Nordschleswigsche Gemeinde
Hovedgaden 46 · DK 6360 Tinglev

———————————————————————————————

Geschäftsstelle

Telefon 74644034

Vejledning til oprettelse af
autorisation/digital fuldmagt
til indhentelse af oplysninger
om den skattepligtige indkomst

Tinglev, oktober 2017
Her følger en beskrivelse af, hvordan i opretter den autorisation/digitale fuldmagt, som
Nordschleswigsche Gemeinde skal bruge, for at indhente skatteattesten/den årlige
information omkring jeres skattepligtige indkomst. (Info: autorisationen er tidstbegrænset
indtil den 01.08.2022, hvorefter den skal fornyes.)
1.) Gå ind på hjemmesiden:
2.) Klik med „musen“ på feltet „Log på“ Feld (øverst til højre)
Der popper så en kasse op, hvor du under overskriften „Log på Borger“
skal klikke på „Log på med NemID“ eller „Log på med TastSelv-kode“
(alt efter, hvordan du ønsker at logge dig på)
3.) Indtast din”Bruger-id” og ”Adgangskode” (ved NemID) und klik på
„næste“, hvorefter du indtaster koden fra dit nøglekort.
Eller indtast dit „Cpr-nummer“ og din „TastSelv-kode“ (ved Tastselv-kode)
og klik på „fortsæt“. (Herefter er du logget ind i din personlige „skattemappe“)
4.) Klik så på „Profil“ øverst til højre
5.) Klik herefter på „Give adgang til rådgivere eller andre“
6.) I det øverste indtastningsfelt („jeg giver adgang til“) skal du nu indtaste
Nordschleswigsche Gemeinde CVR-/SE-Nummer, som lyder: 31 11 65 11
Dette nummer skal så indtastes èn gang mere i det næste indtastningsfelt („Bekræft adgang“).
7.) Scroll nedad/søg i oplistningen efter menupunktet „Skatteattest med
indkomstoplysninger“ og klik i det lille felt (firkant). Der fremkommer så et „✓“
(„fluebensmarkering“)
8.) Vigtig: gå helt ned (scroll nedad) på siden og klik på „Godkend“
9.) Nu er autorisationen oprettet og du kan logge dig ud igen
(klik på „Log af“ øverst til venstre)
Vejledning udfærdiget/ajourført den 05. oktober 2017 / Gerd Lorenzen
www.kirche.dk
Danske Andelskassers Bank A/S
Reg.Nr. 5995, Konto Nr. 0004000531
BIC: DANBDK22 IBAN: DK4559950004000531

E-mail: mail@kirche.dk
Evangelische Bank eG, Kiel
BLZ. 520 604 10, Konto Nr. 6414451
BIC: GENODEF1EK1 IBAN: DE63520604100006414451

