Opplysninger om skattemessig
forretningsadresse
Juridisk person

Hvorfor må jeg fylle ut dette skjemaet?
Vi er pålagt etter norsk lov å identifisere kontoer som
eies av kunder med skattemessig forretningsadresse
utenfor Norge. Dette rapporteres videre til Skatteetaten
som eventuelt kan sende dette videre til utenlandske
skattemundigheter.

Kunde

Depotnummer-/kontonummer

Firma (fullstendig navn)

Org.nr.

Postnummer

Gateadresse (enhetsregistrert forretningsadresse)

Attention

Land

Poststed

Skattepliktig til Norge
JA

Selskapets
virksomhet

NEI

Er selskapet en finansiell institusjon? Se definisjon nedenfor.
NEI

JA, oppgi GIIN-nummer::___________________________

Dersom selskapet ikke er en finansiell institusjon, oppgi om selskapet er aktivt eller passivt. Se definisjoner under.
Aktiv
Skattemessig
forretningsadresse utenfor
Norge

Passiv

Land

Utenlandsk skatteregistreringsnr. (TIN)

Startdato for TIN

Land

Utenlandsk skatteregistreringsnr. (TIN)

Startdato for TIN

Dersom bedriften er registrert i et annet land enn Norge, vennligst
legg ved en firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder.
Samtlige som undertegner må legge ved kopi av legitimasjon.
Jeg bekrefter med dette at opplysningene over er korrekte.
Underskrifter

Sted

Dato

Underskrift signaturberettiget

Navn i BLOKKBOKSTAVER

Definisjoner

Aktivt foretak
Et foretak defineres som aktivt ikke-finansiellt dersom noen av
følgende vilkår er oppfylt: - Minst 50% av foretakets inntekter kommer fra

Passivt foretak:
Passive, ikke finansielle foretak er de som ikke anses å være aktive.
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Finansielt foretak:
Foretak som bedriver investeringstjenester, depotjenester og visse
forsikringsselskap.
Et foretak er også et finansielt foretak dersom foretaket i sin
næringsvirksomhet, eller om det drives av et annet foretak som i sin
næringsvirksomhet,utfører en eller flere av følgende tjenester eller
aktiveter på vegne av kunder:
• Tar imot innskudd
• Handler med verdipapir eller andre finansielle instrumenter
• Bedriver individuell eller kollektiv porteføljeforvaltning, eller
• For øvrig investerer, administrerer eller forvalter penger eller
finansielle eiendeler.

salg av produkter
og/eller tjenester i foregående regnskapsår.
- Foretaket eies av stat, fylkeskommune eller kommune.
- Foretakes aksjer handles på et etablert marked for verdipapirhandel.
Ikke finansielle aktive foretak kan f.eks. være:
- Ikke-finansielle foretak under oppstart (de to første driftsårene)
- Holdingselskap hvor virksomheten helt eller nesten utelukkende består
av å eie hele eller deler av, eller tilby finansiering eller tjenester,
tildatterselskap (som ikke er finansielle foretak)
- Ideelle foreninger som driver virksomhet for allmennyttige formål,
eller som er registrerte trossamfunn og som er unntatt skatteplikt
- Veldedige foreninger som oppfyller kravenet til særskilte unntak
fra skatteplikt
- Andre aktører som oppfyller krav til skatteplikt.

