
Brug af MobilePay i IM-fællesskaber og IMU 

 

Vejledning til oprettelse 

1. Opret ”MobilePay MyShop” hos MobilePay Erhverv. 

 For at oprette ”MobilePay MyShop” skal I have et CVR-nr. 

 ”MobilePay MyShop” består af to dele – en app, hvor din virksomhed kan modtage 

betalingerne og et online modul til administration af MobilePay. 

 Det koster 999 kr. i oprettelsesgebyr. 

 Det har tidligere været muligt at opnå gebyrfritagelse på MyShop for foreninger, som er på 

SKAT’s liste over velgørende organisationer. MobilePay har nu præciseret betingelserne og 

indsnævret den mulighed. For Indre Mission og IMU betyder det, at vi fremover ikke vil 

kunne få gratis transaktioner og gebyrfritagelse. De af jer, der allerede har opnået fritagelse 

efter de gamle regler, skal dog først begynde at betale fra 1. januar 2021. 

Se priser for MobilePay MyShop her:  https://mobilepay.dk/da-

dk/erhverv/Pages/mobilepay-myshop.aspx 

Håndtering 

 Det er vigtigt at kommunikere tydeligt til brugerne, at der skal være en meddelelse på alle 

overførsler via MobilePay. Ellers bliver det svært at sortere mellem gaver, kaffepenge og andre 

indbetalinger. Gør det til en regel fra starten, at der skal noteres en meddelelse, hver gang man 

benytter MobilePay til IM-fællesskabet/IMU.  

Særligt ved modtagelse af gaver 

 Når I bruger MobilePay til gaver, skal giveren oplyse givernummer eller navn og adresse i 

tekstfeltet, hvis vedkommende ønsker gaven indberettet til SKAT. Det giver alt for megen 

administration, hvis I først skal til at finde ud af, hvem giveren er, før I kan bogføre gaven. I 

økonomiafdelingen bogfører vi kun de beløb som gaver, hvor giveren har noteret oplysningerne i 

tekstfeltet. Henvender giveren sig efterfølgende og beder om at få overførslen bogført som gave og 

kan fremvise sin MobilePay-kvittering, registreres beløbet som personlig gave.  

 For at gøre det nemt at give gaver med MobilePay, kan I fx små visitkort med MobilePay-

nummeret, som I kan dele rundt. HUSK information om at oplyse givernummer eller navn og 

adresse i tekstfeltet, hvis man ønsker fradrag. 

 Skriv MobilePay-nummeret på et powerpoint-slide, der vises under indsamlingen. Hvis der samtidig 

skal bruges powerpoint til fx sangtekster, så læg på forhånd nummeret ind som et banner ovenover 

sangteksterne, så giverne kan nå at se nummeret. HUSK information om at oplyse givernummer 

eller navn og adresse i tekstfeltet, hvis man ønsker fradrag. 

Kontakt 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at henvende jer til: 

 

Maria Laursen,  Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, 

økonomiassistent   indsamlingskonsulent 

 maria.la@indremission.dk  anna-kathrine.tp@indremission.dk 

 8227 1338   8227 1330 
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