
 

Umsókn um atvinnuleyfi til aksturs leigubifreiðar 
Samkvæmt lögum nr. 134/2001 og reglugerð nr. 397/2003 með síðari breytingum.  
 

 

 

 

FOR-0229 
1.3. útgáfa  
Síða: 1 af 1 

Umsækjandi 
Nafn Kennitala 

Heimilisfang Póstnúmer og staður 

Netfang Sími 

 

☐ Ný umsókn ☐ Endurnýjuð umsókn ☐ Forfallabílstjóri ☐ Eðalvagnaleyfi 

 
Sá sem fullnægir eftirtöldum skilyrðum getur fengið atvinnleyfi samkvæmt ofangreindum lögum:  Afhent 

gögn: 

1. Hefur fullnægjandi starfshæfni, þ.m.t. fullnægjandi ökuréttindi og tilskilin námskeið sem nánar er fjallað 
um í reglugerð (ljósrit af ökuskírteini). 

☐ 

2. Er skráður eigandi fólksbifreiðar, þ.e. atvinnuleyfishafi skal vera skráður eigandi bifreiðar eða skráður 
fyrsti umráðamaður samkvæmt samningi við löggilt kaupleigu- eða rekstrarleigufyrirtæki. 

☐ 

3. Stundar leigubifreiðaakstur að aðalatvinnu, sbr. þó 9. gr. ☐ 

4. Sakavottorð. ☐ 

5. Er fjár síns ráðandi. ☐ 

6. Er 70 ára eða yngri, sbr. þó 2 málsl. 7. mgr. 9. gr. ☐ 

7. Forfallabílstjóri skal uppfylla skilyrði 1., 4. og 6. tölul.  ☐ 

8. Á takmörkunarsvæðum skal umsækjandi leggja fram vottorð um að hann eigi kost á afgreiðslu á 
bifreiðastöð sem hefur starfsleyfi.  

☐ 

9. Ljósmynd í atvinnuskírteini (passamynd). ☐ 
*Forfallabílstjórar skulu uppfylla skilyrði 1. 4. 6. og 9. töluliða 
*Eðalvagnabílstjórar skulu uppfylla skilyrði 1. 2. 4. 5. og 6. töluliða 
 
Ég samþykki, með beiðni (umsókn/eyðublaði) þessari og undirskrift minni, vinnslu og meðferð á þeim upplýsingum sem henni fylgja. Samgöngustofa mun fylgja 
gildandi lögum og reglum sem um meðferð slíkra upplýsinga gilda. 

Dagsetning Undirskrift 

 
Greiðsluupplýsingar 

Greiðsla fyrir atvinnuleyfi fer eftir gjaldskrá Samgöngustofu (kt. 540513-1040) og er kr. 2500 
Greiðist inn á reikning nr. 515-26-210867 
Greiðslukvittun sendist rafrænt á: leyfisv@samgongustofa.is 

 

☐ Skírteini óskast sent á heimilisfang umsækjanda 

☐ Skírteinið verður sótt: Samgöngustofa, Ármúla 2, 108 Reykjavík 

☐ Skírteinið óskast sent: 
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