AUTORISATION AF
REVISION LIMFJORD
TASTSELV - ERHVERV

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?oId=69330

Lad os komme igang!
1. Åbn 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”.
6. Scroll herefter ned og vælg ”Autoriser revisorer m.fl.”

4. Når du er logget ind, så vælg ”Profil- og kontaktoplysninger” nederst til højre

7. Herefter vil du se, hvis der er nogle, der er autoriseret til TastSelv i forvejen.
Hvis ikke der er nogle, der er autoriseret til TastSelv i forvejen, vil den være tom.

5. Vælg herefter ”Rettigheder til TastSelv”

8. Start med at fjerne eventuelle forældede rettigheder ved at markere de forældede rettigheder i kolonnen ”Fjern” og tryk ”Slet autorisation”.
Fjern alle rettigheder vedr. cvr. nummer 28839200
9. Herefter skal der tilføjes nye autorisationer.
Vælg et indberetningsområde under kolonnen ”Rettighed”, du kan se flere indberetningsområder ved at trykke på pilen som peger ned ad. Tryk herefter på ”pil fremad”.

10.

Skriv Revision Limfjords cvr. nummer 41454555, tryk på ”pil fremad”

11. I firmanavn skal der nu stå RL Godkendt Revision P/S og der er automatisk indsat en slutdato. Tryk på ”Gem”. Nu vil der komme en ny linje frem hvor du kan autorisere det næste indberetningsområde.

Vælg og autoriser gerne alle indberetningsområder til cvr. nummer 41454555. Bemærk at
nogle forsvinder i takt med de bliver brugt, andre gør ikke. Årsagen til at nogle bliver, er fordi
de punkter kan autoriseres til flere end en revisor.
Listen over alle mulige indberetningsområder kan findes her: https://skat.dk/skat.aspx?oId=2170962
Når alle punkter er autoriseret, ser det således ud (listen herunder viser ikke alle områder):

Vær ikke nervøs for at lave dobbelte autorisationer, da denne besked kommer og ændringen vil
ikke ske.

Hvis du har problemer hermed, så tag fat i din revisor, som helt sikkert kan guide dig igennem.
Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis du skal autorisere din revisor til e-indkomst skal det gøres i
et særligt modul.
Du finder en vejledning hertil her: https://www.revisionlimfjord.dk/media/2098/tastselv-erhverv-e-indkomst.pdf

DU ER NU FÆRDIG MED AT AUTORISERE REVISION LIMFJORD A/S, OG DU
VIL NU KUNNE SE, AT REVISION LIMFJORD FREMGÅR AF OVERSIGTEN OVER
AUTORISEREDE.
HVIS DU HAR PROBLEMER HERMED, SÅ TAG FAT I DIN REVISOR, SOM KAN
GUIDE DIG IGENNEM.
WWW.REVISIONLIMFJORD.DK

