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Vejledning til oprettelse af faktura via virk.dk 
Når du/I har afholdt koncert skal der hurtigst muligt indsendes en e-faktura til Kultur- og 

Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Det er Kultur- og fritidsforvaltningen der står for udbetalingen 

af musikerhonorarerne. 

 

Sådan gør du: 
1. Skriv www.virk.dk i din browser 

2. Vælg ”fakturablanketten” på forsiden af virk.dk og derefter tryk på ”start” 

 
 

4. Skriv vores EAN-nr.  

Vores EAN-nr. er: 5798009780515 

5. Indtast din e-mailadresse 

6. Udfyld felterne i boksen ”Fakturamodtager” med følgende oplysninger: 

Københavns Kommune, Kultur- og fritidsforvaltningen 

Rådhuspladsen 1 

1599 København V 

 

  

 

 

http://www.virk.dk/
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7. Udfyld dine oplysninger i boksen ”Leverandør”. Virksomheder skal oplyse CVR-nummer og private CPR-

nummer. 

 

8. Udfyld felterne i boksen ”Fakturadato m.v.” – det er kun felterne markeret med * der behøver blive 

udfyldt. 

• Fakturanummer er til brug hos dig – det er det nummer, der kommer til at fremgå på din 

kontooversigt, når pengene bliver indsat på din bankkonto.  

• Fakturadato er den dato, fakturaen bliver sendt.  

• Der skal stå ”HG9V” i feltet ”personreference”. 
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9. Udfyld felterne i boksen ”Varer og ydelser” 

• I feltet ”beskrivelse” skriver du, artistnavn samt hvornår og hvor koncerten er blevet afholdt  

eks. ”Halfdanskerne på Bispebjerghjemmet 15/1 – bemærk at der kun er plads til 41 tegn i dette 

felt, og der kan med fordel benyttes forkortelser, hvis der ikke er plads til at skrive al information.   

• Udfyld ”enhedspris” med satsen for musikerhonoraret. Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021 

lyder musikerhonoraret på 2.143,61 kr.  

• Fluebenet i boksen ”moms” skal fjernes. 

 

10. Udfyld ”Betalingsoplysninger” 

• Betalingsdatoen er den dag man ønsker at modtage betalingen. Man kan selv ændre 

betalingsdatoen, men det er dog ikke sikkert, at pengene kommer ind på den præcis angivne dato, 

idet nogle fakturaer nogle gange kan være længere under vejs end andre fakturaer.  

 

Når du har udfyldt alle felter, trykker du på knappen ”Næste” for at se fakturaen i sin helhed.  

Fakturaen er nu klar til at blive sendt. Tryk på knappen ”Send faktura”. 

HUSK at gemme en kopi af fakturaen.  


