Tastselv-kode og NemID på www.skat.dk 
Når man overgår fra at bruge Tastselv-kode til NemId (nøglefil eller nøglekort) mister
man alle rettigheder og kan dermed bl.a. ikke ”finde” punktet moms under Tastselv
erhverv. For at ændre dette skal man gøre følgende:
Box 1:














logge på skat.dk med nemid
vælg ”profil” på øverste række
vælg ”rettigheder til tastselv” i venstre side
vælg ”aktiver digitalsignatur”- tryk derefter på den blå aktivering midt på skærmen (dette er
muligvis gjort når kunden ringer til os, men lad dem bare prøve at trykke der.)
vælg ”grupper rettigheder (roller)”
vælg ”ny rolle for egen virksomhed”
Skriv rollenavn ”administration”
Marker ”tastselv erhverv i lyseblå felt, tryk ”vælg domæne”
Under indberetningsområde markeres alle i kassen – hold ctrl nede og tryk på hver enkelt.
Tryk ”vælg indberetningsområde”– alle følger nu med ned i ”ny rolle indeholder”– tryk gem
Tryk på orange tilbage til rolleoversigt
Tryk på ”medarbejder”
Marker medarbejder, tryk på pil så navnet flytter over og derefter gem.

Vent 30 minutter nu mens skat opdaterer…..
Når der logges på igen efter 30 min bør alle punkter være under tastselv erhverv (fx moms)
Såfremt der mangler noget, gå da under profil, profiloplysninger, tilmeldingsoplysninger og sæt
flueben ved det, der mangler.

For at autorisere revisor skal man gøre følgende:
Box 2:
Vælg ”rettigheder til tastselv”
 Vælg ”autorisere revisor m.fl.
 Vælg alle områder (husk at de skal trykke på den lille pil ellers kommer de ikke videre)
De skal bruge vores cvr nr. som er: 15050586
 Såfremt ”kommunikation med skat” ikke fremgår af listen skal man gå under
administration, tilmeldingsoplysninger, flytte krydset ved kommunikation med skat fra nej til
ja.
 Tryk gem efter hver.

Der er mulighed for at gå på www.skat.dk med både Tastselv-kode og NemID.
Box 3:
Gør følgende:
 log på skat.dk med nemid
 vælg ”profil” på øverste række
 vælg punktet ”rettigheder til tastselv” i venstre side
 vælg ”skift til tastselv kode”
 sæt flueben i den lille firkant under ”aktiveret” og tryk gem
For at autorisere os til eindkomst skal der følges en anden fremgang – se anden side herom
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