Egen-erklæring til brug for den skattemæssige indberetning
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S

Navn

CPR-nr.

Email

Adresse

Postnr. og by

Land

Fødeland (som angivet i dit pas / tilsvarende legitimation)

Fødeby

Ifølge Skattekontrolloven skal Velliv vide, hvilke lande du har skattemæssigt hjemsted i.
Vi beder dig udfylde denne blanket og sende den til os inden 30 dage.
Modtager vi ikke blanketten inden 30 dage, vil oplysninger om dine ordninger blive indberettet til SKAT med besked om,
at du har skattemæssigt hjemsted i de lande, som vores registreringer viser, du har tilhørsforhold til.
Vi gør opmærksom på, at selvom du ikke betaler skat til andre lande end Danmark, kan du have et skattemæssigt tilhørs
forhold (skattemæssigt hjemsted) i et andet land end Danmark, hvis:
• du er født i et andet land end Danmark (fx USA)
• du har statsborgerskab i et andet land end Danmark (fx USA)
• du har en adresse i et andet land end Danmark
• du har permanent ophold i et andet land end Danmark
• du har indkomst, rente eller lignende, som er omfattet af skatteregler i andre lande end Danmark.
De enkelte lande har egne regelsæt til bestemmelse af skattemæssigt hjemsted, og om du skal betale skat.
Reglerne om skattemæssigt hjemsted kan findes på OECD Automatic Exhange Portal på http://www.oecd.org
og www.irs.gov (USA).
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har skattemæssigt hjemsted i et andet land, anbefaler vi dig at kontakte de lokale
skattemyndigheder, SKAT eller en skatterådgiver.
Er du skattemæssigt hjemmehørende til andre lande end Danmark?   

Ja

Nej

Anfør venligst land og TIN nr. (udenlandske skatteidentifikationsnummer /skatteydernummer) for hvert land, du har skatte
mæssigt tilhørsforhold til.
Landet udsteder
ikke TIN-nr.

____________________________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________

Land

Land

Land

Tin nr.

Tin nr.

Tin nr.

Hvis du har skattemæssigt hjemsted i USA, på Færøerne, i Grønland eller et andet land end Danmark, er vi forpligtet til
at oplyse om dine ordninger via de danske skattemyndigheder til skattemyndighederne i de pågældende lande.
Vores videregivelse af oplysninger sker i henhold Skattekontrolloven, CRS (Common Standard on Reporting and Due
Diligence for Financial Account Information) og i henhold til den amerikanske skattelovgivning FATCA (Foreign Account
Tax Compliance Act).
Du bekræfter med underskriften nedenfor, at dine oplysninger efter bedste overbevisning er fuldstændige, og at du
accepterer at stille den dokumentation til rådighed for Velliv, som måtte blive nødvendig. Du forpligter dig også til at
give Velliv besked indenfor 30 dage i tilfælde af ændringer i ovenstående information, som gør denne erklæring bliver
ukorrekt eller ikke længere er gældende.
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Underskrift
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