INDMELDELSE, (ligningslovens § 8 A)

Medlemskab
Undertegnede ønsker herved at blive medlem af Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed gældende fra:
Dato:
Som medlem af Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed betaler jeg ikke kirkeskat,
men i stedet opkræves jeg et valgmenighedsbidrag som p.t. udgør 1,45% af skalaindkomsten (skattepligtig indkomst - personfradrag) som er fradragsberettiget i
skatteregnskabet. (indberettes til skat af valgmenighedens forretningsfører)
Samtidig forpligtiger jeg mig til at give valgmenighedens forretningsfører autorisation til min skattemappe ang. min skattepligtige indkomst (gælder ikke for unge
under 18 år)
Vejledning til autorisation medfølger.
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_____________________________________________
for
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed

Aulum Vinding Vind Valgmenighed
CVR nr. 11233716
Holstebrovej 9
7490 Aulum
Tlf. 9747 2413
E-mail: mail@avv-valgmenighed.dk
Hjemmeside: www.avv-valgmenighed.dk

Opret autorisation til Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed.
Du skal først logge dig ind i din skattemappe på Skats hjemmeside:
Tast: www.skat.dk
Vælg: Log på -:- borger (midt på siden).
Log ind med din nem-id (eller tast-selv-kode).
Nu kommer du ind i din personlige skattemappe.
For at oprette autorisationen skal du gøre følgende:
Vælg: Profil (i højre side af den øverste blå bjælke).
Vælg: Autorisation af rådgivere / andre
I feltet, hvor der står "Tast CVR-/SE-/personnummer", indtaster du
Valgmenighedens CVR-nummer: 11233716
Gentag
11233716
Gå derefter ned ad siden, til du under overskriften "Skattemappen" finder en
linje, hvor der står "skatteattest med indkomstoplysninger".
Klik i feltet ud for " skatteattest med indkomstoplysninger "
Herved fremkommer en dato som ligger 5 år frem i tiden
Gå helt ned i bunden af siden og klik på "Godkend" .
Du vil herefter kunne se:

Fornyelse af autorisationen:
(efter indtil 5 år fra oprettelse af autorisationen)
Fjern flueben ved skatteattest med indkomstoplysninger
Indsæt fluebenet igen ved klikke på linjen
Herved fremkommer en ny dato ca. 5 år frem
Du kan altid fortryde autorisationen ved at ophæver den igen under
profiloplysninger.
Hvis du ønsker hjælp til ovenstående, kan du henvende dig til:
Forretningsfører:
Harald Nielsen,
Søndermarken 11
7490 Aulum
harald@avv-valgmenighed.dk
2382 4053

