
Hvordan kommer jeg i gang med NemRefusion? 

Denne lille mini-guide giver dig en trin-for-trin-beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at bruge 
NemRefusion. 

1. Du skal have en NemId medarbejdersignatur
• For at logge på NemRefusion, skal du have en NemID medarbejdersignatur. Du kan ikke

bruge din personlige NemID. Det er nødvendigt med en NemID medarbejdersignatur, da
signaturen er sat op imod dit CVR nummer, og NemRefusion kan derved tjekke, at det er en
reel virksomhed, der bruger NemRefusion.

• Hvis du ikke har en NemID medarbejdersignatur, kan du bestille den på www.nets-
danid.dk. Hvis du er en enkeltmandsvirksomhed kan du bestille en NemID
medarbejdersignatur med din personlige NemID. Er du ikke en enkeltmandsvirksomhed,
skal du indsende en underskrevet aftale pr. mail, fax eller post. Dette link fortæller dig
mere om bestilling af NemID medarbejdersignatur, og hvem der skal modtage den
underskrevne aftale.

http://www.nets-danid.dk/
http://www.nets-danid.dk/
https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/bestilling_og_administration/bestilling/


• Når du bestiller din NemID medarbejdersignatur kan du vælge et nøglekort eller en
nøglefil. Vælger du et nøglekort, kan du logge på NemRefusion på enhver computer.
Vælger du en nøglefil, kan du lægge filen på din computer eller en USB nøgle. Ligger filen
på din computer, er det kun med denne computer, du kan bruge NemId’en, og kun
denne computer du kan logge på NemRefusion med.

• Har du brug for yderligere hjælp kontakt DanID

2. Du skal have rettigheder til NemRefusion
• Når du har modtaget din NemID medarbejdersignatur, skal du have rettighed til at

anmode om refusion. Det er virksomhedens Nemlog-in administrator for brugere, som
tildeler rettigheder.

• Tildeling af rettigheder sker via NemLog-in/Brugeradministration på virk.dk

• Der er tre former for rettigheder:
i. ”Ret til at anmode om refusion” (Anvendes hvis man skal kunne søges om refusion

for syge- eller barseldagpenge)
ii. ”Ret til at anmode om løn og fleks” (Anvendes hvis man skal søge om refusion for

løntilskud og/eller fleksjob)
iii. ”Ret til at se udbetalingsspecifikationer” (Rettighed til de medarbejdere, som alene

skal se udbetalingsspecifikationer, men som ikke skal anmode om refusion.)

• For yderligere hjælp kontakt virk.dk på Tlf.: 72 20 00 30, mandag-fredag kl. 9.30-14.30

3. Log på NemRefusion

• Gå til www.virk.dk og vælg NemRefusion, som du finder under Mest anvendte
indberetninger på forsiden af Virk.dk. Alternativt kan du bruge dette direkte link
www.virk.dk/nemrefusion

• Klik på knappen "Start"

• Find din medarbejdersignatur og klik på "OK".
• Indtast herefter adgangskoden til din medarbejdersignatur og klik på "OK".

https://www.nets-danid.dk/kundeservice/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/nemrefusion


Du skal nu vælge indberetterrolle: 

• "Arbejdsgiver" – Hvis du skal indberette for virksomhedens ansatte (hvis ApS også ejeren 
selv). 

• "Selvstændig" - Hvis du skal indberette sygdom eller barsel for dig selv som selvstændig 
erhvervsdrivende eller for din medarbejdende ægtefælle. 

• ”A-kasse” – Hvis du skal indberette sygdom eller barsel for et ledigt a-kasse medlem (Hvis 
du skal indberette sygdom eller barsel for en ansat i en a-kasse, skal du vælge rollen 
Arbejdsgiver) 

• Når du har valgt rolle, kommer du ind i selve NemRefusion. Hvis du skal oprette en ny sag, 
gør du det i venstremenuen. 

Har du brug for yderligere informationer og vejledning til at komme på NemRefusion, kan du hente mere 
hjælp på www.nemrefusion.dk eller tryk på linket ”Kom godt i gang” 

http://www.nemrefusion.dk/
http://www.nemrefusion.dk/ny-i-nemrefusion/tilmelding/godt-i-gang.aspx
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