
18.10.2013 jõustuvad Schengeni piirieeskirjade ning viisaeeskirja muudatused
[1]

, millega 

muudetakse Schengeni alal mitmekordse lühiajalise viisa alusel lubatud viibimisaja 

arvutamise põhimõtet. 

 

Alates 18.10.2013 arvutatakse lubatud viibimisaja kontrollimisel tagasi kontrollimise 

kuupäevale eelnev 180-päevane periood. Erinevalt varasemast ei arvestata perioode enam 

alates esimesest riiki/ Schengeni alale sisenemisest, vaid periood on liikuv ning sõltub viisa 

kontrollimise kuupäevast. Kui isik on 180-päevase tagasiarvestusperioodil viibinud Schengeni 

alal, lahutatakse viibitud päevade arv maha viisa alusel lubatud päevade arvust. Viibitud 

päevade hulka arvestatakse ainult need Schengeni alal viibitud päevad, mis jäävad 180-

päevase tagasiarvestusperioodi sisse. Liikmesriikide territooriumil viibimise kestuse 

arvestamisel ei võeta arvesse elamisloa või pikaajalise viisa alusel viibimist. 

 

Kuna 180-päevane ajavahemik ei sõltu enam esimesest riiki/Schengeni alale sisenemise 

kuupäevast, vaid 180-päevane tagasiarvestusperiood on liikuv, peavad  viisa alusel reisijad 

olema hoolikad ja jälgima, et nad ei viibiks 180-päevase ajavahemiku jooksul liikmesriikide 

territooriumil kauem, kui viisaga lubatud viibimisaeg. 

  

Selgitav näide mitmekordse lühiajalise viisa alusel lubatud viibimisaja arvutamisest 

alates 18.10.2013 

  
Isikul on mitmekordne lühiajaline viisa kehtivusajaga 15.11.2012-15.11.2013 (1 aasta).  

Isikul on lubatud viibida 90-päeva 180-päevase perioodi jooksul. 

Viisaomanik: 

- siseneb Schengeni alale 20.11.2012 ja lahkub 08.01.2013 (50 päeva) 

- siseneb Schengeni alale 01.05.2013 ja lahkub 01.06.2013 (32 päeva) 

- siseneb Schengeni alale 18.09.2013 ja lahkub 19.10.2013 (32 päeva) 

19.10.2013 kontrollitakse väljumisel isiku viibimist Schengeni alal kontrollimise kuupäevale 

eelneva 180-päevase tagasiarvestusperioodi jooksul ehk ajavahemikul 23.04.2013 – 

19.10.2013. Sisenemis- ja väljumiskuupäevad loetakse viibitud päevade hulka. 

180-päevase tagasiarvestusperioodi 23.04.2013-19.10.2013 sisse loetakse viibimised 

ajavahemikel 01.05.2013-01.06.2013 (32 päeva) ja 18.09.2013-19.10.2013 (32 päeva), isik on 

lubatud 90-st päevast viibinud Schengeni alal 64 päeva.  

Viibimine ajavahemikul 20.11.2012-08.01.2013 ei lange 180-päevase tagasiarvestusperioodi 

sisse ja neid ei arvestata. 
 

                                                           

[1] Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 26.06.2013 määruse nr 610/2013, millega muudetakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle 

piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad), Schengeni lepingu 

rakendamise konventsiooni, nõukogu määrusi (EÜ) nr 1683/95 ja (EÜ) nr 539/2001 ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008 ja (EÜ) nr 810/2009 
 


