Vejledning til registrering af Blicher Revision & Rådgivning som virksomhedens
revisor i TastSelv Erhverv hos SKAT.
Autorisationen af Blicher Revision & Rådgivning som virksomhedens revisor vil indebære, at vi kan
indhente oplysninger og indberette direkte på SKAT.dk. Der indberettes naturligvis alene oplysninger, der
i forvejen er godkendt af virksomheden.
Vejledning som følger:
1. Log ind på TastSelv Erhverv på www.skat.dk.
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2. Herefter skal der fra velkomstsiden vælges ”Profil- og kontaktoplysninger”.

3. I menuen til venstre vælges fanen ”Rettigheder og adgange til TastSelv”.

4. Nedenfor vælges der nu fanen ” Autoriser revisor m.fl.”

5. Efterfølgende kan man, ved brug af rullemenuen under ”Rettighed”, vælge de funktioner der skal være
tilgængelige for revisor på Tastselv Erhverv. Udvælgelsen sker ved at man for hvert område klikker på
pilen til højre for rullemenuen.

6. Efter tilvalgt indberetningsområde springer markøren til ”CVR.-nr.”, hvor Blicher Revision &
Rådgivnings CVR-nr. 78 33 78 18 indtastes, klik herefter på pilen til højre for feltet.

78337818

7. ”Slutdato” vælges hvor længe revisor skal have adgang til det valgte indberetningsområde i TastSelv. Der
kan med fordel vælges længst mulige slutdatoer så processen ikke skal gentages.

03-03-2020

Gentag proceduren for alle områder.
Til slut kontrolleres de indtastede værdier, og der trykkes ”Gem” nederst til højre. Revisor har nu adgang til
at indberette for din virksomhed. Autorisationen af Blicher Revision & Rådgivning kan til enhver tid senere
fravælges

