
 

Umsókn um almennt rekstrarleyfi til farþega- og 
farmflutninga, samkv. lögum nr. 28/2017 

 

 

 

FOR-0170 
1.2. útgáfa  
Síða: 1 af 1 

Umsækjandi 
Nafn  Kennitala 

Heimilisfang Póstnúmer og staður 

Netfang  Sími 

Forráðamaður 
Nafn Kennitala 

 
Sótt er um 
Ný umsókn  ☐ Endurnýjuð umsókn ☐

 
Sótt erum eftirfarandi leyfi 
Farmflutningar  ☐ 
Farþegaflutningar ☐ 

 
Ef sótt er um rekstrarleyfi til farþegaflutninga, 
skal haka þar sem við á 
Hópbifreið  ☐   
Sérútbúin bifreið ☐  
Ferðaþjónustuleyfi ☐ 

Fjöldi bifreiða_____ 

Með vísan til laga nr. 28/2017 skulu eftirfarandi upplýsingar, eftir því sem við á fylgja umsókn 

☐ 1. Áritaður ársreikningur eða staðfest skattframtal umsækjanda um fullnægjandi 

fjárhagsstöðu 

☐ 2.Skrifleg yfirlýsing frá innheimtuaðila ríkis og viðkomandi sveitarfélags þess efnis að 

umsækjandi sé í skilum með opinber gjöld 

☐ 3. Til að uppfylla skilyrði um starfshæfni skal umsækjandi hafa lokið námskeiði á vegum 

Samgöngustofu 

☐ 4. Sakavottorð 

☐ 5. Staðfesting frá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra um að búið sé að tilkynna atvinnurekstur 

með íslenskri kennitölu 

☐ 6. Listi yfir skráningarnúmer bifreiða 

☐ 7. Afrit af ferðaskipuleggjanda- eða ferðaskrifstofuleyfi (á aðeins við um 

ferðaþjónustuleyfi) 

☐ 8. Annað 

 
Ég samþykki, með beiðni (umsókn/eyðublaði) þessari og undirskrift minni, vinnslu og meðferð á þeim. upplýsingum sem henni fylgja. 
Samgönustofa mun fylgja gildandi lögum og reglum sem um meðferð slíkra upplýsinga gilda 

Dagsetning Undirskrift umsækjanda 
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