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Navn og adresse 

 

 

 

     Dato 

 

     Person nr. 

 

  

 

Erklæring om skatteindberetningspligt 

 

Danmark indgår i det internationale samarbejde om korrekt skatteindberetning. Derfor er 

FORVALTNINGSINSTITUTTET for Lokale Pengeinstitutter i henhold til den danske 

skattelovgivning forpligtet til at bede dig bekræfte følgende person- og skatteforhold. 

 

 

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

 

Fødselsdato_________________________________________ 

 

Fødeland og fødeby:__________________________________ 

 

Statsborgerskab:______________________________________ 

 

Lande, hvor jeg er skattemæssigt hjemmehørende: ___________________________ 

 

Jeg er således ikke statsborger i eller skattemæssigt hjemmehørende i andre lande end oven-

nævnte. 

 

Hvis FORVALTNINGSINSTITUTTET for Lokale Pengeinstitutter har behov for uddy-

bende oplysninger, kan jeg blive kontaktet om dette. 

 

Jeg forpligter mig til at give Forvaltningsinstituttet besked hurtigst muligt, hvis ovennævnte 

oplysninger ændrer sig, idet der i så fald skal udfærdiges en ny erklæring om skatteindbe-

retningspligt 

 

 

Dato    Underskrift 

 

 

_______________________  ___________________________ 
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Forklaring og hjælp 

 

Hvis dine oplysninger om fødeland og fødeby, statsborgerskab og skattepligt omfatter andre lande 

end Danmark, skal du afgive nogle supplerende oplysninger blandt andet om skatteidentifikations-

nummer. I disse tilfælde kan FORVALTNINGSINSTITUTTET for Lokale Pengeinstitutter 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 be-

tyder Tax Identification Number. 

 

Hvornår har man typisk et skatteidentifikationsnummer i et andet land? 

Hvis du for eksempel har et sommerhus i Sverige, vil du typisk have et svensk skatteidentifikations-

nummer. Det kan stå trykt på opkrævningen af ejendomsskat fra dit svenske sommerhus. Hvis du 

for eksempel er tysk statsborger, kan nummeret stå i dit tyske pas. 

 

Hvis jeg har et 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 hjemmehø-

rende i et land, hvis du er født der, fx USA. Banken rådgiver ikke om, hvilke(t)  land(e) du er skat-

tepligtig 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 også USA men også mange andre lande, om udveksling af skatteoplysninger. 

Hvis du er statsborger i eller på anden måde  skattemæssigt hjemmehørende i et af de lande , som 

Danmark har indgået aftale med, skal Forvaltningsinstituttet for at leve op til den danske skattelov-

givning i nogle tilfælde indberette oplysninger om dit kundeforhold til de danske skattemyndighe-

der. Disse oplysninger vil fx omfatte dine identifikationsoplysninger, dit eventuelle udenlandske 

skatteidentifikationsnummer, saldi på dine bankkonti og værdien af depoter. De danske skattemyn-

digheder 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 

FORVALTNINGSINSTITUTTET for Lokale Pengeinstitutter på samme måde, som hvis du var 

skattemæssigt hjemmehørende i et andet land, rapportere dine oplysninger til SKAT, som videregi-

ver oplysningerne til det relevante land. 

 

Hvor kan jeg få hjælp? 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte FORVALTNINGSINSTITUTTET for Lo-

kale Pengeinstitutter. 
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