UMSÓKN UM HÚSALEIGUBÆTUR
Samkvæmt lögum um húsaleigubætur nr. 138/1997

Staðfesting móttöku
Dags._____________
Nafn umsækjanda _____________________________________
Kennitala _________________
(skal vera sama og nafn leigjanda íbúðarhúsnæðis samkvæmt leigusamningi)
Lögheimili __________________________________________ Sveitarfélag _____________________
Aðsetur ____________________________________________ Sveitarfélag ______________________
(ef annað en lögheimili, á aðeins við um námsmenn)
Heimasími _______________________

Vinnusími/GSM ________________________

Netfang ________________________________________________
Lýsing hins leigða húsnæðis
Staðsetning____________________________________________ stærð í fm______ fjöldi herbergja____
(Á hvaða hæð í húsinu)

Fjölskyldumynstur - fjölskyldustærð:
1+0
1+1
1+2
1+3
2+0
2+1
2+2
2+3
(skýringar 1+0=einstakl. 1+1= einstætt foreldri m/ eitt barn 2+0= hjón/samb.barnlaus)

Greiðsla húsaleigubóta óskast lögð inn á eftirfarandi bankareikning (ath. verður að vera á
kennitölu umsækjanda)
banki/útibú nr. _________________________ tegund reiknings _______ nr. reiknings ____________
Veflykill skattframtals: _______________________

Umsókn fylgir:
___Frumrit þinglýsts húsaleigusamnings á staðfestu samningseyðublaði.

___Staðfest ljósrit skattframtals síðasta árs, eða veflykill, allra þeirra sem lögheimili/aðsetur eiga
í íbúðinni.
___Launaseðlar þeirra er í íbúðinni búa fyrir síðustu þrjá mánuði eða upplýsingar um reiknað
endurgjald vegna sjálfstæðrar starfsemi.
___Staðfesting skóla um nám ungmenna 20 ára og eldri.

ATH. Umsókn skal hafa borist eigi síðar en 16. hvers mánaðar

SNÚ →

Ég undirrituð/aður lýsi því hér með yfir að hvorki ég né nokkur annar sem býr með mér í íbúðinni
nýtur réttar til vaxtabóta né er skyldmenni leigusala sem býr, í sama húsi, í beinan legg eða
kjörbarn, fósturbarn, systkini, barn þeirra eða tengdaforeldri.
Aðrar upplýsingar er umsækjandi óskar eftir að koma á framfæri _____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ég undirrituð/aður sæki hér með um húsaleigubætur samkvæmt lögum nr. 138/1997 um
húsaleigubætur. Jafnframt lýsi ég yfir að allar tilgreindar upplýsingar eru réttar. Ég skuldbind mig
til að tilkynna sveitarfélaginu þegar í stað um sérhverjar þær breytingar á högum mínum og
heimilisaðstæðum og öðrum þeim atriðum er áhrif geta haft á rétt minn til húsaleigubóta og
bótafjárhæð.
Mér er kunnugt um ákvæði 17. gr. laga um húsaleigubætur nr. 138/1997, varðandi viðurlög við
brotum á lögunum og skyldu til endurgreiðslu með 15% álagi hafi ég ranglega fengið bætur eða of
háar eða fyrir of langt tímabil.

_______________________________
Dagsetning
_______________________________________________________
Undirskrift umsækjanda

ATH. Umsókn skal hafa borist eigi síðar en 16. hvers mánaðar

SNÚ →

