
 

NATIONAL INSURANCE NUMBER IN THE UK 

Sådan søger du 

 

For at arbejde og betale skat i UK er det vigtigt hurtigst muligt at få et ”national insurance 

number” og videregive dette til sin arbejdsgiver.  

Nummeret bliver brugt til at fratrække skat og ”national insurance contribution” fra lønnen. 

Det vil også være referencenummeret, hvis man skal i kontakt med myndighederne 

angående løn og skat (HM Revenue & Customs eller Work & Pension). 

Sådan gør du: 

 Ring til National Insurance application line hos Jobcentre Plus for at ansøge om et 

nummer. Du finder nummeret på https://www.gov.uk/apply-national-insurance-

number   

I nogle tilfælde vil du blive bedt om at møde til et interview på et nærliggende 

jobcenter. 

 Hvis du skal til et interview, vil de informere dig om, hvad du skal medbringe. Som 

hovedregel skal du på dagen medbringe din ansættelseskontrakt, pas og kørekort. 

For en sikkerheds skyld er det bedre at medbringe for meget end for lidt, så hvis du 

har en huslejekontrakt, er det også en god idé at medbringe denne.   

 Medarbejderen på jobcenteret vil stille dig nogle spørgsmål og udfylde ansøgningen, 

mens du venter. Du skal underskrive den, så HUSK at gennemgå den godt, inden du 

skriver under. De skal udlevere en kopi til dig! Kopien skal du gemme, så du altid kan 

bevise, at du har ansøgt om et nummer - giv den ikke til andre. 

 Afsæt for en sikkerheds skyld 2-3 timer til dette møde – der vil være en del ventetid. 

 Ved interviewet bliver du informeret om, hvor længe der vil gå, før du modtager et 

brev med dit NI-nummer. Der kan gå fra nogle få dage og op til nogle uger. 

 Når du har fået nummeret, skal du oplyse det til din arbejdsgiver, så der fremover 

fratrækkes det korrekte beløb i din løn. Du skal også huske at lade dig registrere hos 

en GP (læge). 

 NI-nummeret er personligt.  
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