TBT/SIRI
Ansøgningsskema
Forbeholdt myndighederne
Dato modtaget

Modtaget af (stempel og navn)

Tilbagerejsetilladelsens periode:
______________________ - _______________________

Person ID

CPR (registreret med
aktiv adresse)
SIS

Der vedlægges:
Pas eller anden
rejselegitimation
Andet:

Knyttet til sagsnr.: __________________________

TBT_SIRI_da_210720

Ansøgning om tilbagerejsetilladelse
Brug dette skema til at ansøge om tilbagerejsetilladelse, hvis du skal ud at rejse, mens du har en ansøgning under
behandling.
Du skal indgive ansøgningen ved personlig henvendelse I en af SIRIs afdelinger. Du skal medbringe dit pas.
Bemærk, at har du en sag om opholdstilladelse under behandling, skal du kunne træffes for at svare på vores
eventuelle spørgsmål m.m. Du skal kunne svare inden for en kortere frist (typisk 14 dage).

1. Ansøger

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Efternavn

Fornavn(e)

Nationalitet

CPR-nr. eller fødselsdato (dag, måned, år)

Person ID / sagsnummer

Din adresse i Danmark (gade/vej og nr.)

Postnummer og by

Telefonnummer

E-mail-adresse

Din adresse i udlandet (gade/vej og nr.)

Postnummer, by og land

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) – Carl Jacobsens Vej 39 – Postboks 304 – 2500 Valby
Tlf.: +45 72 14 20 00 – www.nyidanmark.dk

TBT/SIRI
2. Anledning til ansøgningen og periode
Anledning / formål

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Periode:
Fra

3. Pas

til

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Pasnummer

Pas gyldigt til (dag, måned, år)

4. Ansøgers eventuelle bemærkninger

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

5. Erklæring på tro og love
A. Erklæring på tro og love, om at jeg har givet korrekte oplysninger
Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet korrekte oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis oplysningerne ikke
er korrekte, kan det have følgende konsekvenser:

Min opholdstilladelse kan blive inddraget.

Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år.

Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske
oplysninger.
B. Erklæring om at myndighederne kan skaffe de nødvendige oplysninger
Jeg giver samtykke til, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) kan videregive og indhente
oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. Oplysningerne
kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder.
Det gælder fx oplysninger om:

De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed.

Hvem jeg er i familie med.

Eventuelle straffesager mod mig.
Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som høres af SIRI til brug for behandling af min ansøgning, kan
indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelse af høringen.

6. Underskrift
Dato og sted

Underskrift
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