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Guide til oprettelse af CVR-nummer til foreninger 

med tilhørende digital medarbejdersignatur og digital postkasse 

Dokumentet her er udarbejdet i februar og marts 2021 og bliver ikke ajourført. Vi håber, at det alligevel kan bruges som rettesnor 

fremover, når der skal oprettes CVR-nummer, digital signatur og digital postkasse. 

Hvis frivillige foreninger ønsker at modtage betalinger/tilskud fra det offentlige (f.eks. kommunen) skal de 

have et CVR-nummer og en NemKonto. Som lokalforening i Grænseforeningen kan I ikke bruge 

Grænseforeningens CVR-nummer, men skal have jeres eget. 

Det er gratis at oprette et CVR-nummer, og det kan kun gøres elektronisk på www.virk.dk. 

En NemKonto er jeres almindelig bankkonto, der udnævnes til NemKonto. Når I har fået et CVR-nummer, 

kan I kontakte banken for at lave jeres bankkonto om til NemKonto. I kan også selv registrere jeres 

bankkonto som NemKonto på www.nemkonto.dk, når I har en digital medarbejdersignatur. 

Når I får et CVR-nummer, får I også automatisk en digital postkasse. I skal selv aktivere og læse post i den 

digitale postkasse, og det kræver en digital medarbejdersignatur. Derfor kan I i det følgende læse om 

• oprettelse af CVR-nummer til foreninger, 

• oprettelse af digital medarbejdersignatur til foreninger 

• og Digitaliseringsstyrelsens guide til aktivering af digital postkasse. 

Når I opretter et CVR-nummer, skal I oplyse: 

• Foreningens navn og postadresse 

• E-mailadresse 

Alle lokalforeninger i Grænseforeningen har en e-mailadresse, der ender på 

@graenseforeningen.dk. Vi anbefaler, at I bruger den i stedet for en privat mailadresse. Hvis I 

ikke er kommet i gang med at bruge lokalforeningens e-mailadresse endnu, kan I kontakte jeres 

foreningskonsulent eller Flemming Hvass på telefon 3336 8425 eller e-mail 

fh@graenseforeningen.dk 

• Evt. et telefonnummer 

• Evt. en hjemmesideadresse 

Den person, der opretter foreningen i CVR-registret, skal desuden bruge sit private NemID. Det bliver 

udelukkende brugt til at oprette foreningen, og bliver ikke knyttet til foreningen. 

Vigtigt 

• Husk at læse den digitale post, da det har samme retsvirkning som almindelig post. 

• Husk at, ændre oplysningerne i CVR-registret, når der sker udskiftning i foreningens ledelse, så 

kontaktoplysningerne i registret altid er ajourførte. 

• Hvert tredje år skal registreringen i CVR-registret fornyes. I får en mail, der minder jer om det, 

når der er gået 3 år.  
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En oversigt 

Her følger en kort oversigt over, hvordan man opretter CVR-nummer, digital medarbejdersignatur, digital 

postkasse og NemKonto. En trin-for-trin-vejledning følger på de næste sider. 

CVR-nummer 

I skal bruge: Foreningens navn, postadresse, e-mailadresse (vi anbefaler en e-mailadresse på 

@graenseforeningen, læs mere på side 1) og et privat NemID. Desuden kan I supplere oplysningerne i CVR-

registret med et telefonnummer og en hjemmesideadresse. 

Gå ind på www.virk.dk, tryk på ”Frivillig Forening, registrer en frivillig forening”, derefter på ”Start 

selvbetjening” og log ind med NemID. Herefter kan I oprette et CVR-nummer. Når I er færdige, får I en 

kvittering. Skriv sagsnummeret ned til evt. senere brug. Kvitteringen sendes også til den e-mailadresse, I 

har angivet. 

CVR-nummer-registreringsbeviset kan hentes på www.skat.dk/tastselverhverv med en digital 

medarbejdersignatur. 

Digital medarbejdersignatur 

I skal bruge: CVR-nummer og et privat NemID. 

Gå ind på www.medarbejdersignatur.dk og tryk på ”Bestil NemID medarbejdersignatur”. Herefter kan I 

oprette en medarbejdersignatur. Hvis man er tegningsberettiget i foreningen, kan man til sidst skrive under 

med sit private NemID. Hvis man ikke er tegningsberettiget, kan man bestille en e-mail med et dokument, 

der skal underskrives af en tegningsberettiget og sendes til Nets DanID. 

Når Nets DanID har behandlet den indsendte underskrift, skal medarbejdersignaturen aktiveres via et link, 

der sendes i en mail. Til aktiveringen skal I bruge et Nem-ID-nummer, en midlertidig adgangskode og 

nøglekortet til den digitale medarbejdersignatur, som I får tilsendt med hhv. e-mail og brev. 

