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Beiðni um skráningu EES- eða EFTA-borgara í þjóðskrá til lengri
tíma en þriggja mánaða
Gildissvið
Ríkisborgurum ríkja sem eiga aðild að samningunum um EES og EFTA ber að fylla út eyðublaðið þegar dvöl er til lengri tíma en þriggja
mánaða. Eyðublaðið gildir bæði sem lögheimilisskráning og umsókn um kennitölu ef við á. Sé dvöl til skemmri tíma og aðili á ekki
kennitölu, skal nota eyðublað A-263 (íslenska) / A-262 (enska), beiðni um skráningu og úthlutun kennitölu til erlends ríkisborgara.
Ríkisborgarar frá Danmörku, Finnlandi, Færeyjum, Grænlandi, Noregi og Svíþjóð sem ætla að dvelja á Íslandi lengur en í sex mánuði skulu
nota eyðublað A-257, flutningstilkynning frá Norðurlöndum til Íslands.
Skráningin nær til ríkisborgara frá:
Austurríki, Belgíu, Bretlandi, Búlgaríu, Eistlandi, Frakklandi, Grikklandi, Hollandi, Írlandi, Ítalíu, Kýpur, Lettlandi, Liechtenstein, Litháen,
Lúxemborg, Möltu, Portúgal, Póllandi, Rúmeníu, Spáni, Slóvakíu, Slóveníu, Sviss, Tékklandi, Ungverjalandi og Þýskalandi.

1. Persónuupplýsingar
Eiginnafn/nöfn og millinafn

Fæðingardagur (dd.mm.áááá)

Fæðingarland
Kyn

Karl

Kona

Börn

Já

Nei

Erlent persónunúmer

Ríkisfang

Hjúskaparstaða

Kenninafn/nöfn

Ógift(ur)

Gift(ur)

Skilin(n) að borði og sæng

Lögskilin(n)

Í sambúð

Ekkja(ekkill)

Netfang

Staðfest samvist*
* Staðfest samvist telst hjúskapur
samkvæmt íslenskum lögum.

Sími 1

Sími 2

2. Síðasta skráða lögheimili/ aðsetur erlendis
Staður (sveitarfélag) / póstnúmer

Land

Kennitala í því landi sem þú varst síðast skráð/ur

Heimilisfang (gata / húsnúmer), íbúð (númer / hæð)

3. Koma til Íslands
Skráning á komudegi til Íslands í þjóðskrá miðast almennt við móttökudagssetningu fullnægjandi umsóknar, þ.e. að umsóknin sé rétt fyllt út og öll fylgiskjöl
hafi borist. Lögheimilisskráning er almennt ekki afturvirk.

Komudagur (dd.mm.áááá)

Hefur þú áður búið á Íslandi? Ef já: Síðasta dvöl var frá-til (dd.mm.áááá)
Já

Nei
Tilgreindu íslenska kennitölu ef við á

4. Lögheimili á Íslandi
Lögheimili manns er sá staður þar sem hann hefur fasta búsetu. Húsnæðið þarf að vera samþykkt sem íbúðarhúsnæði. Fjölskylda þarf að hafa sama
lögheimili. ATH! Staðfesting eða höfnun á skráningu verður send á heimilisfangið sem umsækjandi gefur upp hér að neðan.

Heimilisfang (gata / húsnúmer), íbúð (númer / hæð)

Nafn húsráðanda / húseiganda

Póstnúmer og staður

Kennitala húsráðanda / húseiganda Símanr. húsráðanda/húseiganda

Bls. af

5. Maki sem flytur með
Athugið: Maki sem flytur með þarf einnig að sækja um skráningu í þjóðskrá á eyðublaði A-261. Tilgreina skal hvort aðilar eru í hjúskap eða óvígðri
sambúð. Staðfest samvist telst hjúskapur samkvæmt íslenskum lögum.

Eiginnafn/nöfn og millinafn

Fæðingardagur (dd.mm.áááá)

Kenninafn/nöfn

Erlent persónunúmer

Fæðingarland

Ríkisfang

6. Börn (niðjar) yngri en 21 árs sem flytja með umsækjanda
Athugið: Barn sem flytur með umsækjanda þarf einnig að sækja um skráningu í þjóðskrá á eyðublaði A-261.
Tilgreina þarf öll börn undir 21 árs sem flytja með umsækjanda til landsins.

