Ikke CVR-/SE-registrerede

Erklæring K- Personer

Erklæring til SKAT om konto i pengeinstitut eller anden kontofører i udlandet
Vejledning

Erklæring afgives i medfør af skattekontrollovens § 11 A. Der skal afgives erklæring for hver enkelt konto i pengeinstitut
eller hos anden kontofører i udlandet. Med konto sidestilles erhvervelse af indskudsbeviser udstedt af udenlandske pengeinstitutter, når disse har en oprindelig løbetid på til og med et år, og når der oprettes en konto hos udstederen, hvorpå
bevisernes pålydende værdi, forrentning og indfrielsesprovenu bogføres.
Hvis der er flere indehavere af kontoen, skal hver enkelt kontohaver afgive erklæring. Erklæringerne indsendes samlet.
Der skal kun afgives erklæring, når der er eller senere indtræder skattepligt her til landet af kontoen respektive indskudsbeviser eller afkast heraf.
Yderligere vejledning findes i vejledningen: Erklæringspligt for konto, depot og/eller forsikrings- og pensionsordning mv. i
udlandet. http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=100739&vId=212660
Erklæringen skal indsendes til: SKAT, Kompetent Myndighed, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

Afsnit 1:
Identifikation
af

Navn

CPR-nr.

Adresse

Kontohaver
Postnr.

Afsnit 2:
Identifikation
af

By

Tlf.nr.

Navn

Adresse

Pengeinstitut/
Kontofører i
udlandet
Afsnit 3:
Identifikation
af
Konto/Indskudsbeviser

Afsnit 4:
Supplerende
oplysninger

Hjemland

Kontoens art/type (Indlån, folio, kassekredit og lign.) eller indskudsbeviser med en oprindelig løbetid på til og med 1 år

Kontonr. (bevisnr.) eller lign. identifikation

Hvornår er kontoen oprettet/indskudsbeviserne erhvervet?

Pålydende værdi af indskudsbeviserne (samlet)

Dag

Md.

År

Ejerandel i pct.

Afsnit 4 skal udfyldes, såfremt kontoen eller kontohaver falder ind under nedennævnte forhold (sæt X)
A. Kontoen er oprettet eller indskudsbeviset er erhvervet før den 1. oktober 1988
B. Kontoen er oprettet i et pengeinstitut i et land, der har tiltrådt EU-rentebeskatningsdirektivet eller lignende aftaler.
En oversigt over hvilke lande der er omfattet findes i vejledningen: Erklæringspligt for konto, depot og/eller forsikrings- og pensionsordning mv. i udlandet
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=100739&vId=212660
C. Kontohaver er dansk statsborger udsendt af den danske stat til tjeneste i udlandet
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eller kontohaver er den udsendtes samlevende ægtefælle eller hjemmeboende barn, der er
fuldt skattepligtig her til landet.

49.021

Der sættes “X“, hvis kontoen føres af anden kontofører end et pengeinstitut i udlandet.

Afsnit 5:
Anden kontofører
Afsnit 6:
Årlige oplysninger

Hvis du ikke har udfyldt afsnit 4, skal du eller det udenlandske pengeinstitut hvert år indsende følgende oplysninger;
−
−
−
−
−
−

Identifikation af kontohaver (cpr.nr, navn og adresse)
Pengeinstituttets navn og adresse
Kontonr.
Årets tilskrevne renter
Dato for rentetilskrivning
Indestående ved årets udgang.
Der sættes X, hvis det udenlandske pengeinstitut påtager sig, at indsende de årlige oplysninger. Der skal vedlægges en
underskrevet tilsagnserklæring fra pengeinstituttet herom. (Hvis der er sat kryds i afsnit 5, så har du selv pligt til at indsende de årlige oplysninger.)
Der sættes X, hvis du selv påtager dig at indsende de årlige oplysninger. Ved din underskrift på erklæringen (afsnit 7)
påtager du dig hvert år, senest ved selvangivelsesfristen, at indsende de årlige oplysninger for det forudgående år.

Den udfyldte blanket kan du sende til SKAT ved at logge på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til SKAT >
Indsend/indberet til os (fx blanket).
Alternativt kan oplysningerne sendes med post til:
SKAT, Kompetent Myndighed, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
OBS: Hvis de årlige oplysninger ikke fremkommer rettidigt, kan SKAT pålægge dig at afvikle kontoen.

Afsnit 7:
Underskrift
og fuldmagt

Undertegnede erklærer at de afgivne oplysninger er rigtige.
Udfyldes af kontohaveren selv eller en anden ifølge fuldmagt (skal dokumenteres på forlangende)
Sted

Dato

Underskrift

•••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••

Hvis afsnit 4 ikke er udfyldt, giver du ved din underskrift SKAT fuldmagt til at indhente oplysninger om kontoen hos det
udenlandske pengeinstitut.

Afsnit 8:
Attestation

Udfyldes af SKAT

Det attesteres herved, at erklæringen mv. er afgivet som krævet i skattekontrolloven. Attestationen gives af
SKAT - Kompetent Myndighed.

Stempel

Dato

Underskrift

•••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••
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Lukkes kontoen, bedes den attesterede ”Erklæring K” tilbagesendt til SKAT, samt en dokumentation for lukningen.
Dermed sikres, at registreringen i SKAT kan slettes.
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