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GENMÄLE TILL EVENTUELL AVVISNING OCH INRESEFÖRBUD
BILAGA TILL ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND
Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om ditt första uppehållstillstånd efter att ha anlänt till Finland.
Fyll i blanketten som bilaga till ansökan om uppehållstillstånd.

DEL A
1 Egna uppgifter
Efternamn

Förnamn

Medborgarskap
Födelsedatum (dd.mm.åååå)

DEL B
2 Genmäle till eventuell avvisning och inreseförbud

Om du inte har förutsättningar för att få uppehållstillstånd i Finland och du inte heller på andra grunder längre har rätt att uppehålla dig i
Finland, kan du avvisas från Finland tillbaka till ditt hemland eller ditt permanenta bosättningsland samtidigt som din ansökan om
uppehållstillstånd avslås enligt beslut av Migrationsverket. Du kan dessutom meddelas inreseförbud som är tidsbundet eller gäller
tills vidare till Finland och de andra Schengenstaterna. (148 § 2 mom. och 150 § 1 mom. i utlänningslagen).

Motsätter du dig en eventuell avvisning och inreseförbud?
Nej

Ja
Varför?

Motsätter sig en medlem av din familj som är bosatt i Finland en eventuell avvisning och inreseförbud?
Nej

Ja
Varför?

Motsätter du dig ett eventuellt återkallande av ditt visum?
Nej

Ja
Varför?
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Har du ett giltigt uppehållstillstånd i en annan Schengenstat?
Nej

Ja
Var?

Har du ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare i något EU-land?
Nej

Ja
Var?

DEL C
3 Datum och underskrift
Jag intygar med min underskrift att de uppgifter jag angett 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

Sökandens underskrift

_________________________________
Namnförtydligande

3.1 Uppgifter om och underskrift av familjemedlemmen
Familjemedlemmens namn
Slutdelen av den finska personbeteckningen (om en sådan finns)

Födelsedatum (dd.mm.åååå)
Förhållande till sökanden
Make/maka

Sambo

Barn

Annat, vad?

Jag intygar med min underskrift att de uppgifter jag angett 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

Familjemedlemmens underskrift

_________________________________
Namnförtydligande

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.
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