Barn 1
Eiginnafn/nöfn og millinafn

Kenninafn/nöfn

Kyn

Karl
Kona

Fæðingardagur (dd.mm.áááá)

Erlent persónunúmer

Barn 2
Eiginnafn/nöfn og millinafn

Fæðingarland

Ríkisfang

Kenninafn/nöfn

Kyn

Karl
Kona

Fæðingardagur (dd.mm.áááá)

Erlent persónunúmer

Barn 3
Eiginnafn/nöfn og millinafn

Fæðingarland

Ríkisfang

Kenninafn/nöfn

Kyn

Karl
Kona

Fæðingardagur (dd.mm.áááá)

Erlent persónunúmer

Barn 4
Eiginnafn/nöfn og millinafn

Fæðingarland

Ríkisfang

Kenninafn/nöfn

Kyn

Karl
Kona

Fæðingardagur (dd.mm.áááá)

Erlent persónunúmer

Fæðingarland

Ríkisfang

7. Foreldrar umsækjanda (eða forráðamenn) ef umsækjandi er yngri en 18 ára
Móðir / forráðamaður
Eiginnafn/nöfn

Faðir / forráðamaður
Eiginnafn/nöfn

Kenninafn/nöfn

Kenninafn/nöfn

Fæðingardagur (dd.mm.áááá)

Erlent persónunúmer

Fæðingardagur (dd.mm.áááá)

Erlent persónunúmer

Fæðingarland

Ríkisfang

Fæðingarland

Ríkisfang

Búsetuland

Búsetuland
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8. Ástæða umsóknar - Hakið einungis í einn reit hér fyrir neðan og merkið við fylgiskjöl
Fylgiskjöl skulu vera í frumriti og auk þess þurfa að fylgja með þýðingar yfir á íslensku eða ensku sem gerðar eru af löggiltum skjalaþýðendum. Nánari
upplýsingar um kröfur sem Þjóðskrá Íslands gerir til erlendra gagna eru á vefnum www.skra.is. Móttökuaðili skal stimpla öll afrit þannig að ljóst sé að um
ljósrit af frumgagni sé að ræða. Gögn sem staðfesta framfærslu eða atvinnu mega ekki vera eldri en tveggja vikna, önnur gögn mega almennt ekki vera eldri
en sex mánaða. Athugið að í vissum tilvikum gæti þurft að leggja fram fleiri gögn en hér eru talin.

a) Launþegi / starfsmaður hjá íslenskum lögaðila.
Ráðningarsamningur. Ráðningarsamningur verður að vera dagsettur innan tveggja vikna frá
dagsetningu umsóknar. Ef samningur er eldri þá er hægt að leggja fram eyðublað A-265.

Annað af eftirtöldu:

Staðfesting frá vinnuveitanda vegna EES / EFTA umsóknar, eyðublað A-265.
Ráðningarsamningur eða staðfesting vinnuveitanda á eyðublaði A-265 þarf að innihalda upplýsingar um heildarlaun (eða
tímakaup), starfshlutfall, starfslýsingu og tímabil ráðningar. Ráðningartími má ekki vera skemmri en þrír mánuðir frá móttöku
dagsetningu umsóknar.

b) Einstaklingur með framfærslueyri (þ.m.t. sjálfboðaliðar með eigin framfærslu og AuPair).
Staðfesting á lífeyrisgreiðslum / bótagreiðslum og tímabili þeirra frá upprunalandi.

Annað af eftirtöldu:

Gögn sem staðfesta framfærslugetu til að minnsta kosti þriggja mánaða, til dæmis bankayfirlit.
Staðfesting á sjúkratryggingu frá heimalandi, frá Sjúkratryggingum Íslands eða staðfesting á sjúkratryggingu sem nær til allra
þátta sem umsækjandi myndi njóta eftir íslenskum lögum.
Samningur á milli umsækjanda og viðurkenndra sjálfboðasamtaka eða AuPair vinnuveitanda ef við á.

c) Eigin atvinnurekandi.
Skila þarf inn að
minnsta kosti tvennu
af eftirtöldu:

Afrit af umsókn um skráningu lögaðila til Ríkisskattstjóra / Vottorð úr fyrirtækjaskrá.
Ársreikningur síðasta árs.
Nánari gögn um starfsemina, svo sem reikningar, kvittanir fyrir rekstrarútgjöldum, húsaleigusamningur,
tilgreinið:

d) Þjónustuveitandi eða þjónustuþiggjandi.
Gögn sem tilgreina tegund þjónustu, tímabil og hvernig greiðslum er háttað.
Annað af eftirtöldu:

Staðfesting þjónustubeiðanda.
Staðfesting þjónustuþiggjanda.

