Personnummer:
-

Anmeldelse om indtrædelse som medlem af
HOLSTEBRO VALGMENIGHED
Undertegnede_____________________________________________________________________
(fulde navn)
Bopæl___________________________________________________________________________

By_____________________________________Stilling___________________________________

Sogn__________________________________ Kommune_________________________________

Telefon:

E-mail:__________________________________________________

anmelder hermed, at jeg er medlem af Holstebro Valgmenighed.
Samtidig forpligter jeg mig til at give autorisation til valgmenighedens forretningsfører, således at
denne digitalt kan indhente oplysninger om min skattepligtige indkomst i skatteattesten.
Fremgangsmåden fremgår af vedlagte bilag.
Autorisation vedr. skatteattest er afgivet. Kryds af: ____
Holstebro Valgmenighed overholder reglerne om personbeskyttelse. Du opfordres til at læse om
menighedens privatlivspolitik på valgmenighedens hjemmeside. Her kan du læse om, hvilke
oplysninger vi har om vores medlemmer, hvordan vi håndterer oplysningerne, og hvad dine
rettigheder er i den forbindelse mv.
Dato:

Underskrift:______________________________________________

Af hensyn til kassereren bedes man tilmelde sig betaling via PBS
=======================================================================
(Udfyldes af valgmenigheden)
At ovennævnte er optaget som medlem af Holstebro Valgmenighed attesteres herved
Holstebro, den __________________________________
_____________________________________________
Valgmenighedspræst
Til valgmenighedens bestyrelse
Kopi til anmelder
Kopi til folkeregisteret i _______________________________________ kommune

Opret autorisation til Holstebro Valgmenighed

Du skal først logge dig ind i din skattemappe på SKAT’s hjemmeside:
Tast:
www.skat.dk
Vælg:
Log på – borger (midt på siden).
Log ind med din Mit-ID eller tast-selv-kode.
Nu kommer du ind i din personlige skattemappe.
Herefter bør du se, hvilke oplysninger du giver os adgang til:
Vælg:
Skatteoplysninger (i øverste blå bjælke).
Vælg:
Se ”Skatteattest med indkomstoplysninger” (nederst i venstre kolonne).
Her kan du se de oplysninger, valgmenighedens forretningsfører får adgang til.
Endelig kan du oprette autorisationen:
Vælg:
Vælg:

Profil (i højre side af den øverste blå bjælke).
Autorisation af rådgivere / andre.
a. I feltet, hvor der står ”Tast CVR-/SE-/personnummer”, indtaster du Holstebro
Valgmenigheds CVR-nummer: 21596515.
b. Bekræft adgang ved at gentage CVR-nummer: 21596515.
c. Gå derefter ned ad siden, til du under overskriften ”Skattemappen” finder en
linje, hvor der står ”Skatteattest med indkomstoplysninger”.
d. Klik i feltet ud for ”Skatteattest med indkomstoplysninger” og indsæt dato
(DD-MM-ÅÅÅÅ). Der kan højest gives adgang frem til 1. august 4 år frem
I forhold til dags dato.
e. Gå helt ned i bunden af siden og klik på ”Godkend”
Du vil herefter få en meddelelse om, at autorisationen er oprettet.
Ved fornyelse:
a. Fjern flueben ud for gammel dato ud for ”Skatteattest med

indkomstoplysning” og indsæt dato (DD-MM-ÅÅÅÅ). Der kan højest gives
adgang frem til 1. august 4 år frem i forhold til dags dato.
Sæt fluebenet på ny.
b. Gå helt ned i bunden af siden og klik på ”Godkend”.
Du kan altid fortryde autorisationen ved at ophæve den igen under
profiloplysninger.

Hvis du ønsker hjælp til ovenstående, kan du henvende dig til:
Forretningsfører:

Harald Nielsen,
Søndermarken 11
7490 Aulum

Harald@holstebrovalgmenighed.dk
2382 4053

