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Inden du går igang ...

Inden du går i gang, skal du sikre dig, at du har NemID/medarbejdersignatur eller 
en TastSelv-Erhverv kode.

Hvis du ikke har et login, kan du bestille det her: http://skat.dk/skat.aspx?o-
Id=69330

Lad os komme igang!

1) Åben internettet og gå ind på www.skat.dk

2) I øverste højre hjørne vælges ”Log på”.

3) Herefter vælges hvilken måde du vil logge på. Du skal vælge en af metoderne 
(NemID / TastSelv-kode) i højre side – ”Log på som erhverv”.

4) Når du er logget helt ind på SKAT Erhverv, så tryk på ”profil”.



5) Tryk på ”rettigheder til TastSelv” i menuen til venstre.

6) Vælg ”E-indkomst” i den grønne boks og indtast CVR (28839200) i den røde 
boks.

7) Tryk derefer på ”gem”.

8) Vælg ”Ansatte” i menuen for oven. Vælg herefter ”eIndkomst/CPS” og der 
åbner nu et nyt vindue.



9) I det nye vindue, der åbner, vælger du ”Ændre tilmeldingsoplysninger”.

10) Der skal stå ”System(er) virksomheden IKKE er tilmeldt” for at det er aktuelt 
at tilmelde de nedenstående ved at afkrydse felterne, som vist nedenunder, tryk 
derefter godkend.



11) Tryk på ”tilbage” oppe i venstre hjørne og gå ind på ”autorisere revisor m. fl. til 
inberetning”.

6) Start med at fjerne eventuelle forældede rettigheder ved at markere de foræl-
dede rettigheder i kolonnen ”Ønsker at afmelde” og tryk ”Godkend”.

7) Skriv Revision Limfjords cvr. nr. 28 83 92 00 ud for ”Angivelse af A-skat og 
Arbejdsmarkedsbidrag mv.” samt ”Indberetning til/forespørgsel på eIndkomst/
LetLøn” og sæt kryds under ”Ønsker at tilmelde” for dem begge. Vælg herefter 
”godkend”.



GODT GÅET!
Du har nu autoriseret Revision Limfjord, hvilket kan ses af oversigten

Hvis du har problemer med noget undervejs, så tag fat i din revisor, som helt 
sikkert kan guide dig igennem.

www.revisionlimfjord.dk



FORRETNING FRYDER


