Tilkynning um eigendaskipti
vinnuvélar / tækis / lyftu
Afhenda skal Vinnueftirliti ríkisins frumrit tilkynninga um eigendaskipti að vinnuvél/tæki/lyftu
Skráningarnúmer vinnuvélar / tækis / lyftu:

Tegund vinnuvélar / tækis / lyftu:

Nafn seljanda:

Nafn kaupanda:

Kennitala seljanda:

Kennitala kaupanda:

Heimili seljanda:

Heimili kaupanda:

Póstnúmer og sveitarfélag seljanda:

Póstnúmer og sveitarfélag kaupanda:

Undirskrift seljanda

Dags. kaupsamnings:

Undirskrift kaupanda

Vitundavottur að undirskrift seljanda

Kt.

Vitundavottur að undirskrift kaupanda

Kt.

Gjald er tekið fyrir eigendaskipti á vinnuvélum, tækjum og lyftum öðrum en bíla-, fólks- og vörulyftum.
Eigendaskipti verða framkvæmd þegar greiðsla hefur borist.
Gjald fyrir skráningu eigendaskipta er gefið upp á heimasíðu Vinnueftirlitsins - www.vinnueftirlit.is
og greiðist á reikning nr. 0303-13-1114 kt. 420181-0439
Ef greitt er í heimabanka skal setja skráningarnúmer vélar í reitinn "Tilvísun"
Leiðbeiningar við tilkynningu á eigendaskiptum að vinnuvél/tæki/lyftu
Tilkynning eigendaskipta:
Seljandi og kaupandi bera báðir ábyrgð á tilkynningu eigendaskipta.
Aðilum er bent á að halda eftir eintaki af tilkynningunni með því að ljósrita frumritið eða undirrita aukaeintök.
Móttaka og skráning eigendaskipta:
Tilkynningu um eigendaskipti skal framvísa hjá Vinnueftirliti ríkisins í Reykjavík eða hjá svæðisskrifstofum Vinnueftirlitsins.
Undirritun:
Seljandi, kaupandi skulu sjálfir undirrita tilkynninguna. Ef undirritað er fyrir þeirra hönd skal umboð fylgja tilkynningu.
Framkvæmdastjóri eða prókúruhafi skulu undirrita fyrir hönd lögaðila (miðað er við skráningu í Fyrirtækjaskrá).
Vitundavottar:
Votta þarf undirskrift seljanda og kaupanda og má sami aðili ekki votta fyrir báða.
Vottar skulu rita nafn sitt og kennitölu og vera orðnir 18 ára.
Starfsmönnum Vinnueftirlitsins er óheimilt að votta undirskrift seljanda og/eða kaupanda.
Eigendaskipti vegna andláts eiganda:
Við eigendaskipti vegna andláts skulu allir erfingjar, eða maki sem hefur búsetuleyfi, undirrita tilkynningu um eigendaskipti.
Með tilkynningunni skal framvísa búsetuleyfi, einkaskiptaleyfi, eignaskiptagerð eða yfirlýsingu sýslumanns og svo skulu öll þessi skjöl
vera staðfest af sýslumanni. Ef tilteknum aðila hefur verð veitt umboð til undirritunar fyrir hönd erfingja eða maka skal framvísa umboði.
Skráningu hafnað:
Ef tilkynning er ekki fullnægjandi eða einhverjum skilyrðum ekki fullnægt eru eigendaskipti ekki skráð.
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