
Umsókn um starfsleyfi til reksturs ökutækjaleigu / einkaleigu 
samkvæmt lögum nr. 65/2015. 

Gildissvið er leiga á skráningarskyldum ökutækjum í atvinnuskyni án ökumanns. 
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Nafn umsækjanda / forsvarsmanns 

 

Kennitala 

 
Netfang 

 

Sími  

 
Nafn framkvæmdastjóra 

 

Kennitala 

 
Netfang 

 

Sími 

 

Nafn á leigu og föst starfsstöð 

 

Kennitala 

 
Heimilisfang 

 

Póstnúmer og staður 

 
Hjáheiti, ef einhver, sem umsækjandi hyggst nota í starfsemi sinni 

 
Nafn forsvarsmanns útibús 

 

Kennitala 

 
Heimilisfang 

 

Póstnúmer og staður 

 
Nafn forsvarsmanns útibús 

 

Kennitala 

 
Heimilisfang 

 

Póstnúmer og staður 

 
Hvenær starfsemin hófst, hafi ökutækjaleiga haft starfsleyfi áður 

 

Upplýsingar um fjölda starfsstöðva 

 
 

 Ökutækjaleiga  Einkaleiga 
 

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn (skv. 4. gr. laga nr. 65/2015): 

1. 
 

Sakavottorð umsækjanda eða forsvarsmanns lögaðila 

2. 
 

Staðfesting á starfsábyrgðartryggingu 

3. 
 

Búsetuvottorð umsækjanda eða forsvarsmanns lögaðila 

4. 
 

Búforræðisvottorð umsækjanda eða forsvarsmanns lögaðila 

5. 
 

Afrit eldra starfsleyfis umsækjenda hafi það verið gefið út 

6. 
 

Listi yfir bifreiðar eða önnur ökutæki til útleigu þegar umsókn er gerð (tegund - fyrsta skráningardag - skráningarnúmer) 

7. 
 

Staðfesting ríkisskattstjóra um að búið sé að tilkynna atvinnurekstur 

8. 
 

Skrifleg yfirlýsing frá innheimtuaðila ríkissjóðs þess efnis að skattar, opinber gjöld og iðgjöld í lífeyrissjóð séu ekki í skuld yfir kr. 
500.000,- 

9. 
 

Annað 

 

Staður og dagsetning Undirskrift 

 

Ath. Samkvæmt lögum nr. 65/2015 aflar Samgöngustofa samþykkis sveitarstjórnar á staðsetningu leigu í því umdæmi 
sem hún hefur fasta starfsstöð. 
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