Hiina Rahvavabariigi Saatkond /
Embassy of the People’s Republic of China
Narva mnt. 98, 15009 Tallinn/ Eesti
Tel: 6015 830(sekretär), 6015 831
Fax: 6016 566
Mail: chinaemb@online.ee
kodulehekülg: http://www.chinaembassy.ee
Eesti kodaniku pass
Hiina RV turisti viisa:
1.1. Vajalikud dokumendid:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi lõppu,
passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks
– passikoopia
– 1 ankeet
– 1 värviline passifoto (3 x 4 cm)
– edasi-tagasi piletite broneering
– hotelli broneering
– töökoha garantiikiri (inglise keeles), nõuded märkustes ja selgitustes!
– õpilase/ üliõpilase puhul- garantiikiri õppeasutusest koos panagakonto
väljavõttega, lisainfo märkustes ja selgitustes!
– kui taotleja on pensionär või mittetöötav isik – taotleja pangakonto väljavõte,
lisainfo märkustes ja selgitustes!
– kui reisib laps kas ühe vanema, või mõlema vanemaga- on vajalik saatkonnale
esitada sünnitunnistusest koopia.
– soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu viisa perioodiks
– soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi
kodulehel:
http://vm.ee/et/eesti-kodaniku-luhiajalise-valisriigis-viibimise-registreerimine
NB! Hiina RV erihalduspiirkonnad Hongkong ja Macau on Eesti kodanikule
viisavabad kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL:
– põhimaa viisa
Transiit ilma viisata:
Traniitviisat pole vaja, juhul kui on täidetud kõik allpool olevad nõuded:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi lõppu
– jätkulend toimub kuni 24h jooksul
– reisijal on olemas kinnitatud piletid jätkulennule
– lennujaamast väljumine pole lubatud
– vajadusel on olemas põhimaa viisa
Vastav info, Hiina RV saatkond Tallinnas (punkt 8):
http://ee.china-embassy.org/eng/lsqw/ygflfg/t111167.htm
NB! Alates 01.01.2013 ei vaja Eesti kodanik viisat transiidi korral (kuni 72 h)
läbi Pekingi, Shanghai, Guangzhou või Chengdu. Tingimused:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi lõppu
– lennupiletid, mis näitavad saabumist Pekingi, Shanghai, Guangzhou või
Chengdu rahvusvaheliste lennujaamade kaudu ning samadest lennujaamadest
kolmandatesse riikidesse väljuvatele lendudele. Lennupiletid ei tohi lõppeda
Pekingis, Shanghais, Guangzhous või Chengdus!
– viisavabalt viibimine transiidi eesmärgil on lubatud ainult Pekingis,
Shanghais, Guangzhous või Chengdus, vastavast piirkonnast väljumine pole
lubatud
– vajadusel sihtriigi viisa
Vastav info:
http://www.chinaembassy.ee/eng/lsqw/t902911.htm
http://www.travelchinaguide.com/embassy/visa/free-72hour/
Alates 30.01.2016 saab viisavabalt peatuda kuni 144 tundi Shanghai Pudongi,
Shanghai Hongqiao, Nanjingi ja Hangzhou rahvusvaheliste lennujaamade
kaudu Hiinasse saabuvatel ning samadest lennujaamadest kolmandatesse
riikidesse väljuvatele lendudele suunduvatel reisijatel. See õigus laieneb 51 riigi

kodanike seas ka Eesti kodanikele. Samuti on jõus 2013. aastast kehtestatud
luba peatuda riigis viisavabalt 72 tundi Hiinasse Pekingi ja veel 11 linna (täielik
linnade loetelu on siin: http://www.sh-immigration.gov.cn/listPageEn.aspx?
lx=40&id=3929) rahvusvaheliste lennujaamade kaudu saabujail ja samadest
lennujaamadest kolmandatesse riikidesse suundujail. Oluline on meeles pidada,
et eelmainitud viibimisõigus kehtib ainult nimetatud haldusüksuste piires ega
laiene teistele Hiina RV provintsidele ja piirkondadele. Viisavabaks viibimiseks
tuleb lisaks reisidokumendile esitada piiril ka vastavalt 144 või 72 tunni jooksul
toimuvat edasilendu tõendavad dokumendid.
1.2. Viisalôiv:
– ühekordse sisenemisega viisa – 60 eurot
– kahekordse sisenemisega viisa – 60 eurot
– mitmekordse sisenemisega viisa, kehtiv 1 aasta (viisat ei saa taotleda turismi
eesmärgil, otsuse viisa väljastamise kohta teeb saatkond, vajalik kutse) – 60
eurot
Viisalõivule lisandub Estairi teenustasu.
1.3. Käsitluse aeg:
Käsitluse aeg 1 nädal saatkonna siseselt.
1.4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
– viisataotluste vastuvôtt ja passide väljastamine toimub ainult T ja N 14.0017.00
– passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
– saatkond võib nõuda lisadokumente
– soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi
kodulehel:
http://vm.ee/et/eesti-kodaniku-luhiajalise-valisriigis-viibimise-registreerimine
– ÜHEKORDSE SISENEMISEGA VIISA- väljastatakse alates
viisadokumentide sisse andmise kuupäevast maksimaalselt kuni 3-ks kuuks.
Viisale märgitud perioodi jooksul peab olema toimunud Hiinasse sisenemine.

