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§ 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører Det Centrale Virksomhedsregister. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er 
ansvarlig for registrering i samt vedligeholdelse og udvikling af registret. 
   Stk. 2. Registrering og vedligeholdelse af visse grunddata sker i samarbejde med told- og skatteforvaltningen,
Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet, jf. § 5, stk. 3, § 6 og § 12.  

Ændringer: 
Ændret 1/11 2005 ved 2005-06-06-ÆL.428 (LF 111 04-05), jf. ikrafttrædelsesbestemmelserne og 1/2 2005 ved 
2004-12-22-ÆL.1466 (LF 94 04-05).  

§ 2. Det Centrale Virksomhedsregister har til formål at 

Ændringer: 
Ændret 1/2 2005 ved 2004-12-22-ÆL.1466 (LF 94 04-05).  

§ 3. Ved juridisk enhed forstås i denne lov: 

Ændringer: 
Ændret 1/1 2007 ved klj ved 2006-06-07-ÆL.515 (LF 208 05-06). 

§ 4. Ved produktionsenhed forstås i denne lov: 

Ændringer: 
Ændret 1/2 2005 ved 2004-12-22-ÆL.1466 (LF 94 04-05).  

§ 5. Juridiske enheder tildeles kun ét entydigt identifikationsnummer (CVR-nummer). 
   Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tildeler CVR-nummer til de juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 1, 
2 og 6, og som anmeldes til registrering i henhold til anden lovgivning. 
   Stk. 3. Danmarks Statistik tildeler CVR-nummer til de juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 3-5. 
   Stk. 4. Andre offentlige myndigheder end de i stk. 2 nævnte kan efter aftale med Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen tildele CVR-nummer  

Ændringer: 
Ændret 1/4 2006 ved 2006-03-27-ÆL.246 (LF 51 05-06) og 1/2 2005 ved 2004-12-22-ÆL.1466 (LF 94 04-05). 

§ 6. Produktionsenheder tildeles et entydigt identifikationsnummer (P-nummer) af Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet og forsynes med CVR-
nummeret for den juridiske enhed, hvortil de hører. 
   Stk. 2. Andre offentlige myndigheder end de i stk. 1 nævnte kan efter aftale med Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen og den pågældende myndighed tildele P-nummer.  

Ændringer: 
Ændret 1/2 2005 ved 2004-12-22-ÆL.1466 (LF 94 04-05).  

§ 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opretter et rådgivende CVR-forum.  

1) indeholde grunddata om juridiske enheder, jf. § 3, der er erhvervsdrivende eller arbejdsgivere, og de dertil 
knyttede produktionsenheder, jf. § 4, 

2) foretage en entydig nummerering af de i registret optagne juridiske enheder og produktionsenheder, jf. §§ 5 
og 6, og 

3) stille grunddata til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner samt private, jf. §§ 18 og 19. 

1) En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende. 
2) En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person. 
3) En statslig administrativ enhed. 
4) En region. 
5) En kommune. 
6) Et kommunalt fællesskab. 

1) Den hovedaktivitet, som udøves af en juridisk enhed, der kun har én hovedaktivitet, og hvor al aktivitet 
udøves på eller fra samme geografiske adresse som den juridiske enheds adresse. 

2) Den enkelte hovedaktivitet, hvis en juridisk enhed har flere hovedaktiviteter, der udøves på eller fra én 
geografisk adresse. 

3) Den enkelte aktivitet, hvis en juridisk enhed har aktiviteter, der udøves på eller fra flere geografiske 
adresser, jf. dog stk. 2. 
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§ 2. Det Centrale Virksomhedsregister har til formål at1) indeholde grunddata om juridiske enheder, jf. § 3, der er erhvervsdrivende
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§ 3. Ved juridisk enhed forstås i denne lov:

hk
2) En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person.
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1) En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende.
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3) stille grunddata til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner samt private,
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§ 5. Juridiske enheder tildeles kun ét entydigt identifikationsnummer (CVR-nummer).




