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Investor-egenerklæring for  
privatpersoner 
 
Del 1 – Identifikation af den retmæssige ejer 
Investors navn 
Efternavn(e) 
 
Fornavn Mellemnavn(e) 
  

  
Fast adresse 
Vej Nr. Etage 
   
By Postnr. Land 

   
c/o- eller postadresse (hvis forskellig fra ovennævnte) 
Vej Nr Etage 
   
By Postnr Land 

   

   
Mit/mine Depotnummer/-numre (Udfyld enten pkt. (a) eller sæt kryds i pkt. (b)) 

(a) Mit/ mine Danske Bank A/S-depotnummer/-numre (Depot/Depoter), 

der er omfattet af denne investor-egenerklæring: 

eller 
(b) jeg ønsker alle eksisterende depot/depoter dækket 

Liste over depot/depoter  

 

 

 

 

Del 2 – Den retmæssige ejers skattemæssige hjemsted 

Del 2.1 (Udfyld punkt i. samt punkt ii., hvis dette gør sig gældende) 
Jeg bekræfter hermed, at  

i. Jeg (Investor) har skattemæssigt hjemsted i 
 
Land 

 
ii.  Jeg har haft skattemæssigt hjemsted i landet nævnt i (i) siden 1 januar 2021 

eller tidligere 

 

 

Del 2.2 (Udfyld enten pkt. (a) eller sæt kryds i pkt. (b)) 

Jeg bekræfter endvidere:   
 
(a) at mit skatteidentifikationsnummer (TIN-nr./CPR-nr.*) i det land, hvor jeg har 

skattemæssigt hjemsted, er: 

TIN/CPR Nr 

 

 

eller 

(b) at det land, hvor jeg har skattemæssigt hjemsted, ikke udsteder TIN-numre til sine 
indbyggere, eller at jeg i øvrigt ikke kan få tildelt et TIN-nr. i mit hjemstedsland**  

 

 

 

Del 2.3 (Sæt enten kryds i pkt. (a) eller udfyld pkt. (b)) 

Jeg bekræfter herved: 

 
(a) at jeg ikke har skattemæssigt hjemsted i et andet land end det i afsnit 2.1 nævnte   
(b) at jeg har skattemæssigt hjemsted i følgende land/lande ud over det i afsnit 2.1 nævnte, og at mit TIN-nr. i hvert 

yderligere hjemstedsland er anført nedenfor, eller at jeg har sat kryds for at angive, at jeg ikke kan få tildelt et TIN-

nr.: 
Land:  TIN-Nr*:  eller TIN-nr. Kan ikke tildeles**  

Land:  TIN-Nr*:  eller TIN-nr. Kan ikke tildeles**  

**Årsagen til, at et eller flere TIN-numre ikke kan angives: 

 
 

*I de skandinaviske lande er TIN-nummeret identisk med den retmæssige ejers CPR-nr. ved privatpersoner. Hvis 

det drejer sig om andre landes TIN-numre henvises til OECD’s oversigt over TIN-numre. Se nedenstående link. 
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https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/. 

 

Del 3 – Adgang til skattebegunstigelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomst  

Skattemæssigt hjemstedserklæring 

Jeg bekræfter, at jeg har skattemæssigt hjemsted i det land, som er nævnt under del 2 ovenfor, og som er omhandlet 
i den indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem mit hjemstedsland og Finland. 

 

Ydermere, jeg bekræfter, at det udbytte, som denne Investor-egenerklæring vedrører, ikke kan tilskrives et fast 
driftssted i Finland. 

 

Begunstiget ejer erklæring 
Jeg bekræfter, at jeg er den retmæssige ejer af udbyttet som omhandlet i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med 

eventuelle senere ændringer mellem mit hjemstedsland og Finland, og at jeg opfylder kriterierne for 
kildebeskatning i henhold til den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst med eventuelle senere ændringer i 

forhold til det udbytte, som denne Investor-egenerklæring vedrører. 

 
Agent/repræsentant erklæring 

Jeg bekræfter, at jeg ikke optræder som agent, repræsentant eller videreformidler i forhold til det udbytte, som 

denne Investor-egenerklæring vedrører. 
 

Erklæring om aktieudlån og retmæssigt ejerskab 

Jeg bekræfter endvidere, at de værdipapirer, som vedrører det udbytte, jeg herved ansøger om overenskomstfordele 
for, og som jeg er den retmæssige ejer af, ikke er omfattet af nogen aftale om aktielån, eller tilbagekøb eller 

sikkerhedsstillelse eller andre ordninger, som eventuelt kunne få betydning for min stilling som retmæssig ejer af 

dette udbytte. 

