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Guide til migranter: Fra job til CPRi
Migranter fra andre EU-lande, der opholder sig i Danmark og som har fået et arbejde på lovlig vis, har ret til
et dansk CPR-nummer, såfremt arbejdets varighed er over 3 måneder og de har et sted at bo. I sådanne
tilfælde kan man få et registreringsbevis hos statsforvaltningen og efterfølgende kan man få et CPRnummer, sundhedskort m.v.. Hvis arbejdets varighed er mindre end 3 måneder, kan der alene opnås et
skattekort (med skattepersonnummer) via SKAT. Man skal dog være opmærksom på, at et
skattepersonnummer ikke giver sociale rettigheder. Migranter, som ikke er EU-borgere, skal søge om
opholdstilladelse, og først når de har denne og ellers lever op til kravene, kan de få et CPR-nummer. Et CPRnummer giver adgang til en række offentlige sociale tilbud, f.eks. lægehjælp og sundhedsydelser. Desværre
er vejen fra at have fået et job til den pågældende person står med et sygesikringskort i hånden ofte lang
og kompliceret. Dette betyder, at særligt udsatte hjemløse migranter ofte har svært ved at gennemskue
den noget komplicerede proces, man skal igennem, før man står med et sygesikringskort i hånden. Nogle
mister modet undervejs og andre er slet ikke klar over muligheden for at få et sygesikringskort eller de
ydelser der knytter sig hertil.
Denne guide er målrettet særligt udsatte hjemløse migranter og formålet med guiden er at afhjælpe denne
problemstilling. Guiden er tænkt som et pædagogisk redskab til de fagpersoner, som arbejder med
hjemløse migranter eller på anden måde er i kontakt med denne problemstilling, så de kan vejlede
brugerne på en overskuelig måde. Ligeledes vil guiden blive oversat til en række forskellige sprog og delt ud
til de brugere, som selv har mulighed for at henvende sig til myndighederne.

Du har fået et job – Hvad gør du så?

EU-borgere
Du kan få et CPR-nummer hvis:




Du opholder dig i Danmark i over 3 måneder.
Du har et registreringsbevis.
Du har/får et sted at bo.

1.) Udfyld ansøgningsskema om EU-opholdsdokument. Få din arbejdsgiver til at udfylde
arbejdsgivererklæringen i skemaet til dig (appendix a). Arbejdsgivererklæringen skal være
indleveret til Statsforvaltningen senest en måned efter, at arbejdsgiveren har underskrevet den.
Find EU-opholdsdokumentet, herunder arbejdsgivererklæringen, via følgende link:
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http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Blanketter/Ansoegningsskemaer/2008/OD1
_ansoegning_eu_opholdsdokument_statsforvaltningen.pdf
2.) Ansøg om et EU registreringsbevis (opholdstilladelsen) hos statsforvaltningen (se nedenstående
adresse). Hvis betingelserne er opfyldt, vil du derefter indenfor normalt ca. 14 dage modtage dit
registreringsbevis, som godt kan sendes til en bestemt postadresse, da man jo ikke er registreret
med CPR-nummer endnu. Medbring:




Pas eller nationalt ID-kort med billede.
Et pas-foto.
Din arbejdsgivererklæring (OD1).

Det vigtigste er, at du kan dokumentere, at du tjener nok til at forsørge dig selv – hvilket vil sige, at du
tjener minimum svarende til en dansk kontanthjælp. Ud over oplysning om løn skal det bl.a. fremgå af
kontrakt/arbejdsgivererklæring, om du er garanteret et minimum antal arbejdstimer (det er man f.eks.
sjældent som vikar), ligesom det skal fremgå, om ansættelsen har en ophørsdato eller er uden
tidsbegrænsning.
I nogle tilfælde kræver statsforvaltningen 3 måneders lønsedler inden EU-registreringsbevis kan
udfærdiges. F. eks. ved vikaransættelser og andre løsere ansættelsestyper. Derudover er det en konkret
vurdering i det enkelte tilfælde. Alle andre end arbejdssøgende skal indgive OD1 ansøgning inden 3
måneder, mens det for arbejdssøgende er inden 6 måneder.
Såfremt du nu får EU-registreringsbevis på baggrund af jobkontrakt og boligforhold, gå da direkte
videre til pkt. 3, så kan du nemlig få CPR-nummer med det samme.
For alle andre, som ikke får EU-registreringsbevis med det samme spring pkt. 3 over og gå direkte
videre til pkt. 4.
3.) Gå til Borgerservice (se nedenstående adresse). Medbring følgende:






