
Umsókn um íslens

Útl. númer: 

Umsókn um íslenskan ríkisborgararétt fyrir 18 ára og eldri 
Skv. 7. gr., sbr. skilyrði 8. og 9. gr. laga um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952 

1. Umsækjandi:

_ __
Fullt nafn  (fornafn, millinafn og kenninafn)   Kennitala 

Kona   Karl 

___________________________ ___________________________________________________________________________ 
Heimilisfang    Póstnúmer 

__________ ________  
Netfang 

__________
Ríkisfang  

Starf: _______

Hvenær var lög

Tilgreindu þau 

Hefur þú dvalið

Nei     J

Tímabil,  frá/til

Hvar? _______

Af hverju?  

____________
Nafn foreldris 

____________
Nafn foreldris 
                                 

___________________________________________________
kan ríkisborgararétt – 18 ára og eldri 

 Símanúmer

___________________________________________________________
                                                           Fæðingarlan

_______________________________________________________________________

heimili fyrst skráð á Íslandi? ________________________________________________

lönd sem þú hefur búið í frá 15 ára aldri og lengd búsetu: 

 erlendis lengur en 3 mánuði samfellt eftir að lögheimili var skráð á Íslandi? 

á   Ef já, skráðu þá: 

:_______________________ frá/til:_________________________frá/til:____________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________
          Kennitala/fæðingard./r

________________________________________________________________
         Kennitala/fæðingard./
______

 
   
_

_

_

_

_
í

_
r

_____ 
_______________________________________________________
 _________________ 
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d 

______ 

______ 

_____ 

_____ 

_____ 
kisfang 

_____ 
íkisfang 



Umsókn um íslenskan ríkisborgararétt – 18 ára og eldri Síða 2/5 

Hjúskaparstaða umsækjanda: 

Einhleyp/ur 

Í hjúskap        dags. _________ 

Í skráðri sambúð      dags. _________ 

Fráskilin/n 

Ekkja/ekkill 

2. Upplýsingar um maka, ef við á:

__________________________________________________________________________________ 
Nafn maka         Kennitala 

__________________________________________________________________________________ 
Fæðingarland maka 

__________________________________________________________________________________ 
Ríkisfang maka         Símanúmer 

__________________________________________________________________________________ 
Heimilisfang maka        Netfang  

__________________________________________________________________________________ 
Ef heimilisfang þitt og maka þíns er ekki sameiginlegt tilgreinið ástæðu fyrir öðru lögheimili eða dvalarstað. 

3. Upplýsingar um börn, ef við á (einnig þau sem ekki eru búsett hér á landi):

__________________________________________________________________________________ 
Nafn barns  Kennitala/fæðingard. 

__________________________________________________________________________________ 
Fæðingarland 

__________________________________________________________________________________ 
Nafn barns  Kennitala/fæðingard. 

__________________________________________________________________________________ 
Fæðingarland 

__________________________________________________________________________________ 
Nafn barns  Kennitala/fæðingard. 

__________________________________________________________________________________ 
Fæðingarland  

__________________________________________________________________________________ 
Nafn barns  Kennitala/fæðingard. 

__________________________________________________________________________________ 
Fæðingarland 
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4. Barn/börn umsækjanda með erlent ríkisfang (ef við á):

Barn getur fengið ríkisborgararétt með þér ef það er yngra en 18 ára, ógift, býr hérlendis og þú ferð 

með forsjá þess.   

Vinsamlegast fyllið út neðangreint ef sótt er um ríkisborgararétt fyrir barn/börn. 

__________________________________________________________________________________ 
Nafn barns                                                                                                                        Kennitala 

__________________________________________________________________________________ 
Fæðingarland  

__________________________________________________________________________________ 
Nafn barns  Kennitala 

__________________________________________________________________________________ 
Fæðingarland  

__________________________________________________________________________________ 
Nafn barns  Kennitala 

__________________________________________________________________________________ 
Fæðingarland  

__________________________________________________________________________________ 
Nafn barns  Kennitala 

__________________________________________________________________________________ 
Fæðingarland  

__________________________________________________________________________________ 
Samþykki barns 12-18 ára   undirritun     dags. 

__________________________________________________________________________________ 
Samþykki barns 12-18 ára    undirritun     dags. 

__________________________________________________________________________________ 
Samþykki barns 12-18 ára    undirritun     dags. 

__________________________________________________________________________________ 
Samþykki barns 12-18 ára    undirritun     dags. 

__________________________________________________________________________________ 
Samþykki foreldris ef forsjá er sameiginleg  undirritun     dags. 



5. Aðrar upplýsingar sem óskað er að komi fram:
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6. Beiðni um nafnbreytingu á eigin-, milli- og/eða kenninafni (ef við á):

Fyllist eingöngu út ef óskað er eftir nafnbreytingu. 

Nafnbreytingar eru einungis heimilaðar einu sinni nema sérstaklega standi á. 

Samkvæmt 11. gr. laga um mannanöfn nr. 45/1996 má sá sem fær íslenskt ríkisfang halda fullu nafni 
sínu óbreyttu. Honum er þó heimilt að taka upp eiginnafn, millinafn og/eða kenninafn í samræmi við 
ákvæði laga um mannanöfn. Hið sama á við um börn hans fái þau íslenskt ríkisfang með honum. 

Vinsamlegast athugið ef umsækjandi er í hjúskap og hyggst taka upp kenninafn maka við veitingu 

ríkisborgararéttar þá er það ekki leyfilegt nema sem millinafn. Sækja verður um slíka nafnbreytingu til 

Þjóðskrár fyrir veitingu ríkisborgararéttar. 

__________________________________________________________________________________ 
Núverandi fullt nafn  (fornafn, millinafn og kenninafn) – Ritað með prentstöfum. 

__________________________________________________________________________________ 
Fullt nafn verði þannig – Ritað með prentstöfum. 

__________________________________________________________________________________ 
Núverandi fullt nafn  (fornafn, millinafn og kenninafn) – Ritað með prentstöfum. 

__________________________________________________________________________________ 
Fullt nafn verði þannig – Ritað með prentstöfum. 

__________________________________________________________________________________ 
Núverandi fullt nafn  (fornafn, millinafn og kenninafn) – Ritað með prentstöfum. 

__________________________________________________________________________________ 
Fullt nafn verði þannig – Ritað með prentstöfum. 

__________________________________________________________________________________ 
Núverandi fullt nafn  (fornafn, millinafn og kenninafn) – Ritað með prentstöfum. 

__________________________________________________________________________________ 
Fullt nafn verði þannig – Ritað með prentstöfum. 
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7. Undirskrift:

Undirritaður sækir hér með um íslenskan ríkisborgararétt og lýsir yfir að viðlagðri refsiábyrgð að 

ofangreindar upplýsingar eru réttar. 

Mér er kunnugt um að ég get misst minn núverandi ríkisborgararétt við töku íslensks 

ríkisborgararéttar. 

Jafnframt því heimila ég Útlendingastofnun og lögreglustjóra að afla þeirra upplýsinga um mig sem 

þessir aðilar telja nauðsynlegar til að meta framanritaða umsókn mína, þar á meðal sakavottorðs 

hérlendis sem erlendis og upplýsinga frá skattyfirvöldum. 

Undirritun (Undirskrift umsækjanda í samræmi við undirskrift í vegabréfi/ferðaskilríki). 

__________________________________________________________________________________ 
Undirritun  dags. 

Vinsamlegast fyllið út lista vegna fylgigagna með umsókn um ríkisborgararétt og 

skilið með umsókn. 
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