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Deklaratë mbi të ardhurat 
personale dhe pasuri

Emri

Mbiemri

Numri DUF (Numër i përkohshëm personal)

Rregullat mbi asistancë ekonomike dhe shtojsën me të gjitha 
kontributet do i gjeni në “Rregulloren mbi kontributet ekonomike 
për banorët e vendpranimit shtetror” (rregullorja mbi të hollat). 

UDI-ja do t’ju ofron asistancë ekonomike vetëm po qe se nuk 
keni të holla personale për ti mbuluar shpenzimet e jetës. Po 
qe se keni të ardhura dhe/apo pasuri, do të thotë se ju në 
tërësi apo pjesërisht keni mjete ekonomike për të mbuluar 
shpenzimet e jetës. N’kët rast nuk keni drejtë në asistancë 
ekonomike, apo ne do t’jemi të detyruar që t’ju reduktojmë 
asistancën varësisht nga shuma e të ardhurave dhe /apo 
pasurisë tuaj. N’raste kur të ardhurat arrisin një shumë të 
caktuar, atëherë do të kërkojm nga ju që ta mbuloni qiranë.

Lajmëroni nëse keni të ardhura apo pasuri  
Për t’ju ofruar asistancë përkatëse ekonomike, nevojitet që ju 
ta informoni vendpranimin po të keni të ardhura apo pasuri. Kët 
e bëni duke e nënshkruar kët deklaratë. Këto shënime do të 
jenë bazë e llogaritjës së asistancës tuaj ekonomike. 

Parashtroni dokumentacionin e nevojshëm 
Në rast se vendpranimi shtetror kërkon nga ju, atëherë duhet ta 
parashtroni dokumentacionin se akoma i plotësoni kushtet për 
të drejtë në asistancë ekonomike. Po qe se nuk e parashtroni 
dokumentacionin të cilën UDI-ja e kërkon nga ju, atëherë do 
t’ju ndërprehet asistanca ekonomie.

https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2008-035/
https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2008-035/


Ju duhet ta parashtroni dokumentacionin vijues:
• kopjen e këstit të fundit të rrogës suaj, po qe se keni të 

ardhura nga rroga
• kopjen e kontratës së punës, po qe se keni të ardhura nga 

rroga
• pasqyren e hyrje-daljeve të saldos së muajit të fundit, nëse 

keni gjirollogari në bankë norvegjeze
• pasqyren nga Zyra e tatim-taksave mbi llogaritjen e tatimit 

për vitin e fundit
• pasqyrën nga NAV mbi kontributet eventuale gjatë 12 

muajve të fundit

Deklaratë personale

Unë e kam kuptuar përmbajtjën dhe domethënjen e deklaratës 
personale dhe jam munduar që shënimet e dhëna të jenë sa 
më të sakta.

Unë ia kam dhënë vendpranimit shtetror shënimet mbi 
pasurinë të cilën eventualisht e disponojë si dhe/apo të 
ardhurat e mia personale. Po qe se bëhem pronar i ndonjë 
pasurie apo/dhe të ardhura personale gjatë qëndrimit tim 
në vendpranim shtetror, atëherë detyrohem që ta lajmëroj 
vendpranimin për kët si dhe të gjejë dokumentacionin e 
domosdoshëm. E njejta gjë vlenë edhe në rast të ndonjë 
ndryshimi n’lidhje me të ardhura dhe/ apo pasurinë time.

Unë e kam kuptuar se mund të denoncohem në polici po qe se 
me vetëdije jepi informata të pasakta apo i mshefi informatat 
mbi të ardhurat dhe /apo gjendjen time rreth pasurisë. 

Unë e kam kuptuarj se mund të më reduktohet apo edhe 
mund ti humbi kontributet ekonomike po qe se jepi shënime të 
pasakta apo i mshefi shënimet mbi të ardhurat personale dhe /
apo gjendjen e pasurisë.

Data

Nënshkrimi i juaj si azilkërkues

Nënshkrimi i punonjësit në vendpranim
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