___________________________________________

CVR – trin for trin
Inden du går i gang skal du have din NemID klar, og du skal vide, hvilken
mailadresse du vil opgive til det Centrale VirksomhedsRegister (foreningens,
formandens, din egen?)
Du skal bruge din egen NemID til at oprette foreningen i CVR, men at bruge den får ingen
indflydelse på dine personlige forhold i øvrigt. I kan efterfølgende vælge at oprette en
NemID til en eller flere personer i bestyrelsen. NemID fungerer som en elektronisk
underskrift, dvs. at den altid er knyttet til en person/medarbejder. Det betyder også, at
foreningen som sådan ikke kan have en NemID, da foreningen jo heller ikke kan skrive
under på noget - det gør formanden (eller andre). Det kan en virksomhed heller ikke, her
er det direktøren der skriver under på vegne af virksomheden.
Inden I opretter foreningen i CVR registret skal I have en mail-adresse klar.
1. Gå på hjemmesiden
Gå ind på www.indberet.virk.dk og klik på 'Frivillig forening' i højre spalte i midtermenuen.
Du bliver nu sendt videre til en ny side, hvor du klikker på den orange knap 'Start' øverst
på siden.
2. Log ind
Log ind med din NemID. Læs betingelserne for brug og accepter. Klik på 'Næste'. Læs om
registrering og godkendelse og klik på 'Næste'.
3. Stamdata
Udfyld foreningens oplysninger og vær opmærksom på, at foreningens navn, adresse og
e-mail SKAL udfyldes. Ving evt. af i 'Reklamebeskyttelse', så I slipper for at blive kontaktet
af diverse sælgere. Klik på 'Næste'.
4. Registrering i CVR
Foreningen er nu registreret, og den ryger automatisk videre til godkendelse hos SKAT.
Efter ca. 14 dage modtager I en mail (og et brev) med jeres CVR nummer. Om tre år skal I
bekræfte over for CVR, at foreningen stadig er aktiv, men I får automatisk besked herom til
den mailadresse, I har opgivet.
5. Ændre i CVR oplysningerne
Hvis I skal ændre i jeres oplysninger i CVR, så gå på virk.dk, siden med den orange
startknap. Allernederst under rubrikken Relaterede indberetninger klikker I på 'Ændre
frivillig forening'. Så kommer I over på en nye side med overskriften Ændre frivillig
forening, og her klikker I på den orange startknap og følger proceduren.
NemKonto, e-boks, telefonnummer, NemID m.m.
Når I har fået jeres CVR nummer ligger verden åben for jer! Nu kan I nemlig oprette en
bankkonto og en e-boks, foreningen kan få et telefonnummer, og I kan vælge at oprette en
NemID til bestemte personer i foreningen, hvis I ønsker det.

