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UMSÓKN UM LANGTÍMAVEGABRÉFSÁRITUN 
Vinsamlegast vandaðu umsóknina og gættu þess að skrifa undir hana. 

Ófullnægjandi umsókn getur valdið því að afgreiðslan tefst eða að umsókn verði synjað. 
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  Fyllist út af Útlendingastofnun 
 

   Er umsóknin undirrituð af umsækjanda?        □ Já               □ Nei 
   Er umsóknin í frumriti?                       □ Já               □ Nei 
   Hafa allar umbeðnar upplýsingar verið veittar (þ.m.t. heimilisfang, netfang og símanúmer)?  □ Já               □ Nei 
   Fylgir ljósrit af persónusíðu, rithandarsýnishorni og öllum stimpluðum síðum vegabréfs?  □ Já               □ Nei 

 

        Fyrir hvern er umsóknareyðublaðið? 
Eyðublaðið er ætlað einstaklingi sem vill sækja 
um langtímavegabréfsáritun. 
 
Réttindi 
Heimild til dvalar á Íslandi í 90 daga umfram þá 90 daga 
sem ferðamenn mega almennt dveljast á landinu. 
 
Hvaða gögn þurfa að fylgja með umsókn? 
Sjá nánari upplýsingar á heimsíðu Útlendingastofnunar 
um gagnakröfur. 

• Gögn sem staðfesta tilgang dvalar hér á landi.  
• Gögn sem sanna að framfærsla sé trygg.  
• Sjúkra- og slysatrygging.  
• Farmiði fyrir heimferð eða sönnun þess að umsækjandi hafi 

fjárráð til að greiða heimför. 
• Passamynd (35mm x 45mm). 
• Ljósrit vegabréfs.  
• Ef ástæða þykir til, getur Útlendingastofnun farið fram á að 

umsækjandi skili inn staðfestu frumriti erlends 
sakavottorðs, og þýðingu löggilts skjalaþýðanda (ef við á). 

 
Hvernig er umsókn lögð fram? 
Heimilt er að leggja umsókn fram og greiða fyrir hana í 
afgreiðslu Útlendingastofnunar.   

          
Markmið um afgreiðslutíma og -ferli 
Útlendingastofnun hraðar afgreiðslu umsókna eins og 
hægt er í samræmi við stjórnsýslulög nr. 37/1993. Ef 
umsækjandi veitir allar umbeðnar upplýsingar á 
umsóknareyðublaðinu og leggur fram fullnægjandi 
fylgigögn með umsókn, mun afgreiðsla umsóknar taka 
skemmri tíma en ella.  
 
Afgreiðslutími langtímavegabréfsáritana getur verið allt 
að 14 dagar eftir að fullnægjandi gögn berast, en lengri í 
tilviki umsókna þar sem frekari vinnslu er þörf til að unnt 
sé að meta hvort umsækjandi uppfylli skilyrði fyrir 
veitingu áritunarinnar.  
 
Útlendingastofnun hefur samband við umsækjanda 
eða umboðsmann ef frekari gögn vantar vegna vinnslu 
umsóknar.  
 
Það athugist að ekki er lagt mat á umsókn og fylgigögn 
hennar í afgreiðslu Útlendingastofnunar. 
 
Aðrar upplýsingar 
Athugið að sækja um langtímaáritun a.m.k. 14 dögum 
áður en gildandi áritun rennur út, eða áður en 90 dagar 
eru liðnir frá því að umsækjandi kom inn á Schengen-
svæðið. 
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1. Umsækjandi 

   Eiginnafn   

Kenninafn   

Fæðingardagur (dd.mm.áá.)  
 

