NemKontoblanket

Udenlandsk NemKonto til virksomheder
Læs venligst følgende grundigt før du udfylder NemKonto-blanketten
Alle virksomheder skal have en NemKonto, hvis de skal kunne modtage en betaling fra det offentlige. Virksomhedens
NemKonto er dermed den bankkonto, som alle offentlige myndigheder udbetaler penge til.
Digitaliseringsstyrelsen vil i forbindelse med anvisning af NemKonto kontrollere, at du/I som tegningsberettigede,
kan anvise en NemKonto for virksomheden, men der vil ikke blive foretaget kontrol af, hvorvidt udbetalinger til den
anviste NemKonto regnskabsmæssigt, skatteretligt eller selskabsretligt midlertidigt eller permanent kan placeres på
den konto, som du har anvist.
Digitaliseringsstyrelsen skal i forlængelse heraf gøre opmærksom på, at det er virksomhedens ledelses ansvar at
sikre, at udbetalinger lovligt kan ske til den bankkonto, der er anvist som NemKonto, herunder at udbetalinger hertil
kan ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende skatte- og selskabsretlige regler mv.
En udbetaling, der måtte være i strid med reglerne, kan efter omstændighederne føre til myndighedskrav om
tilbagebetaling, ændring af skattepligtig indkomst, påtaler, påbud, bøder mv. Er du i tvivl om reglerne for placering af
midler, der tilhører virksomheden, bør du søge rådgivning ved den udbetalende myndighed.

Bekræftet underskrift

Den tegningsberettigedes underskrift skal bekræftes af en notar eller advokat eller, alternativt, af to
vitterlighedsvidner før NemKonto-blanketten er gyldig. Dette betyder, at blanketten skal underskrives foran en
notar, advokat eller to vitterlighedsvidner.

Vitterlighedsvidner

Vitterlighedsvidner skal oplyse følgende oplysninger i forbindelse med underskrivelse af NemKontoblanketten eller
fuldmagt; 1) Dato, 2) fulde navn i blokbogstaver, 3) adresse, 4) CPR-nummer eller identifikationsnummer og 5)
underskrift.
Hvem kan være vitterlighedsvidner?
Der findes ikke nogen lovkrav til, hvem der kan være vitterlighedsvidner. For at sikre, at vitterlighedsvidnet ikke
senere kan anfægtes, skal følgende krav opfyldes:
1. Vitterlighedsvidnet skal være mindst 18 år gammel.
2. Vitterlighedsvidnet må ikke have personlig interesse i det, der underskrives.
3. Vitterlighedsvidnet skal have forstået sin opgave som vitterlighedsvidne.
Hvad er vitterlighedsvidnernes opgave?
Vitterlighedsvidners opgave er at bekræfte, at denne blanket underskrives korrekt. Som vitterlighedsvidner skal I
sikre følgende ved underskrivelse af blanketten:
1. At identiteten på den tegningsberettigede er bekræftet ved fremvisning af gyldig legitimation.
2. At dateringen angivet på blanketten stemmer overens med dags dato.
3. At den tegningsberettigede er i fornuftsmæssig stand til at underskrive.
Påkrævet dokumentation
1. Den seneste NemKontoblanket for virksomheder med en underskrift bekræftet af notar, advokat eller to
vitterlighedsvidner.
2. Kopi af gyldig legitimation på den tegningsberettiget eller bemyndiget.
3. Virksomhedens vedtægter oversat til dansk eller engelsk.
4. Tegningsudskrift fra myndighed i hjemlandet oversat til dansk eller engelsk. Tegningsudskriftet må
maksimalt være en måned gammel.

a. Kravet om tegningsudskrift gælder kun for udenlandske virksomheder.
5. Registreringsbevis fra Skattestyrelsen (gælder kun SE-numre).

NemKontoblanketten er gyldig per 1. september 2020

NemKontoblanket

Udenlandsk NemKonto til virksomheder
Notar
Fulde navn:

Dato:

Stempel

ALTERNATIVT, underskrift på to vitterlighedsvidner:

Jeg bekræfter, at underskriften er ægte, dateringen rigtig, og at den tegningsberettiget er i fornuftsmæssig stand
til at underskrive.
Dato:

Dato:

Fulde navn i blokbogstaver:

Fulde navn i blokbogstaver:

Adresse:

Adresse:

CPR nr. eller udenlandsk identifikations nr.:

CPR nr. eller udenlandsk identifikations nr.:

Vitterlighedsvidnets underskrift:

Vitterlighedsvidnets underskrift:

Tegningsberettigets underskrift
Dato:

Tegningsberettigets underskrift:

Fulde navn i blokbogstaver:
Email:
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Virksomhedsinformation
Virksomhedens navn:

CVR eller SE nr.:

Adresse:

Postnummer:

By:

Land:

Virksomhedens bankinformationer
IBAN nr.:

SWIFT:

Kontonummer: *Kun hvis IBAN ikke anvendes

Bankkode/ routing nummer: *Kun hvis IBAN ikke anvendes

Bankens navn:

By:

Bankkontoens valuta:

Land:

Send venligst denne blanket og dokumentation til:
NemKonto Support
Lauritzens Plads 1
9000 Aalborg
Danmark
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