Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation
- Til børn Hvem skal bruge dette skema?
Dette skema skal bruges af ansøgere, der er:
 Under 18 år, eller
 Født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og
en dansk far fra 11. oktober 1993 til og med 30.
juni 2014
Ansøgere, der er født uden for ægteskab af en dansk far
og en udenlandsk mor fra 11. oktober 1993 til og med
30. juni 2014, skal kun udfylde skemaets pkt. 1-6 og
13. Det gælder, uanset om ansøgeren er over eller
under 18 år. Alle andre ansøgere skal udfylde hele
skemaet.
Hvad søger man om?
Dansk indfødsret kaldes også dansk statsborgerskab.
Dansk statsborgerskab er bl.a. en forudsætning for, at
man kan få udstedt dansk nationalitetspas og stemme
ved folketingsvalg.
Hvor skal ansøgningen indgives?
Ansøgning
om
dansk
statsborgerskab
(førstegangsansøgning)
og
anmodning
om
genoptagelse
af
en
ansøgning
om
dansk
statsborgerskab skal indgives til Udlændingeog Integrationsministeriet:
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Indfødsretskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Udlændinge- og Integrationsministeriet kan modtage
ansøgninger indgivet via den stedlige danske
repræsentation fra ansøgere, som bor i udlandet.

Ansøgning om dansk statsborgerskab fra adoptivbørn
kan endvidere indgives via Statsforvaltningen.
Koster det noget at søge om dansk statsborgerskab?
Ved indgivelse af ansøgning om dansk statsborgerskab
for ansøgere, der ikke er fyldt 18 år, betales ikke gebyr.
For ansøgere, der er fyldt 18 år, koster det 1.200 kr. i
gebyr at søge om dansk statsborgerskab. Der betales
kun gebyr én gang. Gebyret betales direkte til
Udlændinge- og Integrationsministeriet i forbindelse
med indgivelse af ansøgningen.
Behandlingen af ansøgningen i Udlændingeog Integrationsministeriet
Ved behandlingen af en ansøgning om dansk
statsborgerskab undersøger Udlændinge- og
Integrationsministeriet, om ansøgeren opfylder
de betingelser for erhvervelse af dansk
statsborgerskab, som fremgår af cirkulæreskrivelse
nr. 9779 af 14. september 2018 om naturalisation.
Der vil desuden i visse tilfælde være mulighed for at
forelægge en ansøgning om dansk statsborgerskab
for Folketingets Indfødsretsudvalg, for at udvalget kan
beslutte, om der kan dispenseres fra en eller flere af
de betingelser for erhvervelse af dansk
statsborgerskab, som fremgår af cirkulæreskrivelsen.
De ansøgere, der opfylder betingelserne eller har fået
dispensation fra betingelserne efter forelæggelse for
Folketingets Indfødsretsudvalg, optages på et
lovforslag om indfødsrets meddelelse, som behandles i
Folketinget.
Du kan få oplysninger om reglerne for erhvervelse af
dansk statsborgerskab og om mulighed for dispensation
på www.uim.dk.
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Ansøgningen skal vedlægges:
 Fødselsattest
 Kopi af adoptionsbevilling og eventuel anerkendelse fra Ankestyrelsen (kun adoptivbørn)
 Dokumentation for eventuel eneforældremyndighed
 Kopi af ansøgerens eventuelle opholdstilladelse i Danmark
 Forældrenes eventuelle vielsesattest (ikke adoptivbørn)
 Kopi af ansøgerens pas (dog ikke blanke sider)
 Kopi af den danske forælders danske nationalitetspas (dog ikke blanke sider)
 Kopi af den danske forælders fødselsattest
 Kopi af bevis for danskkundskaber (Folkeskolens afgangsprøve 9. eller 10. klasse eller skoleudtalelse) – se
ansøgningsskemaets pkt. 10 (ikke ansøgere født af en dansk far og udenlandsk mor)
 Kopi af bevis for bestået indfødsretsprøve – se ansøgningsskemaets pkt. 10 (ikke ansøgere født af en dansk far og
udenlandsk mor)
 Kvittering for eventuelt indbetalt gebyr
Særligt om udenlandske dokumenter
Der gælder særlige retningslinjer for dokumentationskravet til udenlandske dokumenter. Der henvises til
vejledning nr. 11344 af 30. december 2015 om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra
udlandet. Vejledningen kan findes på hjemmesiden www.retsinformation.dk.
Ansøgningen skal vedlægges originale og legaliserede (eller apostillepåtegnede) familieretlige dokumenter (såsom
fødselsattester) fra alle andre områder og lande end: Europa (se den nærmere definition heraf i vejledningen ovenfor),
USA, Canada, Australien, New Zealand og Tyrkiet. De danske repræsentationer i udlandet kan vejlede nærmere om
proceduren for legalisering/apostillepåtegning i det pågældende land. Kontaktoplysninger på de danske
repræsentationer i udlandet kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk.
Udenlandske dokumenter skal være oversat til dansk eller engelsk af en autoriseret translatør.
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1. Oplysninger om ansøgeren
Navn
Adresse
E-mail
(evt.
forælders e-mail)
Nationalitet
(statsborgerskab)

