ERKLÆRING I FORBINDELSE MED
INFORMATIONSUDVEKSLING I OECD-REGI - CRS

Virksomhedens navn:

Kunde ID:

Ved implementeringen af OECD Common Reporting Standard (CRS) er Saxo Bank A/S forpligtet til at indhente samt rapportere visse
informationer omkring sine kunders skattemæssige hjemsted. Såfremt kunden er skattemæssigt hjemmehørende uden for Danmark
eller kunden er en Passive NFE er Saxo Bank A/S i visse situationer forpligtet til at rapportere information afgivet i denne blanket samt
anden finansiel information omkring kundens konti til SKAT. SKAT udveksler herefter denne information med skattemyndighederne i
andre lande, som også har underskrevet CRS-aftalen.

AFSNIT 1 | CRS (COMMON REPORTING STANDARD) – FÆLLES INDBERETNINGSSTANDARD I OECD-REGI
Venligst anfør virksomhedens CRS-status:
		

Finansielt Institut

		

Aktiv NFE*

		

Passiv NFE

Denne del skal kun udfyldes, hvis virksomheden/selskabet er skattemæssigt hjemmehørende i flere/andre lande end det land, hvori
virksomheden/selskabet er registreret:
Skattemæssigt hjemsted (land)

TIN-nr.

TIN-nr. ikke
tilgængeligt (x)

Hvis der er flere skattemæssige hjemstedslande, bedes separat dokument vedlagt.

I tilfælde af Passiv NFE oplyses navnet på eventuelle Kontrollerende Personer i virksomheden/selskabet
Navn

Adresse

Skattemæssigt
hjemsted (land)

TIN-nr.

Hvis der er flere kontrollerende personer, bedes separat dokument vedlagt.

*NFE = Ikke-finansiel enhed
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ERKLÆRING I FORBINDELSE MED
INFORMATIONSUDVEKSLING I OECD-REGI - CRS

AFSNIT 2 | ERKLÆRING OG UNDERSKRIFT
Jeg/Vi erklærer under edsansvar, at de oplysninger angivet i denne formular efter min/vores bedste overbevisning er rigtige,
korrekte og fuldstændige.
Jeg/Vi accepterer, at oplysninger angivet heri og vedrørende min/vores konti kan anvendes i forbindelse med indberetning til
skattemyndighederne samt udveksling af oplysninger efter de til enhver tid gældende regler.
Jeg/Vi accepterer, at oplysningerne kan videregives med henblik på at opfylde de lovbestemte krav (herunder i henhold til lov om
forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte), men også til risikostyring, tilbud om og gennemførelse af investeringsrådgivning, investeringsservice, hjælp med kundeforespørgsler og til generel administration, så at Saxo Bank A/S kan tilbyde sin
service til kunden døgnet rundt.
Jeg/Vi bekræfter, at jeg/vi vll indsende en ny formular inden for 30 dage, hvis nogen af de afgivne erklæringer i denne formular
ikke længere er korrekte.

OBLIGATORISK:

Jeg/Vi bekræfter, at jeg/vi har tilladelse til at underskrive på vegne af den juridisk enhed.

Dato:

Underskrift:

Navn med blokbogstaver:

Dato:

Underskrift:

Navn med blokbogstaver:

Returner den udfyldte formular direkte til Saxo Bank via e-mail:
Skan formularen sammen med dokumentationen, og send disse pr. e-mail til entityonboarding@saxobank.com.
De kan også sende formularen med almindelig post til:
Saxo Bank | Philip Heymans Allé 15 | DK 2900 Hellerup | Danmark
Att. Corporate & Institutional Onboarding

Bemærk venligst, at alle oplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Ved spørgsmål vedrørende CRS definitioner, henviser vi til OECD's FAQ: www.home.saxo
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