Beiðni um skráningu barns sem
fætt er erlendis í þjóðskrá
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Dags. útg. 12.12.2014

Athugið: Eyðublað þetta gildir einungis um skráningu barna sem eru fædd erlendis í þjóðskrá og eiga sjálfkrafa rétt á íslensku ríkisfangi,
þar með talin börn sem eru ættleidd erlendis frá á grundvelli íslenskra ættleiðingaleyfa (börn eldri en 12 ára fá ekki íslenskt ríkisfang við
ættleiðingu). Í tilvikum þar sem barn á ekki sjálfkrafa rétt á íslensku ríkisfangi þarf að sækja um veitingu ríkisfangs til Útlendingastofnunar,
t.d. í tilvikum þar sem ógift erlend kona eignast barn erlendis með íslenskum manni eða þegar barn er ættleitt erlendis á grundvelli
erlendra ættleiðingarleyfa. Útlendingastofnun upplýsir Þjóðskrá Íslands um veitingu íslensks ríkisfangs og sækir jafnframt um kennitölu og
þar með skráningu í þjóðskrá.
Börn fædd á Íslandi eru skráð á grundvelli fæðingartilkynningar frá heilbrigðisstofnunum og gildir þetta eyðublað því ekki um þau.

Barn
Fullt nafn barns

Fæðingardagur

Fæðingarstaður / land

Kyn

Drengur
Stúlka

Heimilisfang

Flutningsdagur til Íslands (ef við á)

Ástæður nýskráningar
Ættleiðing barns erlendis frá

Íslendingur sem er fæddur erlendis

Fylgiskjöl

Fylgiskjöl

Frumrit af fæðingarvottorði. Sjá kröfur sem gerðar eru til
erlendra skjala á vef Þjóðskrár Íslands, skra.is
Löggilt þýðing fæðingarvottorðs ef það er ekki á ensku eða
norðurlandatungumáli.
Ef foreldrar eru ekki skráðir í hjúskap eða sambúð í þjóðskrá á Íslandi
þá þarf:

Forsamþykki vegna ættleiðingar
Vegabréf barns
Vegabréfsáritun
Fæðingarvottorð
Staðfesting erlendra yfirvalda um ættleiðingu
Ef óskað er nafnbreytingar samhliða ættleiðingu þá þarf eyðublað:

Staðfestingu á feðrun barnsins ef hún liggur ekki þegar fyrir.

A-104 Nafnbreyting - eiginnafn/nöfn eða millinafn. Barn yngra
en 18 ára

Forsjárvottorð ef annað foreldrið stendur að umsókn um
nýskráningu

A-108 Beiðni um breytingu á kenninafni barns yngra en 18 ára
Annað, tilgreinið

Annað, tilgreinið

Foreldri 1
Fullt nafn

Kennitala / fæðingardagur

Lögheimili

Hjúskaparstaða
Lögskilin(n)

Ekkja(ekkill)

Sími

Foreldri 2
Fullt nafn

Kennitala / fæðingardagur

Lögheimili

Hjúskaparstaða

Sími

Sími/Tel. (+354) 515 5300
skra@skra.is / www.skra.is

Skráð sambúð

Skilin(n) að borði og sæng

Ríkisfang

Lögskilin(n)

Þjóðskrá Íslands

Gift(ur)

Ógift(ur)

Netfang

Netfang

Fæðingarstaður/land

Fæðingarstaður/land

Ógift(ur)
Ekkja(ekkill)

Gift(ur)

Skráð sambúð

Skilin(n) að borði og sæng

Ríkisfang

Borgartúni 21
105 Reykjavík

Hafnarstræti 107
600 Akureyri

Upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga hjá Þjóðskrá Íslands er að finna á skra.is
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Ef annar en foreldrar biður um skráningu skal fylla út neðangreint
Fullt nafn

Kennitala án bandstriks

Lögheimili

Póstnúmer

Sími 1

Netfang

Sveitarfélag

Sími 2

Fylgiskjöl
Vottað umboð foreldra barnsins ásamt afritum af skilríkjum þeirra (ökuskírteini, vegabréf eða viðurkennt ferðaskilríki)

Tilgreinið tengsl við barnið

Staðfesting og undirritun
Staður og dagsetning

Staður og dagsetning

Nafn

Nafn

Undirskrift

Undirskrift

Leiðbeiningar
Afhending beiðnar: Ef eyðublaðið er sent í bréfpósti þá þarf að fylgja með afrit af skilríki (ökuskírteini, vegabréfi eða viðurkenndu
ferðaskilríki). Framvísa þarf skilríkjum ef eyðublaðinu er skilað í eigin persónu.
Frumrit: Fylgiskjöl þurfa að berast í frumriti
Þriðji aðili: Ef þriðji aðili sækir um nýskráningu fyrir barn þá þarf vottað umboð foreldra barnsins ásamt afritum af skilríkjum þeirra að fylgja
beiðninni (ökuskírteini, vegabréf eða viðurkennt ferðaskilríki)

Þjóðskrá Íslands

Sími/Tel. (+354) 515 5300
skra@skra.is / www.skra.is

Borgartúni 21
105 Reykjavík

Hafnarstræti 107
600 Akureyri
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