
VEJLEDNING TIL INDREJSEFORMUALR 
ITALIEN MED FLY (VERONA)



Denne version af opdateret d. 15. februar 2022

Din skiferie nærmer sig, og inden afrejse skal du udfylde en indrejseformular.

Vi har lavet denne guide for at hjælpe dig på vej til at udfylde indrejseformularen korrekt – denne guide er 
vejledende. Der tages forbehold for at de italienske myndigheder løbende kan udstede ændringer, som vi 
ikke kan holdes ansvarlig for, men vi vil så vidt muligt holde denne vejledning opdateret.

Indrejseformularen SKAL udfyldes inden afrejse. Er alle passagerer på bookingen ikke registreret på en 
indrejseformular, bliver man nægtet afrejse fra Danmark. Tjek derfor din bekræftelsesmail grundigt 
igennem efter udfyldelse og husk at medbringe den på skiferien.

Formularen kan udfyldes via dette link: https://app.euplf.eu/#/

OBS: Ved udfyldelse af formularen online skal du benytte den engelske version. Det er vigtigt, at du 
IKKE oversætter formularen til dansk.

https://app.euplf.eu/


1: START DIN FORMULAR

For at starte udfyldelse af din 
indrejseformular, skal du gå til følgende 
link: https://app.euplf.eu/#/

Klik på denne knap for at starte

https://app.euplf.eu/


2: LAND

FINAL DESTINATION: Her skal den 
endelige 'destination' skrives ind - altså 
landet, som er: Italien.

Klik herefter på "continue" (den blå knap) 
for at forsætte.



3: TRANSPORT

TRAVELLING BY: Markér at du ankommer med fly.

Klik herefter ”continue” (den blå knap) for 
at forsætte.



4: FØR DU LOGGER IND

Markér at du på tro og love udfylder indrejseformularen 
komplet, korrekt og ærligt. Anvend evt. Google Translate
til at oversætte.

Markér derefter feltet, at du er indforstået med GDPR.

Klik derefter på "continue to login"(den blå knap), 
for at fortsætte.



5: REGISTRER BRUGER

Her skal der registerets en bruger så du kan tilgå 
formularen igen. 

Klik nu på "register" (den orange knap).

OBS: Har du tidligere rejst til Italien, og udfyldt en 
formular, skal du logge ind her (den blå knap). Du 
kan gå videre til punkt 7.



6: REGISTRER NY BRUGER

EMAIL: Her udfylder du din email.

PASSWORD: Her udfylder du en adgangskode, 
den skal indeholde minimum seks tegn. Bekræft 
herefter adgangskode (skal være ens) med 
ovenstående.

Klik herefter ”registrer” (den blå knap) for at 
forsætte.



7: LOG IND

Du skal nu bekræfte mailen fra "no-reply@euplf.eu" - gå 
til din egen mail og tryk på linket.

Herefter logger du ind med din email og adgangskode.

Klik herefter på "log-in" (den blå knap) for at forsætte.



8: FLY INFORMATION

Vælg "direct flight".

AIRLINE NAME: Skriv navn på flyselskab – find det på din 
billet.

CHECKBOKS: Skal ikke krydses af – kun til dem der 
ankommer i privatfly, hvilket desværre ikke er tilfældet ;-)

FLIGHT NUMBER: Skriv flynummer – find det på din billet.

SEAT NUMBER: Skal ikke udfyldes.



8: FLY INFORMATION (FORSAT)

BOARDING COUNTRY: Her vælger du Danmark (DK)

DATE/TIME OF DEPARTURE: Skriv afgangs dato og tid 
fra DK – find det på din billet.

BOARDING AIRPORT: Her vælges din afgangslufthavn

❖ Kastrup (CPH)

❖ Billund (BLL)

DATE/TIME OF ARRIVAL: Skriv ankomst dato og tid 
til Italien – find det på din billet.

FINAL DESTINATION AIRPORT: Her vælges 
ankomstlufthavn, altså Verona. (Verona Villafranca/LIPX)

Klik herefter på "continue" (den blå knap længst mod højre) 
for at forsætte).



10: PERSONLIGE INFORMATIONER

LAST NAME: Skriv dit efternavn.

