ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ГОСТИННОСТІ
НЕ ГРОМАДЯНАМИ ЄС
(СТАТТЯ 7 ЗАКОНОДАВЧОГО ДЕКРЕТУ 25 ЛИПНЯ 1998 НР. 286)

декларант

підпищик

ДД

( Iм'я )

(Прізвище)
MM
РР

( Дата народження)

( Місце народження)

( Місце проживання – Місто, Район

відповідно до ст. 7 Законодавчого
декрету № 286/98,

( Oбласть або іноземна країна)

- Bулиця чи площа, номер будинку)
ДД
MM

ЗАГОЛОВЛЯЄ, ЩО ВІД

ДД

2

0

2

0

0

MM

І ДО
НА НЕ ВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС

надається проживання / гостинність Панові /Пані:

передав у власність чи користування нерухоме майно, сільську чи міську власність Панові /Пані:

ОДЕРЖУВАЧ
НЕ ГРОМАДЯНА ЄС

ДД

MM

(Прізвище)
РР

( Iм'я )

(Дата народження)

( Місце народження)

(Oбласть або іноземна країна)

(Місце проживання - Місто, Район, Bулиця чи площа, номер будинку)

(громадянство)

ДД
(тип документа)

( № документа)

MM

РР

(дата видачі)

(офіційний орган, який видав документ)

Ця декларація оформленa від власникa/утримувачa майна, що знаходиться в:

(PD)
( Місто)

(Bулиця чи площа)

Місце і дата _______________________________

додається
до документа : - ксерокопія ідентифікаційного документа від декларанта

(№)

(номер сходів)

(поверх)

_______________________________
Підпис декларанта

- ксерокопія ідентифікаційного документа одержувача (ксерокопія дійсної посвідки на проживання
або ксерокопія паспорта - сторінка особистих даних та в'їзна віза - разом з ксерокопією
квитанції, застрахованої поштовим відділенням)
- ксерокопія документів, що підтверджують право власності або право користування
майном (свідоцтво про право власності, договір оренди, ітд)
- модуль необхідно надіслати рекомендованим листом з двома ксерокопіями з оригінальним
підписом (крім третьої ксерокопії)

Cтаття 7 законодавчого декрету від 25 липня 1998 нр. 286:

“Будь-яка особа, яка з будь-якої причини надає житло або приймає іноземця чи особи без громадянства,
навіть якщо він є родичем чи споріднена особа, або наймає його з будь-якої причини за власним дорученням
або передає йому у власність чи користування нерухомістю, сільською чи міськового майна, розташованого
на території держави, зобов'язаний протягом 48 годин письмово повідомити про це місцевим органам
державної безпеки. Порушення умов, зазначених у цій статті, тягнуть за собою адміністративну
відповідальність у вигляді сплати суми від 160 до 1100 євро."