Cpr.nr.

Fødeland

Tlf.
(evt.
forælders tlf.)

Har ansøger tidligere søgt om dansk indfødsret ved naturalisation?  JA

 NEJ

2. Partsrepræsentant
Hvis en retshjælp, advokat, eller anden person skal repræsentere dig i sagen angående ansøgning om dansk
statsborgerskab, skal der oplyses navn og adresse på denne. Hvis du lader dig repræsentere, betyder det, at
partsrepræsentanten kan handle på dine vegne i sagen, og at al korrespondance fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vil gå til partsrepræsentanten.
Har du valgt, at en anden skal repræsentere dig i sagen om dansk statsborgerskab?

 JA  NEJ

Hvis ja, skal du udfylde nedenstående felt:
Jeg giver hermed fuldmagt til, at følgende
repræsenterer
mig
over
for
Udlændinge- og Integrationsministeriet i sagen
om dansk statsborgerskab:
(navn og adresse på partsrepræsentanten)

Udfyldes af Indfødsretskontoret:

Sagsnr.

/9310-
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3. Oplysninger om ansøgerens forældre
En ansøgning om dansk statsborgerskab ved naturalisation fra et mindreårigt barn behandles efter forskellige regler
afhængig af, om barnet nu er eller på fødselstidspunktet var beslægtet med en dansk statsborger, og hvordan dette
slægtskab er etableret. Det er barnets juridiske forældre efter dansk ret, der skal oplyses.
Mor

Far / medmor

 Biologisk forælder mv.

 Biologisk forælder mv.

 Adoptivforælder

 Adoptivforælder

 Surrogatmoder

 Surrogatmoder

 Andet

 Andet

Navn
Fødselsdato / cpr.nr.
Tidligere statsborgerskab
(angiv periode)
Nuværende statsborgerskab
(angiv periode)

Hvordan er slægtskabet etableret?

Som fastlagt i børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 7. oktober 2014.

Er eller har ansøgers forældre været gift med hinanden?

 JA  NEJ

Hvis ja, oplys da hvornår (fra og til)_________________________________________________________________

4. Tidligere danske statsborgerskab
Har ansøger tidligere været dansk statsborger?

 JA  NEJ

Hvis ja, hvordan mistede ansøger
statsborgerskabet?_____________________________________________________________________________
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5. Civilstand

 Ugift
 Gift
 Separeret
 Skilt
 Enke/enkemand

Vielsesdato
Separationsdato
Skilsmissedato

Hvis ansøger er gift, bedes oplyst:
Ægtefælles navn
Ægtefælles
nationalitet
(statsborgerskab)
Bor ansøger og ægtefælle på samme adresse?

Ægtefælles cpr.nr.

 JA  NEJ
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6. Ansøgers børn (bipersoner)

Punkt 6 skal kun udfyldes, hvis ansøger selv har børn.
Ansøgeren barn/børn kan få dansk statsborgerskab sammen med ansøgeren, hvis:







Barnet er ugift,
Barnet er under 18 år,
Barnet bor her i landet,
Barnet ikke er sigtet for eller har begået kriminalitet, der i medfør af cirkulæreskrivelsens § 19 udelukker
statsborgerskab eller giver karenstid,
Ansøgeren har del i forældremyndigheden over barnet, og
Den anden forælder (hvis vedkommende har del i forældremyndigheden) har givet sit samtykke.

