Erhverv

GUIDE
Sådan giver du adgang til din skattemappe

Når du giver Inca adgang til din skattemappe, giver du
samtykke til, at Inca må se og hente dine personlige
skatteoplysninger og indkomstoplysninger og din
årsopgørelse.
Inca må dog ikke rette i dem.

i

Du har altid mulighed for at trække dit
samtykke tilbage eller ændre hvornår
det skal udløbe, ved at fjerne adgang
på skat.dk. Den fjernes ikke pr.

Inca må bruge oplysningerne til, at behandle din

automatik, hvis vores samarbejde
ophører. I systemet findes en log over

økonomiske situation og yde rådgivning deraf.
Tilladelsen gives ved hjælp af NEM-ID.
Du undgår derfor, at selv kulle indhente og vidergive
oplysningerne til os.

1

Åbn www.skat.dk i
din browser

Log ind på erhverv
med NEM-ID eller
tast-selv kode

2

Tryk på menupunktet Profil

3

Tryk på Tilmeld din
virksomhed til
revisorordning følg det anviste

hvem, der har indhentet
oplysningerne.

4

Tryk på Rettigheder
til TastSelv

5

Tryk derefter på
Autoriser revisor
m.fl.

6

Vælg det område,
du vil give adgang til
under Rettigheder.

7

8
9
10

Vælg pilen.

Indtast

38833308 under Cvr-/se-nr.

Vælg pilen.

I feltet under Slutdato vælger du, hvor
længe adgangen skal gælde.

Vælg Gem.

Privat
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skatteoplysninger og indkomstoplysninger og din
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automatik, hvis vores samarbejde

Inca må bruge oplysningerne til, at behandle din

ophører. I systemet findes en log over
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hvem, der har indhentet

Tilladelsen gives ved hjælp af NEM-ID.

oplysningerne.

Du undgår derfor, at selv kulle indhente og vidergive
oplysningerne til os.

1

Åbn www.skat.dk i
din browser

Log ind på borger
med NEM-ID eller
tast-selv kode

2

Tryk på menupunktet Profil

3

Tryk på Giv adgang
til rådgivere eller
andre

Profiloplysninger
Giv adgang til
rådgivere eller andre

Ændre
TastSelv-kode

Oversigt over
hændelser

Se kvitteringer for
indtastning

4

Indtast

38833308 (Incas CVR)

i de to felter

5

38833308

Bekræft adgang

38833308

TastSelv borger
Rul ned til rubrikken TastSelv
borger og sæt

ved disse 3

kategorier:

6

Jeg giver adgang til

Se forskudsopgørelsen
Se og ret forskudsopgørelsen (bestil indbetalingskort)

Se årsopgørelse mv.,

Se årsopgørelsen mv.
- Servicebrev/servicemeddelse
- Orientering om seniornedslag
- Ejendomsskema

Personlige skatteoplysninger

Ret årsopgørelse eller selvangivelse

Aktuelle indkomstoplysninger

Personlige skatteoplysninger

/e-skattekort

Aktuelle indkomstoplysninger/e-skattekort
Skatteattest med indkomstoplysninger

Afslut ved at trykke Godkend
nederst på siden.

Du har nu givet Inca adgang
til din skattemappe.
Adgangen fremgår af din
oversigt.

Skatteattest med indkomst- og formueoplysninger

Adgang

Udløbsda

