitär organisation, civil väpnad enhet, gerillastyrkor eller väpnade 
organisationer eller varit medlem? 

      Ja           Nej 

Har du tillhört, bidragit till eller arbetat för någon professionell, social- eller välgörenhetsorganisation?       Ja           Nej 
Är det något mer du vill tillägga? 

      Ja           Nej 

 

8. Boka tid för att lämna fingeravtryck 

Vi har ett antal möjliga tider för er att lämna era fingeravtryck på plats i Stockholm. Klockan 11:00-11:40 på måndagar, onsdagar och fredagar samt klockan 
13:30-14:10 på tisdagar och torsdagar. Skriv vilket datum och tid som passar er. 

Ange önskad tid för att lämna fingeravtryck 
Datum och klockslag 
 
 

9. Underskrift och försäkran 

Jag försäkrar härmed att jag har läst och förstått alla frågor i denna ansökan och ska bära alla rättsliga konsekvenser för äktheten i den information och det 
material jag tillhandahåller. 

Jag förstår att om visum ska utfärdas ska visumtyp, antal inresor, giltighetstid och varaktighet för varje vistelse bestämmas av konsulatet och att ett falskt, 
vilseledande eller ofullständigt uttalande kan leda till nekat visum eller inresa i Kina. 

Jag förstår att brådskande visumansökningar behöver godkännande av konsulatet, och extra kostnader kan uppstå. 

Jag förstår att enligt kinesisk lag kan sökanden vägras inresa till Kina även om visum har beviljats. 

 

   

Sökandens underskrift Datum 
  


