Árið:

Númer:

Staðfesting móttöku:

________________

UMSÓKN UM HÚSALEIGUBÆTUR
SAMKVÆMT LÖGUM UM HÚSALEIGUBÆTUR NR. 138/1997
Nafn leigjanda (Skal vera sama og á húsaleigusamningi)

Kennitala

Lögheimili

Heimasími

Póstnr. og staður

Vinnusími

Lýsing hins leigða húsnæðis og fleira
Fastnúmer íbúðar

Bein leiga á mánuði

2

Fjöldi herbergja

Stærð í m

Fjöldi barna undir 18 ára

Húsaleigubætur skal leggja inn á bankareikning:
Banki

Bankanúmer

Höfuðbók

Reikningsnúmer

Ég undirrit- uð/aður sæki hér með um húsaleigubætur samkvæmt lögum nr. 138/1997 um húsaleigubætur.
Ég lýsi því hér með yfir að hvorki ég né nokkur annar sem býr með mér í íbúðinni nýtur réttar til vaxtabóta eða er skyldmenni
leigusala í beinan legg, eða kjörbarn, fósturbarn, systkini, barn þeirra eða tengdaforeldri. Jafnframt lýsi ég því yfir að allar
silgreindar upplýsingar eru réttar.
Ég lofa að tilkynna þegar í stað um sérhverjar þær breytingar á högum mínum og heimilisaðstæðum og öðrum þeim atriðum sem
áhrif geta haft á rétt minn til húsaleigubóta og bótafjárhæð. Mér er kunnugt um ákvæði 17. gr. laga um húsaleigubætur, varðandi
viðurlög við brotum á lögunum og skyldu til endurgreiðslu með 15 % álagi, hafi ég ranglega fengið bætur eða of háar eða fyrir of
langan tíma.
Staður og dagsetning

Undirskrift umsækjanda

Nöfn annarra er búa í íbúðinni, 20 ára og eldri:
Nafn

Kennitala

Gögn sem þurfa að fylgja umsókn: Merktu við þau gögn sem fylgja umsókn þinni.
Frumrit þinglýsts húsaleigusamnings.
Staðfest afrit af skattframtölum þeirra sem lögheimili/aðsetur eiga í íbúðinni.
Ljósrit af launaseðlum ( greiðsluseðlum ) þeirra er í íbúðinni búa, fyrir síðustu 3 mánuði.
Og/eða staðfesting á reiknuðu endurgjaldi, sama tímabil.
Vottorð frá Hagstofu Íslands eða sveitarfélagi um hverjir búa í íbúðinni.
Staðfesting skóla um nám barna umsækanda, 20 ára og eldri. (Er búa í íbúðinni)
Staðfesting viðkomandi skóla um nám utan lögheimilissveitarfélags.
* Húsaleigubætur eru ekki staðgreiðsluskyldar
Með allar upplýsingar er farið sem trúnaðarmál

Yfirlýsing.
Ég undirritaður, lýsi því yfir að fulltrúa Fjallabyggðar er heimilt að afla upplýsinga um tekjur
mínar og eignir hjá skattayfirvöldum og launagreiðendum.
Kennitala

Staður og dagsetning

Undirskrift umsæjanda

Búi aðrir í íbúðinni, 20 ára eða eldri, skulu þeir einnig undirrita heimildina.
Undirritaðir heimila hér með fulltrúa Fjallabyggðar að afla upplýsinga um tekjur og eignir okkar
hjá skattayfirvöldum og launagreiðendum.
Nafn

Kennitala

Nafn

Kennitala

Athugasemdir:

