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Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V
 
Mailadresse mtr@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen in-
den kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for ret-
telser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er til-
meldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

Der må ikke benyttes NETS til at betale følgende pligter: det årlige gebyr på spilleautomater, den årlige afgift for hen-
holdsvis spildevand og ledningsført vand for kommuner.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 08-03-2023
Modtaget klokken 09:51
Periode 01-02-2023 - 28-02-2023
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-03-2023

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster (før
fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 7.000 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-400 0

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 6.600 17,5 pct. 1.155

Afgift i alt  1.155



09.02.2023 10.20 TastSelv - Erhverv
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Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V
 
Mailadresse mtr@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen in-
den kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for ret-
telser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er til-
meldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

Der må ikke benyttes NETS til at betale følgende pligter: det årlige gebyr på spilleautomater, den årlige afgift for hen-
holdsvis spildevand og ledningsført vand for kommuner.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 09-02-2023
Modtaget klokken 10:19
Periode 01-01-2023 - 31-01-2023
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-02-2023

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster (før
fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 40.215 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-2.000 0

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 38.215 17,5 pct. 6.688

Afgift i alt  6.688



12.01.2023 10.29 TastSelv - Erhverv
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Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V
 
Mailadresse mtr@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen in-
den kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for ret-
telser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er til-
meldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

Der må ikke benyttes NETS til at betale følgende pligter: det årlige gebyr på spilleautomater, den årlige afgift for hen-
holdsvis spildevand og ledningsført vand for kommuner.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 12-01-2023
Modtaget klokken 10:28
Periode 01-12-2022 - 31-12-2022
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 16-01-2023

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster (før
fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 27.242 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-1.750 0

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 25.492 17,5 pct. 4.461

Afgift i alt  4.461



14.12.2022 14.47 TastSelv - Erhverv

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3 1/2

Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V
 
Mailadresse mtr@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen in-
den kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for ret-
telser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er til-
meldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

Der må ikke benyttes NETS til at betale følgende pligter: det årlige gebyr på spilleautomater, den årlige afgift for hen-
holdsvis spildevand og ledningsført vand for kommuner.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 14-12-2022
Modtaget klokken 14:46
Periode 01-11-2022 - 30-11-2022
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-12-2022

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster (før
fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 12.827 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-800 0

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 12.027 17,5 pct. 2.105

Afgift i alt  2.105



15.11.2022 15.10 TastSelv - Erhverv

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e2s3 1/2

Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V
 
Mailadresse mtr@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen in-
den kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for ret-
telser kl. 16.00 den følgende hverdag. 

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013. 

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag. 

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er til-
meldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

Der må ikke benyttes NETS til at betale følgende pligter: det årlige gebyr på spilleautomater, den årlige afgift for hen-
holdsvis spildevand og ledningsført vand for kommuner.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 15-11-2022
Modtaget klokken 15:09
Periode 01-10-2022 - 31-10-2022
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-11-2022

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 28.400 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-2.200 0

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 26.200 17,5 pct. 4.585

Afgift i alt  4.585



14.10.2022 10.19 TastSelv - Erhverv

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3 1/2

Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V
 
Mailadresse mtr@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen in-
den kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for ret-
telser kl. 16.00 den følgende hverdag. 

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013. 

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag. 

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er til-
meldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

Der må ikke benyttes NETS til at betale følgende pligter: det årlige gebyr på spilleautomater, den årlige afgift for hen-
holdsvis spildevand og ledningsført vand for kommuner.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 14-10-2022
Modtaget klokken 10:16
Periode 01-09-2022 - 30-09-2022
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 17-10-2022

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 56.852 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-2.000 0

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 54.852 17,5 pct. 9.599

Afgift i alt  9.599



14.09.2022 12.16 TastSelv - Erhverv

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3 1/2

Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V
 
Mailadresse mtr@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen in-
den kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for ret-
telser kl. 16.00 den følgende hverdag. 

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013. 

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag. 