Gyldigt EU-registreringsbevis.
Medbring pas eller nationalt ID-kort med billede.
Bevis på bopæl: Enten lejekontrakt eller dokument hvor det står skrevet, at du gerne må bo
hos pågældende person. Dog skal du være opmærksom på, at adressen skal være gyldig for at
man har lov til at registrere den i CPR systemet. Boligforholdene skal opfylde forskellige krav
afhængigt af boligtypen og vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde. Adressen skal være på det
permanente sted du bor, hvilket betyder, at det som minimum forventes, at du bor på
adressen i en måned. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at ikke alle boligselskaber accepterer
fremleje eller udlejning af værelser og antallet af personer i en lejlighed er også begrænset.
Det er endvidere vigtigt, at dit navn står på postkassen, ellers skal du huske at nævne udlejers
navn eller det navn der står på postkassen ved registrering, ellers modtager du ikke dit
sygesikringskort.
Vielsesattest hvis du er gift og børns dåbsattester, kun hvis du har børn og/eller ægtefælle
med i Danmark.
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Du vil nu få dit CPR-nummer. Du skal vælge en læge og et sygesikringskort vil blive bestilt til dig. Du
modtager dit sygesikringskort med posten indenfor 14 dage. Du kan nu få adgang til at oprette en
bankkonto, gratis lægehjælp, sundhedsydelser m.m..
Gå videre til pkt 4.
4.) Tilmeld dig SKAT:
 Udfyld blanket 04.063 som kan findes på SKATs hjemmeside
(https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1898994).
 Send den udfyldte blanket sammen med en kopi af dit Pas eller nationalt ID-kort med billede til
SKAT (se nedenstående adresse).
Du får tilsendt et skattekort så din arbejdsgiver kan betale SKAT. Du modtager dette indenfor 14
dage.
Følgende gælder KUN for folk som ikke kan få deres EU-registreringsbevis uden at fremvise 3
måneders lønsedler:
1.) Tilmeld dig SKAT:
 Udfyld blanket 04.063 som kan findes på SKATs hjemmeside
(https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1898994).
 Send den udfyldte blanket sammen med en kopi af dit Pas eller nationalt ID-kort med billede til
SKAT (se nedenstående adresse).
Du får tilsendt et skattekort, så din arbejdsgiver kan betale SKAT. Du modtager dette indenfor 14
dage. Du får et skattepersonnummer på dit skattekort. Bemærk: dette er IKKE et CPR-nummer,
men skattepersonnummeret bliver til et CPR-nummer i tilfælde af at du registrerer dig med bolig og
at du lever op til de gældende krav hertil.
2.) Indenfor 14 dage kan din arbejdsgiver finde dine skatteoplysninger på SKATs hjemmeside til brug
ved lønudbetaling.

3.) Få udbetalt din løn i checks eller kontanter, da du ikke har adgang til en bankkonto hvor lønnen kan
blive udbetalt, fordi du endnu ikke har et CPR-nummer. For at oprette en bankkonto i Danmark
kræves, at du har et CPR-nummer. Derfor kan du bede din arbejdsgiver om at få udbetalt din løn i
checks eller kontanter. Herefter kan du få din arbejdsgiver til at udskrive lønsedler til dig. Bemærk:
Lønsedlerne må ikke være håndskrevne. Banken ”Danske Bank” er villig til at lave checks til
udbetaling af løn.
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4.) Arbejd nu i tre måneder og gå herefter til Statsforvaltningen for at få dit EU-registreringsbevis.
Medbring følgende:





Lønsedler fra de sidste tre måneder.
Udfyldt formular OD1 til registrering af dit ophold. Din arbejdsgiver skal skrive under på, at de
fra dags dato vil have dig ansat i mere end 3 måneder. Den udfyldte formular må maks. være
30 dage gammel, når den indleveres. OD1 kan findes her:
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Blanketter/Ansoegningsskemaer/2008/
OD1_ansoegning_eu_opholdsdokument_statsforvaltningen.pdf
Pas + 1 foto (til statsforvaltningens brug).