FIRST NAME: Skriv dit fornavn.

SEX: Angiv dit køn.

DATE OF BIRTH: Angiv din fødselsdag.



11: PERSONLINGE INFORMATIONER (FORSAT)

TYPE OF ID: Vælg ID kort eller pas.
Vælger du pas, kommer der derefter et felt som skal 
udfyldes med dit pasnummer.

PRIMARY TELEPHONE NUMBER: Angiv dit telefonnummer 
med +45 først.
Eksempel +4512345678

OTHER TELEPHINE NUMBER: Ignorer – du skal ikke skrive 
noget her.

EMAIL ADRESS: Angiv din email.

Klik herefter på "continue" (den blå knap længst mod højre) 
for at forsætte.



12: ADRESSE PÅ BOPÆL I DANMARK

COUNTRY: Vælg land – Danmark.

STATE: Angiv din region (én af de fem).

❖ Region Sjælland

❖ Region Hovedstaden

❖ Region Syddanmark

❖ Region Midtjylland

❖ Region Nordjylland

CITY: Angiv din by
Eksempel: Sønderborg = Sonderborg, Sæby = Saeby. 
Man kan ikke anvende æ, ø og å.

STREET: Angiv din adresse (gadenavn).

STREETNUMBER: Husnummer.

Klik herefter på "continue" (den blå knap længst mod højre) for at forsætte.



13: ADRESSE PÅ DIN INDKVARTERING I ITALIEN

ADDRESS TYPE: Vælg type (lejligheder/hotel).

COUNTRY: Vælg land (Italien).

CITY: Vælg by (destination navn).

STREET NAME: Skriv adresse på dit ophold – find det på din billet.

STREET NUMBER: Skriv nummeret på dit ophold.

Klik herefter på "continue" (den blå knap længst mod højre) for at forsætte.



14: DEKLARATION

DATE OF BIRTH: Vælg din fødselsdato.

PLACE OF BIRTH: Skriv din fødeby - det der er angivet i dit pas.

COUNTRY OF BIRTH: Skriv det land, du er født i – det der er angivet i dit pas.

PROVINCE: Skriv hvilken region du bor i

❖ Region Sjælland

❖ Region Hovedstaden

❖ Region Syddanmark

❖ Region Midtjylland

❖ Region Nordjylland

CITIZENSHIP: Skriv dit statsborgerskab.

OBS: Hvis du skal have børn med, skal du vælge dette felt! Hvis ikke kan du 
fortsætte til punkt 16.



15: DEKLARATION PÅ BØRN

Her klikkes at, du har ansvar for dit barn/børn.

LAST NAME: Dit barns efternavn.

FIRST NAME: Dit barns fornavn.

DATE OF BIRTH: Vælg dit barns fødselsdag.

PLACE OF BIRTH: Fødeby - det der er angivet i dit barns 
pas.

RELATIONSHOP: Relation til barnet (søn/datter).

Der kan tilføjes/fjernes flere børn ved brug af knapperne 
"add" (for tilføjelse) & "remove" (hvis du har tilføjet for 
mange)



16: DEKLARATION (FORSAT)

Dette felt er til hvis du har været i et andet land de 
sidste 14 dage. Her vælger du "none", såfremt du ikke 
har været i et andet land inden for denne periode.

Her vælges hvilken region du skal besøge i Italien:

❖ Livigno eller Passo Tonale - Lombardia/25

❖ Canazei - Trentino – Alto Adige/32

Her vælges liste C.

Her vælges den midterste boks. Du skal huske dit 
coronapas eller immunitetspas ved indrejse.

OBS: Du kan godt rejse ind i landet med en negativ test, men det er ikke adgangsgivende for at få adgang til 
skilifte og hoteller. Her skal man have det såkaldte Super Green Pass, som er vaccine eller immunitet.

Til sidst vælges "submit" (blå knap længst mod højre).



17: DONE – KLAR TIL SKIFERIEN

Du har nu modtaget en endelig bekræftelse på din 
private mail. Medbring formularen på din skiferie.

Vi glæder os til at tage imod dig i Alperne!

OBS: Mailen skal indeholde en QR-kode som denne:


