
Indrejseformular til Spanien

Spanien har indført kontrol ved indrejse, så myndighederne nemmere kan 
opspore COVID-19-smitte og minimere ny smittespredning.

I formularen skal du blandt andet udfylde information om dit fly, 
personoplysninger og dit hotel. Følgende sider giver et overblik over dette.

Formularen er tilgængelig online på https://spth.gob.es/

Du kan tidligst udfylde formularen 48 timer inden afrejse, og det skal 
gøres, inden du rejser.

Vær opmærksom på, at myndighederne med kort varsel kan ændre på 
indrejseformularen. Denne version er gældende pr. 7. juni 2021

Du starter ved at klikke på knappen ”Individual FCS Form”, hvis du rejser 
alene. 
Hvis I er flere, der rejser sammen, kan du med fordel vælge ”Family/Group 
FCS Form”. 
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Registrering

For at kunne udfylde formularen, kræver det, at du som rejsende registrerer 
dig hos de spanske myndigheder. 

Vær opmærksom på, at Æ, Ø og Å ikke kan anvendes. Skriv i stedet ae, oe, aa

1. Indtast fornavn

2. Indtast efternavn

3. Indtast pasnummer

4. Indtast flynummer + ankomstdato
Du finder informationerne på din billet eller på Min Side.

5. Indtast din mailadresse

6. Bekræft din mailadresse ved at indtaste den igen.

7. Sæt flueben og bekræft, at du ikke er en robot.

8. Sæt flueben ved, at du har læst, forstået og accepterer 
vilkårene.
Vilkårene er på engelsk, og det er dit ansvar som rejsende at vide, hvad du 
accepterer. Kan du ikke selv engelsk, anbefaler vi, at du får hjælp til at 
oversætte af en ven, familiemedlem eller anden bekendt.

9. Tryk på ”Send”
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Registrering

Når du har udfyldt alle oplysninger, vil en dialogboks komme frem. Boksen 
informerer om, at du ikke kan rette i indtastede informationer, når du klikker videre. 

Har du indtastet alle oplysninger korrekt, skal du klikke ”Continue”. 

Hvis der er noget, du ikke har indtastet korrekt, skal du klikke ”Review” og 
derefter rette i dine oplysninger.
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Registrering

Kort tid efter du har udfyldt de personlige oplysninger, vil du modtage en 
bekræftelsesmail fra de spanske myndigheder, hvor du skal bekræfte din registrering.

Vær opmærksom på, at mailen kan havne i din ”uønsket post”. 

1. Notér det 6-cifrede kodeord og gem det til at kunne logge ind.

2. Klik på linket for at færdiggøre din registrering

xxxxxx
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Log ind

Du skal nu logge ind på siden og udfylde de resterende 
oplysninger.

1. Indtast dit pasnummer

2. Indtast den 6-cifrede kode, som du noterede fra 
bekræftelsesmailen

3. Bekræft, at du ikke er en robot

4. Tryk på ”Continue”
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Udfyldelse af formular – trin 1

Du skal nu udfylde yderligere personlige oplysninger.
Vær opmærksom på, at Æ, Ø og Å ikke kan anvendes. Skriv i stedet ae, oe, aa

1. Indtast efternavn

2. Indtast fornavn

3. Vælg køn

4. Indtast pasnummer

5. Vælg landekode (Danmark = +45)

6. Indtast mobilnummer

7. Indtast mailadresse

8. Vælg fødselsdato

9. Indtast vejnavn og nummer på din hjemmeadresse

10. Indtast lejlighedsnummer. Hvis du ikke bor i lejlighed, kan du skrive ”xx”

11. Vælg hjemland

12. Indtast landsdel

13. Indtast bynavn

14. Indtast postnummer

15. Tryk på ”Save and Continue”
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Udfyldelse af formular – trin 2

Du skal nu udfylde oplysninger om din flyrejse og opholdssted på 
destinationen.

1. Vælg flyselskab 
De fleste rejser med Spies gennemføres med ”Sunclass Airlines”. Du kan se, hvilket 
flyselskab du skal flyve med på din billet eller på Min Side.

2. Indtast flynummer (Ikke obligatorisk)

3. Vælg sædenummer 
Hvis du ikke ved, hvilket sæde du skal sidde på, kan du opgive et fiktivt 
sædenummer, f.eks. ”1A”

4. Vælg ankomstdato

5. Indtast hotelnavn (Ikke obligatorisk)

6. Indtast hotellets adresse (Ikke obligatorisk)

7. Vælg region i Spanien
Rejser du til De Kanariske Øer, skal du vælge ”Canarias”
Rejser du til Mallorca, skal du vælge ”Balears, Illes”

8. Vælg by, hvor dit hotel ligger

9. Indtast postnummer (Ikke obligatorisk)

10. Sæt flueben, hvis du skal bo det samme sted under hele opholdet

11. Tryk ”Save and continue”
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Udfyldelse af formular for Family/Group

Hvis I er flere, der rejser sammen og har valgt at udfylde formularen
som en gruppe/familie, kan I tilføje flere personer i samme formular.

