
Indrejseformular til Frankrig

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

I formularen skal du blandt andet udfylde person- og 
sundhedsoplysninger samt information om dit hotel på rejsemålet. 
Følgende sider giver et overblik over dette. Alle rejsende skal udfylde 
en indrejseformular. Børn kan registreres på en af forældrenes 
formular.

Undgå at bruge oversættelsesfunktionen i din internetbrowser og lad 
den være på engelsk. 

Formularen er tilgængelig online på https://app.euplf.eu/#/

Vær opmærksom på, at myndighederne med kort varsel kan ændre på 
indrejseformularen. Denne version er gældende pr. 15. juni 2022.
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Klikpå NEW USER



Registrering

1. Indtast mailadresse

2. Indtast password

3. Gentag password

4. Klik på ”Register” for at gå videre

Når du har registreret dig får du en  bekræftelsesmail fra 
no-reply@euplf.eu med et link til at aktivere din konto.
Tjek gerne i dit spamfilter/uønsket post, da mailen kan 
ligge der. 
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Log ind
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Når du klikker på linket fra mailen, 
kommer du tilbage til Login. 

1. Indtast din mailadresse

2. Indtast din kodeord

3. Tryk på den blå knap Login



Registrering

Vælg din slutdestination.
Her vælger du Frankrig på listen 

Klik på ”Continue” for at gå videre

Vælg, hvilket transportmiddel du rejser med til 
Italien.
Vælg ”Aircraft”, hvis du rejser med fly.
Skal du på krydstogt, vælger du ”Cruise 
Ship/Pleasure Craft”

Klik på på ”Continue” for at fortsætte
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Registrering

1. Inden du logger ind, skal du tilkendegive, 
at du vil udfylde hele formularen korrekt og 
sandfærdigt. Det gør du ved at sætte kryds i 
feltet. 

2. Du skal også godkende vilkårene ved at 
sætte kryds i feltet. 
Vilkårene er på engelsk, og det er dit eget ansvar
at vide, hvad du godkender. Kan du ikke engelsk, 
anbefaler vi, at du får hjælp af nogen, som kan 
oversætte. 

3. Klik på ”Continue” for at gå videre.
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Udfyldelse af formular

Her skal du oplyse, hvorvidt du kommer 
med et direkte fly, eller om du skal 
mellemlande.

1. Sæt kryds i ”Direct Flight”, hvis du flyver 
direkte. Sæt kryds i ”Non-Direct Flight”, 
hvis du har bestilt et fly med 
mellemlanding.  

2. Vælg, hvilket land du flyver fra

3. Vælg afrejselufthavn

4. Angiv dato og tid for afrejse

5. Vælg lufthavn for slutdestination
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Klik på på ”Temporary Save” og klik derefter på ”Continue”
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1.Vælg ankomstdato og tidspunkt

2. Vælg flyselskab

3. Angiv flynummer

4. Angiv sædenummer
Har du ikke dit sædenummer, skriver du 
f.eks. 1A og 1B

Vælg, at du er besøgende og
opholder dig i landet i kortere tid. 



Udfyldelse af formular

1. Indtast dit efternavn

2. Indtast dit fornavn

3. Vælg køn

4. Vælg fødselsdato
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Udfyldelse af formular

1. Indtast dit mobilnummer inkl. landekode. Danmark 
har landekode +45

2. Indtast din mailadresse

3. Klik først på ”Temporary Save” og derefter på 
”Continue”

mail@mail.se
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Udfyldelse af formular

1. Vælg, hvilket land du bor i 

2. Vælg by

3. Indtast dit postnummer 

4. Indtast dit gade-/vejnavn

5. Indtast dit husnummer

Obs! Du kan ikke anvende å, ä og ö. Skriv i 
stedet aa, ae eller oe.
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Klik først på ”Temporary Save” og 
derefter på ”Continue”



Udfyldelse af formular

Oplys, hvor du kommer til at bo i Frankrig. Hvis du er på 
ferie og skal bo flere steder, skriver du kun det første 
sted, du skal bo. 
Denne side er ikke obligatorisk at udfylde. 
Du kan gå direkt til ”Continue”

1. Vælg, hvor du skal bo (Hotel/Cruiseship/House/Other)

2. Indtast by

3. Indtast gadenavn 

4. Indtast gadenummer 

5. Indtast postnummer

6. Klik på ”Temporary Save” og derefter ”Continue” for 
at gå videre.
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Afslutning på indrejseformular 

Du har nu udfyldt hele indrejseformularen, og du får nu tilsendt en 
bekræftelse pr. mail med en vedhæftet PDF-fil, som er sendt fra no-
reply@euplf.eu med en QR-kode.

Du skal vise QR-koden allerede i afrejselufthavnen og ved ankomst til 
Frankrig.

Vær opmærksom på, at mailen kan ende i din mappe med uønsket mails. 

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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Udfyldelse af formular

Hvis du skal registrere børn i din indrejseformular, klikker du på  ”Add Family 
Member” og går derefter videre til trin 16 i manualen.

Klik på ”Continue” for at gå videre.
Gå videre til side 16 i manualen, hvis du ikke skal registrere børn i din 
indrejseformular.
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Udfyldelse af formular – børn 

1. Indtast fornavn 

2. Indtast efternavn 

3. Vælg køn

4. Indtast alder

5. Indtast sædenummer 

6. Klik på ”Add Family Member”
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Udfyldelse af formular

Vi anbefaler, at voksne udfylder hver sin indrejseformular.  

Klik på ”Continue” for at gå videre. 
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