5.) Når du har fået dit registreringsbevis kan du registrere dig hos borgerservice i den kommune du bor
i, hvis du har et sted at bo. Gå til borgerservice og medbring:






Gyldigt EU-registreringsbevis.
Medbring pas eller nationalt ID-kort med billede.
Bevis på bopæl: Enten lejekontrakt, eller dokument hvor det står skrevet, at du gerne må bo
hos pågældende person. Dog skal du være opmærksom på, at adressen skal være gyldig for at
man har lov til at registrere den i CPR systemet. Boligforholdene skal opfylde forskellige krav
afhængigt af boligtypen og vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde. Adressen skal være på det
permanente sted du bor, hvilket betyder, at det som minimum forventes, at du bor på
adressen i en måned. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at ikke alle boligselskaber accepterer
fremleje eller udlejning af værelser og antallet af personer i en lejlighed er også begrænset.
Det er endvidere vigtigt, at dit navn står på postkassen, ellers skal du huske at nævne udlejers
navn eller det navn der står på postkassen ved registrering, ellers modtager du ikke dit
sygesikringskort.
Vielsesattest hvis du er gift og børns dåbsattester, kun hvis du har børn og/eller ægtefælle
med i Danmark.

6.) Du vil nu få dit CPR-nummer. Du skal vælge en læge og et sygesikringskort vil blive bestilt til dig. Du
modtager dit sygesikringskort med posten indenfor 14 dage. Du kan nu få adgang til at oprette en
bankkonto, gratis lægehjælp, sundhedsydelser m.m..
Borgere udenfor EU:
Du kan få et CPR-nummer hvis:




Du har en opholdstilladelse i Danmark (OBS for gældende regler for opholdstilladelse og visum
som SKAL være opfyldt).
Du bliver i Danmark i over 3 måneder.
Du har et sted at bo.

1.) Opholds- og arbejdstilladelse: Udlændingestyrelsen (The Service Centre of the Danish Immigration
Service (se nedenstående adresse).
2.) Registrering, CPR-nummer og sygesikringskort: Gå til Borgerservice. Medbring følgende:
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Gyldig opholdstilladelse.
Medbring pas eller nationalt ID-kort med billede.
Bevis på bopæl: Enten lejekontrakt, eller dokument hvor det står skrevet, at du gerne må bo
hos pågældende person. Dog skal du være opmærksom, at adressen skal være gyldig for at
man har lov til at registrere den i CPR systemet. Boligforholdene skal opfylde forskellige krav
afhængigt af boligtypen og vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde. Adressen skal være på det
permanente sted du bor, hvilket betyder, at det som minimum forventes, at du bor på
adressen i en måned. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at ikke alle boligselskaber accepterer
fremleje eller udlejning af værelser og antallet af personer i en lejlighed er også begrænset.
Det er endvidere vigtigt, at dit navn står på postkassen, ellers skal du huske at nævne udlejers
navn eller det navn der står på postkassen ved registrering, ellers modtager du ikke dit
sygesikringskort.
Vielsesattest hvis du er gift og børns dåbsattester, kun hvis du har børn og/eller ægtefælle
med i Danmark.

3.) Tilmeld dig SKAT:
 Udfyld blanket 04.063 som kan findes på SKATs hjemmeside
(https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1898994).
 Send den udfyldte blanket sammen med en kopi af dit Pas eller nationalt ID-kort med billede til
SKAT (se nedenstående adresse).
Du får tilsendt et skattekort, så din arbejdsgiver kan betale SKAT. Du modtager dette indenfor 14
dage. Du får et skattepersonnummer på dit skattekort. Bemærk: dette er IKKE et CPR-nummer,
men skattepersonnummeret bliver til et CPR-nummer i tilfælde af at du registrerer dig med bolig og
at du lever op til de gældende krav hertil.