For adoptivbørn er det også en betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret.
Hvis barnet er født statsløs i Danmark, har barnet mulighed for selvstændigt at søge om dansk statsborgerskab efter
de særlige regler for statsløse født i Danmark. Se nærmere herom på Udlændinge- og Integrationsministeriets
hjemmeside www.uim.dk.
Har ansøger børn under 18
år?

 JA  NEJ

Hvis ja, hvor mange?

Hvis ansøger har børn, skal resten af dette punkt om børn udfyldes.

Husk at vedlægge dokumentation for forældremyndighed. Hvis ansøgeren er gift med barnets anden forælder,
vedlægges ikke dokumentation for forældremyndighed, hvis der er fælles forældremyndighed i ægteskabet.
Barn 1
Barnets navn
Bor barnet i
Danmark?

 JA  NEJ

Barnets cpr.nr.

Barnets anden
forælders navn

Barnets anden
forælders cpr.nr.

 Fælles  Ansøgeren  Barnets anden forælder
Skal barnet have dansk statsborgerskab sammen med ansøgeren?
 JA  NEJ
Hvem har forældremyndigheden over barnet?

Hvis barnets anden forælder har del i forældremyndigheden, skal den anden forælder give sit samtykke til, at barnet
får dansk statsborgerskab. Hvis barnet er over 12 år, skal barnet også skrive under.
________

____________________________________ ________

Dato

Den anden forældremyndighedsindehavers underskrift

Dato

____________________________
Barnets underskrift (over 12 år)

Barn 2
Barnets navn
Bor barnet i
Danmark?
Barnets anden
forælders navn

 JA  NEJ

Barnets cpr.nr.
Barnets anden
forælders cpr.nr.
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 Fælles  Ansøgeren  Barnets anden forælder
Skal barnet have dansk statsborgerskab sammen med ansøgeren?
 JA  NEJ
Hvem har forældremyndigheden over barnet?

Hvis barnets anden forælder har del i forældremyndigheden, skal den anden forælder give sit samtykke til, at barnet
får dansk statsborgerskab. Hvis barnet er over 12 år, skal barnet også skrive under.
________

____________________________________ ________

Dato

Den anden forældremyndighedsindehavers underskrift

Dato

____________________________
Barnets underskrift (over 12 år)

Barn 3
Barnets navn
Bor barnet i
Danmark?

 JA  NEJ

Barnets cpr.nr.

Barnets anden
forælders navn

Barnets anden
forælders cpr.nr.

 Fælles  Ansøgeren  Barnets anden forælder
Skal barnet have dansk statsborgerskab sammen med ansøgeren?
 JA  NEJ
Hvem har forældremyndigheden over barnet?

Hvis barnets anden forælder har del i forældremyndigheden, skal den anden forælder give sit samtykke til, at barnet
får dansk statsborgerskab. Hvis barnet er over 12 år, skal barnet også skrive under.
________

____________________________________ ________

Dato

Den anden forældremyndighedsindehavers underskrift

Dato

____________________________
Barnets underskrift (over 12 år)

Tag en ekstra kopi af siderne vedrørende ansøgningsskemaets punkt 6, hvis ansøger har flere børn under 18 år, end der
kan være på siden.
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Personer, som ved fødslen havde en udenlandsk mor og en dansk far, skal KUN udfylde pkt. 13 i det følgende

7. Troskab og loyalitet

Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren lover troskab og loyalitet
over for Danmark og det danske samfund. Det er endvidere en betingelse, at ansøgeren erklærer at ville overholde
dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og
retsprincipper, herunder det danske demokrati.
Jeg lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund og erklærer at ville
overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende
danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

 JA  NEJ

8. Ophold

Det er som udgangspunkt en betingelse for at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren
har haft uafbrudt lovligt ophold i Danmark i 9 år. Undtagelserne mv. hertil kan ses i cirkulæreskrivelsens §§ 5-13,
herunder undtagelserne for ophold af kortere varighed i udlandet på grund af ferie eller uddannelse. Det er også
normalt en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren har tidsubegrænset
opholdstilladelse og bopæl i Danmark.
Børn, der adopteres af en dansk statsborger før det fyldte 12. år, skal dog ikke opfylde opholdskravet eller kravet om
bopæl og tidsubegrænset opholdstilladelse.
Børn, der adopteres af en dansk statsborger mellem det fyldte 12. og 18. år, skal have opholdt sig mindst 2 år i
Danmark og have bopæl i landet, men der stilles ikke krav om tidsubegrænset opholdstilladelse.