Digital postkasse 

I skal bruge: CVR-nummer, digital medarbejdersignatur, foreningens navn (som det fremgår af CVR-

registret), telefonnummer (mobil) og en e-mailadresse. 

Log ind på www.virk.dk, vælg standard eller udvidet funktionalitet, udfyld dine profiloplysninger, aktiver 

indbakken og opret brugerprofiler. 

NemKonto 

I skal bruge: CVR-nummer. 

Kontakt jeres bank og bed om, at jeres bankkonto ændres til en NemKonto eller registrer selv jeres 

bankkonto som NemKonto på www.nemkonto.dk ved at logge ind med digital medarbejdersignatur. 
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Oprettelse af CVR-nummer til foreninger 

For at få et CVRnummer skal foreningen registreres på hjemmesiden www.virk.dk. Derefter godkender 

Skattestyrelsen automatisk foreningen og sender besked til foreningens digitale postkasse om, at beviset 

for CVR-registreringen kan hentes på www.skat.dk. 

Som lokalforening i Grænseforeningen skal I registreres som ”frivillig forening”. ”Frivillig forening” betyder, 

at I ikke har oplysningspligt over for Skat, og altså ikke driver erhverv, opkræver moms eller lønner 

medarbejdere. 

Registreringen skal fornyes hvert 3. år. I modtager automatisk en besked på de mailadresser, I har angivet, 

når det er tid til at fornyelse. 

Her følger en gennemgang af oprettelsen af CVR-nummer med udgangspunkt i kontaktoplysningerne for 

Midtsjællands Grænseforening: 

 

 

Gå ind på www.virk.dk 

Tryk på ”Frivillig Forening, registrer en frivillig forening” under ”Mest anvendte selvbetjeninger”. 
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Der kommer et nyt skærmbillede med overskriften ”Start frivillig forening”. Tryk på ”Start selvbetjening”. 

 

Log ind med NemID, som du plejer. 

Der kommer et nyt skærmbillede med overskriften ”Kontaktinformation”. Som nævnt på side 1 anbefaler 

vi, at I bruger foreningens e-mailadresse med @graenseforeningen.dk. 

 

Tryk derefter på ”Gem”.  
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Læs de betingelser, der kommer frem, godkend betingelserne ved at klikke i boksen nederst til venstre og 

tryk ”Næste”. 
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Læs informationerne og tryk ”Næste”. 
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På skærmbillede skal foreningens stamdata indtastes – dvs. foreningens navn, adresse, telefonnummer og 

hjemmeside – og der skal svares på, om I ønsker reklamebeskyttelse. Sæt ikke kryds i boksen om 

socioøkonomisk virksomhed. Disse oplysninger offentliggøres i CVR-registret. Tryk dernæst på ”Næste” 

nederst i skemaet. 

Skemaet for stamdata er delt i 3 billeder her i vejledningen, men på computerskærmen er det kun en side. 

Vær opmærksom på, at skemaet ikke accepterer skråstreg i hjemmesideadressen. Hvis I skriver skråstreg, 

får I en fejlmeddelelse om, at hjemmesideadressen ikke er gyldigt, og at I skal rette alle store bogstaver til 

små bogstaver. 
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Nu skal du læse de indtastede oplysninger igennem. Tryk ”Godkend”, hvis de er korrekte. Tryk ”Forrige”, 

hvis du har rettelser, så kommer du tilbage til skemaet, hvor du kan rette i oplysningerne. 
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Når oplysninger er korrekte, og du har trykket ”Godkend”, skal du godkende registreringen i den boks, der 

kommer frem, ved at markere boksen og trykke på ”Godkend”. 
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Som det sidste kommer en kvittering frem. 

Vigtigt: Skriv sagsnummeret ned! 

Sagsnummeret fremgår af kvitteringen. Du kan ikke logge på senere og se sagsnummeret igen, hvis du får 

brug for det, fordi du har oprettet foreningen med privat NemID, der ikke er knyttet til foreningen. 

Kvitteringen sendes også til den mailadresse, du har angivet. 
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Nu er registreringen fuldført, og du kan logge ud ved at trykke på ”Log ud” i øverste højre hjørne. 

I løbet af et døgn modtager I en mail med sagsnummeret og en mail med jeres nye CVR-nummer. 

Vigtigt: I modtager også mails fra erhvervsdatabaser (f.eks. Bisnode og Experia), som I IKKE skal svare på! 

Bisnode og Experia (og evt. andre erhvervsdatabaser) fortæller jer i mailen, at oplysningerne om, at 

foreningen nu er optaget i deres database. Måske følger der også et skema med, hvor I kan indsende flere 

oplysninger om foreningen. Disse mails skal I IKKE svare på. 

