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ERKLÆRING OM SKATTEINDBERETNINGSPLIGT (PERSON)
SKATTEPLIGT FOR PERSON

Danmark indgår i det internationale samarbejde om korrekt skatteindberetning. 
Derfor er Spar Nord Bank i henhold til den danske skattelovgivning forpligtet til at bede dig 
om at bekræfte følgende person- og skatteforhold.

Undertegnede erklærer herved, at følgende oplysninger er korrekte og fyldestgørende:

Statsborgerskab

Fulde navn:       

Bopælsadresse:

Fødselsdato / CPR-nummer:

Evt. andet  
identifikationsnummer:

Fødested:

LANDE, HVOR JEG ER SKATTEMÆSSIGT HJEMMEHØRENDE:

Jeg er kun skattepligtig i Danmark

Jeg er skattepligtig i udlandet og/eller Færøerne og/eller Grønland
(de pågældende lande specificeres nedenfor)

Udfyld nedenstående tabel med informationer om, i hvilke lande du er skattepligtig, samt dit 
skatteidentifikationsnummer (TIN-nr.) i det pågældende land, hvis et sådant forefindes.

Fødeby/Distrikt         Fødeland

List de lande, hvor du er skattepligtig
TIN-nr. 
(skatteidentifikationsnummer)

1

2

3

4

5

ERKLÆRING
Jeg erklærer hermed, at al information givet i denne egenerklæring er korrekt og fuldstændig.
Jeg forpligter mig til at give besked hurtigst muligt, hvis ovennævnte oplysninger ændrer sig, idet 
der i så fald skal udfærdiges en ny erklæring om skatteindberetningspligt.

Fulde navn med blokbogstaver   Dato og signatur
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Hvis du er en fysisk person eller et enkeltmandsfirma skal du udfylde dette skema.
Hvis der er tale om en fællesejet konto, skal begge udfylde skemaet.
Hvis du er en juridisk enhed, skal du i stedet udfylde en "egenerklæring om skatteindberetnings-
pligt (juridisk person/enhed)".

ERKLÆRING OM SKATTEINDBERETNINGSPLIGT (PERSON)
SKATTEPLIGT FOR PERSON

Hvis dine oplysninger om fødeland og fødeby, statsborgerskab og skattepligt omfatter andre lande end 
Danmark, skal du afgive nogle supplerende oplysninger, blandt andet om skatteidentifikationsnum-
mer. I disse tilfælde kan Spar Nord Bank have pligt til at indberette visse oplysninger til SKAT, som kan 
videregive oplysningerne til andre lande.

HVAD ER ET SKATTEIDENTIFIKATIONSNUMMER?
Et skatteidentifikationsnummer er et nummer, som bruges til at identificere den enkelte skatteyder. 
I Danmark er dit CPR-nummer dit skatteidentifikationsnummer. I andre lande har man særlige skat-
teidentifikationsnumre, som kun bruges i forbindelse med skat. Disse er ofte benævnt TIN, som betyder 
Tax Identification Number.

HVORNÅR HAR MAN TYPISK ET SKATTEIDENTIFIKATIONSNUMMER?
Hvis du fx  har et sommerhus i Sverige, vil du typisk have et svensk skatteidentifikationsnummer. 
Det kan stå trykt på opkrævningen af ejendomsskat fra dit svenske sommerhus. Hvis du fx er tysk 
statsborger, kan nummeret stå i dit tyske pas.

HVIS JEG HAR ET ANDET SKATTEIDENTIFIKATIONSNUMMER OG/ELLER STATSBORGERSKAB 
I ET ANDET LAND, SKAL JEG SÅ BETALE SKAT TIL DET LAND?
Nej, ikke nødvendigvis. Det afhænger af de aftaler, som Danmark har indgået med dette land. De 
enkelte lande har deres egne regler for, hvornår man er skattepligtig. I de fleste tilfælde vil du være 
skattepligtig i det land, hvor du har bopæl, men særlige omstændigheder kan medføre, at du er skat-
tepligtig til mere end et land. Fx vil du i nogle tilfælde automatisk være skattemæssigt hjemmehørende 
i et land, hvis du er født der, fx USA. Banken rådgiver ikke om, hvilke(t) land(e) du er skattepligtig til. 
Hvis du er i tvivl, bør du søge rådgivning hos en revisor eller skatteekspert.