– KAHEKORDSE SISENEMISEGA VIISA- väljastatakse alates
viisadokumentide sisse andmise kuupäevast maksimaalselt kuni 3-ks kuuks.
Viisale märgitud perioodi jooksul peavad olema toimunud kõik Hiinasse
sisenemised.
– NÕUDED TÖÖKOHA GARANTIIKIRJALE:
garantiikiri esitatada firma blanketil, allkirjastatud, adresseeritud Hiina
Rahvavabariigi Saatkonnale.
Garantiikirjas peab olema firma nimi, millega firma tegeleb, töötaja/taotleja
ees- ja perekonnanimi, reisi kuupäevad ning kinnitus, et töökoht säilib reisi
vältel ja peale reisilt naasmist. Kui firma katab reisikulud, peab garantiikirjas
olema sellekohane viide.
Juhul, kui tegemist on FIE-ga või firma omanikuga, esitada töökoha
garantiikirja asemel kas B-kaardi koopia või inglise keelne väljavõte
Äritegevuse teabesüsteemist: https://ariregister.rik.ee
ÕPILASE/ ÜLIÕPILASE garantiikiri õppeasutusest peab kinnitama et isik saab
jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist. Lisada taotleja
pangakonto väljavõte (kui pangakontol on olemas piisavad rahalised vahendid)
või garantiikiri vanematelt/ isikult- kes katab taotleja eest Hiinas viibimise
kulud ning tema töökoha garantiikiri.
– PENSIONÄRI VÕI MITTETÖÖTAVA ISIKU puhul- pangakonto väljavõte
(kui pangakontol on olemas piisavad rahalised vahendid) või garantiikiri isikult,
kes katab taotleja kulud Hiinas ning tema töökoha garantiikiri.
– kui reisib alla 18 a. laps ilma vanemateta , on vajalik mõlema vanema poolt
allkirjastatud reisiluba (inglise keeles)
– TIIBETI AUTONOOMNE PIIRKOND- viisat Tiibeti autonoomsesse
piirkonda saab taotleda erijuhul. Saatkonnale peab olema esitatud ametlik
kiri/küllakutse Tiibeti Turismi Valitsuselt. Viisat Tiibetisse väljastatakse
AINULT turismigruppidele (alates 5 inimest), üksikiskule viisat ei

väljastata.Kuna vastav informatsioon võib pidevalt muutuda, tuleb täpsustada
nõuded eelnevalt üle saatkonnast.
Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis
Viisatingimused ja – lõivud on samad, mis Eesti passi omanikele.
Viisadokumentidele lisada elamisluba Eestis (koopia mõlemast poolest), kehtiv
vähemalt 6 kuud pärast reisi.
NB! Viisa vajalik ka transiidi korral (72 h) läbi Pekingi ja Shanghai
Vene kodaniku pass, olemas elamisluba Eestis
Viisatingimused samad, mis Eesti passile, v.a viisalõiv.
Viisadokumentidele lisada elamisluba Eestis (koopia mõlemast poolest),kehtiv
vähemalt 6 kuud pärast reisi.
2.2. Viisalõiv:
– ühekordse sisenemisega viisa – 30 eurot
– kahekordse sisenemisega viisa – 45 eurot
– mitmekordse sisenemisega viisa, kehtiv 6 kuud (viisat ei saa taotleda turismi
eesmärgil, otsuse viisa väljastamise kohta teeb saatkond, vajalik kutse)- 59
eurot
– mitmekordse sisenemisega viisa, kehtiv 1 aasta (viisat ei saa taotleda turismi
eesmärgil, otsuse viisa väljastamise kohta teeb saatkond, vajalik kutse)- 89
eurot
Viisalõivule lisandub ESTAIRi teenustasu vastavalt hinnakirjale.
2.3. Käsitluse aeg:
Käsitluse aeg 1 nädal saatkonna siseselt.
Viisalõivule lisandub ESTAIRi teenustasu.