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er til-
meldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

Der må ikke benyttes NETS til at betale følgende pligter: det årlige gebyr på spilleautomater, den årlige afgift for hen-
holdsvis spildevand og ledningsført vand for kommuner.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 14-09-2022
Modtaget klokken 12:15
Periode 01-08-2022 - 31-08-2022
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-09-2022

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 83.707 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-2.200 0

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 81.507 17,5 pct. 14.264

Afgift i alt  14.264



11.08.2022 15.08 TastSelv - Erhverv

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3 1/2

Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V
 
Mailadresse mtr@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen in-
den kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for ret-
telser kl. 16.00 den følgende hverdag. 

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013. 

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag. 

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er til-
meldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

Der må ikke benyttes NETS til at betale følgende pligter: det årlige gebyr på spilleautomater, den årlige afgift for hen-
holdsvis spildevand og ledningsført vand for kommuner.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 11-08-2022
Modtaget klokken 15:08
Periode 01-07-2022 - 31-07-2022
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-08-2022

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 38.250 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-1.200 0

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 37.050 17,5 pct. 6.484

Afgift i alt  6.484



13.07.2022 07.55 TastSelv - Erhverv

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3 1/2

Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V
 
Mailadresse mtr@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen in-
den kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for ret-
telser kl. 16.00 den følgende hverdag. 

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013. 

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag. 

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er til-
meldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

Der må ikke benyttes NETS til at betale følgende pligter: det årlige gebyr på spilleautomater, den årlige afgift for hen-
holdsvis spildevand og ledningsført vand for kommuner.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 13-07-2022
Modtaget klokken 07:55
Periode 01-06-2022 - 30-06-2022
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-07-2022

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 32.427 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-1.400 0

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 31.027 17,5 pct. 5.430

Afgift i alt  5.430



15.06.2022 08.48 TastSelv - Erhverv

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3 1/2

Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V
 
Mailadresse mtr@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen in-
den kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for ret-
telser kl. 16.00 den følgende hverdag. 

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013. 

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag. 

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er til-
meldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

Der må ikke benyttes NETS til at betale følgende pligter: det årlige gebyr på spilleautomater, den årlige afgift for hen-
holdsvis spildevand og ledningsført vand for kommuner.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 15-06-2022
Modtaget klokken 08:46
Periode 01-05-2022 - 31-05-2022
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-06-2022

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 57.565 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-2.200 0

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 55.365 17,5 pct. 9.689

Afgift i alt  9.689



11.05.2022 13.53 TastSelv - Erhverv

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3 1/2

Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V

Mailadresse mtr@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen in-
den kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for ret-
telser kl. 16.00 den følgende hverdag. 

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013. 

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag. 

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er til-
meldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

Der må ikke benyttes NETS til at betale følgende pligter: det årlige gebyr på spilleautomater, den årlige afgift for hen-
holdsvis spildevand og ledningsført vand for kommuner.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 11-05-2022
Modtaget klokken 13:51
Periode 01-04-2022 - 30-04-2022
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 16-05-2022

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 20.080 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-200 0

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 19.880 17,5 pct. 3.479

Afgift i alt 3.479



13.04.2022 10.45 TastSelv - Erhverv

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3 1/2

Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V
 
Mailadresse mtr@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen in-
den kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for ret-
telser kl. 16.00 den følgende hverdag. 

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013. 

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag. 

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er til-
meldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

Der må ikke benyttes NETS til at betale følgende pligter: det årlige gebyr på spilleautomater, den årlige afgift for hen-
holdsvis spildevand og ledningsført vand for kommuner.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 13-04-2022
Modtaget klokken 10:44
Periode 01-03-2022 - 31-03-2022
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 19-04-2022

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 67.150 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-2.200 0

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 64.950 17,5 pct. 11.366

Afgift i alt  11.366



11.02.2022 12.09 TastSelv - Erhverv

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/soeg?execution=e2s2 1/1

Tidligere indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

 

Nedenstående punktafgifter er registreret for virksomheden:

Kvittering   Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V
 
Mailadresse mtr@smartresponse.dk
Vil du oprette/ændre din generelle e-mail-adresse, skal du under Administration vælge punktet Kontaktoplysninger. Ønsker du en
særlig e-mail-adresse for Punktafgifter, kan du oprette/ændre denne under Administration ved at vælge punktet
Tilmeldingsoplysninger.
CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 11-02-2022
Modtaget klokken 11:55
Periode 01-01-2022 - 31-01-2022
Betalingsform HomeBanking
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-02-2022

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster (før fradrag af
afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum). Indtastes med
minus foran beløb. 0

Afgiftspligtigt grundlag for kontante gevinster 17,5
pct.

