FRÅGA OM
SKATTSKYLDIGHET/SKATTEHEMVIST
Fysisk person/omyndig
Danske Bank
Box 7523, 103 92 Stockholm
0752-48 00 00

Banker verksamma I Sverige måste identifiera och registrera om en kund har skattehemvist (är obegränsat skattskyldig) I ett annat land eller
andra länder än Sverige. Vi ber dig därför att informera oss om vilket land eller länder du är skattskyldig. Vi måste också veta ditt skatteidentifikationsnummer om du är skattskyldig i något annat land än Sverige.
En person har vanligtvis sitt skattehemvist i det land som han eller hon bor eller tillbringar mer än 183 dagar per tolvmånadersperiod i. I vissa
länder kan man anses ha fortsatt skattehemvist även om man har lämnat landet –till exempel på grund av att man har behållit bostad eller familj
i det landet. I USA kan man vara skattskyldig på grund av att man är född där, har amerikanskt medborgarskap eller arbetstillstånd, så kallat
Green Card.

1) Namn
För och efternamn

Svenskt personnummer/ange födelsedatum om sådant saknas

2) Skattehemvist i Sverige
A) Har du skattehemvist i Sverige?

Ja

Nej

(fortsätt till fråga 3)

(fortsätt till fråga 2B och
därefter till fråga 3)

B) I vilket land har du ditt skattehemvist?
Land

Skatteidentifieringsnummer

C) Besvara denna fråga endast om du inte har angett utländskt skatteidentifieringsnummer på fråga 2B.
Det land jag har mitt skattehemvist i utfärdar inte skatteidentifieringsnummer.
Jag kan av andra skäl inte få ett skatteidentifieringsnummer.
Ange anledningen

3) Skattehemvist i USA
Har du skattehemvist i USA, t ex p g a att du är född i USA, är amerikansk medborgare eller innehavare av Green Card?
Ja, ange ditt amerikanska skatteidentifikationsnummer:
Nej

-

-

(fortsätt till fråga 4)

4) Skattehemvist i flera länder
A) Har du skattehemvist i fler länder än vad som angetts ovan?

Ja

Nej

(fortsätt till fråga 4B)

(signera under 5)

B) Besvaras endast om du har svarat ”Ja” på fråga 4A. Ange land och skatteidentifieringsnummer, saknas det senare ange.
Land

Skatteidentifieringsnummer

Land

Skatteidentifieringsnummer

C) Besvaras denna fråga endast om du inte har angett utländskt skatteidentifieringsnummer under fråga 4B.
Det land jag har mitt skattehemvist i utfärdar inte skatteidentifieringsnummer.
Jag kan av andra skäl inte få ett skatteidentifieringsnummer.
Ange anledningen

5) Underskrift
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Jag/vi intygar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är korrekta och förbinder mig/oss att meddela Danske Bank om förhållandena
ändras.

Ort och datum

Förmyndare för:

Förmyndare 1

Förmyndare 2

Namnunderskrift

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
Danske Bank A/S, Danmark
Sverige Filial – Org.nr 516401-9811
Bolagsverket

Danske Bank A/S
CVR-nr. 61 12 62 28 – København
Erhvervsstyrelsen

FRÅGA OM
SKATTSKYLDIGHET/SKATTEHEMVIST
Fysisk person/omyndig
Sida 2 av 2

Bestämmelser om skattskyldighet I Sverige
Syftet med frågeformuläret är att inhämta uppgifter om i vilka länder kunder är obegränsat skattskyldiga. Nedan följer en generell sammanfattning av de svenska reglerna. Notera att regelverken kring begränsat och obegränsad
skattskyldighet varierar mellan olika länder. Den kund som är osäker på sitt skattehemvist bör kontakta Skatteverket
eller aktuellt lands skattemyndighet. Även om det är ovanligt kan en person ha flera skattehemvister och sam tliga
ska i så fall anges på denna blankett.
En fysisk person som har skattehemvist i Sverige är vanligtvis obegränsat skattskyldig här, dvs ska skatta för alla
inkomster oavsett om de intjänats här eller utomlands. Den som inte har skattehemvist i Sverige är sannolikt begränsat skattskyldig, dvs endast skattskyldig här för vissa inkomster som har anknytning till Sverige. En begränsat
skattskyldig person ska t ex inte betala vanlig svensk inkomstskatt på ränta och utdelning, men betala svensk k upongskatt på utdelning från svenska aktier och andelar i svenska värdepappersfonder.
Som obegränsat skattskyldig anses den som är bosatt i Sverige men även den som, utan att vara bosatt här, stadi gvarande (sex månader eller mer) vistas i Sverige. Också en person som tidigare h ar varit bosatt här men som inte
längre stadigvarande vistas i Sverige är obegränsat skattskyldig om han har s k väsentlig anknytning hit.
Faktorer som används för att avgöra om väsentlig anknytning till Sverige finns:
• svenskt medborgarskap,
• bosatt här under en längre tid,
• inte är varaktigt bosatt på viss utländsk ort, t ex vistelse utomlands för studier eller av hälsoskäl,
• bostad här inrättad för åretruntbruk
• familj här,
• näringsverksamhet här,
• ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar – t ex aktier - som, direkt eller indirekt, ger personen inflytande i näringsverksamhet här,
• fastighet här, och
• liknande förhållanden.
För att avgöra om väsentlig anknytning föreligger görs en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det e nskilda fallet.
En svensk medborgare eller en person som varit bosatt här eller stadigvarande vistats här i landet i minst tio år ska
under en femårsperiod efter utflyttningen själv visa att han inte har väsentlig anknytning till Sverige.
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Detta är en översiktlig beskrivning av svenska lagregler om skattskyldighet. Sverige har ingått skatteavtal med ett
flertal andra stater. Dessa avtal syftar till att undvika dubbelbeskattning av en och samma inkomst. Även om det enligt interna svenska bestämmelser föreligger skattskyldighet för en viss inkomst kan inkomsten ändå vara undantagen från beskattning i Sverige och beskattas i ett annat land till följd av bestämmelserna i ett sådant avtal.

Danske Bank A/S, Danmark
Sverige Filial – Org.nr 516401-9811
Bolagsverket

Danske Bank A/S
CVR-nr. 61 12 62 28 – København
Erhvervsstyrelsen

