Sådan giver du Indre Mission adgang
Indre Mission administrerer gaveindberetning til SKAT for Indre Mission, Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler og Bibellæserringen. Det indebærer blandt andet en årlig afstemning af procentgavebreve,
så både giver og organisation kan følge med i, hvornår en gavebrevskontrakt er opfyldt for et givent år.
For at lette administrationen anbefaler vi, at du på SKATs hjemmeside giver Indre Mission adgang til at
hente din årsopgørelse. Det er en mulighed for alle, der har tegnet et gavebrev, hvor grundlaget er
beregnet ud fra en procentdel af den personlige eller skattepligtige indkomst.
Det er frivilligt om du vil give adgang. Men det vil være en hjælp for Indre Missions økonomiafdeling, der
har ansvar for afstemning og indberetning og du slipper for selv at printe årsopgørelsen ud og sende den.
Dine oplysninger behandles med fuld fortrolighed og vil kun være tilgængelige for de relevante
medarbejdere i Indre Missions administration.

Sådan gør du:

Log ind på www.skat.dk med
NemID. Vælg fanen ’Profil’.

I næste skærmbillede vælges
muligheden ”Giv adgang til
rådgivere eller andre”.

Indtast herefter Indre Missions
CVR-nummer 65219115 to gange
efter hinanden.
NB: Selv om du har tegnet gavebrev
til Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler eller
Bibellæserringen, er det stadig
Indre Mission, der skal gives
adgang, jf. ovenstående.

Rul ned og find afsnittet ”TastSelv
borger” og sæt kryds ud for ”Se
årsopgørelsen m.v.”
Sæt udløbsdatoen til året efter
udløbet af dit gavebrev eller fem år
frem.
Tryk ”Godkend” i bunden af siden.

Indre Mission har nu adgang til at læse din årsopgørelse. Godkendelsen skal fornys hvert femte år. Du kan
til hver en tid logge på tast-selv og slette adgangen igen.
Hvis du samtidig har oprettet en PBS-aftale til indbetalinger på gavebrevet, beregner Indre Mission dit
årlige bidrag og sørger for at justere aftalen, således at du ved årets udgang har bidraget med det beløb, du
har forpligtet dig til. Ændringer i beløb vil fremgå af din oversigt fra betalingsservice.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.
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