Nye regler for boligstøtte i 2016
Hvis du får boligstøtte, så bemærk, at der gælder nye regler fra 2016:
Fra 2016 behøver du ikke give besked til Udbetaling Danmark, hvis din husstands indkomst ændrer sig i
løbet af året. Udbetaling Danmark får nemlig hver måned besked fra SKAT – dog ikke, hvis du er
selvstændig eller har indkomst fra en udenlandsk arbejdsgiver.
Hver måned bruger Udbetaling Danmark oplysningerne fra SKAT til at se på, hvor meget boligstøtte, du
skal have udbetalt. Derfor kan du fra 2016 opleve, at din boligstøtte er forskellig fra måned til måned. Det
sker, hvis husstandens indkomst ændrer sig så meget, at du har ret til enten højere eller lavere
boligstøtte.
Du får brev fra Udbetaling Danmark, hvis du får mere eller mindre udbetalt, end du plejer.
De nye regler ændrer ikke på, hvem der kan få boligstøtte.
Husk, at Udbetaling Danmark stadig skal have besked, hvis der sker andre ændringer i din situation, som
kan påvirke din boligstøtte.
Læs mere om boligstøtte på www.borger.dk/boligstøtte
Du kan også altid ringe eller skrive til Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål.

Ændring i udbetaling af boligstøtte fra måned til måned, fordi indkomsten har ændret sig:
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Udbetaling Danmark skal stadig have besked om fx:
-

Indkomst fra selvstændig virksomhed
Indkomst fra udenlandsk arbejdsgiver
Ændringer i, hvor mange personer I er i husstanden
Flytning, også selv om du har givet besked til folkeregistret
Ophold i udlandet mere end seks måneder
Udlejning af hele eller dele af din bolig

Husk, at der skal gives besked om alle personer i din husstand.

Indkomsten kan svinge, hvis personer i husstanden fx er:
 Lønmodtager og får udbetalt feriepenge
 Timeløns- eller vikaransat med varierende indkomst
 Lønmodtager og har tillæg eller ekstraarbejde
 Kontanthjælpsmodtager
 På dagpenge eller efterløn, der skifter mellem 4 og 5 ugers udbetalinger
 Forældre til store børn, som har skiftende fritidsarbejde
 Studerende og arbejder fuld tid i perioder

Din indkomst kan være stabil, hvis personer i husstanden fx er:
 Pensionist og kun får folkepension og pension fra ATP
 Lønmodtager, der altid har det samme udbetalt
 Studerende, der kun har SU

Årlig opgørelse fra 2017
I løbet af 2017 får du brev fra Udbetaling Danmark om en årlig opgørelse af din boligstøtte for 2016. Her
ser Udbetaling Danmark på, om der i løbet af 2016 er taget højde for alt det, der påvirker, hvor meget
boligstøtte du har ret til. Der kan nemlig være oplysninger, som Udbetaling Danmark først får, når SKATs
årsopgørelser er klar i foråret 2017. I din årlige opgørelse af din boligstøtte kan du se, om du skal have
penge tilbage, eller om du skal tilbagebetale et beløb – præcis som du kender det fra fx SKAT.
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