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Ansökan om befrielse från skyldigheten att lämna uppgifter
Uppgiftsskyldigheten grundar sig på 14 och 15 § i statistiklagen (280/2004). Befrielse från uppgiftsskyldigheten kan
bara beviljas i situationer där företaget eller sammanslutningen klart har en exceptionell ställning jämfört med övriga
uppgiftslämnare. Det är inte möjligt att få befrielse från uppgiftsskyldigheten på grund av företagets resursbrist,
brådska eller eventuella svårigheter att lämna uppgifter eller på grund av andra motsvarande angelägenheter.

FÖRETAGETS UPPGIFTER
Företagets eller
sammanslutningens namn
Företagsadress
FO-nummer

DATAINSAMLINGAR

Datainsamlingens namn och diarienumret i följebrevet (finns överst i brevet)
Ange alla datainsamlingar som du ansöker om befrielse från.
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MOTIVERING TILL ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN UPPGIFTSSKYLDIGHET
Företaget har försatts i konkurs eller skuldsanering (bifoga bilaga)
Företaget har lagt ned sin verksamhet före ingången av den period som statistikförs.
(Vi kontrollerar uppgiften ur myndighetskällor.)
Nedläggningsdatum:
Annan motivering. Beskriv på vilka grunder ni anser att ert företag har en exceptionell ställning jämfört med
övriga uppgiftslämnare. Vid behov kan precisering/intyg bifogas.

DELVIS BEFRIELSE

Om ni ansöker om delvis befrielse från uppgiftsskyldigheten, räkna upp de uppgifter (t.ex. del av en enskild
blankett) eller den period (t.ex. en viss månad) för vilka ni ansöker om befrielse.
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SÖKANDENS KONTAKTINFORMATION
Namn på sökanden
E-postadress
Telefonnummer
Datering

MERA INFORMATION

Mera information eller annat att beakta

Bilagor

st

Print

Töm blanketten

Uppgiftsskyldighet
Statistikcentralen samlar in uppgifter direkt av uppgiftslämnarna bara i sådana fall att de uppgifter
som behövs inte är tillgängliga på något annat sätt. Genom att svara hjälper uppgiftslämnaren oss
att producera högklassig statistik till stöd för beslutsfattande, forskning och samhällsdiskussion.
Uppgiftsskyldigheten grundar sig på 14 och 15 § i statistiklagen (280/2004).
Hjälp att besvara
Statistikcentralens experter på datainsamling hjälper vid behov med att svara och kan i vissa fall
bevilja tilläggstid eller ta emot uppgifter med anknytning till datainsamlingen. Det är möjligt att
kontakta dem per telefon eller per e-post. De ger också mera information om uppgiftsskyldigheten
och en befrielse från den. Kontaktinformationen finns i datainsamlingens följebrev och på dess
webbplats.
Befrielse från uppgiftsskyldigheten
Uppgiftslämnarna har med stöd av 8 § i statistiklagen rätt att ansöka om att helt eller delvis befrias
från uppgiftsskyldigheten, om lämnandet av uppgifter medför oskälig olägenhet för uppgiftslämnaren
och befrielsen inte avsevärt försvårar framställningen av statistiken och om statistikens tillförlitlighet
och användbarhet inte avsevärt försämras. Med oskälig olägenhet avses uppgiftslämnarens avvikande
ställning i förhållande till övriga uppgiftslämnare.
Det är inte möjligt att få befrielse från uppgiftsskyldigheten på grund av företagets resursbrist,
brådska eller eventuella svårigheter att lämna uppgifter eller på grund av andra motsvarande
angelägenheter. En eventuell befrielse gäller alltid en specifik datainsamling och är tidsbunden.
Vi rekommenderar att uppgiftslämnaren kontaktar Statistikcentralen innan ifyllandet av
befrielseblanketten.
Om befrielse från uppgiftsskyldigheten kan ansökas på bifogade blankett. Bilagor kan bifogas
ansökan. Ansökan sänds till Statistikcentralens registratorskontor, adress: Statistikcentralen,
Registratorskontoret, 00022 STATISTIKCENTRALEN eller per e-post till adressen:
kirjaamo@stat.fi
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