Senaste uppdatering: september 2018

Att ansöka om pass för barn
Vänligen läs hela detta faktablad innan tidsbokning och passansökan!

Allmän information
För ett tyskt barn kan följande legitimationshandlingar utfärdas, under förutsättning att barnet enbart
bor i Sverige och inte är eller någonsin varit folkbokfört i Tyskland:
 Biometriskt pass (ePass) - Reisepass
 Barnpass (till och med 12 års ålder) - Kinderreisepass
 Provisoriskt pass (vid behov) - vorläufiger Reisepass
Det är inte längre möjligt att registrera barnet i föräldrarnas pass.
Ambassaden vill göra ansökande uppmärksamma på att ett barnpass inte godkänns som giltig resehandling för alla stater. Vänligen kontrollera med landets ambassad i god tid före den planerade resan
om ett barnpass är tillräckligt för in-, genom- och/eller transitresa eller om man i så fall eventuellt
behöver ett visum (gäller exempelvis för USA).
Om barnet är folkbokfört i Tyskland (även med så kallad Zweitwohnsitz/Nebenwohnsitz) eller har sin
egentliga hemvist i en annan stat och trots detta vill ansöka om ett pass vid ambassaden i Stockholm,
kan ambassaden endast i undantagsfall och efter att ha tagit kontakt med det ansvariga passkontoret
utfärda ett pass. Detta innebär en högre kostnad samt kan leda till att handläggningstiden förlängs.
Passansökningar ska generellt göras vid tyska ambassaden i Stockholm personligen. En ansökan om
pass för barn måste göras av vårdnadshavarna (båda föräldrarna vid gemensam vårdnad, i övriga fall
krävs ett bevis för ensam vårdnad) och både vårdnadshavarna och barnet behöver vara närvarande
vid ansökningstillfället. För att ansöka om pass bokar man en tid online. Information och länk till
tidsbokningen hittas på vår hemsida: www.stockholm.diplo.de/tidsbokning. Passansökningar tas
endast emot efter att man har bokat tid i förväg.
Barn över 6 år som ska ha ett biometriskt pass måste lämna fingeravtryck. Efter att barnet har fyllt 10
år ska barnet själv skriva under i passet.

Handläggningstid
Biometriskt pass för barn (ePass): Generellt bör man räkna med en handläggningstid på ca sex veckor,
då passet beställs från Bundesdruckerei i Berlin. Vid behov kan ett biometriskt pass beställas per
express, med en handläggningstid på ca två veckor. För en expressbeställning tillkommer extra avgifter.
Barnpass/provisoriskt pass: Dessa pass utfärdas på plats av ambassaden i Stockholm, därav är handläggningstiden vanligtvis endast några dagar. Om ansökan skrivs under hos en honorärkonsul (se
information på sida 3) får man räkna med en handläggningstid på ca två veckor. Ett provisoriskt pass
utfärdas endast i undantagsfall och under förutsättning att man samtidigt beställer ett biometriskt
pass.
Vid brådskande ärenden rekommenderar ambassaden alltid ansökan personligen i Stockholm.

Passets giltighetstid
Biometriskt pass för barn:
Barnpass:
Provisoriskt pass:
Besuchsadresse:
Skarpögatan 9
115 27 Stockholm

Postadresse:
Box 27832
115 93 Stockholm

6 år
6 år, kan som längst vara giltigt tills barnet fyller 12 år
maximalt 1 år
Telefon/Telefax
08-6701500 (Telefonzentrale)
08-6701571 (Fax)

E-Mail / Website
info@stockholm.diplo.de
www.stockholm.diplo.de

Besuchszeiten der Konsularabteilung:
Montag bis Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstags auch: 13.30 – 15.30 Uhr

