
Umsókn um húsaleigubætur 
Samkvæmt lögum um húsleigubætur nr. 138/1997

Umsækjandi: Kennitala:

Lögheimili og staður: Póstnúmer:

Netfang: Sími:

Heimili og staður ef annað en lögheimili: Póstnúmer:

Aðrir í heimili hjá umsækjanda (nafn - kennitala - atvinna / skóli):

Tegund húsnæðis:

Almennur markaður

Félagsleg íbúð

Móttakandi greiðslu leigubóta:

Leigjandi

Leigusali

Banki, höfðubók, reikningsnúmer og kennitala fyrir greiddar leigubætur:

Nafn leigusala (ef hann er móttakandi leigubóta): Kennitala:

Lögheimili og staður leigusala (ef hann er móttakandi leigubóta): Póstnúmer:

Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri:

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997138.html


Yfirlýsing umsækjanda 
  
Ég lýsi því hér með yfir að hvorki ég né nokkur annar sem býr með mér í íbúðinni nýtur réttar vaxtabóta eða er skyldmenni 
leigusala í beinan legg eða kjörbarn, fósturbarn, systkyni, barn þeirra eða tengdaforeldri. 
 
Ég 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.

Fylgigögn 
  
Umsókn skal fylgja eftirfarandi: 

Frumrit þinglýsts húsaleigusamnings á staðfestu samningseyðublaði.

Fjölskylduvottorð Hagstofu Íslands fyrir viðkomandi leiguíbúð.

Ljósrit af skattframtölum sem lögheimili/aðsetur eiga í íbúðinni fyrir síðasta ár, staðfest af skattstjóra.

Launaseðlar þeirra er í íbúðinni búa fyrir síðustu þrjá mánuði eða upplýsingar um reiknaðendurgjald vegna sjálfstæðrar 
starfsemi.

Staðfesting skóla um nám barna umsækjanda 20 ára og eldri.

Staður og dags.:

Undirskrift:
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