8a. Opholdstilladelser og første indrejse
Hvornår fik ansøger sin første opholdstilladelse i Danmark (måned og
år)?
Hvornår indrejste ansøger i Danmark (måned og år)?
Har ansøger tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse?

 JA  NEJ

8b. Ophold i udlandet (opholdsafbrydelser)
Har ansøger opholdt sig i udlandet i mere end 1 sammenhængende måned,
siden ansøger indrejste i Danmark?

 JA  NEJ

Alle ophold i udlandet på mere end 1 sammenhængende måned skal oplyses her:
Sted
Periode (fra og til måned og år)
Formål (f.eks. ferie, uddannelse)
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9. Kriminalitet

Retningslinjerne for personer, der er straffede, eller som har modtaget en strafferetlig sanktion, fremgår af §§ 19-21 i
cirkulæreskrivelsen samt af bilag 2 til cirkulæreskrivelsen.

9a. Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed, terrorisme mv.
Har ansøgeren gjort sig skyldig i forhold omfattet af straffelovens kapitel 12 om forbrydelser
mod statens selvstændighed og sikkerhed og kapitel 13 om forbrydelser mod
statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.?

 JA  NEJ

Hvis ja, skriv hvilke og hvornår:

Der skal oplyses om alle forhold omfattet af straffelovens kapitel 12 og 13, som ansøgeren er blevet sigtet, tiltalt eller
straffet for, herunder også betingede straffe, bøder og advarsler. Der skal endvidere oplyses om forhold, som ansøger
har begået, men endnu ikke er blevet sigtet, tiltalt eller straffet for.
9b. Øvrige kriminelle forhold i Danmark

Har ansøger i øvrigt begået kriminelle forhold her i landet?

 JA  NEJ

Hvis ja, skriv hvilke og hvornår:

Der skal oplyses om alle kriminelle forhold, som ansøger er blevet sigtet, tiltalt eller straffet for, herunder også
betingede straffe, bøder og advarsler, og forhold, som ansøger har begået, men endnu ikke er blevet sigtet, tiltalt eller
straffet for. Ansøger skal oplyse om overtrædelser af alle love, herunder f.eks. straffeloven, færdselsloven, lov om
euforiserende stoffer, udlændingeloven og levnedsmiddellovgivningen.
9c. Øvrige kriminelle forhold i udlandet

Har ansøger i øvrigt begået kriminelle forhold i udlandet?

 JA  NEJ

Hvis ja, skriv hvilke og hvornår:

Der skal oplyses om alle kriminelle forhold, som ansøger er blevet sigtet, tiltalt eller straffet for, herunder også
betingede straffe, bøder og advarsler, og forhold, som ansøger har begået, men endnu ikke er blevet sigtet, tiltalt eller
straffet for.
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10. Uddannelse, danskkundskaber og indfødsretsprøve

Det er som udgangspunkt en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren
dokumenterer danskkundskaber ved bevis for at have bestået danskuddannelsernes Prøve i Dansk 3 eller bevis for at
have bestået en af de prøver eller gennemført en af de uddannelser, som fremgår af bilag 3.a til cirkulæreskrivelsen.
Undtagelsesvist accepteres Prøve i Dansk 2 – se nærmere herom i cirkulæreskrivelsens § 24, stk. 2, og bilag 3.b. Det
er endvidere som udgangspunkt en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren
dokumenterer at have bestået en indfødsretsprøve. Du kan læse mere herom på www.uim.dk.
Betingelserne gælder også for børn over 12 år, der har aflagt Folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse) eller
forventes at aflægge denne inden tidspunktet for vedtagelsen af det lovforslag, barnet optages på.
Børn over 12 år, der har aflagt folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse), skal således have bestået de afsluttende
prøver i danskdisciplinerne bortset fra orden med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 2 (efter
7-trins-skalaen).
Børn over 12 år, der har aflagt Folkeskolens afgangsprøve 9. eller 10. klasse eller forventes at aflægge denne inden
tidspunktet for vedtagelsen af det lovforslag, barnet optages på, skal desuden dokumentere at have bestået
en indfødsretsprøve. Du kan læse mere om, hvilke indfødsretsprøver, der accepteres på www.uim.dk.
For børn over 12 år, der endnu ikke har aflagt Folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse) og ikke forventes
at aflægge denne inden tidspunktet for vedtagelsen af det lovforslag, barnet optages på, anses en udtalelse fra
ansøgerens skole om, at ansøgerens danskkundskaber og kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og
historie er på et niveau svarende til det, der kan forventes af et barn på den pågældendes alderstrin, som tilstrækkelig.
For børn under 12 år stilles ikke krav vedrørende danskkundskaber og indfødsretsprøve.

