NORÐURÞING
Ketilbraut 7 - 9 – 640 Húsavík
Netfang: gunn@nordurthing.is

Sími: 464-9802
fax: 465-2380
Veffang: www.nordurthing.is

Móttakandi umsóknar / dagsetning
_____________________________

Umsókn um húsaleigubætur
Samkvæmt lögum um húsaleigubætur nr. 138/1997
Nafn umsækjanda _______________________________ Kennitala ____________
Skal vera sama og nafn leigjanda samkv. leigusamningi
Nafn maka/sambýlings____________________________ Kennitala ____________
Nöfn annarra sem búa í íbúðinni _________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Lögheimili________________________________ Sveitarfélag ________________
Heimasími_______________ Vinnusími _______________ GSM ______________
Nöfn barna á framfæri, kt: ______________________________________________

Lýsing hins leigða húsnæðis
Staðsetning ________________________ stærð í fm_______ fjöldi herbergja ____

Hver tekur við húsaleigubótunum?
Leigjandi

Leigusali

Nafn ___________________________________ Kennitala ____________________
Heimilisfang _________________________________________________________
Greiðsla húsaleigubóta óskast lögð inn á eftirfarandi bankareikning
__________banki _______ - ______ - ___________________
Útibú nr. HB
Reikningsnúmer

Umsókn fylgir:
□

Frumrit þinglýsts húsaleigusamnings á staðfestu samningareyðublaði.

□ Íbúavottorð Hagstofu Íslands/Bæjarskrifstofunnar, fyrir viðkomandi leiguíbúð.
□ Ljósrit af skattframtölum allra þeirra sem lögheimili/aðsetur eiga í íbúðinni fyrir
síðasta ár, staðfest af skattstjóra.
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□ Launaseðlar þeirra er í íbúðinni búa fyrir síðustu þrjá mánuði eða upplýsingar um
reiknað endurgjald vegna sjálfstæðrar starfsemi.
□ Staðfesting um nám ungmenna 18 ára og eldri
□ Umboð til Húsnæðisfulltrúa um að nálgast upplýsingar um tekjur og eignir hjá
skattyfirvöldum. (Aftasta blaðið í umsókn þessari.)

Ég undirrit/-uð/aður 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 sem býr í sama húsi í beinan legg eða
kjörbarn, fósturbarn, systkini, barn þeirra eða tengdaforeldri.
Aðrar upplýsingar er umsækjandi óskar að koma á framfæri _______________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ég undirrit/-uð/aður sæki hér með um húsaleigubætur samkvæmt lögum nr.
138/1997 um húsaleigubætur, jafnframt lýsi ég yfir að allar tilgreindar
upplýsingar eru réttar. Ég lofa að tilkynna sveitarfélaginu þegar í stað um
sérhverjar þær breytingar á högum mínum og heimilsaðstæðum 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.

_____________________________________
Staður og dagsetning
______________________________________
Nafn og kennitala
_______________________________________
Heimili
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Umboð
Ég undirrit/-uð/aður heimila hér með Húsnæðisfulltrúa Norðurþings að afla
upplýsinga um tekjur og eignir mínar hjá skattyfirvöldum.

Veflykill hjá RSK _______________________

______________________________________
Staður og dagsetning
______________________________________
Nafn og kennitala
______________________________________
Heimili
Ég undirrit/-uð/-aður/-aðir er búum í leiguíbúðinni ásamt umsækjanda veitum hér með sveitarfélaginu
fullt og ótakmarkað umboð til þess að afla upplýsinga um tekjur okkar og eignir hjá skattyfirvöldum.

_____________________________
Nafn og kennitala

___________________________
Nafn og kennitala

_____________________________
Heimili

___________________________
Heimili

_____________________________
Nafn og kennitala

___________________________
Nafn og kennitala

_____________________________
Heimili

___________________________
Heimili
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