248011
Inkom utlandsmyndigheten

Inkom Migrationsverket

Inbjudan för besök
längre tid än 90 dagar
Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in
släktingar eller vänner från utlandet
Fylls i av Migrationsverket
Dossiernummer
Signatur

Fyll i denna blankett om du vill bjuda in en släkting eller vän att besöka dig i Sverige under längre tid än 90
dagar. Skicka den sedan tillsammans med bilagorna till din släkting eller vän i utlandet. Han eller hon ska
därefter lämna in dokumenten tillsammans med sina egna ansökningshandlingar till en svensk myndighet i
utlandet (ambassad, konsulat eller motsvarande).
Observera att vissa utlandsmyndigheter kan ha särskilda regler. Kontrollera detta via ambassaden.
Du kan även hitta denna blankett och mer information på vår webbsida www.migrationsverket.se. Fyll gärna i
blanketten på datorn för att underlätta vår hantering av ärendet.

A.

Personuppgifter

Dina uppgifter (du som bor i Sverige)
Efternamn
Personnummer

Förnamn (samtliga)
Kön

Man

Kvinna

Medborgarskap

Adress
Telefonnummer där du nås under dagtid

E-postadress

Uppgifter om din anställning (besvaras endast om du garanterar resa och/eller uppehälle för den inbjudna
personen)

Ditt yrke/sysselsättning
Anställd sedan

Din arbetsgivare
Årsinkomst

Annan försörjning (t.ex. pension, underhåll etc.)

Den sökande (den person som du bjuder in)
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Efternamn

Förnamn (samtliga)

Tidigare efternamn

Födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Medborgarskap

Nuvarande bostadsort och land

Telefonnummer dagtid

E-postadress

Ev. dossiernummer

Kön

Man

Kvinna

B.

Anledningen till besöket med mera

Under vilken tid ska den sökande besöka dig i Sverige?

Vad är anledningen till besöket?

Var ska den sökande bo under besöket?

Söker någon ytterligare person tillstånd samtidigt med den sökande? Om ja – skriv då namn och födelsetid på personen/personerna.

C.

Ekonomi i samband med besöket

Vem står för den sökandes försörjning under besöket i Sverige?

den sökande

jag

annan person

Om någon annan än du står för försörjningen under besöket i Sverige, ange namn och adress här.

(Han eller hon ska redogöra för sina inkomster och tillgångar samt sin försörjningsbörda. Lön och andra tillgångar kan styrkas med exempelvis bevittnade
kopior av lönebesked och kontoutdrag från banken. Uppgifterna bör finnas med i den sökandes ansökan men kan också bifogas till detta formulär)

D.

Din och den sökandes relation

Är du släkt med den sökande? Berätta i så fall på vilket sätt ni är släkt.

Om du inte är släkt med honom eller henne – hur känner ni varandra?

Hur länge har ni känt varandra?

E.

Den sökandes personliga förhållanden

Civilstånd

Ogift

Gift*

Förlovad/trolovad

Skild

Sambo

Änka/änkling

Ange namnet på den sökandes make/maka eller sambo.

Hur försörjer sig den sökande i hemlandet?

Yrke/sysselsättning

Arbetsgivare

Anställd sedan

Om den sökande arbetar – har han eller hon semester, tjänstledigt eller sagt upp sig från sitt arbete?

Om den sökande studerar – har han eller hon skollov eller studieuppehåll?

Har den sökande varit i Sverige tidigare? Om ja – ange när.

* Registrerad partner räknas som gift

Har den sökande släktingar som bor i Sverige? Om ja – ange namn, ålder, medborgarskap samt på vilket sätt han eller hon är släkt med dessa personer.

Har den sökande tecknat sjuk- och olycksfallsförsäkring för resan och vistelsen i Sverige?

Vart reser han eller hon efter besöket i Sverige?

F.

Övriga upplysningar

G.

Dokument som du ska bifoga

Har han eller hon tillstånd att resa in i det landet?

Kopia av id-kort, passhandling eller motsvarande som visar din identitet.
Personbevis ”Inbjudan” som du beställer från Skatteverket och som inte är äldre än tre månader.
Handlingar som visar uppgifter om inkomster och tillgångar för dig eller den som betalar för den
sökandes försörjning under besöket i Sverige (till exempel lönebesked eller kontoutdrag från banken
för de senaste tre månaderna, pensionsbesked eller motsvarande).

H.

Försäkran

Jag förklarar att alla de upplysningar jag lämnat såvitt jag vet är korrekta och fullständiga. Jag är medveten
om att jag kan underkastas lagföring enligt lagstiftningen i den Schengenstat som handlägger min ansökan
om jag lämnat oriktiga uppgifter.

Ort och datum

Namnunderskrift

Den som i sin ansökan lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet låter bli att tala om uppgifter av betydelse kan dömas till
böter eller fängelse. Se 20 kap.6 § 2 utlänningslagen (2005:716).

OBS! Fyll i denna blankett och skicka den med bilagorna till din släkting eller vän i utlandet.

