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Vinsamlegast skrifið skýrt og greinilega eða vélritið

Póstnúmer Staður

Tilgangur félagsins samkvæmt félagssamning

Netfang Stofndagur

Aðalstarfsemi

Félagsmenn (nafn, kennitala, lögheimili)

Aðalstjórn, varastjórn (nafn, kennitala, lögheimili), sé hún kosin

Formaður stjórnar

Ef ekki er pláss fyrir alla stjórnarmeðlimi eða félagsmenn má nota eigið fylgiblað

Staðfesting stjórnarmanna og rithandarsýnishorn

Meðstjórnendur

Varastjórn

Netfang

Nafn

Sendandi



Firmaritun sbr. ákvæði í félagssamningi 

Prókúruruhafar (nafn, kt., heimilisfang) Staðfesting prókúruhafa og rithandarsýnishorn

Staðfesting endurskoðanda/skoðunarmanns

Er félagið sjálfstæður skattaðili?

Já

Endurskoðendur eða skoðunarmenn (nafn, kt., heimilisfang) séu þeir kosnir.

Endurskoðandi (þ.e. lögg. endursk., eða lögg. endurskoðunarfirma)

Framkvæmdastjóri (nafn, kt., heimilisfang), sé hann ráðinn Staðfesting framkvæmdastjóra og rithandarsýnishorn

Skoðunarmaður

Varaskoðunarmaður

Nei

Framangreint nafn félagsins er skráð með þeim fyrirvara að það brjóti ekki í bága við rétt annarra til nafnsins. 
Undiritaðir félagsmenn skuldbinda sig til að hlutast til um nafnabreytingu, komi í ljós við nánari athugun að 
nafn félagsins fái ekki samrýmst betri rétti annarra. Fyrirtækjaskrá áskilur sér rétt til að taka nafn af skrá ef 
svo er og félagsmenn skirrast við að láta breyta nafni að kröfu skrárinnar.

Fylgiskjöl:
- Félagssamningur, undirritaður af öllum félagsmönnum
- Stofnfundargerð, sé stjórn og/eða endurskoðandi kosinn og/eða framkvæmdastjóri ráðinn.

Undirritun allra félagsmanna

Skráningargjald 95.500 kr. staðgreiðist eða leggist inn á reikning: 
Skatturinn, kt. 540269-6029. Bankareikningur 0515-26-723000. 

Kvittun þarf að fylgja.

Tilkynningu skal senda til Skattsins, Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík, 
sími 442 1250, fyrirtaekjaskra@skatturinn.is

Staður og dagsetning
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