
Ditt navn og fødselsnummer
Fødselsnummer (11 siffer) Etternavn Fornavn

1

Oppgi riktige brutto inntekter (før skatt) i måneden/e klagen gjelder for
Du må legge ved både lønnsslipper og kontoutskrift for den aktuelle måneden. Det er når inntekten blir utbetalt som har 
betydning, ikke når inntekten ble opptjent.

5

Jeg bekrefter at opplysningene i klagen er riktige

Hvilken måned/er gjelder klagen for?2

Oppgi måned/er og år for vedtaket du klager på

Beskriv kort hva som er feil i vedtaket4

Fødselsnummer Type inntekt (lønn, pensjon, annet) Måned utbetalt Brutto inntekt

Har du kontaktet den som har utbetalt inntekten?3

Nei  >  Du må først prøve å få rettet inntekten. Blir inntekten rettet, trenger du ikke å klage.

Ja   >  Du bør sjekke om inntekten er rettet før du klager. Logg inn på Mine inntekter og arbeidsforhold på
 skatteetaten.no

Dato Søkers underskrift

Bostøtte – klage på månedlige inntekter
Månedlige inntekter blir rapportert til Skatteetaten hver måned. Mener du det er feil i de månedlige
inntektene vi har brukt, må du kontakte den som har rapportert inn inntekten og be om at den blir rettet. Blir inntekten 
rettet, trenger du ikke å sende klage. Vi sender deg automatisk ny beregning hvis endringen har betydning for
bostøtten din. Husk at det er hvilken måned inntekten ble utbetalt som er av betydning, ikke når den ble opptjent.

Du kan sjekke hva arbeidsgiver og andre har rapportert på Mine inntekter og arbeidsforhold på skatteetaten.no.
Dersom arbeidsgiver eller andre likevel ikke retter opp inntektene, kan du bruke dette skjemaet til å klage.

 • Du må klage innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. 
 • Du må dokumentere alle inntekter du mener er feil. Legg ved lønnsslipper og kontoutskrifter som viser alle  

 inntekter som ble utbetalt den måneden du klager på. Vi kan ikke behandle saken hvis det mangler 
  dokumentasjon.

Send klagen på papir til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.
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https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/hva-arbeidsgiveren-din-har-rapportert-inn/#
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/hva-arbeidsgiveren-din-har-rapportert-inn/#

	Fødselsnummer 11 siffer: 
	Etternavn:   
	Fornavn: 
	Oppgi måneder og år for vedtaket du klager på: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Beskriv kort hva som er feil i vedtaket: 
	FødselsnummerRow6: 
	Type inntekt lønn pensjon annetRow6: 
	Måned utbetaltRow6: 
	Brutto inntektRow6: 
	FødselsnummerRow1: 
	Type inntekt lønn pensjon annetRow1: 
	Måned utbetaltRow1: 
	Brutto inntektRow1: 
	FødselsnummerRow2: 
	Type inntekt lønn pensjon annetRow2: 
	Måned utbetaltRow2: 
	Brutto inntektRow2: 
	FødselsnummerRow3: 
	Type inntekt lønn pensjon annetRow3: 
	Måned utbetaltRow3: 
	Brutto inntektRow3: 
	FødselsnummerRow4: 
	Type inntekt lønn pensjon annetRow4: 
	Måned utbetaltRow4: 
	Brutto inntektRow4: 
	FødselsnummerRow5: 
	Type inntekt lønn pensjon annetRow5: 
	Måned utbetaltRow5: 
	Brutto inntektRow5: 
	Dato: 