Erhvervsdatabaserne trækker offentligt tilgængelige oplysninger ud af CVR-registret og bruger dem i deres 

forretning. Ifølge databeskyttelsesloven har de pligt til at oplyse jer om, at de gør det. Derfor får I mailen. 

Men I er ikke forpligtet til at give dem yderligere oplysninger om jeres forening, og I får heller ikke noget ud 

af at gøre det.  
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Digital medarbejdersignatur til foreninger 

Med digital medarbejdersignatur kan I hente forenings CVR-nummer-registreringsbevis på 

www.skat.dk/tastselverhverv og få adgang til den digitale postkasse, som automatisk oprettes, når I får et 

CVR-nummer, og som foreningen modtager digital post i. Derfor skal I have en digital medarbejdersignatur. 

Hvis I ønsker det, kan foreningen have flere digitale medarbejdersignaturer, så flere kan læse posten i 

postkassen. De tre første medarbejdersignaturer er gratis. Den første medarbejdersignatur, I opretter, 

bliver automatisk administrator og skal godkende de andre medarbejdersignaturer. 

For at oprette en digital medarbejdersignatur, skal I have et CVR-nummer, og en tegningsberettiget person 

fra jeres forenings skal skrive under (enten fysisk på papir eller digitalt med privat NemID). 

 

 

Gå ind på hjemmesiden www.medarbejdersignatur.dk og tryk på ”Bestil NemID medarbejdersignatur. 
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Indtast jeres CVR-nummer og tryk ”Hent CVR-oplysninger”. 

 

Jeres CVR-oplysninger kommer frem på skærmen. Bekræft, at oplysningerne er korrekte ved at markere 

boksen ”Jeg bekræfter, at ovenstående CVR-oplysninger er korrekte”. Bekræft, at du ved, at du bliver 

NemID administrator, når du bestiller den første medarbejdersignatur. Tryk derefter på ”Næste”. 
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På næste skærmbillede skal du vælge, om du ønsker nøglekort eller nøglefil til medarbejdersignaturen. 

Nøglekort er den anbefalede løsning. Marker boksen og tryk på ”Næste”. 
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Nu skal du indtaste dit fulde navn, telefonnummer og mailadresse (to gange). Herefter kan du vælge, om 

medarbejdersignaturen skal underskrives straks med dit private NemID eller underskrives på papir. 

Vigtigt: Du skal være tegningsberettiget for at skrive under med dit private NemID! 

Formand, næstformand og kassereren er blandt de tegningsberettigede i en forening if. Net DanIDs 

vejledning. Hvis du ikke er tegningsberettiget, skal du vælge underskrift på papir og angive en person i 

foreningen, som er tegningsberettiget. Skriv vedkommendes titel og navn. Tryk derefter på ”Næste”. 
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Hvis du har valgt at underskrive på papir, får du en mail fra Nets DanID A/S med en vedhæftet pdf-fil, der 

skal printes, underskrives af den tegningsberettigede og sendes retur. 

Når Nets DanID har modtaget og behandlet den indsendte underskrift, skal du aktivere 

medarbejdersignaturen. Det sker via et link, og du skal bruge  

• dit Nem-ID-nummer, 

• en midlertidige adgangskode 

• og nøglekortet til den digitale medarbejdersignatur. 

Både link, Nem-ID-nummer og midlertidig adgangskode fremgår af en mail, du modtager fra Nets DanID. 

Nøglekortet sendes med brev til den adresse, der er angivet for foreningen i CVR-registret. 

Når du trykker på linket i mailen, bliver du automatisk guidet gennem aktiveringen af den digitale 

medarbejdersignatur. 
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Digital postkasse 

Den digitale postkender kender vi som e-Boks til privat brug. Foreningens digitale postkasse oprettes 

automatisk, når I får et CVR-nummer. Det er en sikker og digital måde at sende post på. Den digitale post 

har samme retsvirkning som post sendt med almindelige breve, så det er vigtigt, at I læser det, I får tilsendt 

i postkassen. 

Det er nødvendigt at have en digital medarbejdersignatur for at få adgang til den digitale postkasse. 

Når I har CVR-nummer og digital medarbejdersignatur, kan I læse om opsætning af den digitale postkasse i 

pjecen ”Opsætning af din digitale postkasse på Virk” hos Digitaliseringsstyrelsen. Søg på pjecens navn i din 

browser eller tryk på dette link: 

https://assets.ctfassets.net/kunz2thx8mib/7oIMCadzMiTRw7q3JMraQ4/3400e6812d0d5c01fe470082bd34

8e13/001-ops__tning-af-din-digitale-postkasse-p__-virk_v.2.pdf 
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