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Storebrand er pålagt å innhente egenerklæring ved opprettelse av nye rapporteringspliktige konti. Dette i henhold til avtalen Norge har 

signert med både USA (ved Foreign Account Tax Compliance Act) og OECD medlemslandene (ved Common Reporting Standard). Formålet 

er å innhente informasjon for å avdekke om våre kunder har skatteplikt til andre land enn Norge. I slike tilfeller rapporteres informasjonen 

til skattemyndighetene i de aktuelle landene. Det er plikt til å ta kontakt ved endring av informasjonen. Se skatteetaten.no for videre 

informasjon.

Vennligst kryss av det som passer:

Erklæring:

Selskapet erklærer herved at all informasjon gitt i denne egenerklæringen er korrekt og fullstendig. Selskapet er pliktig til å ta kontakt ved 

endring av informasjonen.

1)   TIN står for “Taxpayer Identification Number”, eller registreringsnummer for skatt. Det er en unik kombinasjon av bokstaver eller tall som et 

land gir en person eller en enhet til bruk i forbindelse med skatt. 

 Foretaket er en finansinstitusjon (“Foreign Financial Institution”) som definert under FATCA

 Fyll ut GIIN (global indentifikasjonnummer)

 (Gå deretter til erklæring nederst)

NAVN PÅ FORETAKET

DATO OG SIGNATUR I HENHOLD TIL FIRMAATTEST/PROKURA        DATO OG SIGNATUR I HENHOLD TIL FIRMAATTEST/PROKURA

EGENERKLÆRING 
 – FORETAK

SKATTEPLIKTIG LAND TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)1ADRESSE

Har foretaket kontrollerende personer som er skattemessig bosatt i andre land enn Norge?

Hvis ja – fyll inn informasjon under

Ja Nei 

SKATTEPLIKTIG LAND TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

NAVN PÅ KONTROLLERENDE PERSON

ADRESSE

Foretak som ikke er en finansinstitusjon må besvare spørsmålene under:

Er foretaket skattemessig hjemmehørende i andre enn Norge? 

Hvis ja - fyll inn informasjon under. Adresse skal alltid fylles ut.

Ja Nei 

Har foretaket kontrollerende personer2 som er amerikansk statsborger? 

Storebrand innhenter og behandler personopplysningene dine for å kunne etablere og oppfylle avtalen med deg, fastsette korrekte vilkår og administrere 

kundeforholdet ditt hos oss. Fødselsnummer sikrer identifikasjon og korrekt rapportering til offentlige myndigheter. Vi lagrer informasjonen så lenge du er kunde 

hos oss. Opplysningene slettes når vi ikke lenger kan ha forpliktelser etter denne avtalen eller lov. Du kan lese mer om dine rettigheter, som retten til innsyn, 

retting og sletting, i vår personvernerklæring på storebrand.no. Storebrand er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. 

Har du spørsmål, kan du sende e-post til Storebrands personvernombud: personvernombud@storebrand.no.  

Ja Nei 

FØDSELSDATO NORSK IDENTIFIKASJONSNUMMER(PERSONNR. ELLER D-NR.)

SKATTEPLIKTIG LAND TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

NAVN PÅ KONTROLLERENDE PERSON

ADRESSE

FØDSELSDATO NORSK IDENTIFIKASJONSNUMMER(PERSONNR. ELLER D-NR.)
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