e) Nemandi.
Skólavottorð frá viðurkenndri menntastofnun.
Gögn sem staðfesta framfærslu til amk þriggja mánaða, til dæmis framfærsluyfirlýsing, staðfesting á námsstyrk eða bankayfirlit.
Framfærsluyfirlýsing skal vera undirrituð af framfærsluaðila og vottuð af tveimur vitundarvottum. Afrit af skilríki framfærsluaðila
þarf að fylgja umsókn.
Staðfesting á sjúkratryggingu frá heimalandi, frá Sjúkratryggingum Íslands eða staðfesting á sjúkratryggingu sem nær til allra
þátta sem umsækjandi myndi njóta eftir íslenskum lögum.

f) Maki.
Staðfesting á sjúkratryggingu frá heimalandi, frá Sjúkratryggingum Íslands eða staðfesting á sjúkratryggingu sem nær til allra
þátta sem umsækjandi myndi njóta eftir íslenskum lögum.
Athugið að ekki þarf staðfestingu á sjúkratryggingu ef maki er með dvalarleyfi á grundvelli liðs a, c eða d.
Ef gift/giftur:

Hjúskaparvottorð.
Gögn sem staðfesta framfærslu til amk þriggja mánaða. Hjón eru framfærsluskyld hvort við annað.

Ef sambúðarmaki:

Ath. Ef ætlunin er að búa saman á Íslandi en aðilar hafa ekki áður verið í sambúð þá er ekki unnt að sækja um
heimild til dvalar á grundvelli þess að vera sambúðarmaki.
Vottorð um skráða sambúð eða gögn sem sýna fram á sameiginlegt lögheimili erlendis t.d.
sameiginlegir bankareikningar, tryggingar eða reikningar á nafni beggja aðila sem sendir voru á
sameiginlegt lögheimili.
Vottorð um hjúskaparstöðu sem sýnir að aðilar séu ógiftir og uppfylli skilyrði til sambúðarskráningar.
Vottorðið má ekki vera eldra en 6 mánaða frá móttöku dagsetningu umsóknar.
Eyðublað A-201, skráning sambúðar í þjóðskrá.
Yfirlýsing framfærsluaðila um að hann taki að sér framfærslu og gögn sem sýna framfærslugetu.
Framfærsluyfirlýsing skal vera undirrituð af framfærsluaðila og vottuð af tveimur vitundarvottum. Afrit af
skilríki framfærsluaðila þarf að fylgja umsókn.
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g) Niðji/barn EES- eða EFTA útlendings, sem dvelur hér á landi og/eða maka hans, ef niðjinn er yngri en 21 árs eða
á framfæri viðkomandi. Forsjármenn þurfa að vera komnir með lögheimili í þjóðskrá til að geta skráð barn.
Fæðingarvottorð.
Forsjárvottorð. Forsjárvottorð verður að vera dagssett innan þriggja mánaða m.v. móttöku dagsetningu umsóknar.
Yfirlýsing framfærsluaðila um að hann taki að sér framfærslu og gögn sem sýna framfærslugetu. Á einungis við ef niðjinn er
18 ára eða eldri, ekki þarf að sýna fram á framfærslugetu vegna barna yngri en 18 ára.
Framfærsluyfirlýsing skal vera undirrituð af framfærsluaðila og vottuð af tveimur vitundarvottum. Afrit af skilríki framfærsluaðila
þarf að fylgja umsókn.
Staðfesting á sjúkratryggingu frá heimalandi, frá Sjúkratryggingum Íslands eða staðfesting á sjúkratryggingu sem nær til allra
þátta sem umsækjandi myndi njóta eftir íslenskum lögum.
Athugið að ekki þarf staðfestingu á sjúkratryggingu ef aðstandandi er með dvalarleyfi á grundvelli liðs a, c eða d.
Komi barn yngra en 18 ára einungis með öðrum
forsjármanni af tveimur þarf:

Samþykki forsjármanns sem flytur ekki til Íslands. Samþykkið þarf að vera
vottað af tveimur vitundarvottum eða notarius.
Afrit af vegabréfi þess forsjáraðila sem ekki flytur til landsins.

h) Ættmenni útlendings sem dvelur hér á landi eða maka hans, í beinan legg og á framfæri viðkomandi.
Skyldleikavottorð eða gögn sem staðfesta skyldleika í beinan legg.
Yfirlýsing framfærsluaðila um að hann taki að sér framfærslu og gögn sem sýna framfærslugetu.
Framfærsluyfirlýsing skal vera undirrituð af framfærsluaðila og vottuð af tveimur vitundarvottum. Afrit af skilríki framfærsluaðila
þarf að fylgja umsókn.
Staðfesting á sjúkratryggingu frá heimalandi, frá Sjúkratryggingum Íslands eða staðfesting á sjúkratryggingu sem nær til allra
þátta sem umsækjandi myndi njóta eftir íslenskum lögum.
Athugið að ekki þarf staðfestingu á sjúkratryggingu ef aðstandandi er með dvalarleyfi á grundvelli liðs a, c eða d.