 Kyn     Hjúskaparstaða 

              Karl      □ 
              Kona    □ 

Sambúð ☐ Ekkja/ekkill ☐ 
Ógift(ur) ☐ Skilin(n) að borði og sæng ☐ 
Gift(ur) ☐ Lögskilin(n) ☐ 

   Fæðingarstaður   

Fæðingarland   
Núverandi ríkisfang/ríkisföng   

Fyrra ríkisfang (ef við á)   
 

Heimilisfang, netfang og símanúmer á Íslandi  
 

   Heimilisfang   
 

Póstnúmer og staður   

Símanúmer  
 

Netfang  
 

2. Vegabréf og búseta 
Vegabréf  
Það athugist að vegabréf þarf að vera í gildi og að gildistími vegabréfs skal vera minnst 90 dagar umfram gildistíma áritunar. Umsókn þarf að fylgja 
ljósrit af persónusíðu og rithandarsýnishorni vegabréfs. 

    Vegabréfsnúmer  
 

Önnur ferðaskilríki, hver?  
 

Útgáfuland  
 

Útgefið af  
 

Útgáfudagur (dd.mm.áá)  
 

Gildistími (dd.mm.áá)  
 

Áritanir 

    Ert þú með áritun inn á Schengen-svæðið í gildi?                                                              Já      □                Nei      □ 

    Ef já, hver er gildistími áritunarinnar?  
 

3. Sakaferill      
Ef ástæða þykir til, getur Útlendingastofnun farið fram á að umsækjandi skili inn staðfestu frumriti af sakavottorði. 

A. Hefur þú sætt sektum eða fangelsisrefsingum? 

☐     Nei 

☐     Já 

     Fyrir hvaða brot? 
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Í hvaða landi?  

 

Hvenær?  
 

Hver var 
refsingin? 

  

 
B.  Hefur þú stöðu grunaðs manns í lögreglurannsókn? 

☐     Nei 

☐     Já 

 

    Fyrir hvaða brot? 
 

 

 

Í hvaða landi?  
 

Hvenær?  
 

 

C. Gefur þú samþykki  þitt fyrir því að Útlendingastofnun kanni sakaferil þinn hjá erlendum yfirvöldum? 

☐     Já 

☐     Nei 

 

    Ef nei, hvers vegna ekki? 
 

 

 

 

  

 
D. Hefur þú fengið endurkomubann inn á Schengen svæðið? 

☐     Nei 

☐     Já 

     Í hvaða landi?  
 

               Er bannið enn í gildi? 

☐     Nei, hvenær var það í gildi?     
 

☐     Já. Hvenær rennur bannið út?  
 

   

4. Viðbótarupplýsingar 
Ef þú hefur frekari upplýsingar sem máli skipta varðandi umsókn þína, vinsamlegast komdu þeim á framfæri hér. 
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5. Umboðsmaður 
Aðeins getur verið einn umboðsmaður í einu fyrir umsækjanda. Óski umsækjandi eftir því að skipta um umboðsmann þarf 
Útlendingastofnun að berast eyðublað þess efnis. Óski umsækjandi eftir því að draga umboðið til baka þarf Útlendingastofnun að berast 
skrifleg tilkynning frá umsækjanda. Það athugist að umboðsmaður má ekki skrifa undir umsóknina. 
    

    Hakið við veittar heimildir 
Ég geri mér grein fyrir að öll samskipti (þ.m.t. bréfaskipti) Útlendingastofnunar verða við umboðsmann minn og að umboðsmaðurinn 
mun hafa aðgang að upplýsingum og gögnum í umsókn minni. 
Ég geri mér grein fyrir að umboðsmaður minn mun fá sendar upplýsingar um niðurstöðu máls míns, en ekki ég sjálf(ur). 

☐ Ég gef eftirfarandi einstaklingi umboð til að koma fram fyrir mína hönd vegna umsóknarinnar, 

☐ fá afhent gögn, 

☐ kæra ákvörðun Útlendingastofnunar til kærunefndar útlendingamála komi til synjunar á umsókn minni. 

Upplýsingar um umboðsmann 
 

    Eiginnafn   

    Kenninafn   

    Kennitala  
 

    Heimilisfang   

    Póstnúmer og staður   

    Land   

    Símanúmer   

    Netfang   

   Skriflegt samþykki umsækjanda  
 

 

6. Afgreiðslugjald 
 

Útlendingastofnun tekur á móti umsóknum um langtímavegabréfsáritun gegn greiðslu afgreiðslugjalds. Fjárhæð gjaldsins er ákveðin í 
lögum um aukatekjur ríkissjóðs.  

