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Ansættelse af udenlandske undervisere
En aftenskole kan godt bruge udenlandske undervisere.
Der er dog tre ting, der skal være i orden før underviseren kan undervise og modtage løn.
Den udenlandske underviser skal have oprettet et dansk cpr. nr., et skattekort og en NemKonto.
Desværre findes de blanketter, der skal bruges kun på dansk, så aftenskolen skal være forberedt på
at hjælpe underviseren med udfyldelse af blanketter og kontakt til myndigheder. I det hele taget bør
både aftenskole og underviser være forberedt på, at det kan tage lang tid at få oprettet cpr.nr.,
skattekort og NemKonto, så gå endelig i gang i god tid før underviseren skal undervise og have løn.
Desuden er det vigtig, at ansættelsesforholdet mellem underviseren og aftenskolen er helt på plads
og fremgår af en underskreven kontrakt, inden der søges om et dansk cpr. nr., da kontrakten skal
indsendes sammen med anmodningen.
På www.fritid.kk.dk ligger der et eksempel på en standard ansættelseskontrakt, som kan
downloades.

Sådan får underviseren et dansk cpr. nr., skattekort og en NemKonto
1. Kontakt SKAT for at få oprettet et dansk cpr.nr. til underviser. Der ligger en blanket på
SKAT´s hjemmeside – www.skat.dk. Vælg ”Borger” og dernæst blanketter i venstre menu,
vælg blanket 04 og derefter 04.063 – ”Anmodning om skattekort og evt. et dansk
skattepersonnummer”.
Blanketten skal skrives under af underviseren. Det fremgår af blanketten, hvilke bilag der
skal indsendes sammen med anmodningen.
2. SKAT opretter derefter et dansk cpr. nr. og laver et skattekort, der sendes til underviseren.
3. Underviseren skal derefter have oprettet en NemKonto i en dansk bank, så der kan udbetales
løn. Banken kan ikke oprette en NemKonto før den har fået oplysninger om det danske
cpr.nr.
4. Når banken har oprettet en NemKonto, skal underviser fremsende oplysninger om
Nemkonto til SKAT. Bankerne har en blanket til det.
5. Underviseren skal selv huske at kontakte SKAT efter årsskiftet for at få lavet en
selvangivelse. Det kan gøres via nettet.
Udenlandske borgere får IKKE tilsendt en selvangivelse automatisk. Hvis underviseren ikke
selv sørger for at få udfyldt selvangivelsen rykker SKAT for den.

