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Velliv  /  Lautrupvang 10  /  2750 Ballerup  
Telefon: 70 33 99 99  /  kontakt@velliv.dk  /  www.velliv.dk  /  Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, CVR-nr. 24260577

Velliv er forpligtet til at registrere og meddele skattemyndighederne, hvis du har bopæl uden for Danmark. Vi beder dig 
derfor oplyse os om dit bopælsland samt dit tilhørende udenlandske skatteidentifikationsnummer (efterfølgende kaldet 
TIN-nr.) til det pågældende land. 

Det er vigtigt, at du udfylder denne erklæring, og sender den til os hurtigst muligt, så din pensionsordning kan blive  
oprettet i Velliv. Modtager vi ikke denne egenerklæring udfyldt med dit bopælsland og TIN-nr., kan Velliv blive pålagt  
at spærre dit depot i 24 måneder, og i yderste konsekvens kan Skattestyrelsen inddrage dit indestående hos os.

Hvor finder jeg mit TIN-nr.? 
Er du i tvivl om, hvad dit TIN-nr. er, så kan du læse mere her: Skatteidentifikationsnumre (TIN’ er). Alternativt kan du  
kontakte skattemyndighederne i dit bopælsland.

Anfør venligst dit bopælsland og TIN-nr. her:

____________________________________________________________________ __________________________________________________            
Land  TIN-nr.

Har du ikke fået udstedt et TIN-nr. endnu, så skal du angive dit fødeland og fødeby. Vær opmærksom på, at du fortsat er 
forpligtet til at oplyse os om dit TIN-nr., så snart du har det. 

____________________________________________________________________ __________________________________________________ 
Fødeland Fødeby

Vores videregivelse af oplysninger sker i henhold til Skatteindberetningsloven. 

Du kan læse mere om, hvorfor Velliv er forpligtet til at indhente TIN-nr. i forbindelse med oprettelsen af din  
pensionsordning, når du har bopæl i udlandet, her: skat.dk 

Du bekræfter med din underskrift 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,  
at denne erklæring bliver ukorrekt eller ikke længere er gældende.

Egenerklæring til fradragsberettiget obligatorisk  
firmapensionsordning med bopæl i udlandet
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Navn
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CVR-nr.

CPR-nr.

Email

Dato Underskrift

Dato og underskrift

Landet udsteder 
ikke TIN-nr.

Adresse Postnr. og by 

www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/
https://skat.dk/data.aspx?oid=2335139
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