Notið prentstafi – skrifið skýrt
Fastanúmer

Umsókn um FORSKRÁNINGU á notuðu ökutæki.
Umsækjandi: _______________________________________________________

Afgreiðslunúmer

Kennitala: ____________________________________

Skal vera tilgreindur á meðfylgjandi farmbréfi

Netfang: _____________________________________________________________ Farsími:_______________________________________
Fastanúmer verður sent með tölvupósti / SMS-skilaboðum að lokinni forskráningu og nýskráningarbeiðni með tölvupósti.

1 . L Ý S I N G Ö K U T Æ K I S:
Tegund og undirtegund: ______________________________________________________________________________________________
Verksmiðjunúmer:





Fólksbifreið
Sendibifreið
Hópbifreið

 Vörubifreið
 Dráttarvél
 Bifhjól

 Tengivagn
 Festivagn
 Hengivagn

 Húsbíll
 Hjólhýsi
 Fellihýsi

 Tjaldvagn
 Torfærutæki  Tví- þrí- fjór- sexhjól
 Vélsleði

2. GÖGN SEM ÞARF AÐ FRAMVÍSA (sjá nánari upplýsingar á bakhlið):
Erlent skráningarskírteini eða titilsbréf sem veitir heimild til notkunar án takmörkunar í landinu þar sem það er gefið út – frumrit.
 Gögn þurfa einnig að fylgja um staðfestingu á fyrsta skráningardegi og/eða framleiðsluári, komi þessi atriði ekki fram í
skráningarskírteininu eða titilsbréfinu.
 Upprunavottorð – frumrit.
 Farmbréf (Bill of lading) – nafn umsækjanda og verksmiðjunúmer þurfa að vera tilgreind á farmbréfi.
 Upplýsingar um eftirfarandi atriði, staðfestar með vottorði frá framleiðanda eða viðurkenndri tækniþjónustu í frumriti,
þar sem fram kemur verksmiðjunúmer viðkomandi ökutækis. Ef upplýsingarnar koma fram á CoC-vottorði eða
upprunavottorði er það fullnægjandi:*
1. Gerð ökutækis
2. Tegund ökutækis
3. Undirtegund ökutækis
4. Verksmiðjunúmer
5. Framleiðanda
1

6. Slagrými1
7. Orkugjafa1
8. Burðargetu einstakra ása
9. Afl hreyfils (kW)1
10. Hávaða við snúning;
kyrrstöðumæling og akstursmæling1

11. Leyfða heildarþyngd
12. Eiginþyngd
13. Útblástursmengun (mengunarstaðall)1
14. Þyngd hemlaðs eftirvagns1
15. Þyngd óhemlaðs eftirvagns1

Á ekki við um eftirvagna.

*Á við um öll vélknúin ökutæki – önnur en torfærutæki, námubifreiðar, beltabifreiðar, rallbifreiðar, fornbifreiðar, fornbifhjól og flugvallarrútu.
3. VIÐBÓTARGÖGN:
 Hópbifreið: Teikning sem sýnir stærð, sætaskipan og farmrými (mælikvarði 1:20 eða 1:25).
 Eftirvagn, hjólhýsi, fellihýsi og tjaldvagn með leyfða heildarþyngd yfir 750 kg: Teikning af ökutækinu með öllum aðalmálum og
kerfismynd af hemlakerfi.
 Hjólhýsi, fellihýsi og tjaldvagn með leyfða heildarþyngd 750 kg og undir: Teikning af ökutækinu með öllum aðalmálum.
3. PÖNTUN SKRÁNINGARMERKJA (umsækjandi skal sjálfur merkja við):
Tegund skráningarmerkja:

 Almenn  VSK-

 Badifhjóla- (C)
 Léttbifhjóla- (C)

 Utanvega Torfæru- (C)

 Olíu Undanþágu-

Stærð A (110x520)
Stærð C (130x240)

Stærð merkja fyrir bifreiðir (tvær númeraplötur):
 A og A  A og B  A og D  D og D
Stærð merkja fyrir eftirvagna / tengitæki:
Stærð merkja fyrir dráttarvélar:
A
B
D
A
C

 Flýtipöntun (sjá leiðb. á bakhlið)
4. NOTKUNARFLOKKUR:
 Leigubifreið.

 Ekki panta merki

Stærð B (200x280)

 Fornbifreið.

Stærð D (155x305)

 VSK bifreið.

5. SKOÐUNARSTAÐUR:

US.101

05.2018

Skoðunarstofa: _____________________________________________________________________________________________________
*Ökutækið þarf að standast skoðun á skoðunarstofu áður en það er nýskráð og skráningarmerki afhent.
6. STAÐFESTING UMSÆKJANDA:
Ég samþykki, með beiðni (umsókn/eyðublaði) þessari og undirskrift minni, vinnslu og meðferð á þeim upplýsingumsem henni fylgja.
Samgöngustofa mun fylgja gildandi lögum og reglum sem um meðferð slíkra upplýsinga gilda.

