Udfyldes af myndigheden

Afleveres til
Højde i cm

Modtaget dato

Ansøgning om dansk pas
Første gang
Fornyelse
Provisorisk
Forlængelse
Ekstra pas

A: Pasansøgeren
Efternavn

Personnummer

–
Alle for- og mellemnavne
Land

By eller sogn eller kommune

Fødselsregistreringssted
Har ansøgeren dansk indfødsret?
Er eller har ansøgeren været statsborger i et andet land?
I bekræftende fald, anfør fra hvornår og i hvilket land du er
eller har været statsborger i
Har ansøgeren tidligere fået udstedt dansk pas?

Ja
Ja

Nej
Nej

Land

Ja

Køn

Mand (M)

Kvinde (F)

Dato

Nej

Ansøgers faste bopæl - Gade/vej og nummer
Postnummer og by

Land

E-mail

Telefonnummer

B: Nuværende pas
Pasnummer

Ved at udløbe/udløbet
Mistet (en erklæring om bortkommet pas samt en politianmeldelse skal vedlægges)
Begrundelse

Andet (begrundelse angives)

C: Underskrift
Jeg erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163, at
anførte oplysninger er rigtige.
Samtidig giver jeg samtykke til, at udenrigstjenesten og politiet under behandlingen af denne ansøgning indhenter

(kontrollerer) ovenstående oplysninger, herunder oplysninger om eventuelle straffesager ved henvendelse til andre
danske eller udenlandske myndigheder.

Dato og underskrift

Uddrag af straffeloven
§ 163 Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig
erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Find information om Udenrigsministeriets behandling af personoplysninger på www.um.dk
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D: Samtykkeerklæring (Udfyldes af forældremyndighedens indehaver(e), hvis pasansøger er under 18 år)
Jeg giver herved samtykke til den anførte udstedelse.
Samtidig erklærer jeg under strafansvar efter straffelovens
§ 163,
at jeg er
eneindehaver
medindehaver
af forældremyndigheden over barnet

Jeg giver herved samtykke til den anførte udstedelse.
Samtidig erklærer jeg under strafansvar efter straffelovens
§ 163,
at jeg er
eneindehaver
medindehaver
af forældremyndigheden over barnet

Barnets navn

Barnets navn

Har samtykkeindehaver opnået andet statsborgerskab end Har samtykkeindehaver opnået andet statsborgerskab end
dansk før 1. september 2015 Hvis ja, i hvilket land
dansk før 1. september 2015 Hvis ja, i hvilket land
Ja

Nej

Ja

Forælders navn

Forælders navn

Personnummer

Personnummer

Nej

–
Biologisk forælder

–
Hvordan er slægtskabet etableret?

Hvordan er slægtskabet etableret?

Adoptivforælder

Biologisk forælder

Venligst angiv

Andet
Dato og underskrift

Adoptivforælder

Venligst angiv

Andet
Dato og underskrift

Information om pasansøgning
Pasansøgning indgives ved personligt fremmøde uanset alder sammen med nedennævnte dokumentation.
Hvis det er dit første pas, eller hvis dit seneste pas er
udløbet for mere end to år siden, skal du medbringe
følgende:

Hvis du skal forny dit pas (hvis det seneste pas er udløbet inden for de sidste to år eller snart vil udløbe), skal
du medbringe følgende:

1.
2.
3.

1.
2.

4.

Original fødsels-/navne- eller dåbsattest
Dine forældres pas, hvis du er under 18 år
Dine forældres evt. vielsesattest - hvis du er født
i udlandet før 1. juli 2014, og kun din far var dansk
statsborger, da du blev født
Statsborgerretsbevis/indfødsretsbevis, hvis du
tidligere har fået udstedt sådan et bevis

3.
4.

Dit senest udstedte pas
Din originale fødsels-/navne- eller dåbsattest, hvis du
er under 18 år
Dine forældres pas, hvis du er under 18 år
Statsborgerretsbevis/indfødsretsbevis, hvis du
tidligere har fået udstedt sådan et bevis

Såfremt dine dokumenter ikke er på dansk eller engelsk, skal disse oversættes af en autoriseret translatør. Der kan
være et krav om, at dine udenlandske dokumenter legaliseres. Du kan læse mere på www.um.dk.
Du kan finde flere oplysninger om kravene for udstedelse af dansk pas, herunder krav til foto, på din ambassades
hjemmeside.
Repræsentationen kan altid anmode dig om at fremvise yderligere dokumentation.
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