10a. Uddannelse
Har ansøger gået i skole eller fået anden undervisning eller uddannelse i udlandet?

 JA  NEJ

Hvis ja, skal skemaet nedenunder udfyldes.
Uddannelsesinstitutionens navn

Periode

Uddannelsens art

–
–

Har ansøger gået i dansk skole eller fået anden undervisning eller uddannelse i Danmark?

 JA  NEJ

Hvis ja, hvilket klassetrin går ansøger på:
Hvis ja, skal skemaet nedenunder udfyldes.
Uddannelsesinstitutionens navn

Periode

Uddannelsens art

–
–
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10b. Danskkundskaber

Har ansøger bestået folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse)?

 JA  NEJ

Forventer ansøger at bestå folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse)
inden for det næste år?

 JA  NEJ

Har ansøger bestået Prøve i Dansk 3 eller bestået en af de prøver eller
gennemført en af de uddannelser, der er opregnet i cirkulæreskrivelsens
bilag 3.a?

 JA  NEJ

Har ansøger bestået Prøve i Dansk 2 eller bestået en af de prøver eller
gennemført en af de uddannelser, der er opregnet i cirkulæreskrivelsens
bilag 3.b?

 JA  NEJ

Hvis ja, vedlæg dokumentation herfor.
Hvis ansøger ikke har bestået folkeskolens afgangsprøve, og ansøger er over 12 år gammel, skal der vedlægges en
udtalelse fra ansøgers skole om, at ansøgers danskkundskaber og kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur
og historie er på et niveau svarende til det, der kan forventes af et barn på ansøgers alderstrin.
10c. Indfødsretsprøve

Har ansøger bestået en indfødsretsprøve?

 JA  NEJ

For børn over 12 år, der har aflagt Folkeskolens afgangsprøve 9. eller 10. klasse eller forventes at aflægge denne
inden tidspunktet for vedtagelsen af det lovforslag, barnet optages på, skal dokumentere at have bestået en
indfødsretsprøve.
10d. Dispensationsansøgning
Hvis ansøger ønsker dispensation fra kravene om danskkundskaber og/eller indfødsretsprøve (pkt. 10b og 10c) på
baggrund af en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, skal der vedlægges aktuel
lægelig dokumentation samt svares på nedenstående spørgsmål.
Danskuddannelse 1, 2 og 3 samt Prøve i Dansk 3 og Prøve i Dansk 2, som er nævnt i spørgsmålene nedenfor, er den
undervisning og de prøver, som kommunen tilbyder efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., der
blev indført pr. 1. januar 2004.
Har ansøger deltaget i Danskuddannelse 1?
Har ansøger deltaget i Danskuddannelse 2?
Har ansøger deltaget i Danskuddannelse 3?

 JA  NEJ
 JA  NEJ
 JA  NEJ
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Har ansøger forsøgt at tage (gå op til) Prøve i Dansk 3?

 JA  NEJ

Har ansøger forsøgt at tage (gå op til) Prøve i Dansk 3 ved prøveaflæggelse på særlige
vilkår og ved brug af hjælpemidler?

 JA  NEJ

Hvis ansøger har forsøgt at tage (gå op til) Prøve i Dansk 3 ved prøveaflæggelse på særlige
vilkår og ved brug af hjælpemidler, skal der skrives hvilke særlige vilkår og hjælpemidler,
ansøger har anvendt:

Har ansøger forsøgt at tage (gå op til) Prøve i Dansk 2?

 JA  NEJ

Har ansøger forsøgt at tage (gå op til) Prøve i Dansk 2 ved prøveaflæggelse på særlige
vilkår og ved brug af hjælpemidler?