1. Klik på ”Click here to add passenger”

2. Udfyld pasnummer

3. Udfyld siddeplads på flyet
Hvis du ikke ved, hvilket sæde du skal sidde på, kan du opgive et fiktivt 
sædenummer, f.eks. ”1A”

4. Udfyld efternavn

5. Udfyld fornavn

6. Vælg køn
Male = Mand
Female = Kvinde

7. Vælg om telefonnummer er det samme som for hovedrejsende

8. Vælg om mail er den samme som for hovedrejsende

9. Vælg om hjemmeadresse er den samme som for hovedrejsende

10. Vælg om adresse på rejsemålet er den samme som for hovedrejsende

11. Tilføj flere personer ved at starte fra punkt 1 igen. Fortsæt indtil alle i selskabet
er registreret.

12. Klik på ”Save and continue”, når alle i selskabet er registreret. 
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Udfyldelse af formular – trin 3

Du skal nu udfylde oplysninger om din rejsehistorik.

1. Vælg hvilket land du rejser fra 

2. Vælg hvilken landsdel du rejser fra

3. Hvis du har besøgt andre lande de seneste 14 dage, skal du 
angive dem 

4. Vælg formålet med din rejse 
Formålet for de fleste Spies-gæster er at holde ferie. Hvis dette er tilfældet, skal du 
vælge ”Tourism”.

5. Tryk på ”Save and continue”
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Udfyldelse af formular – trin 4

Du skal nu udfylde oplysninger om dit helbred. 

1. Besvar, om du har været i kontakt med en person, som er bekræftet smittet 
med COVID-19 indenfor de seneste 14 dage.

2. Vælg, hvilken type certifikat der skal bevise, at du kan rejse ind i landet
Vi anbefaler, at du vælger ”Other certificate”

3. Vælg, om du er færdigvaccineret, har en negativ COVID-19 test eller har 
antistoffer/immunitet mod COVID-19

4. Afhængigt af, hvad du vælger i punkt 3, kan du finde vejledning på følgende 
sider:

1. Vaccination: side 11
2. COVID-19 test: side 12
3. Antistoffer/immunitet: side 13
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Udfyldelse af formular – trin 4

Vaccination

Du skal nu udfylde oplysninger om din vaccination.

1. Indtast efternavn

2. Indtast fornavn

3. Vælg fødselsdato

4. Vælg, hvilken vaccine du har fået

5. Vælg dato for, hvornår du blev færdigvaccineret

6. Vælg det land, hvor du er blevet vaccineret 

7. Klik på ”Validate certificate”

8. Klik på ”Save and continue”
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Udfyldelse af formular – trin 4

COVID-19 test

Du skal nu udfylde oplysninger om din COVID-19 test.

1. Indtast efternavn

2. Indtast fornavn

3. Vælg fødselsdato

4. Vælg, hvilken type test du har fået 
NAAT = PCR test
RAT = Antigentest (hurtigtest)

5. Vælg, hvilke dato du har foretaget testen

6. Vælg resultat på test

7. Vælg det land, hvor testen er foretaget

8. Klik på ”Validate certificate”

9. Klik på ”Save and continue”
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Udfyldelse af formular – trin 4

Antistoffer

Du skal nu udfylde oplysninger om dine antistoffer.

1. Indtast efternavn

2. Indtast fornavn

3. Vælg fødselsdato

4. Vælg, hvilken test, der beviser, at du har været smitte med 
COVID-19

5. Vælg dato for, hvornår du har fået en positiv test

6. Vælg det land, hvor testen blev foretaget 

7. Klik på ”Validate certificate”

8. Klik på ”Save and continue”
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Udfyldelse af formular

Når du har udfyldt alle oplysninger, vil en dialogboks komme 
frem, som informerer om, at du ikke kan ændre i indtastede 
oplysninger senere.

Klik ”Yes”, hvis alle oplysninger stemmer

Klik ”No”, hvis nogle oplysninger skal ændres
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Færdiggørelse – trin 5

For at kunne færdiggøre formularen skal du godkende 
reglerne om, hvordan du skal reagere, hvis du får 
symptomer på COVID-19.  

Vilkårene er på engelsk, og det er dit ansvar som rejsende 
at vide, hvad du accepterer. Kan du ikke selv engelsk, 
anbefaler vi, at du får hjælp til at oversætte af en ven, 
familiemedlem eller anden bekendt.

1. Godkend vilkår ved at sætte flueben i boksen

2. Tryk på ”End process”
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Færdiggørelse

Færdig! Du har nu udfyldt formularen, og en bekræftelse med en 
vedhæftet pdf-fil sendes til dig pr. mail. I pdf-filen er en QR kode, 
som du skal fremvise i afrejselufthavnen og ved ankomst til 
Spanien.

VIGTIGT!
Som rejsende er du selv ansvarlig for at have udfyldt 
indrejseformularen korrekt og rettidigt inden afrejse. Hvis du ikke 
har udfyldt indrejseformularen, vil du blive nægtet indrejse i 
landet og vil derfor allerede i afrejselufthavnen blive nægtet 
ombordstigning. I dette tilfælde er det ikke muligt at få 
refunderet rejsen.
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