DEKLARATË ZËVENDËSUESE

ALB

Ky formular duhet të plotësohet vetëm nga persona që nuk e kanë pasur mundësinë të përdorin regjistrimin digjital të hyrjes në
Gjermani, në adresën https://www.einreiseanm eldung.de.
Çdo person duhet të plotësojë një formular. Në rastin e të miturve ose të personave nën kujdes, formulari duhet të plotësohet dhe të
nënshkruhet nga personi me të drejtën e kujdestarisë ose personi përgjegjës.
Plotësojeni formularin duke përdorur shkronja të mëdha. Lini një kuti bosh për hapësirat mes fjalëve.
Kur t'ua kërkojnë, dorëzojani formularin të plotësuar në tërësi transportuesit ose autoritetit të ngarkuar me kontrollin policor të
qarkullimit ndërkufitar.
Të dhëna të rreme mund të ndiqen penalisht si shkelje ligjore me një gjobë deri në 25.000 EUR.

INFORMACION I UDHËTIMIT: 1. Emri i sipërmarrjes së transportit

2. Numri i linjës

3. evtl. Ndenjësja

4. Data e mbërritjes (VVVV/MM/DD)
2

0

5. Vendi i nisjes së fluturimit/udhëtimit (shënoni qytetin dhe vendin)

6. Nga (plotësojeni vetëm po të keni ndërruar mjetin e udhëtimit gjatë itinerarit të udhëtimit)

TË DHËNA PERSONALE: 7. Mbiemri (Emri i familjes)

8. Emri (emrat)

9. Gjinia

10. SHTETËSIA

11. Datëlindja (VVVV/MM/DD)

femërore
mashkullore
e ndryshme

□
□
□

NUMRI/A TELEFONI, k u mund t 'ju k ontaktojnë, po qe nevoja bas hkë me pref iksin e shtetit dhe t ë qyt et it
12. Numri
i celularit

13. Puna

14. Privat
15. E-Mail
ADRESA E BANIMIT / ADRESA E VENDIT TË QËNDRIMIT NË GJERMANI:
16. Emri i hotelit (në një rast përkatës)

17. Rruga dhe numri i shtëpisë (ju lutemi lini një kuti bosh midis rrugës dhe numrit të shtëpisë)

19. Qyteti

18. Numri i banesës

20. Landi federal

21. Kodi postar

ADRESA E VENDEVE TË TJERA KU PARASHIKONI TË QËNDRONI NË 1O DITËT E ARDHSHME:
22. Emri i hotelit (në një rast përkatës)

25. Qyteti

23. Rruga dhe numri i shtëpisë (ju lutemi lini një kuti bosh midis rrugës dhe numrit të shtëpisë)

26. Landi federal

27. Kodi postar

NËNSHKRIMI, me të cilin garantohet vërtetësia e të dhënave:

24. Numri i banesës