 

Del 4 – Tilladelser, Tilsagn, Erklæringer og Bekræftelser 

Jeg giver Danske Bank A/S tilladelse til at foretage alle de handlinger og dispositioner, der er nødvendige for at 

ansøge om fritagelse for eller nedsættelse af kildebeskatning, som jeg er berettiget til i henhold til de relevante 
dobbeltbeskatningsoverenskomster og/eller i henhold til den nationale lovgivning i de pågældende kildelande, og 

som kan gøres gældende på mine vegne på grundlag af ovenstående erklæringer. 

 
Jeg giver Danske Bank A/S tilladelse til direkte eller indirekte at udlevere en genpart af denne Investor-

egenerklæring til relevante skattemyndigheder eller til enhver part, der er bemyndiget til at revidere eller udføre en 

lignende kontrol af Danske Bank A/S i skattemæssig henseende, samt tilladelse til at videregive alle yderligere 
oplysninger til sådanne skattemyndigheder eller parter, som Danske Bank A/S måtte være i besiddelse af, og som 

har betydning for min berettigelse til at blive indrømmet de overenskomstfordele, der ansøges om på grundlag af 

denne Investor-egenerklæring. Jeg anerkender og accepterer, at oplysningerne i denne Investor- egenerklæring om 
indkomst, der er indbetalt på eller overført til ovennævnte Depot/Depoter, kan indberettes til skattemyndighederne i 

det land, hvor en sådan indkomst opstår, og at disse skattemyndigheder kan udlevere oplysningerne til det eller de 

lande, hvor jeg har skattemæssigt hjemsted. 
 

Jeg giver Danske Bank A/S tilladelse til direkte eller indirekte at udlevere en genpart af denne Investor-

egenerklæring samt oplysninger om indkomst, der er indbetalt på eller overført til ovennævnte Depot/Depoter, til: 
 

 enhver person, der kontrollerer eller modtager indkomst eller har indkomst i forvaring, som denne 
Investor-egenerklæring vedrører; 

 enhver person, der kan foretage udbetaling af indkomst, som denne Investor-egenerklæring vedrører; eller 

 enhver part, der er bemyndiget til at revidere eller udføre en lignende kontrol af ovennævnte personer i 

skattemæssig henseende. 

 
Jeg giver endvidere Danske Bank A/S tilladelse til at videregive oplysninger om mig og mine forhold, herunder mit 

CPR-nr. eller andre numre, der identificerer mig, samt andre oplysninger, herunder størrelse, sammensætning og 

afkast af en eventuel beholdning af værdipapirer, til: 

 enhver kompetent tilsynsmyndighed eller regulatorisk myndighed 

 enhver relevant skattemyndighed eller ethvert relevant offentligt organ m.v. 

 enhver udsteder af et værdipapir 

 en domstol eller voldgiftsret, hvis en sådan domstol eller voldgiftsret har truffet afgørelse herom, eller 

 enhver samarbejdspartner eller underleverandør eller ethvert offentligt organ eller anden relevant 

tredjepart, 
 

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/
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hvis et af følgende krav er opfyldt: 

 

 videregivelse af oplysningerne er, efter Danske Bank A/S’ eller den pågældende tredjeparts vurdering, 

påkrævet i henhold til det pågældende lands nationale lovgivning, eller 

 videregivelse er nødvendig, for at Danske Bank A/S til enhver tid kan levere skatteydelsen, 

 

i alle tilfælde, under forudsætning af at videregivelse ikke i sig selv er i strid med gældende lovgivning. 
 

Hvis Danske Bank A/S vurderer, at et beløb, der burde have været tilbageholdt fra en tidligere indbetaling til mit 

Depot/mine Depoter, ikke er blevet tilbageholdt (eller at det tilbageholdte beløb var for lavt), giver jeg Danske 
Bank A/S tilladelse til at træffe de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at afhjælpe manglen, herunder 

tilladelse til at forhøje det tilbageholdte beløb ved fremtidige betalinger til mig, opkræve det manglende beløb fra 
mig eller, om nødvendigt, foretage realisering af formueværdier i bankens besiddelse. 

 

Jeg forpligter mig til omgående at underrette Danske Bank A/S skriftligt, hvis der skulle ske en ændring af mine 
forhold eller omstændigheder, herunder, bl.a. oplysninger om ændring af skattemæssigt hjemsted, åbning af nye 

depot(er), ændringer i gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster, eller dokumentation, som Danske Bank A/S 

har modtaget, og som medfører, at de i denne Investor-egenerklæring indeholdte oplysninger bliver ukorrekte eller 
utilstrækkelige, og til at give Danske Bank A/S en passende ajourført Investor-egenerklæring og/eller yderligere 

oplysninger eller dokumentation, som efter Danske Bank A/S’ eget skøn måtte blive anset for nødvendige, uden 

unødigt ophold efter en sådan ændring i forholdene eller omstændighederne. 
 

