
Når du lige er flyttet til Danmark/ Flyt til Danmark 

Når du lige er flyttet til landet, skal du have en opholdstilladelse eller et registreringsbevis. Du 

skal også: 

 tilmelde dig Folkeregistret

 have udstedt skattekort

 have udstedt sygesikringsbevis

 få tildelt et NemID

 eventuelt få udstedt dansk kørekort

Som førstegangstilflytter har du mulighed for at få personlig hjælp til det hele på et af de fire 

International Citizen Servicecentre i København, Aarhus, Odense eller Aalborg. www.icitizen.dk 

Få personlig hjælp af SKAT 

Drejer det sig kun om skatteforhold, kan du ringe til SKATs udlandssluse på telefonnummer 72 

22 28 92 for at aftale tid til et personligt møde. På mødet skal du give oplysninger om dine 

indtægter og udgifter, så SKAT kan beregne dine fremtidige skattebetalinger.  

I følgende skattecentre kan du få personlig betjening efter aftale: Rønne, København, Høje-

Taastrup, Fredensborg, Næstved, Odense, Haderslev, Esbjerg (Ribe), Aarhus, Herning, Struer 

og Aalborg. 

Der er dog kun udlandsekspedition i følgende centre:  

Esbjerg (Ribe), Aarhus, Aalborg, Odense og København. Læs mere på Skats hjemmeside. 

SKAT kan også udstede et NemID, som blandt andet giver dig elektronisk adgang til dine 

personlige skatteoplysninger www.skat.dk/tastselv. På den måde kan du sikre, at SKAT altid 

har de rigtige oplysninger om dig. Du får adgang til dine skatteoplysninger ved at logge på med 

din NemID på TastSelv. Du kan holde dig opdateret om regler og love om skat på SKATs 

hjemmeside, som også kan være indgangen til TastSelv. 

Borgerservice  

NemID er en digital signatur som kan anvendes til online selvbetjening i fx SKAT, din kommune 

og din bank. 

Borgerservice kan hjælpe med at udstede et NemID. NemID kan også bestilles elektronisk på 

www.nemID.nu.  

Metabeskrivelse: 

På et af de fire International Citizen Servicecentre i Danmark, kan du få hjælp til, hvilke papirer 

du skal have, når du er flyttet til Danmark. 

http://www.icitizen.dk/
http://www.nemid.nu/

