Bostøtte – nye opplysninger om inntekter og netto formue i 2018
Dette skjemaet skal du bruke hvis du har fått varsel eller vedtak om etterkontroll av inntekter for 2018, og
ønsker å gi oss nye opplysninger om formue, næringsinntekter, kapitalinntekter eller utenlandsinntekter.
•
•

Du må sende inn skjemaet innen 3 uker etter at du mottok varselet eller vedtaket.
Du må legge ved alle sidene i skatteoppgjøret for 2018, og dokumentere alle nye opplysninger.

Send skjemaet og dokumentasjonen på papir til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.
1 Ditt navn og fødselsnummer
Fødselsnummer

Etternavn og fornavn

2 Hva gjelder saken? Kryss av under
Jeg har fått varsel om etterkontroll, og legger ved nye opplysninger inntekter og formue i 2018.
Jeg har fått vedtak om etterkontroll, og ønsker å klage på vedtaket.
3 Nye opplysninger om meldepliktige inntekter og netto formue
Under har vi listet opp mulige årsaker til at du ønsker å gi oss nye opplysninger. Du skal krysse av for én eller flere
årsaker. Har du flere kommentarer, kan du skrive dem i feltet under.
Økningen i netto formue skyldes arv, gevinster eller annen formue som jeg/vi mottok i løpet av 2018
- Legg ved kontoutskrift eller annen dokumentasjon som viser tidspunktet for når formuen økte, og med
hvilket beløp.
Jeg/vi mottok en skattepliktig erstatningsutbetaling i 2018
- Legg ved dokumentasjon som viser når erstatningen ble utbetalt og med hvilket beløp.

Jeg/vi skattet for barns formue i 2018
Økt netto formue skyldes økt formuesverdi bolig
Jeg hadde næringsinntekt kun deler av 2018
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- Legg ved dokumentasjon fra Brønnøysundregisteret som viser organisasjonsnummer
og når i 2018 næringen startet opp eller opphørte.
Andre årsaker
- Andre årsaker kan du oppgi i feltet under. Husk å dokumentere alle opplysninger.
Andre opplysninger og kommentarer (bruk eget ark hvis mye tekst)

Jeg bekrefter at opplysningene er riktige. Jeg har lagt ved kopi av skatteoppgjøret 2018 og annen
nødvendig dokumentasjon nevnt i punkt 3.

Dato

Søkers underskrift

