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      Ath. Aðeins er hægt að framkvæma símgreiðslu með kreditkortum  
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Þegar tveir aðilar eru skráðir eigendur að ökutæki er annar skráður aðaleigandi en hinn skráður meðeigandi. Um 
meðeiganda gilda sömu reglur og um aðaleiganda þar sem allir eigendur teljast jafnir að lögum, nema annað komi 
sérstaklega fram. Eigendahlutfall er ekki skráð eftir prósentuhlutfalli heldur eftir röð. Aðilinn sem skráður er fyrst er sá sem 
fær tilkynningar og greiðsluseðla vegna ökutækisins, s.s. vegna bifreiðagjalda og trygginga. Meðeigandinn fær ekki slíkar 
tilkynningar en er þó jafn ábyrgur fyrir gjöldum. 

☐ Tilkynning um meðeiganda og röð eiganda 
(Hér tilkynnist röð eigenda sem og nýir eigendur, rita skal röð eins og hún á að verða). 

Ég undirritaður eigandi að umræddu ökutæki óska eftir því að röð eiganda verði eftirfarandi: 
Aðaleigandi Kennitala 

Meðeigandi 1 Kennitala 

Meðeigandi 2 Kennitala 

 

☐ Niðurfelling á meðeiganda 

Ég undirritaður eigandi að umræddu ökutæki óska eftir því að eftirgreindur meðeigandi verði felldur niður: 
Nafn Kennitala 

Nafn Kennitala 

 

Undirskrift (Allir eigendur verða að undirrita tilkynningu um meðeiganda og niðurfellingu) 
Dagsetning og staður Undirskrift eiganda og kennitala 

Dagsetning og staður Undirskrift meðeiganda (1) og kennitala 

Dagsetning og staður Undirskrift meðeiganda (2) og kennitala 

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.  

Vottur (Vitundarvottur þarf að vera 18 ára eða eldri) 
Dagsetning og staður Undirskrift vitundarvotts og kennitala 

 

Greiðsla – Greiða þarf fyrir tilkynningu um meðeiganda: 
Skráning meðeiganda 1.087 kr.  
Niðurfelling meðeiganda 1.087 kr. 
Breyting á röð eiganda 513 kr. 

Hægt er að greiða með kreditkorti (sjá neðst á eyðublaði) eða með millifærslu inn á reikning 515-26-210867, kennitala 540513-1040. Ef 
millifært, skráið kennitölu þess sem millifærir hér: ________________________________ 
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