
SKATTEFRADRAG FOR MOBILEPAY-DONATIONER

MOBILEPAY



Når man donere med MobilePay, kan man helt 

automatisk få skattefradrag for sin donation.

Med et swipe godkender MobilePay-brugeren, at den 

velgørende organisation oplyser SKAT om en 

donation. Derefter vil fradraget og alle fremtidige 

fradrag indgå i brugerens årsopgørelse for 

indeværende skatteår.

Det gør det endnu mere attraktivt at donere med 

MobilePay. 

Hvis en velgørende organisation vil tilbyde 

automatisk skattefradrag ved MobilePay donationer, 

kan de kontakte MobilePay her: 

mobilepayteamet@mobilepay.dk

Hvordan kan velgørende organisationer tilbyde 

skattefradrag for MobilePay-donationer?

Hvad kræver det?:
• De velgørende organisationer kan tilmelde sig 

MobilePays løsning via en tillægsaftale til MobilePay 
Business. 

• De velgørende organisationer skal herefter informere 
Mobilepay om hvilke numre løsningen skal gælde for. 

• Det er et krav at nummeret holdes aktivt hele 
kalenderåret, hvis først nummeret er blevet oprettet 
på skatteløsningen. 

• Skal nummeret lukkes ned, må dette ske den 1. januar 
i det nye år.

• Der kommende løbende flere organisationer på, men 
lige p.t. tilbyder følgende velgørende organisationer 
løsningen:
• Dansk Flygtningehjælp
• Kræftens Bekæmpelse
• Kirkens Korshær

mailto:mobilepayteamet@mobilepay.dk
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MobilePay bruger kan tilmelde sig via indstillinger

Som bruger skal du gå ind under 
indstillinger – og vælge 
donationer

Brugeren kan altid slå funktioner 
til og fra under indstillinger

Brugeren har nu aktiveret 
funktionen, og vil automatisk få 
skattefradrag for alle donationer 
foretaget med MobilePay til de 
velgørende organisationer 
MobilePay samarbejder med

Indtast nemID (kun for DK)
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På donationskvitteringen kan 
brugeren altid se, om 
donationen er berettiget 
skattefradrag.

MobilePay bruger kan også tilmelde sig ifm. konkret donation 

Brugeren laver en donation, og 
bliver spurgt om han ønsker at 
få skattefradrag for donationen.

Hvis ja, skal brugeren indtaste 
nemID (kun I DK)
Brugeren kan også vælge at 
registrere sig senere, og vil få en 
reminder efter 3 dage

Indtast nemID (kun for DK) Brugeren har nu aktiveret 
funktionen, og vil automatisk få 
skattefradrag for alle donationer 
foretaget med MobilePay til de 
velgørende organisationer 
MobilePay samarbejder med
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