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Svar fra Aarhus Folkeregister vedr. bl.a. CPR-nummer, bopælsregistrering og udrejse 
 
Hvordan benytter man et skatte/administrativt CPR?   
 
Administrativt personnummer fra SKAT (skattenummer): 
Det er fastlagt i CPR-loven, hvornår man kan indrejse og i den forbindelse bopælsregistreres og modtage et 
CPR-nummer. Hvis er person ikke kan indrejses/bopælsregistreres i Danmark, kan vedkommende ikke få et 
CPR-nummer.  
 
Skal man betale SKAT i Danmark under sit ophold, får man tildelt et administrativt personnummer/ 
skattenummer.  
 
Opholder man sig i Danmark i mere end 3 mdr., har bopæl eller fast opholdssted i landet og lovligt ophold, 
har man pligt til at lade sig indrejse (nordiske og EU-borgere har først pligt til at lade sig indrejse hvis 
opholdet overstiger 6 mdr., men kan indrejse ved ophold over 3 mdr.). Ved indrejsen udstedes et reelt cpr-
nummer, der giver adgang til sundhedsvæsenet (sundhedskort eftersendes med posten). 
 
Det vil sige at personer, der skal arbejde i Danmark under 3 mdr. kun skal have et administrativt 
personnummer / skattenummer hos SKAT, og intet reelt CPR-nummer.  
 
Skal personen derimod opholde sig i Danmark i over 3 mdr. skal vedkommende, ud over at blive registreret 
hos SKAT med et administrativt personnummer / skattenummer, også henvende sig til Folkeregistret for at 
få et CPR-nummer.  
 
I tilfælde af at vedkommende henvender sig til SKAT først, og dermed allerede har fået et administrativt 
peronnummer / skattenummer, vil Folkeregistret bruge samme nummer til at oprette vedkommende i CPR-
registret. Det administrative personnummer / skattenummeret konverteres altså til et reelt CPR-nummer. 
 
Besøger vedkommende derimod først Folkeregistret, hvor han/hun har fået et reelt CPR-nummer og 
derefter SKAT, vil SKAT bruge CPR-nummeret til at oprette vedkommende i skattesystemet.  
 
Anden form for administrativt cpr-nummer: 
Vi ser også at Styrelsen for International Rekruttering og Integration i forbindelse med tildeling af særlige 
opholdstilladelser, eks. opholdstilladelser under Fast Track-ordningen, kan give et administrativt CPR-
nummer. 
Herudover får boligplacerede flygtninge, samt alle familiesammenførte, også et administrativt 
personnummer af Udlændingestyrelsen.  
 
Tildeling af et administrativt CPR-nummer medfører ikke i sig selv rettigheder for den registrerede person – 
det gives af administrationshensyn, og for at sikre grundregistrering af personer i forbindelse med 
regeringens digitaliseringsstrategi – man kan sende digital post til vedkommende ud fra det administrative 
cpr-nummer. 
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1. Hvor hurtigt kan man få et almindeligt CPR nummer, hvis man har et skatte CPR nummer? 
 
Om du allerede har et administrativt cpr-nummer / skattenummer eller ej, er ikke afgørende for, hvor 
hurtigt du kan få et reelt cpr-nummer.  
 
Som skrevet oven for, kan du dog først få udstedt et reelt cpr-nummer, hvis dit ophold i Danmark varer 
over 3 mdr., og du har en bopæl eller fast opholdssted i Danmark samt lovlig ophold/opholdstilladelse. 
 
Det kan være et problem, hvis vedkommende ikke ved, at han/hun har fået et skattenummer, og 
umiddelbart derefter henvender sig til Folkeregistret for at få et almindeligt cpr-nummer. I det tilfælde kan 
det ske at vedkommende så reelt oprettes under begge personnumre. 
 
I travle perioder, særligt omkring studiestart i august/september, må det forventes at medarbejderne i 
Folkeregistret kun kan tage imod indrejsepapirer og må vente med at indrejse personen, samt udstede cpr-
nummer, til dagen efter vedkommende har henvendt sig.  
 

 
2. I hvilket omfang udveksles data mellem SKAT og Folkeregistret? 

 
SKAT og Folkeregisteret har ikke en systematisk udveksling af oplysninger, men kommunen har adgang til 
seneste årsopgørelse og den løbende indkomst, som bliver registreret i e-Indkomst.  
 

 
3. Kan man melde flytning til en lastbil? Nogle bor i lastbilen (og betaler for det)?  

 
Det fremgår af CPR-loven, at en forudsætning for at indrejse/få et CPR-nummer, er, at man har en bopæl 
eller et fast opholdssted i Danmark.  

 
Du kan blive registreret med bopæl eller fast opholdssted i lejligheder, værelser, gæstehuse, hoteller, på 
campingpladser og lignende. Det afgørende er, om du sover der regelmæssigt, om du har dine ejendele der 
samt længden på opholdet.  

 
Det følger af CPR-lovens § 9, at man kan blive registreret med adresse i en bevægelig bolig – dvs. 
eksempelvis en båd, campingvogn eller en lastbil. Registreringen forudsætter dog, at boligen ligger fast, 
dvs. at man ikke må køre rundt i lastbilen. Man kan ikke blive registreret et sted, hvor der ikke er en 
postkasse.  

 
Man kan også få adresse i en bevægelig bolig, hvis boligen alene flyttes i kortere perioder, eksempelvis for 
at tage på ferie. Dette gælder eksempelvis, når en person bor fast på en båd, som ligger i havn det meste af 
året, men at vedkommende sejler på kort ferie i de typiske ferieperioder.  