Sum af andre gevinster 52.354 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum). Indtastes med
minus foran beløb. -1.200 0

Afgiftspligtigt grundlag for andre gevinster 51.154 17,5
pct. 8.952

Afgift i alt    8.952



Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen in-
den kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for ret -
telser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele linj-
en, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi an-
befaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er til-
meldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

Der må ikke benyttes NETS til at betale følgende pligter: det årlige gebyr på spilleautomater, den årlige afgift for hen-
holdsvis spildevand og ledningsført vand for kommuner.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 03-01-2022
Modtaget klokken 09:53
Periode 01-12-2021 - 31-12-2021
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 17-01-2022

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 35.577 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-800 0

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 34.777 17,5 pct. 6.086

Afgift i alt 6.086

TastSelv - Erhverv https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?...

1 af 2 03-01-2022 09:53

mailto:nsk@smartresponse.dk
https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?...


Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette
i indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag,
søndag eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom
på at anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får
pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vi-
ses kun, hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

Der må ikke benyttes NETS til at betale følgende pligter: det årlige gebyr på spilleautomater, den
årlige afgift for henholdsvis spildevand og ledningsført vand for kommuner.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 01-12-2021
Modtaget klokken 10:22
Periode 01-11-2021 - 30-11-2021
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-12-2021

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante
gevinster (før
fradrag af afgift)

0

Afgiftsfri
bundgrænse (sum).
Indtastes med
minus foran beløb.

0

Afgiftspligtigt
grundlag for
kontante gevinster

17,5
pct.

Sum af andre
gevinster 30.413 0

Afgift i alt 5.217

TastSelv - Erhverv https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?...

1 af 2 01-12-2021 10:23

mailto:nsk@smartresponse.dk
https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?...


Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Afgift i alt 5.217

Afgiftsfri
bundgrænse (sum).
Indtastes med
minus foran beløb.

-600 0

Afgiftspligtigt
grundlag for andre
gevinster

29.813 17,5
pct. 5.217

TastSelv - Erhverv https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?...

2 af 2 01-12-2021 10:23

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?...


Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen
inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for
rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er
tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 11-10-2021
Modtaget klokken 07:44
Periode 01-09-2021 - 30-09-2021
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-10-2021

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 22.748 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-800 0

Afgift i alt 3.841

TastSelv - Erhverv https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?...

1 af 2 11-10-2021 07:44

mailto:nsk@smartresponse.dk
https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?...


Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Afgift i alt 3.841

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 21.948 17,5 pct. 3.841

TastSelv - Erhverv https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?...

2 af 2 11-10-2021 07:44

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?...


Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk 
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i 
indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag 
eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at 
anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får 
pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, 
hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25 
Kvitteringsnummer 1 
Modtaget den 04-08-2021
Modtaget klokken 09:25 
Periode 01-07-2021 - 31-07-2021
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 16-08-2021

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Sum af kontante gevinster 
(før fradrag af afgift) 0 

Afgiftsfri bundgrænse 
(sum). Indtastes med 
minus foran beløb. 

0 

Afgiftspligtigt grundlag for 
kontante gevinster 

17,5 
pct. 

Sum af andre gevinster 84.566 0 

Afgift i alt 14.624 

Side 1 af 2TastSelv -Erhverv

04-08-2021https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3

mailto:nsk@smartresponse.dk
https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3


Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Afgiftsfri bundgrænse 
(sum). Indtastes med 
minus foran beløb. 

-1.000 0 

Afgiftspligtigt grundlag for 
andre gevinster 83.566 17,5 

pct. 14.624 

Afgift i alt 14.624 

Side 2 af 2TastSelv -Erhverv

04-08-2021https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3


Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk 
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i 
indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag 
eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at 
anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får 
pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, 
hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25 
Kvitteringsnummer 1 
Modtaget den 02-06-2021
Modtaget klokken 09:47 
Periode 01-05-2021 - 31-05-2021
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-06-2021

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Sum af kontante gevinster 
(før fradrag af afgift) 0 

Afgiftsfri bundgrænse 
(sum). Indtastes med 
minus foran beløb. 

