
 

 

SKATTEMÆSSIGT HJEMSTED 
Pr iva t pe r son e r  

 

    

Danske banker har pligt til at fastslå, registrere og meddele SKAT, hvorvidt deres kunder har skattemæssigt hjemsted i 
andre lande end Danmark. Derfor beder vi dig oplyse, i hvilket land eller hvilke lande du har skattemæssigt hjemsted. Vi 

beder dig samtidig oplyse dit skattenummer (Taxpayer Identification Number, kaldet TIN), hvis du har skattemæssigt 

hjemsted i et andet land end Danmark.  

 

At have skattemæssigt hjemsted i et land betyder, at man i det pågældende land er skattepligtig af sin samlede indkomst 

både fra Danmark og udlandet. Som hovedregel har man skattemæssigt hjemsted i det land, hvor man primært bor eller 

opholder sig (dvs. mere end 183 dage ud af en 12-måneders periode). Vær dog opmærksom på, at man i visse lande kan 

anses for at have skattemæssigt hjemsted, selvom man primært bor i et andet land. For eksempel er amerikanske 

statsborgere bosiddende i Danmark som hovedregel forpligtet til at indlevere en skattemæssig årsopgørelse i USA. 

 

Er du i tvivl om, hvor du har skattemæssigt hjemsted, kan du kontakte en skatterådgiver eller de lokale 

skattemyndigheder.  
 

1) Navn 

Fornavn(e) og efternavn(e)  CPR-nr. (fødselsdato, hvis du ikke har et dansk CPR-nr.) 

 

 

2) Skattemæssigt hjemsted i Danmark 

A) Har du skattemæssigt hjemsted i Danmark?                Ja      Nej  

 

3) Amerikansk statsborgerskab/Skattemæssigt hjemsted i USA 

Har du amerikansk statsborgerskab, eller har du af andre årsager skattemæssigt hjemsted i USA (er du for eksempel født i USA, 

eller har du arbejdstilladelse (Green Card) i USA)? 

 Ja, oplys dit skattenummer (TIN):_______________________________ 

 Nej 

 

4) Skattemæssigt hjemsted i et andet/andre lande 

A) Har du skattemæssigt hjemsted i et andet land/andre lande 

end USA og Danmark? 
 Ja (fortsæt i felt 4B)  Nej (underskriv i felt 5) 

B) Oplys land(e) og skattenummer (TIN). Hvis du ikke har et TIN, beder vi dig skrive årsagen i felt 4C.  

 Land TIN 

   

 Land TIN 

   

C) Besvares kun, hvis TIN ikke er oplyst i 4B. 

 Det land/de lande, hvor jeg har skattemæssigt hjemsted, udsteder ikke TIN. 

 Der er andre årsager til, at jeg ikke kan få tildelt et TIN. 

 Oplys årsag: 

Oplys   Oplys fødeland og fødeby: 

 

5) Underskrift 

Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, og at jeg vil kontakte Danske Bank, hvis mine forhold ændrer sig. 

 

 
  

Sted og dato  Underskrift 

 


