
ANSÖKAN OM BETALNINGSANSTÅND

Personbeteckning

Euro

Sökandens namn

värn-
plikt

Näradress

Postnummer och -anstalt

Telefon

Ärende Referensnummer
Till staten ådömd fordran för vilken betalningsanstånd begärs

Bilagor

betalas i särskilda poster euro per månad

annan orsak,
vilken:

arbetslöshet

sjukdom

Betalningsplan

Grunder för begäran om betalningsanstånd

betalas i sin helhet före

Rättsregistercentralen
Begäran om betalningsanstånd
PB 157
13101 TAVASTEHUS

Ytterligare information

Fax: 029 56 65782

Datum och underskrift

OIKEUSMINISTERIÖ
Anvisningar av detta slag kan öppnas/stängas. De stängs genom att dubbelklicka lådan i övre hörnet. Öppna anvisningen genom att dubbelklicka  på anvisningsikonen. Ikonen skrivs inte ut på handlingen om det inte finns ett kryss i rutan ”Annotations” i punkten ”Print Range” på utskriftsmenyn. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentkombinationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknappen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blankettens egen tangent när blanketten är klar och du vill skriva ut den. 
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