V-920
Útg. 2.1
08.03.2021

Umsókn um útgáfu nafnskírteinis – ENGLISH ON THE OTHER SIDE
Umsókninni þurfa að fylgja tvær passamyndir, stærð 35x45 mm. Passamyndirnar mega ekki vera eldri en 6 mánaða og skulu vera
prentaðar á endingargóðan ljósmyndapappír og skal bakgrunnur vera hvítur eða grár. Andlit skal vera án aukahluta eins og
sólgleraugna, húfa eða hatta, vísa beint fram og fylla út í 2/3 hluta myndflatar. Framvísa þarf löggildum persónuskilríkjum. Löggild
persónuskilríki eru íslenskt ökuskírteini, vegabréf eða önnur viðurkennd ferðaskilríki. Ef umsækjandi á ekki löggild persónuskilríki
þá þurfa tveir vottar að vera viðstaddir á umsóknarstað og undirrita umsóknina og framvísa löggildum persónuskilríkjum.
Fullt nafn

Kennitala

Netfang

Símanúmer

Hefur þú fengið nafnskírteini áður?

Já

Nei

Vinsamlegast veljið afhendingarmáta
Sótt til Þjóðskrár Íslands

Ljósmynd
35x45 mm
Sent í pósti á lögheimili

Sótt til sýslumannsembættis

Undirskrift umsækjanda
Sé um að ræða umsókn fyrir barn yngra en 18 ára þá þurfa forsjáraðilar að undirrita umsóknina

Undirskrift og kennitala forsjáraðila 1

Undirskrift og kennitala forsjáraðila 2

Vottar
Vottar þurfa að vera tveir og viðstaddir á umsóknarstað. Þeir þurfa að hafa náð 18 ára aldri auk þess að eiga lögheimili á
Íslandi. Við undirrituð, sem framvísað höfum löggildum persónuskilríkjum okkar, vottum hér með að viðlagðri ábyrgð að sá sem
undirritar ofangreinda umsókn með nafni sínu er sami einstaklingar og meðfylgjandi myndir eru af.
Fullt nafn þess sem vottar

Fullt nafn þess sem vottar

Kennitala

Kennitala

Staður

Dagsetning

Staður

Undirskrift votts

Dagsetning

Undirskrift votts

Útfyllist af starfsfólki Þjóðskrár Íslands/sýslumannsembættis

Stimpill móttöku

Afrit af löggildum skilríkjum votta skulu fylgja umsókn
Vottur 1:

Vegabréf

Vottur 2:

Vegabréf

Ökuskírteini

Ökuskírteini

Nafnskírteini

Nafnskírteini

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Stimpill útgáfu

Borgartún 21
105 Reykjavík

Hafnarstræti 107
600 Akureyri

515 5300
skra@skra.is

skra.is
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Application for the issuance of an Icelandic ID card – ÍSLENSKA Á HINNI HLIÐINNI
Two passport photos must accompany the application, size 35x45 mm. The passport photos cannot be older than 6 months and
must be printed on a long-lasting photographic paper and the background shall be white or grey. Face should be without
accessories, such as sunglasses, hats or beanies, straight forward and cover 2/3 of the photographic square. Valid ID credentials
must be presented. Valid ID credentials are Icelandic driver’s license, passport or other valid travel ID’s. If the applicant is unable to
present valid ID credentials then two witnesses need to be present at the application place and sign the application and present
valid ID credentials.
Full name

ID number

E-mail

Telephone number

Have you been issued an Icelandic ID card before?

Yes

No

Please choose a form of delivery
Collected at Registers Iceland

Photograph
35x45 mm
Sent by post to domicile

Collected at the District Commissioner

Applicant’s signature

If the applicant is a child under the age of 18 then custodians need to sign the application.

Signature and ID number custodian 1

Signature and ID number custodian 2

Witnesses
Two identifying witnesses are needed. They must be at least 18 years old and be registered with a legal domicile in Iceland.
We the undersigned, having presented our valid ID credentials, hereby affirm that the person who has signed the application
is the same as in the attached photographs.
Full name of witness

Full name of witness

ID number

ID number

Place

Date

Place

Witness’ signature

Date

Witness’ signature

To be filled in by Registers Iceland / District commissioner

Stimpill móttöku

Afrit af löggildum skilríkjum votta skulu fylgja umsókn
Vottur 1:

Vegabréf

Vottur 2:

Vegabréf

Ökuskírteini

Ökuskírteini

Nafnskírteini

Nafnskírteini

Þjóðskrá Íslands
Registers Iceland

Stimpill útgáfu

Borgartún 21
105 Reykjavík

Hafnarstræti 107
600 Akureyri

515 5300
skra@skra.is

skra.is

