Din boligstøtte for 2016
Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark med
besked om, at din boligstøtte for 2016 er gjort op.
Din boligstøtte bliver gjort op hvert år for at sikre,
at du har fået det rigtige udbetalt i løbet af året.

Læs mere på
www.borger.dk/
boligstoette-2016

Hvis du skal betale boligstøtte tilbage
Du vil få et indbetalingskort omkring 1. november. Det skal du
bruge til at betale boligstøtte fra 2016 tilbage.
Du kan søge om en afdragsordning hos Udbetaling Danmark,
hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang.

Hvis du har fået det, du skulle have
Du skal ikke gøre noget, for du har fået det rigtige udbetalt i
boligstøtte i 2016.
Vær opmærksom på
Beløb under 250 kr. skal ikke betales tilbage. Hvis opgørelsen
viser, at du fx har fået 230 kr. for meget i boligstøtte, skal du altså
ikke betale noget tilbage.
Omvendt får du heller ikke udbetalt beløb under 250 kr.
Hvis opgørelsen viser, at du fx skulle have haft 240 kr. mere i
boligstøtte i 2016, end du har fået, kan du ikke få beløbet udbetalt.

Hvis du skulle have haft mere
i boligstøtte
Har du fået udbetalt for lidt i boligstøtte i 2016, bliver pengene sat
ind på din NemKonto.
Det sker 1-2 uger efter, du har fået brevet.

Er du pensionist?
Vend eller se næste side

Din boligstøtte for 2016
Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark med besked om,
at din boligstøtte for 2016 er gjort op.
Din boligstøtte bliver gjort op hvert år for at sikre,
at du har fået det rigtige udbetalt i løbet af året.

Hvis du er pensionist og får boligstøtte
Din pension udgør hele – eller en
del af – din indkomst. Din pension
bliver gjort op én gang om året,
uanset om du får folkepension eller
førtidspension.
Da din boligstøtte afhænger af din
indkomst, kan den først blive gjort op,
når din pension er gjort op.
Det beløb, du har fået i pension,
bliver rettet, så det passer med det
beløb, du skulle have haft. Herefter
bliver din boligstøtte for 2016 gjort op.

Eksempel
• Du har modtaget pension i hele 2016
• Opgørelsen af pension viser, at
du har fået 1.200 kr. for meget
• De 1.200 kr. bliver fordelt
på årets 12 måneder
• Der trækkes 100 kr. fra din
indkomst hver måned i 2016
• Din boligstøtte for 2016 bliver gjort
op ud fra den korrekte pension.
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