i) Aðrir aðstandendur útlendings sem eru á framfæri hans eða hafa haldið heimili með honum í heimalandi.
Skyldleikavottorð eða gögn sem staðfesta skyldleika.
Yfirlýsing framfærsluaðila um að hann taki að sér framfærslu og gögn sem sýna framfærslugetu.
Framfærsluyfirlýsing skal vera undirrituð af framfærsluaðila og vottuð af tveimur vitundarvottum. Afrit af skilríki framfærsluaðila
þarf að fylgja umsókn.
Staðfesting á sjúkratryggingu frá heimalandi, frá Sjúkratryggingum Íslands eða staðfesting á sjúkratryggingu sem nær til allra
þátta sem umsækjandi myndi njóta eftir íslenskum lögum.
Gögn sem sýna fram á að umsækjandi hafi verið á framfæri útlendings, sem umsækjandi dregur rétt af, erlendis eða hafi haldið
heimili með honum í heimalandi.
Gögn sem staðfesta að útlendingurinn, sem umsækjandi dregur rétt af, hafi yfir húsnæði að ráða.

9. Önnur fylgiskjöl
Framvísa skal eftirfarandi gögnum (vottorðum) í frumritum við afhendingu eyðublaðsins til Þjóðskrár Íslands eða á bæjarskrifstofu / til sýslumanns. Sé
umsókn skilað til bæjarskrifstofu/sýslumanns skal framvísa frumritum en móttökuaðili sendir staðfest afrit skjalanna til Þjóðskrár Íslands ásamt umsókn. Sjá
einnig í lið 8 vegna sértækra krafa til einstakra fylgiskjala.
Nánari upplýsingar um kröfur sem Þjóðskrá Íslands gerir til erlendra gagna eru á vefnum www.skra.is.
Vinsamlegast athugið að nauðsynlegt er að ganga frá skráningu hjá Sjúkratryggingum Íslands.
Til þess að tryggja að póstur berist til umsækjanda þá þarf að tilkynna póstfang til Íslandspósts.

Vegabréf eða ferðaskilríki ( sem tilgreind eru í viðauka 2 með reglugerð nr. 53/2002 ).
Vegabréf og ferðaskilríki verða að eiga að minnsta kosti sex mánuði eftir af gildistíma.
Fæðingarvottorð.
Ef vegabréf eða ferðaskilríki inniheldur ekki upplýsingar um fæðingarstað þá verður fæðingarvottorð að fylgja umsókn.
Hjúskaparstöðuvottorð sem staðfestir uppgefnar upplýsingar samkvæmt lið 1. Ef hjúskaparvottorð er ekki lagt fram þá verður
umsækjandi skráður með óupplýsta hjúskaparstöðu í þjóðskrá.
Óupplýst hjúskaparstaða gefur haft áhrif á réttindi umsækjanda og eftir atvikum barna hans.

10. Athugasemdir umsækjanda
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11. Undirritun forsjáraðila ef umsókn varðar barn yngra en 18 ára
Dagsetning og staður

Dagsetning og staður

Nafn forsjármanns

Nafn forsjármanns

Undirskrift

Undirskrift

12. Hér með staðfestist að ofangreindar upplýsingarnar eru réttar
Bent er á að skv.1. mgr. 40. gr. laga um útlendinga nr. 96/2002 fellur réttur til dvalar niður ef einstaklingur veitir vísvitandi rangar upplýsingar.
Skráning á komudegi til Íslands í þjóðskrá miðast almennt við móttökudagsetningu fullnægjandi umsóknar, þ.e. að umsóknin sé rétt fyllt út og öll fylgiskjöl
hafi borist. Lögheimilisskráning er almennt ekki afturvirk.

Dagsetning og staður
Undirskrift

13. Afhending eyðublaðsins
Umsækjandi verður að skila beiðninni undirritaðri í eigin persónu, ásamt fylgigögnum í frumriti, til Þjóðskrár Íslands eða á skrifstofur sveitarfélaga/sýslumanna.
Ekki er tekið við gögnum sem berast í pósti, tölvupósti eða á faxi.
Frumrit vottorða eru endursend í ábyrgðarpósti til umsækjanda að loknu mati á þeim.
Þjóðskrá Íslands tekur ekki gjald fyrir móttöku, yfirferð og skráningu umsókna EES/EFTA borgara vegna dvalar umfram þriggja mánaða á Íslandi.

Þjóðskrá Íslands

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

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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