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UMSÓKN UM HÚSALEIGUBÆTUR
skv. lögum um húsaleigubætur nr. 138/1997.
Dags. útg. 9.11. 2011
EBL 1/2011
Lýsing hins leigða húsnæðis:
Móttaka greiðslu húsaleigubóta:
Greiðsla húsaleigubóta óskast lögð inn á eftirfarandi bankareikning:
Fyllið út eftirfarandi ef leigusali er móttakandi greiðslu húsaleigubóta:
Umsókn fylgir:
Grindavíkurbær - byggðamerki
Grindavíkurbær - byggðamerki
.\Logo\Grindavikurbaer_logo.jpg
Staðfesting:
 
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. Ég/við undirrituð er búum í leiguíbúðinni veitum hér með sveitarfélaginu fullt og ótakmarkað umboð til þess að afla upplýsinga um tekjur okkar og eignir hjá skattyfirvöldum.
Samkvæmt lögum um húsaleigubætur nr. 138/1997:
 
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:
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