
Disponering av pendlerbolig

Egenerklæring
Stortingsrepresentanter som under sin funksjonstid har behov for bolig i Oslo for å kunne ivareta vervet som representant, kan søke om
pendlerbolig stilt til rådighet av Stortinget. Stortingsrepresentanter som er folkeregistrert, faktisk bosatt eller selv disponerer bolig innenfor 40
km i kjørelengde fra Stortinget har ikke rett til pendlerbolig.

Disponering av pendlerbolig skal innberettes til skattemyndighetene. Dersom pendlerboligen kan disponeres skattefritt, skjer innberetning kun
for å avskjære fradragsretten.

Dersom det skjer endringer i bostedsforhold på hjemstedet eller i Oslo, plikter du å sende inn skjemaet på nytt.
Navn

o Jeg bekrefter at jeg er folkeregistrert og faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra
Stortinget

Hva er din folkeregistrerte adresse?

Disponerer du bolig til privat bruk på denne adressen, og er faktisk bosatt der?

o Ja
o Nei

Hvis nei: Redegjør for hvorfor du har svart "nei" på dette spørsmålet

Var du folkeregistrert og faktisk bosatt på samme adresse, eller på annen adresse mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget, før du tiltrådte som

stortingsrepresentant?

o Ja
o Nei

Hvis nei: Hvis du ikke var folkeregistrert og faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget da du tiltrådte som storingsrepresentant,
kommer ikke særregelen i skatteloven § 3-1 sjette ledd til anvendelse. Du vil bli kontaktet av administrasjonen for nærmere avklaring av hva
dette kan bety for deg.
Er boligen på hjemstedet ditt foreldrehjem?

o Ja
o Nei

Med «foreldrehjem» forstås det skattemessige bostedet til foreldre eller andre som personen har vokst opp hos (den boenhet som foreldrene
disponerer). Dersom boligen på hjemstedet er ditt foreldrehjem, vil det være skattepliktig å disponere pendlerbolig.
Eier du boligen på hjemstedet?

o Ja
o Nei

Dersom man bor i samme husstand som samboer/ektefelle, velger du "Ja" selv om det er samboer/ektefelle som er eier av den felles boligen.

Hvis nei: Betaler du markedsleie?

o Ja
o Nei

Dersom du ikke betaler markedsleie, vil det være skattepliktig å disponere pendlerbolig.

Hvis du leier av en nærstående, må leien dekke alle boligens faktiske kostnaderer. Med «nærstående» forstås nære slektninger av eieren, for
eksempel barn, søsken, foreldre, besteforeldre, søskenbarn eller nevø/niese.
Leier du ut en del av boligen på hjemstedet som ikke er en selvstendig boenhet?

o Ja
o Nei

Med «selvstendig boenhet» forstås en fullverdig bolig med eksklusiv råderett til bad, kjøkken og et sted å sove, og der det foreligger eksklusiv
tilgang til boenheten (boenheten må kunne låses). Hvis du leier ut en del av boligen som ikke er en selvstendig boenhet, vil det være
skattepliktig å disponere pendlerbolig.
Disponerer du bolig, ved eierskap eller på annet vis, mindre enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget?

o Ja
o Nei

Dersom du disponerer bolig mindre enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget, kvalifiserer du ikke til pendlerbolig. Hvis bolig du eier er leid ut, og
du ikke disponerer den, kan du kvalifisere til pendlerbolig.
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Bruk av pendlerbolig
Det er en forutsetning for tildeling av pendlerbolig at den benyttes av representanten selv. For å få til en best mulig disponering av boligene
skal representantene årlig innberette hvem som faktisk bor i pendlerboligen, jmf «Avtale om bruk av pendlerbolig»

o Jeg bekrefter at jeg selv bor i pendlerboligen
Bor det andre i pendlerboligen?

o Ja
o Nei

Representanter som bor i pendlerboligen med familien (dvs. med ektefelle, samboer og/eller barn) kan ikke kreve pendlerdiett ved opphold i
pendlerbolig i Oslo.

Representantene kan få dekket reiseutgifter mellom Stortinget eller pendlerboligen og representantenes hjemsted inntil én gang per uke.
Dersom representanter har barn under 20 år som bor på hjemstedet, kan de få dekket utgifter til inntil én ekstra hjemreise per uke.

Dersom det skjer endringer i hvem som bor i pendlerboligen, må skjemaet sendes inn på nytt med oppdaterte opplysninger. Dette kan ha
betydning for å kreve pendlerdiett og antall pendlerreiser.

TIlknytning

o Ektefelle/samboer
o Barn
o Andre

Fødselsår barn u/20 år

Eventuelle merknader
Merknader
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https://intranett.stortinget.no/globalassets/dokumenter/forvaltningsavdelingen/seksjon-for-representantordninger/avtale-om-bruk-av-pendlerbolig.pdf