 JA  NEJ

Hvis ansøger har forsøgt at tage (gå op til) Prøve i Dansk 2 ved prøveaflæggelse på særlige
vilkår og ved brug af hjælpemidler, skal der skrives hvilke særlige vilkår og hjælpemidler,
ansøger har anvendt:

Har ansøger forsøgt at tage (gå op til) en indfødsretsprøve?
Har ansøger forsøgt at tage (gå op til) en indfødsretsprøve ved prøveaflæggelse på særlige
vilkår og ved brug af hjælpemidler?

 JA  NEJ
 JA  NEJ

Hvis ansøger har forsøgt at tage (gå op til) en indfødsretsprøve ved prøveaflæggelse på
særlige vilkår og ved brug af hjælpemidler, skal der skrives hvilke særlige vilkår og
hjælpemidler, ansøger har anvendt:

Ansøgerens langvarige funktionsnedsættelse skal være dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig
baggrund eksempelvis egen læge eller en psykiater. Erklæringen kan med fordel udfærdiges på blanketten
”Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk
indfødsret”. Blanketten samt vejledning til udfyldelse heraf kan findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets
hjemmeside www.uim.dk.
OBS: Hvor ansøgeren har en langvarig funktionsnedsættelse på baggrund af en psykisk lidelse, skal erklæringen
udfærdiges af en speciallæge i psykiatri eller af en person med anden lægefaglig baggrund baseret på en forudgående
psykiatrisk udredning.
Som eksempler på langvarige funktionsnedsættelser kan nævnes langvarige mobilitetsproblemer, langvarige psykiske
lidelser, langvarige problemer med sanser og kommunikation samt udviklingshæmning og hjerneskade.
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11. Selvforsørgelse
11a. Selvforsørgelse

Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøger er selvforsørgende. Det vil
sige, at ansøger ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for det seneste
år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse, og at ansøger ikke har modtaget sådan hjælp i
mere end 6 måneder af de seneste 5 år. Dette omfatter dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre
beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller
pension eller træder i stedet herfor.
Modtager ansøger på nuværende tidspunkt hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (f.eks.
kontanthjælp eller integrationsydelse) eller integrationsloven?

 JA  NEJ

Har ansøger inden for de sidste 5 år modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (f.eks.
kontanthjælp eller integrationsydelse) eller integrationsloven?

 JA  NEJ

Hvis ja til et eller begge ovenstående spørgsmål, bedes oplyst hvilken ydelse og hvornår:
Ydelsens art

Periode
–

–

–

11b. Dispensationsansøgning
Hvis ansøger ønsker dispensation fra selvforsørgelseskravet på baggrund af en langvarig funktionsnedsættelse, skal
ansøger som udgangspunkt vedlægge aktuel lægelig dokumentation, hvoraf det fremgår, om ansøger lider af en
langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. Lægeerklæringen bedes endvidere
omhandle sammenhængen mellem ansøgers helbredsmæssige forhold og de ydelser, som ansøger har modtaget. Hvis
der ønskes dispensation fra selvforsørgelseskravet på baggrund af anden dokumenteret sygdom i en længerevarende
periode, skal der som udgangspunkt vedlægges aktuel lægelig dokumentation, der dokumenterer sammenhængen
mellem ansøgers helbredsmæssige forhold og de ydelser, som ansøger har modtaget.
Personer, der har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, mens de var mindreårige, vil
kunne forelægges for Folketingets Indfødsretsudvalg, for at udvalget kan beslutte, om der kan dispenseres fra
selvforsørgelseskravet, f.eks. hvis ansøgeren er uledsaget mindreårig flygtning.
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12. Gæld til det offentlige

Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at en ansøger ikke har visse typer af
forfalden gæld til det offentlige. Se nærmere herom i § 22 i cirkulæreskrivelsen.

Har ansøger på nuværende tidspunkt gæld til det offentlige (f.eks. tilbagebetalingspligtig
kontanthjælp, børnepenge, vægtafgift, moms eller skat)?

