LU – Luxembourg

da – dansk

SKATTENUMRE
Faktablad Luxembourg (LU)
1. Skattenummerstruktur
Format
9999999999999

Forklaring
13 cifre

Bemærkning
Ikke relevant

2. Beskrivelse af skattenumre
Luxembourg udsteder ikke skattenumre i snæver forstand, men siden loven af 19. juni 2013 tildeles
der et identifikationsnummer med 13 cifre til alle fysiske personer, der:




er registreret i et kommunalt personregister
er registreret i henhold til lov i en forvaltningsmyndigheds sagsakter
er luxembourgsk statsborger og bor i udlandet.

3. Hvor finder jeg skattenummeret?
Skattenummeret anføres ikke i officielle identifikationsdokumenter, men fremgår af følgende
dokument:
3.1. Socialsikringskort

4. Det nationale websted for skattenumre
Oplysninger
skattenumre:
Onlinekontrol
skattenumre:

om
af
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http://www.ccss.lu/matricule (på fransk)
Ikke mulig
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5. Nationale kontaktoplysninger vedrørende skattenumre
Kontakt:

Administration des contributions directes
Division échange de renseignements et retenue d'impôt sur les intérêts
45, boulevard Roosevelt
L-2982 Luxembourg
Tlf.: (+352) 40 800 - 1
Fax: (+352) 40 800 - 5600
E-mail: divechren@co.etat.lu
http://www.impotsdirects.public.lu

6. Juridisk meddelelse
Oplysningerne om skattenumre og brugen af modulet til onlinekontrol af skattenumre, der er
tilgængeligt via denne europæiske skattenummerportal, er underlagt en ansvarsfraskrivelse, en
angivelse af ophavsret og regler vedrørende beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred.
Særlig meddelelse om ophavsret for Storhertugdømmet Luxembourg (2011)
Gengivelse af indhold og oplysninger på siderne om Luxembourg, der ejes af den luxembourgske stat
eller af tredjemand, er omfattet af luxembourgsk ret, medmindre andet er angivet.
Medmindre andet er angivet, er gengivelse af oplysningerne på siderne om Luxembourg på den
europæiske skattenummerportal tilladt til ikke-kommercielle formål, hvis kilden udtrykkeligt angives.
Hvis der stilles krav om en forudgående tilladelse til gengivelse eller anvendelse af tekst- eller
multimedieinformation (lyd, billeder, software osv.), ophæver et sådant krav ovennævnte generelle
tilladelse og skal da indeholde angivelse af enhver begrænsning for anvendelsen deraf.
Den luxembourgske stat fralægger sig ethvert ansvar for brugen af oplysningerne på siderne om
Luxembourg på den europæiske skattenummerportal. Det skal bemærkes, at oplysninger, der
offentliggøres på den europæiske skattenummerportal, ikke nødvendigvis er fuldstændige,
udtømmende, nøjagtige eller ajourførte. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem tekster offentliggjort
på disse sider og originaldokumenterne finder originaldokumenterne som offentliggjort i den
luxembourgske statstidende, Mémorial, anvendelse.
På siderne om den luxembourgske stat findes der henvisninger til sider, der ejes af tredjemand, som
den luxembourgske stat ikke kontrollerer, og som den fraskriver sig ethvert ansvar for.
Den luxembourgske stat fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på brugerens edb-anlæg,
der skyldes brugen af sider, der ejes af den luxembourgske stat eller tredjemand.
Den luxembourgske stat fralægger sig ethvert ansvar for selv midlertidige nedbrud på dette websted.
Nærværende ansvarsfraskrivelse sigter ikke mod omgåelse af kravene i gældende lovgivning eller
fraskrivelse af ansvar i tilfælde, hvor dette ikke kan ske i medfør af den anførte lovgivning.
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