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Gátlisti fyrir nýjan viðskiptavin (AML)  

Einstaklingur  

 
EINSTAKLINGUR MEÐ KENNITÖLU ELDRI  EN 6 MÁNAÐA  
 

SKANNA SKILRÍKI 
- Vegabréf 

- Ökuskírteini 

- Nafnskírteini 

o Geti viðkomandi ekki sannað á sér deili í útibúi með framvísun skilríkja er hægt að senda Notary public staðfest 

afrit af skilríkjum. 
 

STAÐFESTING Á LÖGHEIMILI 
- Skráning í Þjóðskrá Íslands 

- Ef aðili er óstaðsettur í húsi eða skráður UG (utan garðs) 

 Staðfesta lögheimili/búsetu með öðrum hætti: 

 Opinber staðfesting 

 Utility bill (orku/vatnsveitu reikningur) 

 Önnur áreiðanleg heimild fyrir búsetu sem send hefur verið með bréfpósti á viðkomandi og er 

vegna þjónustu sem er veitt á heimilisfanginu (Heimasími, internettenging, tryggingar o.fl.) 

 Öll skjöl sem berast frá utanaðkomandi aðila þurfa að vera á íslensku, ensku eða norðurlandatungumáli 

(að finnsku undanskilinni) 

 Ef viðkomandi aðili er búsettur erlendis þarf einnig að veita upplýsingar um skattalegt heimilisfesti og 

skattkennitölu 

 Skattalegt heimilisfesti er í því landi sem viðkomandi hefur dvalið í samtals 180 daga á síðustu 

360 dögum og telur fram allar tekjur og eignir. Viðkomandi nýtur félagslegra réttinda, s.s. 

sjúkratrygginga o.fl. í því landi. 
 

SAMSKIPTAUPPLÝSINGAR 
- Símanúmer 

- Netfang 

 
 

EINSTAKLINGUR MEÐ KENNITÖLU SEM ER YNGRI EN 6 MÁNAÐA  
 

SKANNA SKILRÍKI 
- Vegabréf 
- Ökuskírteini 
- Nafnskírteini 

o Geti viðkomandi ekki sannað á sér deildi í útibúi með framvísun skilríkja er hægt að senda Notary public staðfest afrit af 

skilríkjum. 
 

STAÐFESTING Á LÖGHEIMILI 
- Sé kennitala yngri en 6 mánaða skal ávallt staðfesta síðasta lögheimili erlendis: 

 Opinber staðfesting 

 Utility bill (orku/vatnsveitu reikningur) 

 Önnur áreiðanleg heimild fyrir búsetu sem send hefur verið með bréfpósti á viðkomandi og er vegna 

þjónustu sem er veitt á heimilisfanginu (Heimasími, internettenging, tryggingar o.fl.) 

 Öll skjöl sem berast frá utanaðkomandi aðila þurfa að vera á íslensku, ensku eða 

norðurlandatungumáli (að finnsku undanskilinni) 

 Viðkomandi aðili skal einnig að veita upplýsingar um skattalegt heimilisfesti og skattkennitölu 

 Skattalegt heimilisfesti er í því landi sem viðkomandi hefur dvalið í samtals 180 daga á síðustu 

360 dögum og telur fram allar tekjur og eignir. Viðkomandi nýtur félagslegra réttinda, s.s. 

sjúkratrygginga o.fl. í því landi. 
 

SAMSKIPTAUPPLÝSINGAR 
- Símanúmer 
- Netfang 


