Beiðni um skráningu

á notkunarflokki ökutækis

Verksmiðjunúmer: (Ef fastanúmeri hefur ekki verið úthlutað)

Fastanúmer

Umsækjandi: Eigandi eða umráðamaður ökutækis

Kennitala

Heimilisfang

Póstnúmer og staður

Tölvupóstfang

Símanúmer

Almenn notkun: Heimilt er að skrá ökutæki í notkunarflokkunum „ökutækjaleiga”, „fornbifreið” eða „fornbifhjól”
til almennrar notkunar án sérstakrar skoðunar á skoðunarstofu.
Ökutækjaleiga: Ökutæki sem eru seld á leigu í atvinnuskyni til mannflutninga án ökumanns skulu skráð í
notkunarflokkinn ökutækjaleiga.
Fornbifreið: Bifreið sem ekki er ætluð til almennrar notkunar og telst vera safngripur og er eða verður að minnsta
kosti 25 ára á almanaksárinu. Athugið að bifreið skal hafa lokið aðalskoðun áður en notkunarflokki er breytt.
Fornbifhjól: Bifhjól sem ekki er ætlað til almennrar notkunar og telst vera safngripur og er eða verður að minnsta
kosti 25 ára á almanaksárinu. Athugið að bifhjól skal hafa lokið aðalskoðun áður en notkunarflokki er breytt.
Færa þarf ökutæki til breytingaskoðunar á skoðunarstofu svo unnt sé að skrá ökutækið í annan notkunarflokk en tilgreindur
er hér fyrir ofan.

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 og staður
Undirskrif eiganda eða umráðamanns

US.115

01.2021

Ég undirritaður óska eftir því að ofangreint ökutæki verði skráð í ofangreindan notkunarflokk (nauðsynlegt að merkja við). Ég
lýsi því yfir að ökutækið uppfyllir þær reglur er gilda um viðkomandi notkunarflokk:

• Fyrir breytingu á notkunarflokki er innheimt gjald fyrir breytingaskráningu skv. gjaldskrá Samgöngustofu kr. 513.

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:__________________________
Kreditkortanúmer:

Ath. Aðeins er hægt að framkvæma símgreiðslu með kreditkortum

Gildistími:
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