UMSÓKN UM HÚSALEIGUBÆTUR ÁRIÐ ______
Samkvæmt lögum um húsaleigubætur nr. 138/1997
Umsókn skal berast í síðasta lagi 16. dag fyrsta greiðslumánaðar. Berist umsókn seinna verða húsaleigubætur ekki greiddar
vegna þess mánaðar. Sé umsókn ófullnægjandi eða nauðsynleg gögn fylgja henni ekki koma bætur ekki til greiðslu í næsta
mánuði á eftir. Þá skal gera umsækjanda grein fyrir því sem ábótavant er og gefa honum kost á að bæta úr því innan tveggja
mánaða. Skili umsækjandi ekki inn fullgildri umsókn, eða þeim gögnum sem krafist er, innan tveggja mánaða frá fyrri
umsókn kemur umsóknin ekki til álita eða frekari meðferðar.

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 _________________________________________

Fjölskyldustærð:
( ) Einstaklingur
( ) Barnlaus hjón/sambúðarfólk
Atvinna:
( ) Í atvinnu
( ) Öryrki

( )Heimavinnandi
( ) Atvinnulaus

( ) Einstætt foreldri með ___ barn/börn
( ) Hjón/sambúðarfólk með ___ barn/börn

( ) Nemi

( ) Ellilífeyrisþegi

Lýsing á hinu leigða húsnæði:
Staðsetning __________________________ Stærð í fermetrum ________ Fjöldi herbergja______
Tegund húsnæðis: ( ) Félagsleg leiguíbúð
Upphaf leigutíma __________________
( ) Ótímabundinn leigusamningur

( ) Stúdentagarðar

( ) Íbúð í einkaeign

Lok leigutíma_____________________
Mánaðarleiga ____________________kr.

Móttakandi húsaleigubóta:
Leigjandi _____________________________________________________________________
Leigusali _____________________________________________________________________
Banka- og reikningsnúmer ______ - ____ - ____________________

Aðrar upplýsingar er umsækjandi óskar að koma á framfæri:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ATH. Sækja þarf um húsaleigubætur fyrir hvert almanaksár og gildir umsóknin til ársloka.
Endurnýja þarf umsókn fyrir 16. janúar ár hvert svo að greiðslur falli ekki niður.
Nauðsynleg fylgigögn með umsókn um húsaleigubætur:
____ Frumrit þinglýsts leigusamnings (nema húsnæðið sem við á sé eign sveitarfélagsins)
____ Staðfest afrit frá skattstjóra af skattframtölum þeirra sem lögheimili/aðsetur eiga í íbúðinni fyrir sl. ár
Hafi framtölum verið skilað rafrænt er hægt að senda þau í tölvupósti á husaleigubaetur@fjardabyggd.is
____ Staðgreiðsluyfirlit fyrir yfirstandandi tekjuár. Hægt er að nálgast það hjá skattstjóra eða á www.skattur.is
og senda í tölvupósti á husaleigubaetur@fjardabyggd.is.
____ Launaseðlar þeirra sem í íbúðinni búa fyrir sl. þrjá mánuði eða upplýsingar um reiknað endurgjald
vegna sjálfstæðrar starfsemi.
____ Staðfesting skóla um nám umsækjanda og/eða barna umsækjenda sem eru 20 ára og eldri.

Undirskrift:
Ég undirrituð/aður lýsi því hér með yfir að hvorki ég né nokkur annar sem býr með mér í sama húsi nýtur réttar til
vaxtabóta eða er skyldmenni leigusala í beinan legg eða kjörbarn, fósturbarn, barn þeirra eða foreldri.
Ég undirrituð/aður sæki hér með um húsaleigubætur skv. lögum nr. 138/1997 um húsaleigubætur, jafnframt lýsi ég
yfir að allar upplýsingar sem ég hef gefið upp séu réttar. Ég skuldbind mig til að tilkynna sveitarfélaginu þegar í
stað um sérhverjar þær breytingar sem á högum mínum og/eða heimilisaðstæðum verða og sérhverjum öðrum þeim
atriðum er áhrif geta haft á húsaleigubótarétt minn og bótafjárhæð.
Mér er kunnugt um ákvæði 17. gr. laga um húsaleigubætur nr. 138/1997 varðandi viðurlög við brotum á
lögum og skyldu til endurgreiðslu með 15% álagi hafi ég ranglega fengið bætur, of háar, eða fyrir of langt
tímabil.
Ég/við undirrituð, er bý í íbúðinni/er búum í íbúðinni, veiti/veitum hér með sveitarfélaginu fullt og
ótakmarkað umboð til þess að afla upplýsinga um tekjur mínar/okkar og eignir hjá skattayfirvöldum.

__________________________________________
Staður og dagsetning

__________________________________________
Undirskrift umsækjanda

_________________________________________________________________

_______________

Undirskrift forráðamanns leigutaka undir 18. ára aldri

Kennitala

____________________________________________________________
Undirskrift maka /sambúðaraðila /annarra íbúa leiguhúsnæðisins (börn meðtalin)

_______________
Kennitala

____________________________________________________________

________________

Undirskrift maka /sambúðaraðila /annarra íbúa leiguhúsnæðisins (börn meðtalin)

Kennitala

____________________________________________________________

________________

Undirskrift maka /sambúðaraðila /annarra íbúa leiguhúsnæðisins (börn meðtalin)

Kennitala

____________________________________________________________

________________

Undirskrift maka /sambúðaraðila /annarra íbúa leiguhúsnæðisins (börn meðtalin)

Kennitala

Nánari upplýsingar og svör við fyrirspurnum fást hjá husaleigubaetur@fjardabyggd.is

Umboð
Ég undirrituð / undirritaður veiti starfsfólki Fjölskyldusviðs Fjarðabyggðar hér með heimild til að afla
allra þeirra upplýsinga um mig, fjölskyldu mína og aðra sem í leiguhúsnæði mínu búa.

Kennitala umsækjanda: _____________________________________

Veflykill umsækjanda hjá RSK: ________________________________

______________________________________

__________________________________

Undirskrift umsækjanda um húsaleigubætur

Staður og dagsetning

___________________________________

___________________________________

Íbúi leiguhúsnæðis umsækjanda

Íbúi leiguhúsnæðis umsækjanda

___________________________________

___________________________________

Íbúi leiguhúsnæðis umsækjanda

Íbúi leiguhúsnæðis umsækjanda

___________________________________

___________________________________

Íbúi leiguhúsnæðis umsækjanda

Íbúi leiguhúsnæðis umsækjanda

