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Málsnr.:
Móttökudagur:

BEIÐNI UM FRESTUN EÐA NIÐURFELLINGU
ÁLAGNINGAR VANRÆKSLUGJALDS
skv. reglugerð nr. 8/2009 um skoðun ökutækja

Útgáfa: 1.0
Dags. útg.:21.07.2011

TIL SÝSLUMANNSINS Í BOLUNGARVÍK
Fastanúmer ökutækis:
Skráður eigandi ökutækis eða umráðamaður ef hann er annar en eigandi:
Nafn:

Kennitala:

Lögheimili:

Póstnúmer og staður:

Netfang:
Sími:

Undirritaður fer þess á leit að álagning vanrækslugjalds á ofanskráð ökutæki verði felld niður eða henni frestað.
[Athugið: Tilgreina þarf ástæðu beiðninnar með því að haka við það sem við á. Skila skal beiðni innan tveggja mánaða frá álagningu.
Eftirtalin atriði varðandi a) ökutækið og b) skráðan eiganda eða umráðamann eru að jafnaði ekki gild ástæða frestunar eða niðurfellingar
álagningar vanrækslugjalds:
a) Bilun ökutækis, ökutæki í viðgerð, ökutæki ekki í notkun en skráð í umferð. Skortur á varahlutum getur aðeins leitt til frestunar
álagningar ef færa á ökutækið í endurskoðun eftir aðalskoðun.
b) Bágur fjárhagur eiganda eða umráðamanns, hann hafi fengið greiðsluaðlögun, honum ekki kunnugt um reglur um álagningu
vanrækslugjalds eða ekki getað fært ökutæki til skoðunar vegna fjarveru.]

1.

Ökutækið er utan Íslands en innan evrópska efnahagssvæðisins og fékk gilda skoðun þar áður en gjaldið var lagt á.
Staðfesting skoðunarstofu eða Umferðarstofu á að gild skoðun hafi farið fram fylgi.

2.

Skráning ökutækis eða aðrar upplýsingar sem álagning gjaldsins byggir á eru ekki réttar. (Færið skýringar í reit 8 ef þarf).

3.

Vegna a) aldurs (75 ára og eldri), b) örorku eða c) langvinnra veikinda eiganda/umráðamanns (lengur en síðustu 20 daga fyrir
álagningu gjaldsins) var eða verður ekki við komið að færa ökutækið til skoðunar innan tilskilins tíma (læknisvottorð eða
önnur samsvarandi staðfesting fylgi eftir því sem við á).

4.

Eigandi/umráðamaður ökutækis er látinn. Undirritist af fyrirsvarsmanni dánarbús eða sýslumanni.

5.

Meira en 80 km til næstu skoðunarstöðvar sem veitir fullnægjandi skoðun fyrir það ökutæki sem um ræðir (miðað er við
lögheimili eiganda eða umráðmanns).

6.

Ófærð (vegir skulu hafa verið ófærir a.m.k. síðustu tvær vikur fyrir álagningu gjaldsins). Miðast við lögheimili.

7.

Ekki unnt að fá endurskoðun vegna skorts á varahlutum (á ekki við um aðalskoðun). (Heimilt er að fresta í einn mánuð).
Aðrar sérstakar ástæður. Rökstuðningur eða skýringar (færist á sér skjal ef rými hér dugir ekki):

8.

Gögn sem fylgja:

Staðfesting:
Staður og dagsetning:

Undirskrift eiganda/umráðamanns:

Skila má skjalinu/eyðublaðinu rafrænt og þarf þá ekki að undirrita það. Hlaðið því niður af vefnum (ekki opna í vafra), fyllið út,
vistið á tölvunni og farið í netskil á vefnum.
Ef eyðublaðinu er ekki skilað rafrænt skal það undirritað og sent ásamt gögnum í bréfpósti, faxi eða innskannað í tölvupósti til
sýslumannsins í Bolungarvík, Aðalstræti 12, 415 Bolungarvík, fax 456 7573, netfang vanraekslugjald@syslumenn.is
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