
 

Egenerklæring på at du ikke har  
mottatt økonomisk sosialhjelp fra NAV  

 

     Du skal fylle ut dette skjemaet hvis 

• du skal søke om permanent oppholdstillatelse, og 

• du har hatt en inntekt på minst 300 000 kroner før skatt de 
siste 12 månedene. 

Hvis du hadde en inntekt på under 300 000 kroner, kan du ikke 
bruke dette skjemaet. Da må du istedenfor levere inn en 
bekreftelse fra det lokale Nav-kontoret ditt der det står om du har 
mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av de siste 12 månedene 
eller ikke. 

 

 

Personopplysninger 

 

Underskrift 

 Jeg erklærer at jeg ikke har mottatt økonomisk sosialhjelp fra Nav i løpet av de siste tolv 
månedene. 

 Jeg vet at det er straffbart å gi uriktige opplysninger i forbindelse med en søknad om 
permanent oppholdstillatelse 

 Jeg vet at jeg kan miste den permanente oppholdstillatelsen min hvis jeg gir uriktige 
opplysninger.  

 
Sted og dato  Underskrift 

 

Fornavn 
 

Etternavn 
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