Vejledning til foreninger:
Oprettelse af CVR-nummer og NEM-konto
Et aktivt CVR-nummer og en NEM-konto er en betingelse for, at det offentlige kan skrive regninger og
udbetale penge til jer.
Det er derfor vigtigt, at foreningen har et CVR-nummer og en NEM-konto.
Det er en god idé at lade kassereren i foreningen oprette CVR-nummeret, eftersom det ofte er kassereren, der varetager det økonomiske samarbejde med kommunen.
CVR-nummeret kan kun oprettes på nettet, og dertil skal man bruge en Nem-ID.
Første skridt: Nem-ID
I skal kun oprette en Nem-ID, hvis kassereren ikke allerede har sådan en. Signaturen er en personlig
kode. Den kan sammenlignes med en almindelig underskrift.
Alle brugere af netbank har i løbet af efteråret 2010 fået tilsendt en Nem-ID-kode fra deres bank.
Har man ikke fået en sådan, skal den bestilles, enten via ens bank eller på nettet.
Åbn internettet og skriv følgende i adressefeltet øverst på siden:
www.nemid.nu
Klik på knappen ”Bestil Nem-ID til private”.
Efter indtastning af ganske få informationer er din Nem-ID bestilt. Husk at sige ja til, at Nem-ID må bruges til andet end netbank.
Andet skridt – CVR-nummer
Når kassereren har modtaget Nem-ID-koderne, kan I oprette et CVR-nummer ved at gøre følgende:
Åbn internettet og skriv følgende i adresse-feltet øverst på siden:
www.webreg.dk
Find menupunktet ”Frivillig forening”.
Ved at følge dette menupunkt kan I med jeres Nem-ID oprette et CVR-nr.
Herefter modtager I både på mail og på brev et registreringsbevis fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
med jeres CVR-nummer.

Tredje skridt - NEM-konto
I modtager også et brev fra NEM- registret om, at de har registreret jeres CVR-nummer, og at I kan oprette en NEM-konto.
Med dette brev og registreringsbeviset fra CVR-registret kontakter I jeres bank og anmoder om at få
knyttet jeres konto hertil. Det er ikke en ny konto, der skal oprettes, men jeres almindelige konto, der
bliver til en NEM-konto.
Fjerde og sidste skridt – underret kommunen
Send en mail til too-kultur@aalborg.dk med information om jeres CVR-nummer og den tilknyttede NEMkonto.
Har I spørgsmål vedrørende ovenstående, så kontakt os venligst på tlf. 99 31 41 59 eller på mail:
too-kultur@aalborg.dk
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