Egenerklæring om inntekt og formue
Fornavn
Etternavn
DUF-nummer

Du finner reglene for økonomisk støtte og vedlegg med alle ytelsene i
«Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak»
(pengereglementet).
UDI gir deg bare økonomisk støtte hvis du ikke har egne midler til livsopphold. Hvis du har inntekt og/eller
formue betyr det at du helt eller delvis har midler til livsopphold. Da får du ikke økonomisk støtte, eller vi
reduserer den i forhold til hvor stor inntekten og/eller formuen din er. Ved lønnsinntekt av en viss størrelse
vil du også bli krevd for husleie.

Gi beskjed om du har inntekt eller formue
For å kunne gi deg riktig økonomisk støtte, må du gi mottaket beskjed om du har inntekt eller formue. Det
gjør du ved å signere denne egenerklæringen. Opplysningene vil bare bli brukt for å beregne den
økonomiske støtten din.

Legg frem dokumentasjon
Du må legge frem dokumentasjon på at du fortsatt oppfyller vilkårene for å få økonomisk støtte når
mottaket ber om det. Hvis du ikke legger frem dokumentasjonen UDI krever, vil den økonomiske støtten
din bli stoppet.

Du må legge frem følgende dokumentasjon


kopi av den siste lønnsslippen din, hvis du har lønnsinntekt



kopi av arbeidsavtalen, hvis du har lønnsinntekt



bankutskrift som viser saldoen for siste måned, hvis du har norsk bankkonto



utskrift fra ligningsmyndighetene av skatteoppgjøret for det siste året



oversikt fra NAV over eventuelle trygdeytelser de siste 12 månedene

Egenerklæring for inntekt - bokmål

Egenerklæring
☐ Jeg forstår innholdet i og betydningen av egenerklæringen, og har etter beste evne gitt korrekte
opplysninger.
☐ Jeg har gitt opplysninger om eventuell disponibel formue og/eller inntekt til mottaket. Hvis jeg får
formue og/eller inntekter i den tiden jeg bor i mottaket, har jeg plikt til å gi mottaket beskjed om dette,
samt å skaffe nødvendig dokumentasjon. Det samme gjelder hvis jeg får en endring i inntekten
og/eller formuen min.
☐ Jeg er klar over at jeg kan bli politianmeldt hvis jeg bevisst gir uriktig informasjon eller tilbakeholder
opplysninger om inntekts- og/eller formuesforholdet mitt.
☐ Jeg vet at jeg kan få reduksjon i eller miste økonomiske ytelser hvis jeg gir uriktige opplysninger eller
tilbakeholder opplysninger om inntekt- og/eller formuesforhold.

Dato

Underskriften til deg som søker asyl

Underskriften til den mottaksansatte