HVAD SKER DER, HVIS JEG ER SKATTEMÆSSIGT HJEMMEHØRENDE I ET ANDET LAND 
END DANMARK?
Danmark har indgået aftale om udveksling af skatteoplysninger med en lang række lande, herunder 
alle lande i EU og USA, men også andre lande, om udveksling af skatteoplysninger. Hvis du er stats-
borger i et af de lande, som Danmark har indgået aftale med, skal Spar Nord Bank for at leve op til den 
danske skattelovgivning i nogle tilfælde indberette oplysninger om dit kundeforhold til de danske skat-
temyndigheder. Disse oplysninger vil fx omfatte dine identifikationsoplysninger, saldi på dine bankkonti 
og værdien af depoter. De danske skattemyndigheder videregiver sådanne oplysninger til det relevante 
land.

HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE UDFYLDER ”ERKLÆRING OM SKATTEINDBERETNINGSPLIGT”?
Hvis du ikke udfylder ”Erklæring om skatteindberetningspligt” med alle de krævede oplysninger, skal 
Spar Nord Bank på samme måde, som hvis du var skattemæssigt hjemmehørende i et andet land, rap-
portere dine oplysninger til SKAT, som videregiver oplysningerne til det relevante land.
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ERKLÆRING OM SKATTEINDBERETNINGSPLIGT (PERSON)
SKATTEPLIGT FOR PERSON

Danmark har indgået en aftale med USA om dansk implementering af de amerikanske FATCA-regler, 
som har til formål at forebygge skatteunddragelse. Aftalen omfatter blandt andet pligten for finansielle 
institutter til at videregive oplysninger om kunder med skattepligt til USA.

Danmark har tillige underskrevet en aftale, der gennemfører OECD’s globale standard for indberetning 
og udveksling af kontooplysninger (Common Reporting Standards (CRS)). Aftalen medfører, at finan-
sielle institutter skal videregive oplysninger om kunder med skattepligt til andre lande end Danmark. 

Begge aftaler er implementeret i dansk lovgivning og medfører krav om, at Spar Nord indsamler og 
videregiver visse oplysninger om kontohavers udenlandske skattepligt og dennes indberetningspligtige 
konti. 

Erklæringen er gyldig, indtil der sker en ændring i forholdene, der relaterer sig til kontohavers skat-
testatus eller andre obligatoriske felter, som er indeholdt i erklæringen. Spar Nord skal derfor modtage 
besked, hvis der sker ændringer i de forhold, som gør oplysningerne i denne egenerklæring ukorrekte 
eller ufuldstændige. I så fald skal der udfyldes en ny, opdateret egenerklæring. 

BANKEN RÅDGIVER IKKE OM SKAT 
Spørgsmål vedrørende udenlandske skatteforhold og udfyldelse af egenerklæring kan rettes til revisor 
eller de lokale skattemyndigheder. 

Øvrige spørgsmål kan rettes til Spar Nord. 

UDVALGTE FORKLARINGER OG DEFINITIONER

FATCA FATCA er en forkortelse for ”Foreign Account Tax Compliance Act”. 

Det er en amerikansk lovgivning, der har til formål at identificere skat-
tepligtige til USA, der har en finansiel konto eller et finansielt produkt hos 
et finansielt institut udenfor USA.

CRS CRS står for ”Common Reporting Standard”, som er et regelsæt udstedt 
af OECD, efter hvilket de deltagende lande skal udveksle oplysninger om 
finansielle konti med fremmede jurisdiktioner.

CRS deltagende lande Et CRS deltagende land er et land, som har indført CRS, og som har 
underskrevet en international aftale med det land, hvor den finansielle 
konto er oprettet, dvs. det land hvor den finansielle institution er hjem-
mehørende. 

Kontohaver Som kontohaver anses den person/juridiske person, som er registreret 
eller identificeret som ejer af en finansiel konto/produkt.

Skatteydernummer 
(TIN) 

TIN står for ”Tax Identification Number” - et skatteydernummer som er 
den skattepligtiges identifikationsnummer. 

Ikke alle lande udsteder skatteydernumre, men har andre former for 
numre til brug for identifikation af skattemæssige hensyn.
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