Jeg erklærer på tidspunktet for underskrivelsen af denne Investor-egenerklæring og på hver dato, hvor Danske 

Bank A/S leverer skatteydelsen: 
 

 at jeg ikke er involveret i en verserende tvist med skattemyndighederne om mit skattemæssige hjemsted 

 at jeg i hele den periode, hvor Danske Bank A/S leverer skatteydelsen, har skattemæssigt hjemsted i det 

land, som er anført i denne Investor-egenerklæring 

 at alle oplysninger og al dokumentation, der er givet til Danske Bank A/S i overensstemmelse med denne 
Investor-egenerklæring og/eller efter anmodning fra Danske Bank A/S, er korrekte og fuldstændige 

 at jeg ikke har eller vil ansøge, direkte eller indirekte, om fritagelse for eller nedsættelse af 
kildebeskatning medmindre Danske Bank A/S har informeret mig om, at Danske Bank A/S har modtaget 

en afvisning af anmodning om nedsættelse af eller fritagelse for kildebeskatning 

 at jeg ikke vil modtage, direkte eller indirekte, tjenesteydelse der helt eller delvist svarer til de 

skatteservices der ydes af Danske Bank A/S, medmindre Danske Bank A/S har informeret mig om, at 

Danske Bank A/S har modtaget en afvisning af en anmodning om nedsættelse af eller fritagelse for 
kildebeskatning.  

 

Jeg anerkender og accepterer, 
 

 at skatteydelsen leveres af Danske Bank A/S på grundlag af oplysninger, dokumentation, tilladelser, 

tilsagn, erklæringer og bekræftelser modtaget fra mig, 

 at retten til at opnå fritagelse for eller nedsættelse af kildebeskatning er underlagt de til enhver tid 

gældende regler herom, og 

 at Danske Bank A/S ikke påtager sig noget ansvar for, at jeg opnår fritagelse fra eller nedsættelse af 

kildebeskatning, som jeg er berettiget, eller ikke berettiget, til i henhold til gældende lovgivning. 

 
Jeg anerkender og accepterer, at Danske Bank A/S ikke kan drages til ansvar: 

 

 hvis den leverede ydelse ikke medfører fritagelse for eller nedsættelse af kildebeskatning, 

 for eventuelle krav, fordringer, søgsmål, retssager, skadeserstatninger, sanktioner eller andre tab af enhver 

art, som jeg måtte blive påført eller inddraget i som følge af fritagelse eller nedsættelse af skatten på 
afkast af finske værdipapirer opnået på egen hånd, uden for Danske Bank A/S’ serviceydelse (f.eks. 

direkte tilbagesøgning af kildeskatter fra skattemyndigheder) 

 for eventuelle krav, fordringer, søgsmål, retssager, skadeserstatninger, sanktioner eller andre tab af enhver 

art, som jeg måtte blive påført eller inddraget i som følge af Danske Bank A/S’ levering af ydelsen på 

grundlag af urigtige eller ufuldstændige oplysninger fra mig, de finske skattemyndigheder eller en anden 
tredjepart, 

 hvis jeg er berettiget til en yderligere nedsættelse af skatten på afkast af finske værdipapirer ud over den 
skattelempelse, der opnås ved at modtage skatteydelsen, eller 

 hvis jeg på anden måde end ved at modtage skatteydelsen fra Danske Bank A/S er berettiget til en 

skattelempelse. 
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Som investor indvilliger jeg i at skadesløsholde Danske Bank A/S og påtage mig ansvar for alle tab, krav, 
fordringer, søgsmål, retssager, skadeserstatninger, omkostninger, udgifter eller andre forpligtelser af enhver art, 

som Danske Bank A/S måtte blive påført eller inddraget i, herunder eventuelle ikke-tilbageholdte skatter, og 

dermed forbundne sanktioner, som kan tilskrives min forsømmelse, fejl, manglende handling eller undladelse af 
uden unødigt ophold at give Danske Bank A/S korrekte oplysninger eller at oplyse om ændrede forhold eller 

omstændigheder, herunder hvis de af mig afgivne erklæringer viser sig at have været ukorrekte eller vildledende i 
nogen henseende, på det tidspunkt hvor de blev afgivet eller gentaget eller anses for at være afgivet eller gentaget. 

 

Lovvalg og Værneting 
Denne Investor-egenerklæring er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed, og der er 

værneting i Danmark. 
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Underskrift for privatpersoner 
Jeg erklærer, at alle oplysninger og erklæringer i denne Investor-egenerklæring efter min bedste overbevisning er 
korrekte og fuldstændige, og jeg bekræfter, at jeg accepterer de vilkår og betingelser, der fremgår af Investor-

egenerklæringen. 

 

Underskrift 
Sted Dato 

 

 

 

Underskriverens fulde navn med blokbogstaver 

 
 
Underskrift 

Underskriv venligst her 
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