
Egenerklæring om skattemæssigt 
hjemsted

Navn (efternavn, fornavn)

Postnummer By Land

Depot-/kontonr. (udfyldes af
Nordnet)

CPR-nr.

Skattemæssigt hjemsted i Danmark

Kunde

Intygande om
 skatteskyldighet_

privat_
D

K
_

20
20

_1

Derfor skal du udfylde denne blanket
Nordnet er lovmæssigt forpligtet til at identificere konti, der tilhører kunder, som 
har skattemæssigt hjemsted uden for Danmark, og rapportere 
kontroloplysningerne om disse konti til SKAT. SKAT kan derefter videregive 
oplysningerne til de ansvarlige myndigheder i udlandet. 

Hvis du er usikker på, hvor du har dit skattemæssige hjemsted, 
kan du kontakte SKAT. 

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige   Postboks 2307   DK–1026 København K   Tlf: +45 70 20 66 85   Fax:+45 70 20 66 90
E-mail: nordnet@nordnet.dk   www.nordnet.dk   CVR-nr: 32301908   Nordnet Bank AB   SE 51 64 06-0021   Hovedkvarter: Stockholm

Ja Nej

Adresse

Vedlæg kopi af gyldig ID (pas eller kørekort samt det gule sundhedskort) 
for samtlige underskrivere. Bemærk, at kopi af id-dokumentation for 
samtlige gældende statsborgerskaber skal vedlægges.

Kunden erklærer, at ovenstående oplysninger er rigtige og fuldstændige 
og forpligter sig til at give en ny erklæring til Nordnet straks, hvis nogen 
af oplysningerne ændrer sig. 

Kundens/værgens underskrift(er) og navn med blokbogstaver

Er kunde amerikansk statsborger, hjemmehørende i USA i 
skattemæssig henseende eller har pligt at selvangive i USA?

Amerikansk skatteregistrerings-
nummer (US TIN)

Ja, oplys amerikansk skatteregistreringsnummer (US TIN)

Tilknytning
til USA

Dato

Kundens fulde navn i blokbogstaver

Sted

Kundens underskrift

Underskrifter

Privatperson

Startdato for US TIN

Nej

Fødeby:______________________ Fødeland:_______________________  Fødselsdato:________________________

TIN er en obligatorisk oplysning hvis kunde har skattemæssigt hjemsted udenfor Danmark.
Hvis det land, kunde er skattepligtig i, ikke udsteder TIN, angiv i stedet:

Skattemæssigt 
hjemsted 
udenfor Danmark 
(hvis relevant)

Land

Land

Udenlandsk skatteregistreringsnr. (TIN)

Udenlandsk skatteregistreringsnr. (TIN)

Startdato for TIN

Startdato for TIN
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