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GEO- Søknad om fritak fra eiendomsskatt
Moss bystyre har vedtatt at boligeiere i Moss kommune med lav inntekt kan søke om å få fritak fra eiendomsskatt.
For 2019 kan boligeiere med en brutto husstandsinntekt på kr 290 649,- eller lavere søke om fritak. (Beløpet
tilsvarer pr. 1.5.2018 folketrygdens 3G)
Dersom det skal søkes om fritak for hele 2019 må søknaden være innkommet 10.oktober 2018.
Fra og med 2018 er det anledning til å søke om helt eller delvis fritak gjennom hele året. Eventuelt fritak ved
senere søketidspunkt avgjøres av formannskapet, og ved positivt vedtak gis fritaket ut kalenderåret 2019.
Søknaden skal vedlegges følgende dokumenter:
- «Utskrift av grunnlag for skatt 2017» for alle eiere og medlemmer i husstanden over 18 år.
- Kopi av husleiekontrakt (ved utleie av hele eller deler av bolig eller annet)
- Kopi av vedtak fra NAV dersom det er gitt tilsagn om bostøtte
Søknaden gjelder eiendom:
Adresse:
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

Seksjonsnr:

Eier:

Født:

Adresse:
Postnummer:

Sted:

E-postadresse:

Telefonnr:

Borettslagets navn:
Ditt kontonummer:
Dersom flere eiere av eiendommen:
Navn:
Adresse:

Født:
Postnr/sted:

Beboere:
Ektefelle/samboer navn:

Født:

Barn, navn:

Født:

Barn, navn:

Født:

Barn, navn:

Født:

Andre, navn:

Født:

Inntektsoversikt – Dokumentasjon

Husstandens samlede brutto
inntekt i 2017:

Kr

Utskrift av likningen for alle
husstandsmedlemmer
vedlegges

Leieinntekter

Kr

Kopi av husleiekontrakt
vedlegges

Bostøtte pr mnd.

Kr

Kopi av siste vedtak fra
NAV vedlegges

Sum:

Kr

Vi presiserer at søknaden er unntatt offentligheten og blir behandlet konfidensielt.
Dato:…………Sted:……………….Underskrift:…………………………………….............

Dersom ytterligere opplysninger ønskes kan kontakt rettes til kommunen i tlf.:
69 26 43 66 eller sentralbord i Moss kommune 69 24 80 00
Søknaden sendes til:
Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss

Dette dokumentet gjelder for:
GEO-data - Vedlegg, maler og sjekklister

