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Förnamn Efternamn

Personnummer Adress

Ort &  Postnummer Land

Skatterättslig hemvist (land) Skatteregistreringsnummer, (skatteregnr) / motsvarande Landet utfärdar inte 
skatteregnr/motsvarande

Skatterättslig hemvist (land) Skatteregistreringsnummer, (skatteregnr) / motsvarande Landet utfärdar inte 
skatteregnr/motsvarande

Skatterättslig hemvist (land) Skatteregistreringsnummer, (skatteregnr) / motsvarande Landet utfärdar inte 
skatteregnr/motsvarande

Skatterättslig hemvist (land) Skatteregistreringsnummer, (skatteregnr) / motsvarande Landet utfärdar inte 
skatteregnr/motsvarande

Skatterättslig hemvist (land) Skatteregistreringsnummer, (skatteregnr) / motsvarande Landet utfärdar inte 
skatteregnr/motsvarande

Vänligen ange alla hemvistländer, detta med avsikt för att besvara i vilket/vilka land/länder man har skatterättslig hemvist. Om landet använder sig av TIN, 
är ett  TIN-nummer ett krav. Om du har några frågor gällande Er skatterästtsliga hemvist kan du kontakta en skatterådgivare eller din lokala skattemyndighet.

Amerikanskt medborgarskap/uppehållstillstånd
Vänligen ange information avseende ditt eventuella amerikanska medborgarskap och/eller skatterättsliga hemvist i USA nedan.

Välj ett av alternativen genom att kryssa för lämplig ruta nedan.

Jag intygar härmed att jag inte har skatterättslig hemvist i USA.

Vänligen fyll i nedanstående fält med hänsyn till kontoinnehavaren.

 
Vänligen ta del av instruktionerna på nästa sida innan du fyller i denna blankett.

Skanna in det påskrivna formuläret i PDF-format och skicka det till oss via epost cus.businessupport@santanderconsumer.se
Det går också att skicka per post till Santander Consumer Bank, Business support, FE 302, 171 75 Stockholm

Information om kontoinnehavaren

Skatterättslig hemvist

FATCA status (OBS! Obligatoriskt fält)

Intygande skatterättslig hemvist – Privatpersoner 
Blanketten är avsedd för FATCA- och CRS-ändamål

Jag intygar härmed att jag har skatterättslig hemvist i USA, och att jag har angett USA som ett av länderna i avsnittet 
ovan. (OBS! Om du är en amerikansk medborgare, har du skatterättslig hemvist i USA. Om du är född i USA anses du 
vara en amerikansk medborgare såvida du inte har sagt upp ditt medborgarskap).

Ort Kontohavarens/behörig fullmaktstagares underskrift

Datum Namnförtydligande

Underskrift och intygande

Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna blankett är, efter bästa kunskap och övertygelse, korrekta och fullständiga. Uppgifter i denna 
blankett kan användas ur rapporteringshänseende i enlighet med lokal lagstiftning. Uppgifterna kan även lämnas till annat bolag inom Santander Consumer Bank. 
Om någon uppgift som Ni lämnat i denna blankett ändras ska detta informeras till oss och ett nytt intygande ska skickas in inom 30 dagar.
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Med kontoinnehavare avses den person som har registrerats eller identifierats som innehavare av ett finansiellt konto.

CRS står för Common Reporting Standard som är utfärdat av OECD. CRS är en global standard för automatiskt utbyte av 
upplysningar om finansiella konton med syfte att förhindra skatteflykt.

Enligt OECD:s standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS), den amerikanska FATCA lagstiftningen och nationell lagstiftning, 
är de svenska finansiella instituten skyldiga att samla in och rapportera vissa uppgifter till lokal skattemyndighet. Dessa uppgifter avser kontohavarens 
skatterättsliga hemvist och de tillgångar som kontohavaren har hos Santander Consumer Bank. 

Om kontohavaren har skatterättslig hemvist i ett annat land än Sverige är Santander Consumer Bank skyldig att vidarebefordra informationen i denna blankett 
samt årligen rapportera information om produkter som du har till svenska Skatteverket.

Så skyddar vi dina personuppgifter
Din personliga integritet är viktig för oss. I vår verksamhet har vi lång erfarenhet av att hantera kunders data på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. 
Läs mer på santanderconsumer.se/dataskyddspolicy.

Kontoinnehavare

CRS

Instruktioner/definitioner–privatpersoner

FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act och är en amerikansk lagstiftning som antogs av den amerikanska kongressen. 
Den amerikanska skattelagen är till för att identifiera amerikanska personer som innehar konto (n) eller har finansiella tillgångar 
utanför USA. 

FATCA

Finansiellt konto är ett konto som förvaltas av ett finansiellt institut och gäller: Inlåningskonto (ex spar- och kapitalkonto); Depåkonto 
(ex värdepappersdepå); En andel i eget kapital eller skulder i en investeringsenhet (ex investeringsfond); Ett försäkringsavtal med 
kontantvärde eller livränteavtal (ex kapitalförsäkring).

Individer som är bosatta i Sverige, vistas i Sverige mer än 183 dagar under en 12-månadersperiod, anses ha skatterättslig hemvist 
i Sverige. Du kan ha skatterättslig hemvist i fler än ett land beroende på landets lagar och regler. När har personen skatterättslig 
hemvist i ett annat land?

I allmänhet är den skatterättsliga hemvisten densamma som det land där du bor eller vistas permanent. Den nationella lag-
stiftningen i det andra landet bestämmer dock när en privatperson anses ha skatterättslig hemvist i det andra landet. 
Information om landsspecifika regler gällande skatterättslig hemvist går att återfinna på OECD:s webbplats via följande länk: 
www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760.

Om du har några frågor om hur du avgör vilket land du har skatterättslig hemvist i bör du rådfråga en skatterådgivare eller 
kontakta din lokala skattemyndighet.

Ett skatteregistreringsnummer, Tax Identification Number (TIN) är ett identifikationsnummer för skattebetalare eller en funktionell 
motsvarighet till det om ett sådant nummer saknas. De flesta länderna utfärdar skatteregistreringsnummer eller TIN. I Sverige 
används personnummer eller organisationsnummer som skatteregistreringsnummer. Termen TIN eller motsvarigheten till det är 
en unik kombination av bokstäver eller siffror framtagna av en jurisdiktion till en individ och används till för att identifiera individen 
i syfte med hantering av skattelagar.

Exempel på TIN
DK: CPR-nummer (Privatpersoner). SE: Personnummer (Privatpersoner). NO: Nationell personnummer (Privatpersoner) eller 
D-nummer(Tillfällig). FI: Social Security number (Privatpersoner). USA: Social security number Mer information om jurisdiktioner 
gällande TIN finns på: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-
numbers/#d.en.347759

Du anses generellt ha skattehemvist i USA om du är bosatt i USA, är en amerikansk medborgare (inklusive personnummer med dub-
belt medborgarskap); har ett giltigt arbetstillstånd (s.k. Green Card Holder) eller annan permanent rätt att vistas i USA.

Mer information gällande skatterättslig hemvist i USA finns på följande länk: www.irs.gov

Finansiellt konto

Skatterättslig hemvist

Skatteregistreringsnummer 
(TIN)

Amerikanskt
medborgarskap/hemvist

Intygande skatterättslig hemvist – Privatpersoner 
Blanketten är avsedd för FATCA- och CRS-ändamål

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760. 
http:// www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification- numbers/#d.en.347759
http:// www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification- numbers/#d.en.347759
http://www.irs.gov
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