Information om skattskyldighet i ett annat land än Sverige (CRS)
Varför frågar vi om skattskyldighet i annat land än Sverige?
I Sverige gäller OECDs globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton. Reglerna innebär i huvudsak att svenska banker och kreditmarknadsbolag måste
identifiera finansiella konton som innehas av kunder som har hemvist eller är skattskyldiga i
ett annat land än Sverige, och lämna kontrolluppgift om kontosaldo till Skatteverket. Vidare
följer en skyldighet för Skatteverket att överföra information till andra staters behöriga
myndigheter. Samarbetet är ömsesidigt, så Skatteverket får även information från
skattemyndigheter i andra länder.
Vilka uppgifter behöver jag som kund lämna?
Du behöver svara på frågan om du är skattskyldig i ett annat land än Sverige. Om så är fallet
måste du uppge ditt skatteregistreringsnummer.
Jag är inte skattskyldig utomlands. Hur påverkas jag?
Vi ber dig bekräfta att du inte är skattskyldig i ett annat land än Sverige.
Vad händer om jag inte lämnar de begärda uppgifterna?
Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du inte öppna nytt konto hos oss. Avsaknad av svar
för existerande konton kan leda till att kontot och engagemanget hos oss avslutas.
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Information om skattskyldighet i USA (FATCA)

Vad är FATCA?
FATCA står för ”Foreign Account Tax Compliance Act” och är en amerikansk lag som syftar till
att förhindra att amerikanska medborgare och personer som är skattskyldiga i USA kringgår
beskattning med hjälp av internationella placeringar. USA har ingått ett avtal med många
länder om utbyte av skatteuppgifter och FATCA tillämpas på alla finansiella företag runt om i
världen. FATCA innebär att svenska banker och kreditmarknadsbolag måste fastställa vilka av
deras kunder som är skattskyldiga i USA och därefter lämna ut kontrolluppgift om
kontosaldon till Skatteverket.
Jag är inte skattskyldig i USA. Hur påverkas jag?
Vi ber dig bekräfta att du inte är skattskyldig i USA.
Jag är skattskyldig i USA. Hur påverkas jag?
Om du är skattskyldig i USA behöver du ange detta samt uppge ditt TIN (Taxpayer
Identification Number) som är ditt amerikanska skatteregistreringsnummer. För juridiska
personer behöver vi även inhämta status om skattskyldighet i USA för företaget och verkliga
huvudmän samt inhämta TIN för företaget och verkliga huvudmän, om det skulle vara
aktuellt. Om sparkontot tillhör en minderårig ska uppgifter lämnas rörande den minderårige.
Vi rapporterar uppgifter om berörda kontotillgångar till Skatteverket som i sin tur rapporterar
uppgifterna vidare till den amerikanska skattemyndigheten.
Påverkas jag endast om jag är amerikansk medborgare?
Nej. Utöver amerikanskt medborgarskap omfattas även personer som har hemvist i USA, har
amerikanskt uppehållstillstånd (s.k. green card) och/eller på annat sätt är deklarationsoch/eller skattskyldiga i USA. Om du är amerikansk medborgare behöver du skicka in ditt
amerikanska TIN oavsett var du bor eller betalar skatt idag. Med hemvist i USA avses
skattskyldighet i USA enligt USAs lagstiftning, på grund av domicil, bosättning, plats för
företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet.
Vad händer om jag inte lämnar de begärda uppgifterna?
Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du inte öppna nytt konto hos oss. Avsaknad av svar för
existerande konton kan leda till att kontot och engagemanget hos oss avslutas.
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