Nödvändiga dokument









Ett komplett ifyllt ansökningsformulär
Två aktuella biometriska passfoton (i färg eller gråskala), se sida 3
Avgiften, se sida 3
Aktuellt Personbevis från Skatteverket för barnet med samtliga folkbokföringsuppgifter och
relationer inklusive uppgifter om föräldrar och vårdnadshavare (högst två månader gammalt)
Barnets nuvarande pass, ID-kort eller barnpass alternativt en förlustanmälan från polisen, om
detta inte längre finns
Vårdnadshavarnas pass (Reisepass/Personalausweis)
Avregistreringsintyg från Tyskland (Abmeldebescheinigung/erweiterte Meldeauskunft) om
barnet har varit bosatt/folkbokfört i Tyskland
Vårdnadshavare med dubbelt medborgarskap (svenskt/tyskt) behöver ha med sig sitt „Bevis
om svenskt medborgarskap“ / sin Einbürgerungsurkunde



Barnets officiella födelsebevis
Födelseort i Tyskland/utlandet med registrering vid en tysk Standesamt:
- Tyskt födelsebevis (Geburtsurkunde/Abstammungsurkunde)
Födelseort i Sverige utan registrering vid en tysk Standesamt:
- Intyg över den faktiska födelseorten t.ex. en sida från förlossningsjournalen med sjukhusets adress och uppgift om datum och tid för födseln eller ett skriftligt intyg från
sjukhuset eller barnmorska vid födsel i hemmet med uppgift om födelseort och -tid.
Födelseort i övrigt utland utan registrering vid en tysk Standesamt:
- Utländskt födelsebevis, eventuellt med översättning (till svenska, engelska eller tyska)
och legalisation eller apostille
(vänligen kontakta oss per telefon för eventuella frågor)



Ni, barnets föräldrar, var gifta med varandra när barnet föddes:
- Vigselintyg, t.ex. tyskt vigselbevis (Heiratsurkunde).
Vid giftermål i Sverige: bevittnad kopia av Intyg Vigsel från Skatteverket.
Vid giftermål i annat utland: det utländska vigselbeviset, eventuellt med översättning
och legalisation eller apostille.
- Intyg över namnföringen i äktenskapet: tysk Heiratsurkunde med uppgift om det nya
namnet eller ett tyskt intyg över namnföringen (Namensbescheinigung).
Om ni har gift er i Sverige vänligen läs informationen i faktabladet ”Eheschließung in
Schweden” som finns på hemsidan: www.stockholm.diplo.de/ehe. Generellt behövs:
bevittnad kopia av Anmälan Makars efternamn och Namnhistorik/Sökning efternamn
från Skatteverket.
Om äktenskapet ingåtts i annat utland vänligen ta med motsvarande dokument så att
ambassaden kan pröva namnföringens giltighet enligt tysk rätt.



Ni, barnets föräldrar, var inte gifta med varandra när barnet föddes:
- Tysk eller utländsk faderskapsbekräftelse och bevis om gemensam vårdnad.
Vid födsel i Sverige: bevittnad kopia av Bekräftelse av faderskap och Anmälan gemensam vårdnad från Familjerätten/Kommunen.
- Eventuellt intyg om barnets namnföring, t.ex. tyskt namnintyg (Namensbescheinigung)

OBS!
Om ni som föräldrar/vårdnadshavare har olika efternamn enligt tysk rätt måste barnets efternamn
enligt tysk lag först bestämmas. Detta sker genom en s.k. deklaration av namnval (Namenserklärung)
som man avger vid en tysk myndighet och senare bekräftas av en civilregistermyndighet (Standesamt)
i Tyskland. Vänligen läs informationen i faktabladet ”Geburt eines deutschen Kindes in Schweden” för
mer information. Faktabladet hittas här: www.stockholm.diplo.de/geburt.
Samtliga nödvändiga dokument ska presenteras i original eller som (tysk) officiellt bevittnad kopia.
För alla dokument som ambassaden inte får behålla behövs även en enkel kopia för vår handläggning.
Om ambassaden behöver ta egna kopior vid besöket tas en avgift på 5 kr per sida ut.
Även om barnets senaste pass utfärdades av ambassaden i Stockholm, behöver man ha med sig alla
ovan nämnda dokument i original igen. Utan dessa dokument kan ansökan inte handläggas.

