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Giv revisor eller rådgiver ret til at indberette for virksomheden

Adgang via autorisering
1.1. Log på TastSelv Erhverv
1.2. Vælg Profil‐ og kontaktoplysninger
1.3. Vælg Rettigheder og adgange til TastSelv
1.4. Vælg Autoriser revisor m.fl.
1.5. Vælg det område du vil give adgang til under Rettigheder *)
1.6. Vælg pilen
1.7. Indtast følgende SE‐nummer: (fremgår af mail fra din revisor)
1.8. Vælg pilen
1.9. I feltet under Slutdato, vælger du hvor længe adgangen skal gælde
1.10. Vælg Gem

*) Under punkt 1.5 kan kun gives adgang til et område ad gangen. Processen fra punkt 1.5 til 1.10 
skal derfor gentages for alle de punkter der ønskes at give adgang til.
Vi vil gerne have autorisation til følgende områder (punkt 1.5 i ovenstående tringuide):
• Selvangivelse selskaber m.fl.
• Udbytteskat og modtagere
• Skatteoplysninger
• Se skattekonto
• Skattekonto ‐ kontoejer
• Registreringsbevis
• eIndkomst (Hvis selskabet har ansatte) **)
• Moms (Hvis selskabet er momsregistreret)
• Lønsum (Hvis selskabet er registreret for lønsumsafgift)
• Kontakt med skatteforvaltningen (Hvis selskabet ønsker, at Deloitte skal assistere med 

kontakt med skatteforvaltningen) ****)

Tilmeld eIndkomst ** Giv revisor adgang ***
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Adgang til følgende områder kan autoriseres gennem TastSelv Erhverv:

Områder med * er specificeret med særskilte afsnit i denne vejledning.



**) Tilmeld din virksomhed eIndkomst
Vær opmærksom på, at du først kan give autorisation til eIndkomst, når du har tilmeldt 
virksomheden som beskrevet nedenfor:
2.1. Log på TastSelv Erhverv
2.2. Vælg Ansatte
2.3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn
2.4. Der åbner nu et nyt vindue. Hvis vinduet ikke åbner, skal du tillade pop op‐vinduer i din 
browser.
2.5. Vælg Ændre tilmeldingsoplysninger
2.6. Sæt flueben i feltet Indberetning til og forespørgsel på eIndkomst/LetLøn
2.7. Tryk på Godkend
2.8. Tryk på Tilbage i øverste venstre hjørne
2.9. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn
2.10. Giv revisor adgang til eIndkomst‐modulet ***)

***) Giv revisor adgang til eIndkomst
3.1. Log på TastSelv Erhverv
3.2. Vælg Ansatte øverst på siden
3.3. Vælg eIndkomst/CPS i venstremenuen. (Der åbner et nyt vindue. Hvis ikke, skal du tillade 
pop up‐vinduer i din browser)
3.4. Vælg Autorisere revisor m.fl. til indberetning
3.5. Skriv revisorens se‐nummer (fremgår af mail fra din revisor) i feltet Indberetning 
til/forespørgsel på eIndkomst/LetLøn
3.6. Tryk på Godkend

****) Tilmeld din virksomhed kontakt med Skatteforvaltningen
Vær opmærksom på, at du først kan give autorisation til Kontakt med Skatteforvaltningen, når 
du har tilmeldt virksomheden som beskrevet nedenfor:
4.1. Log på TastSelv Erhverv
4.2. Vælg menupunktet Profil‐ og kontaktoplysninger
4.3. Vælg Kontakt‐ og tilmeldingsoplysninger
4.4. Vælg Se og ret tilmeldingsoplysninger
4.5. Vælg Kontakt med Skatteforvaltningen
4.6. Husk at skrive den mailadresse, hvor du vil modtage vores svar
4.7. Efter en halv time, kan du benytte Skriv til os under Kontakt os
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