0 

Afgiftspligtigt grundlag for 
kontante gevinster 

17,5 
pct. 

Sum af andre gevinster 7.500 0 

Afgift i alt 1.278 

Side 1 af 2TastSelv -Erhverv

02-06-2021https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e2s3

mailto:nsk@smartresponse.dk
https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e2s3


Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Afgiftsfri bundgrænse 
(sum). Indtastes med 
minus foran beløb. 

-200 0 

Afgiftspligtigt grundlag for 
andre gevinster 7.300 17,5 

pct. 1.278 

Afgift i alt 1.278 

Side 2 af 2TastSelv -Erhverv

02-06-2021https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e2s3

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e2s3


Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk 
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i 
indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag 
eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at 
anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får 
pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, 
hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25 
Kvitteringsnummer 1 
Modtaget den 05-05-2021
Modtaget klokken 09:48 
Periode 01-04-2021 - 30-04-2021
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 17-05-2021

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Sum af kontante gevinster 
(før fradrag af afgift) 0 

Afgiftsfri bundgrænse 
(sum). Indtastes med 
minus foran beløb. 

0 

Afgiftspligtigt grundlag for 
kontante gevinster 

17,5 
pct. 

Sum af andre gevinster 26.000 0 

Afgift i alt 4.445 

Side 1 af 2TastSelv -Erhverv

05-05-2021https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3

mailto:nsk@smartresponse.dk
https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3


Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Afgiftsfri bundgrænse 
(sum). Indtastes med 
minus foran beløb. 

600 0 

Afgiftspligtigt grundlag for 
andre gevinster 25.400 17,5 

pct. 4.445 

Afgift i alt 4.445 

Side 2 af 2TastSelv -Erhverv

05-05-2021https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3

https://www.skat.dk/ntse-front/protected/external/punktafgift/indberet?execution=e1s3


Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk 
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i 
indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag 
eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at 
anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får 
pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, 
hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1 
Modtaget den 10-03-2021
Modtaget klokken 08:02 
Periode 01-02-2021 - 28-02-2021
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-03-2021

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Sum af kontante gevinster 
(før fradrag af afgift) 0 

Afgiftsfri bundgrænse 
(sum). Indtastes med 
minus foran beløb. 

0 

Afgiftspligtigt grundlag for 
kontante gevinster 

17,5 
pct. 

Sum af andre gevinster 10.000 0 

-200 0 

Afgift i alt 1.715 

Side 1 af 2TastSelv -Erhverv

10-03-2021https://www.skat.dk/ntse-front/dk/skat/portal/front/portlets/ntse/AngivPunktafgift/mar...

mailto:nsk@smartresponse.dk
https://www.skat.dk/ntse-front/dk/skat/portal/front/portlets/ntse/AngivPunktafgift/mar...


Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Afgiftsfri bundgrænse 
(sum). Indtastes med 
minus foran beløb. 

Afgiftspligtigt grundlag for 
andre gevinster 9.800 17,5 

pct. 1.715 

Afgift i alt 1.715 

Side 2 af 2TastSelv -Erhverv

10-03-2021https://www.skat.dk/ntse-front/dk/skat/portal/front/portlets/ntse/AngivPunktafgift/mar...

https://www.skat.dk/ntse-front/dk/skat/portal/front/portlets/ntse/AngivPunktafgift/mar...


Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk 
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i 
indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag 
eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at 
anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får 
pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, 
hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1 
Modtaget den 03-02-2021
Modtaget klokken 09:36 
Periode 01-01-2021 - 31-01-2021
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-02-2021

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Sum af kontante gevinster 
(før fradrag af afgift) 0 

Afgiftsfri bundgrænse 
(sum). Indtastes med 
minus foran beløb. 

0 

Afgiftspligtigt grundlag for 
kontante gevinster 

17,5 
pct. 