_____________________________________________________________________________________________________
Dagsetning og undirskrift umsækjanda
Vinsamlegast takið afrit af öllum gögnum fyrir Tollstjóraembættið
Ef umsókn eða fylgigögn eru ófullnægjandi er forskráningu hafnað.
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Upplýsingar um fylgigögn
Almennt um fylgigögn og staðfestingar
Umsækjanda er bent á að eiga afrit af öllum gögnum sem afhent eru með umsókn. Ef umbeðin fylgigögn vantar eða ef þau eru ekki
fullnægjandi er umsókn hafnað og ökutækið fæst hvorki tollafgreitt né nýskráð. Samgöngustofa áskilur sér 14 daga til afgreiðslu umsókna,
en afgreiðslutími er þó að jafnaði innan við 3 dagar.
Upplýsingar um fastanúmer með tölvupósti:
Mikilvægt er að tilgreina netfang og/eða gsm-númer á umsókn, en upplýsingar um fastanúmer eru sendar með tölvupósti og SMS að lokinni
forskráningu.
Áskilin fylgigögn:
Erlent skráningarskírteini / titilsbréf: Framvísa skal erlendu skráningarskírteini eða, ef við á, titilsbréfi (t.d. “Certificate of Title” frá
Bandaríkjunum) þegar sótt er um forskráningu á notuðu ökutæki. Framvísa þarf frumriti skráningarskírteinis eða titilsbréfs.
Vottorð framleiðanda eða viðurkenndrar tækniþjónustu með áskildum upplýsingum um ökutæki: Vottorð sem inniheldur þær
upplýsingar sem krafist er svo unnt sé að forskrá ökutæki. Framvísa þarf frumriti vottorðsins og á því skal koma fram
verksmiðjunúmer ökutækisins. Ef þessar upplýsingar koma fram á erlenda skráningarskírteininu eða titilsbréfinu telst það
fullnægjandi.
Viðurkennd tækniþjónusta: Stofnun eða aðili innan EES sem er tilnefndur sem prófunarstofa til að annast prófanir eða sem
samræmismatsaðili fyrir hönd viðurkenningaryfirvalds, eða viðurkenningaryfirvald, ef það á við. Lista yfir viðurkenndar
tækniþjónustur má nálgast í gegnum heimasíðu Samgöngustofu: (http://ww2.us.is/node/851).
Farmbréf: Framvísa þarf farmbréfi (Bill of Lading, Air Waybill, Sea Waybill, Waybill) þar sem umsækjandi er tilgreindur innflytjandi og
verksmiðjunúmer ökutækis kemur fram. Ef farmbréf er ekki gefið út þarf að framvísa staðfestingu á flutningi ökutækis þar sem fram
kemur nafn innflytjanda og verksmiðjunúmer ökutækis. Ekki þarf farmbréf eða staðfestingu á flutningi ef umsækjandi er eigandi
skv. framlögðu skráningarskírteini eða akstursleyfi tollstjóra. Farmbréfið má vera í ljósriti.
Viðbótargögn fyrir tiltekna ökutækisflokka:
Teikning af hópbifreið og eftirvagni til farþegaflutninga: Framvísa þarf málsettri teikningu af stærð, sætaskipan og farangursgeymslum
í mælikvarðanum 1:20 eða 1:25. Sjá nánar upplýsingaskjal um hópbifreiðir (US.310).
Teikningar af eftirvagni, hjólhýsi, fellihýsi og tjaldvagni með leyfða heildarþyngd yfir 750 kg: Teikning af ökutækinu með öllum
aðalmálum og kerfismynd af hemlakerfi eða staðfesting frá framleiðanda á því að hemlakerfi ökutækis sé af tiltekinni tegund og
uppfylli EB-staðla. Á ekki við ökutæki áður skráðu innan EES.
Teikningar af hjólhýsi, fellihýsi og tjaldvagni með leyfða heildarþyngd 750 kg og undir: Fylgja þarf teikning með öllum aðalmálum. Ekki
eru gerðar kröfur um mælikvarða teikningarinnar. Á ekki við ökutæki áður skráðu innan EES.
Pöntun skráningarmerkja – flýtipöntun.
Til að flýta fyrir skráningu ökutækis býðst umsækjanda að panta skráningarmerki um leið og umsókn er lögð fram. Greiða þarf fyrir
skráningarmerkin við pöntun. Nauðsynlegt er að tilgreina tegund og stærð skráningarmerkja. Ef sótt er um einkamerki skal fylla út Umsókn
um einkamerki (US.151). Skráningarmerki eru pöntuð frá framleiðanda að lokinni forskráningu og berast Samgöngustofu á þriðja degi frá
pöntun. Hægt er að óska eftir flýtipöntun gegn sérstöku flýtigjaldi, en fastanúmeri er þá úthlutað af lager og merkin því tilbúin strax að
lokinni forskráningu. Skráningarmerki eru send á skoðunarstofu að lokinni forskráningu.
Greiðsla skráningarmerkja.
Hægt er að greiða fyrir skráningarmerki hjá þjónustufulltrúa Samgöngustofu við innlögn gagna. Ef merkt er við „Ekki panta merki“ þá má
hafa samband við þjónustudeild Samgöngustofu eða skoðunarstöð eftir að forskráningu er lokið.
Nýskráningarbeiðni.
Að lokinni forskráningu er gefin út nýskráningarbeiðni. Ef umsækjandi tilgreinir netfang er beiðnin send með tölvupósti að lokinni
forskráningu. Ef netfang er ekki tilgreint er hægt að nálgast nýskráningarbeiðni hjá Samgöngustofu eða á skoðunarstofu.
Skoðun á skoðunarstofu:
Fyrir nýskráningu þarf að færa ökutæki til samanburðar- eða skráningarskoðunar á faggiltri skoðunarstofu þar sem gengið er úr skugga um
að um rétt ökutæki sé að ræða, að merkingar á búnaði þess séu í lagi og ástand þess að öðru leyti í samræmi við reglur um gerð og búnað
ökutækja. Ef skoðunarstofa er tilgreind á umsókn og gengið hefur verið frá greiðslu fyrir skráningarmerki, eru þau send þangað að lokinni
forskráningu.
Lönd innan EES:
Á neðangreindri slóð er hægt að nálgast upplýsingar um aðildarlönd EES.
http://europa.eu/abc/european_countries/index_en.htm
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