Informationen i detta faktablad baseras på de oftast förekommande standardansökningarna. På grund
av komplexiteten i de tyska lagarna som reglerar utfärdande av pass och alla de möjliga sakförhållanden som kan gälla i varje individuellt fall, är det möjligt att ambassaden kan begära fler dokument
(t.ex. vid skilsmässa, dubbla/fler medborgarskap, förvärv av tyskt medborgarskap efter ansökan).
För frågor som inte besvaras i detta faktablad nås ambassaden per telefon, se information på hemsidan: www.stockholm.diplo.de/visit. Vi tar också emot frågor per mail via vårt kontaktformulär, som
hittas här: www.stockholm.diplo.de/kontakta-oss (välj kontaktadressat: konsulära avdelningen).

Att ansöka via en tysk honorärkonsul
Vid ansökningar om barnpass och biometriska pass för barn under 6 år kan ansökan också skrivas
under hos en honorärkonsul, förutsatt att barnets namnföring enligt tyskt rätt står fast. För en sådan
ansökan tillkommer extra avgifter. Honorärkonsulernas respektive ansvarsområde och deras kontaktuppgifter hittas i listan, som finns på vår hemsida: www.stockholm.diplo.de/hk.
Vänligen observera att vid en ansökan via en honorärkonsul ska:
 vårdnadshavarnas underskrifter på ansökningsformuläret bevittnas av honorärkonsulen;
 samtliga nödvändiga dokument (se föregående sida) i original och en kopia presenteras, så att
honorärkonsulen kan bevittna kopiornas överensstämmelse med originalen;
 barnets underskrift i svart bevittnas, förutsatt att barnet har fyllt 10 år vid ansökningstillfället;
 en identitetsprövning av barnet göras, dvs. barnets överensstämmelse med fotot ska intygas;
 ansökan, nödvändiga dokument samt pass- och portoavgift (i kontanter) skickas per post till
ambassaden av de ansökande.
Vänligen observera att den slutgiltiga granskningen av passansökan och huruvida denna är
fullständig görs av ambassaden. I enskilda fall kan det hända att fler dokument krävs innan ett pass
kan utfärdas (t.ex. vid skilsmässa, fler medborgarskap etc.). Det kan i undantagsfall också krävas att
familjen personligen kommer till ambassaden för att ett pass ska kunna utfärdas.

Kostnad
Avgiften för passansökan ska betalas i svenska kronor eller med kredit/betalkort (MasterCard eller
VISA) vid ansökningstillfället. Betalning via överföring eller med andra bankkort är tyvärr inte möjlig.
Vänligen observera att pengarna dras av tyska utrikesdepartementet och att betalkortet därför måste
vara öppet för köp i utlandet / internetköp .
Biometriskt pass för barn
För expressbeställning tillkommer
Barnpass
Provisoriskt pass
Portokostnad**
*
**

z.Zt.
z.Zt.
z.Zt.
z.Zt.
z.Zt.

600,00 SEK
350,00 SEK
300,00 SEK
400,00 SEK
90,00 SEK

1 000,00 SEK*
450,00 SEK*
700,00 SEK*

Högre avgift för barn som är folkbokförda/bosatta i Tyskland eller ett annat land utanför Sverige.
Denna kostnad tillkommer om passet ska skickas till hemadressen istället för att hämtas på ambassaden.

OBS!
Avgifterna beror på gällande växelkurs och kan därför komma att ändras.

Passfoton
Information om mått och format på foton för tyska biometriska pass hittas i fotomönstertablån (Fotomustertafel) som kan laddas ner på vår hemsida: www.stockholm.diplo.de/passfotos. Fotografering i
samband med att ansökan ställs är inte möjlig.

Hämtning / Skickas
Om du vill hämta dina identitetshandlingar på ambassaden kommer du att få ett meddelande per
e-post om att ditt pass / identitetskort är klart för hämtning. För att kunna hämta det bokar du en tid.
Om passet / identitetskortet ska skickas till ditt hem efter att det har utfärdats och du har betalat
portoavgifterna vid ansökan, skickas ditt nya pass / identitetskort så snart det har mottagits av
ambassaden. En separat sändningsmeddelande skickas ej.
Information utan jur. ansvar:
Uppgifterna i detta faktablad är baserade på ambassadens kunskap och erfarenheter vid publikationstillfället. Fullständighet och riktighet garanteras ej.