 
En forudsætning for at blive registreret med adresse i en bevægelig bolig er, at det er personens eneste 
bopæl. Dvs. at vedkommende ikke må have en villa eller lejlighed, som han/hun kan registreres med 
adresse på.  

 
Man kan altså godt få adresse i en lastbil, hvis denne ligger fast et sted. Folkeregistret vurderer og træffer 
afgørelse om, hvorvidt en person kan registreres med adresse i en lastbil, båd, campingvogn eller lign.  

 
At en person, som ønsker at indrejse, oplyser at han har bopæl i en bevægelig bolig, eksempelvis en båd, 
kan have betydning for, om folkeregistret vurderer, at vedkommende opfylder betingelser for at få et CPR-
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nummer. I denne situation kan det være nødvendigt at fremlægge mere dokumentation, eller vente tre 
måneder på at blive indrejst (da man skal opholde sig i Danmark i en periode på over 3 mdr. forat blive 
indrejst).  

 
4. Kan man have bopæl i en skurvogn? Hvorfor er der forskel på skurvogne i forhold bopæl?  

 
Udgangspunktet er, at en skurvogn er en bevægelig bolig, dvs. at det oven for anførte finder anvendelse.  

 
NB: vi har i Folkeregistret fået varsel om en stramning af CPR-loven. Det er muligt at der derfor kommer en 
ændring / stramning af, hvor en person har mulighed for at blive registreret. Vi ved ikke hvad disse 
stramninger i så fald vil bestå i, eller hvornår de vil træde i kraft. 
 
 

5. Hvordan beregnes 6 måneders ophold i forhold til CPR-lovgivningen – f.eks. hvis man er ude og 
inde af landet? 

 
Hvornår skal en person udrejses:  
I det følgende beskrives den situation, hvor en person har været bosiddende i Danmark, og er registreret i 
Danmark, men nu opholder sig i Udlandet i en periode, og det derfor skal overvejes, om personen skal 
udrejse.  

 
Udgangspunktet er, at ophold i udlandet, som varer over 6 måneder skal meldes som udrejse. Efter 
omstændigheder kan ophold under 6 måneder også betyde, at en person skal udrejses, når personen ikke 
opretholder den fulde rådighed over sin hidtidige bolig i Danmark, jf. CPR-lovens § 24, stk. 1. Det betyder, 
at selv kortere ophold i udlandet i nogle tilfælde skal meldes som udrejse, hvis vedkommende ikke har den 
fulde rådighed over sin bolig her i landet i den periode, vedkommende er i udlandet.  

 
Det fremgår af CPR-lovens § 24, stk. 2, at korte besøg her i landet ikke anses for afbrydelse af opholdet i 
udlandet, så længe at vedkommende overnatter mest i udlandet. Det betyder altså, at Folkeregistret som 
udgangspunkt kigger på, om en person overnatter mest her i landet eller mest i Udlandet, når der skal 
træffes afgørelse om, hvorvidt en person skal udrejses.  

 
Hvis en person overnatter mest i udlandet i en periode på over 6 måneder, skal vedkommende som 
udgangspunkt udrejses. Der er dog nogle undtagelser hertil, som bliver beskrevet i det følgende.  

 
Personer, som er beordret til tjeneste i uden for riget (Danmark), skal aldrig registreres som udrejst. Denne 
bestemmelse omfatter bl.a. forsvaret. 

 
Personer, der af arbejdsmæssige grunde eller lign., overnatter størstedelen af tiden i udlandet, men som 
tilbringer hovedparten af weekender, fridage, ferier og lign. på bopælen her i landet skal ikke udrejses. 
Søfarende, som opretholder boligen her i landet kan ligeledes forblive registreret i Danmark, hvis 
hovedparten af fridage, ferier osv. tilbringes her i landet skal heller ikke udrejses.  

 
Det betyder, at såfremt en person er registreret i Danmark, men får arbejde i eksempelvis England, og 
derfor overnatter mest i England, men tilbringer de fleste weekender ferier osv. i Danmark, ikke skal 
udrejses. 

 
Der er således tale om en konkret vurdering.  
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Såfremt en person flytter til udlandet, har vedkommende ret til at melde udrejse, og ovenstående beskriver 
derfor kun de situationer, hvor vedkommende skal melde udrejse.  

 
 
Hvornår en person kan indrejses 
Det er et krav, at en person skal opholde sig i landet i mere end 3 måneder, for at blive indrejst.  

 
Når det skal vurderes, om opholdet vil vare over 3 måneder, ses der bort fra korte besøg i udlandet, så 
længe personen overnatter mest her i landet 
 

6. Hvor henvender man sig som faglig organisation, hvis man ved, der bor borgere på en adresse, 
men de ikke er registreret på den adresse – men måske er registreret i en helt andet by? 
 

Man skal henvende sig til folkeregistret i den by, hvor vedkommendes faktisk bor.  
Dette gælder kun, hvis man er bekendt med en bestemt adresse, som vedkommende bor på. Er man ikke 
bekendt med en bestemt adresse, hvor vedkommende bor, skal man henvende sig til folkeregistret i den 
by, hvor vedkommende er registreret med bopæl i.  
 
Dvs. er vedkommende registreret med bopæl i Thisted, men man ved at vedkommende bor på en bestemt 
adresse i Aarhus, skal man henvende sig til folkeregistret i Aarhus. Ved man derimod ikke hvor personen 
opholder sig i Aarhus, skal man henvende sig til folkeregistret i Thisted Kommune.  

 
Hvis man er i tvivl, så skriv blot til folkeregistret i en af byerne, så burde de finde ud af det indbyrdes.  
 


