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Skráning í trúfélag og lífsskoðunarfélag eða skráning utan
trúfélaga og lífsskoðunarfélaga (yngri en16 ára)

Athugið að skráning í trúfélag og lífsskoðunarfélag eða skráning utan trúfélaga og lífsskoðunarfélaga í þjóðskrá hefur einungis áhrif á það hvernig framlög frá
ríkinu skiptast á milli þeirra. Trúfélög og/eða lífsskoðunarfélög geta haft eigin reglur um inngöngu eða afskráningu, en þær reglur eru óháðar skráningu í þjóðskrá.
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Trúfélag eða lífsskoðunarfélag sem skráð hefur verið eftir útgáfu eyðublaðsins Heiti þess:

Skráning utan trúfélaga eða lífsskoðunarfélaga
Ótilgreint

Trúfélag eða lífsskoðunarfélag sem er ekki viðurkennt hér á landi. Tilkynnandi vill ekki standa utan trúfélaga eða lífsskoðunarfélaga eða vill
ekki að upplýsingar séu skráðar.
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Skráning í trúfélag og lífsskoðunarfélag eða skráning utan
trúfélaga og lífsskoðunarfélaga (yngri en16 ára)
Skil á eyðublaði

Ef skilað er rafrænt: Ef forsjármenn eru tveir þarf ekki að undirrita tilkynninguna. Í stað þess þurfa þeir að senda inn sama eyðublaðið rafrænt. Ef
barnið er 12 ára eða eldra þarf að prenta útfyllt eyðublað og skanna það inn með undirritun barnsins. Skannaða skjalið skal sent sem fylgiskjal
með rafrænt útfylltu eyðublaði annars forsjármannsins. Farið í netskil á vefnum til að skila rafrænt.
Ef ekki er skilað rafrænt: Ef forsjármenn eru tveir, skulu þeir báðir undirrita tilkynninguna. Ef barnið er 12 ára eða eldra er nauðsynlegt að barnið
undirriti líka. Eyðublaðið skal sent í bréfpósti til Þjóðskrár Íslands. Ef eyðublaðið er sent í bréf- eða tölvupósti þá þarf að fylgja með afrit af skilríki (ökuskírteini,
vegabréfi eða viðurkenndu ferðaskilríki).

Barn eldra en 12 ára. Ef barn er eldra en 12 ára þá þarf það sjálft að undirrita tilkynninguna.
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Rafræn skil í gegnum netskil á Ísland.is, þá þarf ekki undirskrift
Fylgið eftirfarandi skrefum:

?
Vista útfyllt eyðublað á tölvunni minni
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