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ANSÖKAN OM ÅTERKALLANDE AV INRESEFÖRBUD
Med denna blankett ansöker du om återkallande av inreseförbud. Ett inreseförbud kan återkallas på grund av
ändrade förhållanden eller av någon viktig personlig orsak. Återkallande är exceptionellt.
För ansökan tas ut en behandlingsavgift enligt betalningsförordningen. Betala behandlingsavgiften på 100 euro
på förhand till Migrationsverkets bankkonto FI50 5000 0121 5029 82. Om du betalar utomlands, ange följande
uppgifter: Pohjola Bank Plc, BIC: OKOYFIHH och IBAN: FI50 5000 0121 5029 82. Skriv ditt namn och ”MTK
PER” i giroblankettens meddelandefält. Till ansökan ska bifogas en utredning över betalningen av
behandlingsavgiften.
Skicka ansökan till Migrationsverket.
Postadress: Migrationsverket, PB 10, 00086 Migrationsverket
Fax: 0295 411 720
E-post: migri@migri.fi
(Om du skickar ansökan per e-post, gör du det på egen risk. Förbindelsen är oskyddad.)

1 Den sökandes person- och kontaktuppgifter
Sökanden är en person som meddelats inreseförbud.
Efternamn

Förnamn

Migrationsverkets kundnummer

Medborgarskap
Slutdelen av den finländska
personbeteckningen (om en sådan finns)

Födelsedatum (dd.mm.åååå)

Gatuadress

Postnummer

Land

Stad

Telefonnummer

E-postadress

2 Återkallande av inreseförbud
Jag önskar att inreseförbudet återkallas.
Vilken myndighet har meddelat
inreseförbudet?
När har beslutet om inreseförbudet fattats
(dd.mm.åååå)?
Till och med vilket datum gäller
inreseförbudet?

dd.mm.åååå

Tills vidare
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Gäller inreseförbudet

Schengenområdet

enbart Finland?

Varför bör inreseförbudet återkallas?

Om du motiverar återkallandet av inreseförbudet med familjesituation eller förändring av denna ska du uppge på vilket sätt du varit i
kontakt med din maka/make och/eller dina barn i Finland.

Om du motiverar återkallandet av inreseförbudet med inställelse till rättegång ska du besvara följande frågor:
(Om du är EU-medborgare, därmed jämförbar person eller familjemedlem till en EU-medborgare är det möjligt att tillfälligt återkalla
inreseförbudet. Om du inte är EU-medborgare, därmed jämförbar person eller familjemedlem till en EU-medborgare kan du vid Finlands
beskickning ansöka om visum för att inställa dig till rättegång. Med denna ansökan kan du inte ansöka om tillstånd till att komma till Finland.
Beskickningen avgör om visum beviljas. Migrationsverket kan inte påverka beviljandet av visum.)
Vilken är din ställning vid rättegången?

Svarande
Vittne
Målsägande

När hålls rättegången (dd.mm.åååå)?

Måste du själv personligen närvara?

Ja
Nej

Om inreseförbudet har meddelats med anledning av brott ska du till ansökan bifoga en utredning över att
du inte gjort dig skyldig till nya brott (t.ex utdrag ur straffregistret från ditt hemland eller ditt permanenta
bosättningsland).
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3 Delgivning av beslut
Hur vill du att beslutet delges dig?
På en finsk beskickning
Vilken finsk beskickning? Land

Stad

Per post om du är i Finland
Via ett ombud
Ombudets namn, adress (gatuadress, postnummer, stad, land), telefonnummer, e-postadress

4 Datum och underskrift
Jag intygar med min underskrift att de uppgifter som jag angett på blanketten och i bilagor är riktiga. Jag vet att det enligt
Finlands strafflag är en straffbar gärning att ge felaktiga personuppgifter och ett felaktigt skriftligt intyg till myndigheter.
Ort och datum

Underskrift

______________________________________________

Namnförtydligande

5 Bilagor
Om bilagan inte är på finska, svenska eller engelska ska du till ansökan bifoga en översättning till ett av dessa språk utförd av en
auktoriserad översättare.
Kopia av kvittot på betalningen
Kopia av sidan med personuppgifter i ditt pass
Domstolens kallelse (om ansökan motiveras med inställelse till rättegång)
Utdrag ur straffregistret från ditt hemland eller ditt permanenta bosättningsland (om inreseförbudet meddelats med anledning av
brott)
Kopia av uppehållstillståndskort (om sökanden har ett giltigt kort som beviljats av en Schengenstat)

De uppgifter som du lämnat på den här blanketten lagras i Migrationsverkets elektroniska ärendehanteringssystem (UMA). UMAsystemet används för behandling, beslutsfattande och övervakning av ärenden enligt utlänningslagen och medborgarskapslagen.
De dokument som hör till behandlingen av ditt ärende arkiveras i UMA-systemet. Du får mer information om behandlingen av dina
personuppgifter och dina rättigheter i samband med behandlingen från UMA-systemets dataskyddsbeskrivning. Du kan läsa
beskrivningen på vår webbplats www.migri.fi/sv/register eller få beskrivningen på papper när du lämnar in din ansökan.

MP_3_240918PP

+

MAAHANMUUTTOVIRASTO

-

MIGRATIONSVERKET

-

FINNISH IMMIGR ATION SERVICE

+

