Til medlemmer af Ågård Frimenighed December 2015
Kære medlem af Ågård Frimenighed.
I august sendte vi sammen med kirkebladet en opfordring til jer om via
jeres Skattemappe på internettet at give frimenighedens
forretningsfører autorisation til at kunne se jeres skattepligtige
indkomst til brug for beregning af medlemsbidrag. Det er der mange,
der har gjort, men vi er ikke helt i mål endnu! Vi beder derfor om, at I
følger nedenstående vejledning:

Du/I giver autorisation på følgende måde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gå til skats hjemmeside skat.dk
Klik på > log på< på forsiden
Log ind med Nem-ID
På forsiden i skattemappen er der øverst en blå bjælke.
Klik på > Profil < på den blå bjælke.
Klik på > Giv adgang til rådgivere/andre <
Så kan der komme to forskellige sider.
a) Hvis der nederst på siden er et felt hvor der står >Opret ny<,
så gå til punkt 7.
b) Hvis der er et felt hvor der står >Tast CVR-/SE/personnummer<, gå direkte til punkt 8.
Klik på > Opret ny <
I kassen hvor der står > Tast CVR-/SE-/personnummer <
skriver du 11035612, dette skal gentages i feltet lige under
Rul nedad på siden til > Tast Selv borger <
Find feltet > Skatteattest <
Klik på det lille firkantede felt ud for Skatteattest
Rul ned til bunden af siden
Klik på > Godkend <
Log af skat i blå bjælke øverst på siden

Når autorisationen er givet kan vores forretningsfører se den
skattepligtige indkomst – og ikke andet! Hvis du ikke har Nem-ID, så er
det muligt at få tilsendt en engangskode fra SKAT. Du skal gå ind på
SKATS hjemmeside og bede om at få tilsendt en sådan. Ring endelig til
Henrik Jensen på tlf: 51269490 – han kan hjælpe dig med dette. TAK!
Med ønsket om en glædelig jul!
Per Nedergaard Rasmussen, formand