Sum af andre gevinster 41.574 0 

-600 0 

Afgift i alt 7.170 

Side 1 af 2TastSelv -Erhverv

03-02-2021https://www.skat.dk/ntse-front/dk/skat/portal/front/portlets/ntse/AngivPunktafgift/mar...

mailto:nsk@smartresponse.dk
https://www.skat.dk/ntse-front/dk/skat/portal/front/portlets/ntse/AngivPunktafgift/mar...


Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Afgiftsfri bundgrænse 
(sum). Indtastes med 
minus foran beløb. 

Afgiftspligtigt grundlag for 
andre gevinster 40.974 17,5 

pct. 7.170 

Afgift i alt 7.170 

Side 2 af 2TastSelv -Erhverv

03-02-2021https://www.skat.dk/ntse-front/dk/skat/portal/front/portlets/ntse/AngivPunktafgift/mar...

https://www.skat.dk/ntse-front/dk/skat/portal/front/portlets/ntse/AngivPunktafgift/mar...


Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen
inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for
rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er
tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 02-12-2020
Modtaget klokken 09:12
Periode 01-11-2020 - 30-11-2020
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-12-2020

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 30.000 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-600 0

Afgift i alt 5.145

Indberet - TastSelv Erhverv Internet Portal https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...

1 af 2 02-12-2020 09:14

mailto:nsk@smartresponse.dk
https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...


Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Afgift i alt 5.145

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 29.400 17,5 pct. 5.145

Indberet - TastSelv Erhverv Internet Portal https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...

2 af 2 02-12-2020 09:14

https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...


Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen
inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for
rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er
tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 05-08-2020
Modtaget klokken 07:23
Periode 01-07-2020 - 31-07-2020
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 17-08-2020

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 52.500 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-400 0

Afgift i alt 9.118

Indberet - TastSelv Erhverv Internet Portal https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...

1 af 2 05-08-2020 07:23

mailto:nsk@smartresponse.dk
https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...


Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Afgift i alt 9.118

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 52.100 17,5 pct. 9.118

Indberet - TastSelv Erhverv Internet Portal https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...

2 af 2 05-08-2020 07:23

https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...


Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 2 b3
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen
inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for
rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er
tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 06-01-2021
Modtaget klokken 07:26
Periode 01-12-2020 - 31-12-2020
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-01-2021

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 5.500 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-200 0

Afgift i alt 928

TastSelv - Erhverv https://www.skat.dk/ntse-front/dk/skat/portal/front/portlets/ntse/Angiv...

1 af 2 06-01-2021 07:27

mailto:nsk@smartresponse.dk
https://www.skat.dk/ntse-front/dk/skat/portal/front/portlets/ntse/Angiv...


Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Afgift i alt 928

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 5.300 17,5 pct. 928

TastSelv - Erhverv https://www.skat.dk/ntse-front/dk/skat/portal/front/portlets/ntse/Angiv...

2 af 2 06-01-2021 07:27

https://www.skat.dk/ntse-front/dk/skat/portal/front/portlets/ntse/Angiv...


Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen
inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for
rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er
tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 01-05-2020
Modtaget klokken 09:08
Periode 01-04-2020 - 30-04-2020
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-05-2020

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 25.500 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-400 0

Afgift i alt 4.393

Indberet - TastSelv Erhverv Internet Portal https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...

1 af 2 01-05-2020 09:08

mailto:nsk@smartresponse.dk
https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...


Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Afgift i alt 4.393

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 25.100 17,5 pct. 4.393

Indberet - TastSelv Erhverv Internet Portal https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...

2 af 2 01-05-2020 09:08

https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...


Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

Skattestyrelsen har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen
inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for
rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele
linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi
anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er
tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 02-03-2020
Modtaget klokken 09:31
Periode 01-02-2020 - 29-02-2020
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 16-03-2020

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster
(før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

0

Afgiftspligtigt grundlag for
kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 10.000 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum).
Indtastes med minus foran
beløb.

-200 0

Afgift i alt 1.715

Indberet - TastSelv Erhverv Internet Portal https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...

1 af 2 02-03-2020 09:32

mailto:nsk@smartresponse.dk
https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...


Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Afgift i alt 1.715

Afgiftspligtigt grundlag for
andre gevinster 9.800 17,5 pct. 1.715

Indberet - TastSelv Erhverv Internet Portal https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...

2 af 2 02-03-2020 09:32

https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_windo...











