
Søknad om endring eller stans av utleggstrekk

Navn Fødselsnummer

(Trekk i lønn, pensjon eller ytelser du mottar).

1. Personlige opplysninger

2. Hva søker du om? 

Sivilstand

Enslig

At utleggstrekket stanses.

At utleggstrekket stanses midlertidig, i                    måneder. 

At størrelsen på utleggstrekket endres til                         kr. per måned.

At størrelsen på utleggstrekket endres til                         % av lønn, pensjon og/eller ytelser du mottar.

Gift Samboer Reg. partner Separert Enke/enkemann

Navn til ektefelle / samboer / registrert partner Fødselsnummer

Antall barn Barnet/barnas fødselsår Antall overnattinger for hvert barn i løpet av ett år

(Du må krysse av det du søker om og fylle ut felt for aktuelt tidsrom / beløp / prosent.).

3. Forklar hvorfor det er nødvendig med endring eller stans av utleggstrekk
(Alle opplysninger må dokumenteres.)
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Opplysninger om din økonomi (må dokumenteres)
For å behandle søknaden så raskt som mulig ber vi om at du gir oss oppdaterte opplysninger om din økonomi ved å fylle ut 
feltene nedenfor.

Alle opplysningene i skjemaet må dokumenteres med vedlegg. Når du sender inn søknaden kan saksbehandler kontrollere 
alle opplysninger og eventuelt kontakte arbeidsgiver for å behandle saken.

Egen Ektefelle/ samboer/ reg.partner Vedlegg nr.

Lønn

Næringsinntekt *

Ytelser fra NAV

Bidrag

Barnetrygd og kontantstøtte

Sosialhjelp og bostøtte *
                     

Andre inntekter *
                     

Sum brutto inntekt per måned

- Skattetrekk

= Nettoinntekt per måned

4. Inntekter (bruttobeløp) per måned
(For * må du legge ved dokumentasjon for de seneste 3 månedene.)

Beløp Vedlegg nr.

Husleie / fellesutgifter

Renter og avdrag på boliglån

Kommunale avgifter

Boligforsikring

SUM

5. Boutgifter per måned.     
(Du må legge ved dokumentasjon for de seneste 3 månedene.)

Beløp Vedlegg nr.

Barnepass

Bidrag

Bøter

Fagforeningskontingent

Ekstraordinære utgifter

SUM

6. Andre utgifter per måned
(Du må legge ved dokumentasjon for de seneste 3 månedene.)
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Ekstraordinære utgifter må spesifiseres nedenfor, og dokumenteres.

Eiendeler (hus, leilighet, hytte, bil, bankinnskudd, aksjer eller annen formue i Norge  
eller andre land). Verdi

Sted, dato Signatur

7. Formue

8. Underskrift

(søker/ektefelle/samboer/reg.partner).

dersom skjemaet sendes inn på papir
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