Studna leiguváttan 2020/2021
Lesandi, ið leiga, skulu lata Studna leiguváttan í hvørjum stuðulsári.
Leiguváttanin er bert galdandi til og við 30. juni 2021.

Skjalprógvini fyri at búgva til leigu er, at tann lesandi:
▪ saman við útleigaranum útfyllir og váttar leigumálið á hesi leiguváttan,
▪ Studni skal hava skjalprógv frá peningastovni, ið vísir, at húsaleigan verður goldin hvønn
mánað framyvir, áðrenn hægri studningurin verður útgoldin.
Krøvini til hesa útskrift eru:
▪ at tað sæst á flytingini, at talan er um húsaleigu,
▪ at tað sæst, hvør leigarin og útleigarin er,
▪ at húsaleigan við el og hita fyri hvønn mánað í minsta lagi er kr. 1.200,
▪ at flytingarnar eru dagførdar, t.v.s. at tær verða gjørdar mánaðarliga
▪ at tað sæst, hvønn mánað goldið er fyri,
Lesandi, ið býr á sama matr. nr. sum foreldur/verjar, verður roknaður at búgva heima. Studni kann í
serligum førum gera undantak frá hesi reglu.
(Víst verður til § 3 í kunngerð um lestrarstuðul)

Persónsupplýsingar:

(Nýtið kúlupenn og spjaldrastavir)

P-tal:

Teldupostadressa.:
-

Øll fornøvn:

Eftirnavn:

Bústaður har leigað verður:
Gøta/nr.:

Postnr.:

Býur/bygd:

Tlf. nr.:
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Leiguavtala:
Lesandi, ið leiga, skulu lata Studna leiguváttan í hvørjum stuðulsári.
Minst til, at hendan leiguváttanin er bert galdandi til og við 30. juni 2021.
Leiguavtala frá:

Leiguavtala til:

dag

mán

Matr.nr. har leigað verður:

ár

Dag

mán

ár

Leiguupphædd pr. mánað kr.

Navn og bústaður útleigarans:
Navn á útleigara:

Gøta/nr.:

Postnr.:

Býur/bygd

Tlf. nr.

Váttan:
Eg vátti undir trúnaðartreytum, at tær givnu upplýsingar eru rættar:

Dagfesting

Dagfesting

Undirskrift leigarans

Undirskrift útleigarans

Gjørt verður vart við, at Studni, sambært § 23 stk. 1 í løgtingslóg nr. 36 frá 3. mai 2007 um lestrarstuðul við seinni broytingum hevur
“heimild til at fáa tær upplýsingar um tann einstaka umsøkjaran frá almennum myndugleikum, ið eru neyðugar fyri at útrokna/játta
stuðulin”. Í hesum sambandi skal nevnast, at Studni kann samskifta við TAKS.
Harafturat skal upplýsast, at húsaleiga er skattskyldug og skal inntøkuførast hjá útleigara eftir ávísum reglum sambært løgtingslóg
nr. 86 frá 1. september 1983 um landsskatt og kommunuskatt, við seinni broytingum.

