
 

Sidst opdateret 08.02.2016 Version 8 

 

Roller uden cpr-nr./cvr-nr. 

 
Mange anmeldelser indeholder roller, hvor det ikke er muligt at angive cpr-nr./cvr-nr., da aktøren enten er 
udenlandsk, eller ikke kan få et cvr-nr. Aktøren uden cpr-nr./cvr-nr. kan optræde i mange forskellige roller, og 
derfor skal denne vejledning bruges som et supplement til vejledningen til den aktuelle dokumenttype. Denne 
vejledning kan anvendes når: 

 En udlænding uden dansk cpr-nr. indgår i en anmeldelse. 

 En udenlandsk virksomhed uden dansk cvr-nr. eller en dansk virksomhed/forening ikke kan få et cvr-nr.  

 En dansk virksomhed/forening angives uden cvr-nr., skal det dokumenteres, at det ikke er muligt at få et cvr-
nr. (Upload og vedhæft afslaget fra cvr-registret til anmeldelsen). 
 

Fase Forklaring Tast 

Indsæt aktøren 
uden cpr-nr./cvr-
nr. 

Situationen, hvor en aktør ikke har cpr-nr./cvr-nr., kan 
forekomme i alle anmeldelser, og derfor vises her alene 
eksemplet med en køber i et skøde. Proceduren er den samme i 
alle dokumenttyper, hvor navnet indsættes, der markeres for 
udenlandsk adresse og adressen indsættes.  
 

 
 
 
Når ”Køber kan ikke få dansk CPR-/CVR-nummer” markeres, 
fremkommer der 6 adresselinier. Udfyld mindst 3. 

 

 

 

 

 

 
Første fire felter 
skal ALDRIG 
anvendes, når der 
ikke er cpr-nr./cvr-
nr. 
 
 
Markér altid feltet 
når der ikke er et 
cpr-nr./cvr-nr. 
Adresseoplysninger 
skal indsættes - 
også selv om det er 
dansk adresse. 

 

Andre roller Når rollen i anmeldelsen først angives under trinnet "Andre 
Roller", skal navnet uden cpr-nr./cvr-nr. skrives i feltet "Navn".  
 

 
 
Når "adresse i udlandet" markeres, fremkommer der 6 
adresselinier. Udfyld mindst 3.  
 
Afslut med "Tilføj". 
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Vælg underskrifts-
metode 

 

Underskriftsmappe: 
Kan ikke anvendes da det kræver cpr-nr./cvr-nr. 
 
Anmelderordning: 
Kan anvendes ved pant. Tinglysningsretten påser ikke det 
bagvedliggende fuldmagtsforhold. 
 
Fuldmagtsordning: 
Kan altid anvendes. Tinglysningsretten påser, om der er afgivet 
fuldmagt, ellers tinglyses der med frist til fremsendelse af 
efterfølgende fuldmagt. 
 
Skal ikke underskrive: 
Skal anvendes når rollen ikke kan eller ikke behøver at 
underskrive anmeldelsen. 

 

 


