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Hvis du bor i udlandet og påbegynder nyt arbejde i Danmark er der 
flere forhold, du skal være opmærksom på. I denne folder har vi  
samlet vigtig information og gennemgår trin for trin, hvad du skal 
gøre som grænsegænger i Aabenraa Kommune. 



Som grænsegænger skal du betale skat af den løn,  
du tjener her i Danmark. Derfor skal du have et skatte-
personnummer og et skattekort. 

Du kan både søge digitalt eller med en blanket via 
følgende link: 

https://bit.ly/2S1IMp3

Under fanen ”Når du er begrænset skattepligtig” kan du 
hente en blanket eller udfylde en digital ansøgning på 
flere sprog. Her står også hvilken dokumentation, du skal 
medsende.  

Er du grænsegænger, vil du ofte være omfattet af 
den danske sygesikring. Det særlige sundhedskort 
giver dig ret til at bruge det danske sundheds-
væsen på samme vilkår som borgere, der bor i 
Danmark. 

Du kan søge om det særlige sundhedskort via 
Udbetaling Danmark på følgende link:

https://bit.ly/2CJ8SDs

- eller ved at ringe på: +45 70 12 80 81.

Hvis du skal på ferie i et andet EU-land end dit 
bopælsland og Danmark, skal du søge om det blå 
EU-sygesikringskort. Dette gælder også, hvis du rej-
ser til Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
kan bestille det blå sygesikringskort på følgende link: 

https://bit.ly/2AYCQDk

- eller ved at ringe på: +45 70 12 80 81.
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Det er en stor fordel at have NemID, når du arbejder 
i Danmark. NemID er et fælles internet-login, der 
giver dig adgang til en lang række private og offentlige 
løsninger, og som gør det muligt at sende og modtage 
dokumenter fra offentlige myndigheder, virksomheder 
eller arbejdsgiver.   

For at få udstedt et NemID skal du møde personligt op i 
Borgerservice og medbringe følgende:

• • Rejsepas eller Personalausweis

• • Dokumentation for dit danske CPR-nr. i form af det 
gule sundhedskort eller et brev fra SKAT

Når du ikke har bopæl i Danmark, skal du også med-
bringe et vidne, som bekræfter din identitet. Vidnet 
skal være fyldt 18 år, og han/hun kan ikke være vidne 
mere end 3 gange indenfor 120 dage. 

Vidnet skal medbringe følgende:

• • Rejsepas eller Personalausweis

• • Dokumentation for sit danske CPR-nr. i form af det 
gule sundhedskort eller en lønseddel

• • Nøglekort, som har været aktivt i mindst 30 dage

Når du forlader det danske arbejdsmarked, kan du få 
dine optjente feriepenge udbetalt. 

Du kan søge både digitalt og med en blanket via  
følgende link: 

https://bit.ly/2ARxxoH
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Aabenraa Borgerservice
Skelbækvej 2
DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 73 76 76 76
Mail: post@aabenraa.dk

Se åbningstider her: 
https://bit.ly/2RH12ES

SKAT, Udland
Tlf.: +45 72 22 28 92 

Se telefontider her: 
https://bit.ly/2DutAJ2

Udbetaling Danmark, 
International sygesikring
Tlf.: + 45 70 12 80 81

Se telefontider her: 
https://bit.ly/2S0Jm6u

Region Sønderjylland - Schleswig
Lyren 1 
DK-6330 Padborg  
Tlf.: +45 74 67 05 01  
Mail: region@region.dk |  
sikkerpost.region@region.dk

Se telefontider her:  
https://www.region.dk/ 

Infocenter til grænsependlere 
https://bit.ly/2Ulmz2D

KONTAKTOPLYSNINGER

OBS! I forbindelse med at du registrerer dig i Danmark, vil du modtage post fra de 
danske myndigheder. Derfor er det vigtigt, at dit navn står tydeligt på din postkasse.