7. .Mundir þú eftir öllu? 
 
Ef að umsóknareyðublaðið er rétt fyllt út og öll viðeigandi gögn fylgja umsókninni, flýtir það fyrir afgreiðslu umsóknarinnar. Það 
er því mikilvægt að þú athugir hvort umsóknin sé vel fyllt út, réttar upplýsingar veittar og að þú hafir lagt fram öll nauðsynleg 
gögn. 

 

Útlendingastofnun mælir með því að þú notir gátlistann hér að neðan til að kanna hvort að umsóknin sé fullnægjandi.  
 

Útlendingastofnun getur óskað eftir viðbótargögnum telji stofnunin þörf á til að kanna hvort að skilyrði dvalarleyfis séu uppfyllt. 
 

8.           Gátlisti umsækjanda 

☐ Passamynd (35 mm x 45 mm). 

☐ 
Ljósrit vegabréfs (af persónusíðu, rithandarsýnishorni, og áritunum og/eða komustimplum inn á Schengen-svæðið á 
síðastliðnu ári). Gildistími vegabréfs skal vera minnst 90 dagar umfram gildistíma áritunar.   

☐ 
Gögn sem staðfesta tilgang dvalar hér á landi, t.d. boðsbréf frá gestgjafa, staðfesting á dvöl í listasetri, skjöl frá dómstólum 
vegna málsmeðferðar, eða greinargerð þar sem tilgangi dvalar hér á landi er lýst. 

 

 

☐ Heimferð. Farmiði fyrir heimferð eða sönnun þess að umsækjandi hafi fjárráð til að greiða heimför þegar dvöl hér á landi lýkur. 

☐ Sjúkra- og slysatrygging (ferðamannatrygging). 

☐ Framfærsla. Gögn sem sanna að framfærsla sé trygg þann tíma sem umsækjandi dvelur hér á landi.   

☐ Umsækjandi hefur skrifað undir umsóknina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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9. Dagsetning og undirskrift 
    

   Ég sæki hér með um langtímavegabréfsáritun og staðfesti með undirskrift minni að upplýsingarnar sem ég hef gefið á 
umsóknareyðublaðinu, í viðaukum og fylgigögnum eru sannar og réttar. Ég geri mér grein fyrir að það er refsivert samkvæmt 
almennum hegningarlögum nr. 19/1940 að gefa villandi eða rangar upplýsingar hjá opinberu stjórnvaldi. Slíkt getur leitt til synjunar 
eða afturköllunar áritunar og hugsanlegrar brottvísunar samkvæmt lögum um útlendinga nr. 80/2016. Brot á lögum um útlendinga 
eru tilkynnt lögreglu. 

  
Ég er upplýst(ur) um að heimilt er að samkeyra upplýsingar Útlendingastofnunar, kærunefndar útlendingamála, Þjóðskrár Íslands 
og lögreglu samkvæmt lögum um útlendinga. Einnig er Útlendingastofnun heimilt að afla upplýsinga hjá skattyfirvöldum, 
Vinnumálastofnun og félagsþjónustu sveitarfélaga samkvæmt sömu lögum. 

  
Ég er jafnframt upplýst(ur) um að Útlendingastofnun kann að afla frekari upplýsinga sé það nauðsynlegt vegna umsóknarinnar og 
sem lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga heimila.             
 
Ég geri mér grein fyrir að upplýsingarnar sem ég veiti gætu verið notaðar við vinnslu seinni umsókna. 

 

Staður, dagsetning og undirskrift umsækjanda 

Staður  
 

Dagsetning (dd.mm.áá)  
 

   Undirskrift umsækjanda  
 

 Hver fyllti umsóknina út? 

☐ Umsækjandi 

☐ Umboðsmaður 

☐ Annar, hver?    
 

Tengsl við umsækjanda  
 

  

      Fyllist út af Útlendingastofnun 
 

 

☐ Langtímavegabréfsáritun 
veitt (tímabil) 

   
 

  Afgreitt 
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