
ERKLÆRING OM SKATTEINDBERETNINGSPLIGT
SKATTEPLIGT FOR PERSON 

Statsborgerskab:

Fulde navn:

Gade – husnr.:

Postnr. – by:

Færøerne indgår i det internationale samarbejde om korrekt skatteindberetning. 
Derfor er Norðoya Sparikassi i henhold til den færøske skattelovgivning forpligtet til at bede dig om 
at bekræfte følgende person- og skatteforhold.

INFORMATION OM KONTOHAVER

Land:

Evt. postadresse
(Hvis postadressen er forskellig fra bopælsadressen):

Fødselsdato/CPR-nummer:

Fødested:
Fødeby/Distrikt Fødeland

Jeg er kun skattepligtig på Færøerne

Jeg er skattepligtig i andre lande end Færøerne (De pågældende lande specificeres nedenfor)

FATCA/CRS – LANDE, HVOR JEG ER SKATTEMÆSSIGT HJEMMEHØRENDE

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

Skatteydernummer (TIN) 
eller tilsvarende nummer:

Hvis skatteydernummer ikke er tilgænge- 
ligt angiv da en begrundelse herfor:

List de lande, hvor du er skattepligtig:

ERKLÆRING

Jeg bekræfter hermed, at al information givet i denne egenerklæring er korrekt og fuldstændig.

Jeg forpligter mig hermed til at give besked hurtigst muligt, hvis ovennævnte oplysninger ændrer 
sig, idet der i så fald skal udfærdiges en ny erklæring om skatteindberetningspligt.

Oplysninger om mit kundeforhold kan blive videregivet til skattemyndighederne efter de til enhver 
tid gældende regler. Oplysninger om indhentelse, videregivelse og anden behandling af person- og 
kundeoplysninger kan du finde i de almindelige forretningsbetingelser på vores hjemmeside 
www.ns.fo.

Fulde navn med blokbogstaver Dato og signatur



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 skattepligtige 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 institu-
tion er hjemmehørende.

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