 JA  NEJ

Hvis ja, bedes oplyses:
Gældstype

Beløb
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13. Ansøgning med tro og love-erklæring
Ansøgning om dansk statsborgerskab skal underskrives af barnet, der ønsker at blive dansk statsborger,
hvis barnet er over 12 år, og kan underskrives af yngre børn.
Erklæring på tro og love om rigtigheden af oplysningerne i skemaet skal underskrives af barnet, hvis barnet er over
15 år (den kriminelle lavalder).
Derudover skal begge forældremyndighedsindehavere medunderskrive ansøgningen og erklæringen
på tro og love om oplysningernes rigtighed.
Hvis kun én forældremyndighedsindehaver medunderskriver, vedlægges dokumentation for eneforældremyndighed
(der gælder særlige retningslinjer for dokumentationskravet til udenlandske dokumenter, se nærmere herom på
ansøgningsskemaets side 2).

Med min underskrift ansøger jeg om at opnå dansk statsborgerskab.

______
Dato

___________________________
Ansøgers underskrift (over 12 år)

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at alle oplysninger i dette skema og eventuelle bilag er korrekte.
Oplysningerne afgives under strafansvar, jf. straffelovens § 161.
______
Dato

___________________________
Ansøgers underskrift (over 15 år)

Er ansøgeren mindreårig, dvs. under 18 år, skal ansøgningen og erklæringen på tro og love
medunderskrives (nedenfor) af alle, der har del i forældremyndigheden over barnet.
______

________________________________

____

_______________________________

Dato

Forældremyndighedsindehavers underskrift

Dato

Forældremyndighedsindehavers underskrift

Straffelovens § 161
Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i § 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig
myndighed afgiver falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller
tilstedt.
Børn under 15 år ifalder ikke strafansvar, jf. straffelovens § 15.
Lov om dansk indfødsret § 8 A
Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold, herunder ved forsætligt
at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante oplysninger, kan ved dom frakendes
indfødsretten, hvis det udviste forhold har været bestemmende for erhvervelsen.
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BILAG
Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af personoplysninger
Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af ansøgninger om
statsborgerskab.
Formål og retsgrundlag
Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne træffe afgørelse i ansøgningerne om statsborgerskab.
Retsgrundlaget for behandlingen er indfødsretsloven og cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 2018 om
naturalisation.
Kategorier af oplysninger
Det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at behandle en ansøgning om statsborgerskab. Der kan være tale
om såvel almindelige som følsomme personoplysninger. Det kan desuden efter omstændighederne være nødvendigt at
behandle personoplysninger om andre end den person, som søger statsborgerskab.
Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi vil efter omstændighederne videregive oplysninger om ansøgeren. Det kan ske til følgende myndigheder:
•

•
•
•
•
•

Folketinget (dette vil almindeligvis ske i forbindelse med forelæggelse af ansøgninger om statsborgerskab for
Folketinget Indfødsretsudvalg, i forbindelse med fremsættelse af forslag til lov om indfødsrets meddelelse eller i
forbindelse med en besvarelse af et spørgsmål fra et udvalg i Folketinget)
Udlændingemyndighederne (f.eks. i forbindelse med indhentelse af oplysninger om en ansøgers opholdsgrundlag
mv.)
De øvrige ministerier og underliggende styrelser (f.eks. i forbindelse med høring af øvrige myndigheder)
Politi- og anklagemyndigheden (fx i forbindelse med høring om en ansøgers eventuelle kriminelle forhold)
Kommuner (f.eks. i forbindelse med høring om en ansøgers indkomstmæssige forhold)
Danske ambassader og repræsentationer i udlandet (f.eks. i forbindelse med høring om statsborgerretlige forhold)

Opbevaring af Deres oplysninger
Udlændinge- og Integrationsministeriet opbevarer Deres personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne
udføre vores opgaver i relation til at fastlægge et retskrav/gøre et retskrav gældende eller forsvare et retskrav på
statsborgerskab.
I en sag om statsborgerskab kan oplysninger bevares til brug for senere sager hos Udlændinge- og
Integrationsministeriet. Det vil sige, at oplysningerne kan indgå i fremtidige sager, fx sager om frakendelse af dansk
statsborgerskab og Deres børns eventuelle sager om statsborgerskab. I praksis betyder det, at Udlændinge- og
Integrationsministeriet opbevarer Deres oplysninger i et såkaldt livscyklusforløb – det vil sige hele livet.
Kan oplysningerne slettes tidligere, vil sletning blive vurderet. Ligeledes vil adgangen til oplysningerne kunne
begrænses.
Endelig skal det nævnes, at oplysningerne senest vil skulle overleveres til Rigsarkivet inden 30 år (arkivlovens § 13).

