Umsókn um tímabundið atvinnuleyfi vegna náms
Application for Work Permit for an Student
Samkvæmt 13. gr. laga nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga
According to Art 13 of the Act no 97/2002 on Foreign nationals
rights on to Work

Vinnumálastofnun
Directorate of Labour

Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 150 Reykjavík,
Sími: 515 4800, bréfsími: 511 2520, www.vinnumalastofnun.is

Sendist Útlendingastofnun
Deliver to the Icelandic Directorate of Immigration
Skógarhlíð 5, 105 Reykjavík
Sími/tel.: 510 5400. Fax: 562 3375

Tegund umsóknar / Type of application
Nýtt leyfi / First or new
Framlenging / Extension
Upplýsingar um umsækjanda / Information about applicant
Eiginnöfn / First name(s)

Kenninafn / Surname

Kennitala / ID No.

Lögheimili / Address

Póstnúmer / Postal code

Sími / Telephone
Kyn / Sex
Karl / Male

Kona / Female

Ástæður umsóknar / Reason for application

Upplýsingar um nám við íslenskan skóla / Information on studies in Iceland
Nafn skóla / Name of the school
Kennitala / ID No.

Staður / Place

Lögheimili / Address
Námsgrein / Course of study
Námstími / Duration of study

Vottorð skóla um innritun / School´s registration certificate

20
Sta ður / P la c e

D a gs e tning / D a te

U nd irs krift / S igna ture

Afgreiðsla:
Atvinnuleyfi veitt til:

Synjað

Dvalarleyfi

Synjað

P08.05.106 – Gutenberg

Móttökudagur

13. gr.
Tímabundið atvinnuleyfi vegna náms.

Heimilt er að veita tímabundið atvinnuleyfi vegna starfa útlendings sem stundar nám hér á landi. Skilyrði fyrir veitingu
atvinnuleyfis samkvæmt ákvæði þessu eru m.a. eftirfarandi:
a. skilyrði c- og d-liðar 1. mgr. 7. gr. séu uppfyllt og
b. útlendingi hafi verið veitt dvalarleyfi vegna náms samkvæmt lögum um útlendinga.
Atvinnuleyfi sem veitt er samkvæmt ákvæði þessu skal að jafnaði ekki veitt til lengri tíma en sex mánaða í senn en þó aldrei til
lengri tíma en sem nemur gildistíma dvalarleyfis vegna náms samkvæmt lögum um útlendinga. Heimilt er að framlengja það
meðan á námstíma stendur og skilyrðum 1. mgr. er fullnægt. Enn fremur er það skilyrði framlengingar atvinnuleyfisins að
atvinnurekandi hafi staðið skil á staðgreiðslu skatta sem og tryggingagjaldi lögum samkvæmt vegna starfa útlendingsins.
Þegar útlendingur hefur lokið námi við íslenskan skóla sem felur í sér háskóla-, iðn-, list- eða tæknimenntun er heimilt að veita
atvinnuleyfi skv. 1. mgr. 8. gr. vegna tiltekins starfs er tengist menntun hans. Er þá heimilt að víkja frá skilyrðum d- og e-liðar 1.
mgr. 7. gr., sbr. a-lið 1. mgr. 8. gr.
Dveljist útlendingur hér á landi á grundvelli dvalarleyfis samkvæmt lögum um útlendinga er heimilt að sækja um atvinnuleyfi
samkvæmt ákvæði þessu þegar hann er staddur á landinu.
Atvinnuleyfi samkvæmt ákvæði þessu getur ekki orðið grundvöllur óbundins atvinnuleyfis skv. 17. gr.