Adresser:
Borgerservice:
Husk at du skal rette henvendelse til borgerservice i den kommune du bor i.
Københavns Borgerservice (Copenhagen Citizens Service)
Nyropsgade 1
1602 København V
Tlf: 3366 3366
Man.-Fre.: 9 – 17 (Gå til receptionen og tag et nummer)
www.kk.dk/english
Statsforvaltningen
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Statsforvaltningen Hovedstaden
Borups Allé 177
2400 København NV
Tlf: 7256 7000
EU-ophold: 7256 7036
Man-ons: 9-12, tors: 13-16, fre 9-12
www.statsforvaltning.dk

SKAT
Sluseholmen 8B
2450 København SV
Tlf: 72 22 18 18
Man.: 10 – 16, Tirs. – Fre.: 10 – 14.
www.skat.dk

International Citizens Service (ICS), Copenhagen
International Citizen Service East
Nyropsgade 1
1602 København V
Phone: +45 33 66 66 06
E-mail: east@icitizen.dk
http://www.icitizen.dk/
Office hours: Wednesday 1pm - 5pm and
Thursday 11am - 3pm
OBS: Alle de nævnte myndigheder er til stede I ICS indenfor ovennævnte åbningstid. Denne service er
relevant hvis man umiddelbart opfylder alle krav omkring opholdstilladelse (for borgere udenfor EU) eller
EU-registrering (for EU-borgere) samt krav til opnåelse af CPR og ansøgning om skattekort. I disse tilfælde
kan man få ordnet alt (skattekort, CPR og EU-registrering) direkte hos ICS.
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’Workindenmark’: De ansatte kan hjælpe med rådgivning om jobsøgning og spørgsmål vedrørende arbejde
i Danmark samt information om danskundervisning for dem, som er registreret i Danmark. For nærmere
spørgsmål kontakt:
Workindenmark East
Nyropsgade 1, 1.
1602 København V
Phone: +45 72 22 33 00, Polish hotline: +45 72 22 33 99 (only for Polish jobseekers)
E-mail: east@workindenmark.dk
De har ligeledes en jobsøgningsportal på forskellige sprog hvor du kan søge jobs:
https://www.workindenmark.dk/
Det er ofte vanskeligt at finde job i Danmark, men Workindenmark foreslår følgende til jobsøgningen, hvor
der eftersøges medarbejdere ofte uden bestemte kvalifikationer:






For sæsonarbejde: Prøv at registrere dig på:
http://www.seasonalwork.dk/mod_inc/?P=itemmodule&kind=front
Stillinger i reklame og avisomdeling kan søges i søgemaskiner ved fx at taste ”avisomdeling”.
Derudover er der de såkaldte ”hotjob” på jobnet.dk, hvor arbejdsgivere søger medarbejdere oftest
uden bestemte kvalifikationer: www.jobnet.dk – klik ”Find Job” > under ”Hvor?” markér
”Hovedstaden og Bornholm” > under ”Hvilket job?” vælg ”Hotjob” > klik ”Søg”
For rengøringsjobs kan man søge i søgemaskiner ved fx at taste ”rengøring”.
Workindenmarks hjemmeside www.workindenmark.dk, som da denne guide blev udfærdiget dog
nævner at det primært er de højtkvalificerede, der er brug for. Der er dog en masse forskellig og
brugbar information at finde her.

For gode råd til jobsøgning i Danmark, se endvidere Workindenmarks guide: ”Tips til jobsøgere”, eller læs
mere her: https://www.workindenmark.dk/en/Find_information/Information_for_job_seekers/Step-bystep/Job_in_Denmark/Tips
i

Denne guide er en udtømmende oversigt over hvordan man får adgang til et CPR nummer og sygesikringskort. For en
kort gennemgang af proceduren se venligst Københavns Kommunes hjemmeside:
For EU-borgere:
http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/MovingToCopenhagen/~/media/C
23F6D2B914B47CC8CA32F08C3C14157.ashx
Bemærk dog at denne vejledning ikke gælder for de EU-borgere, som skal fremvise tre måneders lønsedler inden de
kan modtage CPR.
For borgere udenfor EU:
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http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/MovingToCopenhagen/~/media/1
D1AB22D8E1C443BB5D7E49C32181DBD.ashx
Bemærk særlige regler for opholdstilladelse og visum.
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