Intygande om skatterättslig
hemvist m.m.


Northmill Bank AB är enligt lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar
om finansiella konton och/eller enligt lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av
FATCA–avtalet mellan Sverige och USA skyldigt att inhämta intygande om skatterättslig hemvist m.m. innan konto öppnas och i vissa
fall skyldigt att inhämta förnyat intygande från befintliga kunder. 



Vi ber dig mot denna bakgrund att fylla i nedanstående uppgifter, intyga att de stämmer och underteckna dokumentet. 



Översiktlig information om vad som avses med hemvist, skatteregistreringsnummer (TIN), obegränsad skattskyldighet i Sverige och
hemvist i USA hittar du under hjälpavsnittet på vår hemsida.

1. Uppgifter om kontohavare

Vänligen fyll i uppgifter om dig själv och din nuvarande bostadsadress enligt nedan.

Namn:

Föddelsedatum:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Land:

2. Skatterättslig hemvist

Ange i tabellen det land, eller de länder, där du har hemvist och ditt skatteregistreringsnummer (TIN) i respektive land. 



Om du har skatterättslig hemvist i ett land som inte har skatteregistreringsnummer anger du landets namn i den vänstra kolumnen
och skriver “SAKNAS” i den högra kolumnen i tabellen.

Skatterättslig hemvist (land)

Skatteregistreringsnummer (TIN)

3. Obegränsad skattskyldighet i Sverige eller ej
Kryssa nedan för det alternativ som gäller för dig.
Jag är obegränsat skattskyldig i Sverige.
Jag är inte obegränsat skattskyldig i Sverige.

4. Skatterättslig hemvist i USA
Kryssa nedan för det alternativ som gäller för dig.
Jag har inte skatterättslig hemvist i USA.
Jag har skatterättslig hemvist i USA.
Om du har kryssat för att du har skatterättslig hemvist i USA, beskriv i rutan nedan kortfattat de omständigheter som ligger till grund
för den bedömningen.

Intygande
Kryssa för rutorna nedan för att intyga uppgifterna ovan.
Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter som jag har lämnat under punkterna 1 och 2 ovan är korrekta och att jag
inte har utelämnat någon relevant information.
Jag bekräftar att de uppgifter som jag har lämnat enligt punkterna 3 och 4 ovan, såvitt jag kan bedöma, är korrekta och att jag
inte har utelämnat någon relevant information.

Northmill Bank AB kan komma att använda de uppgifter som du lämnar genom detta intygande för att bedöma om skatteavdrag ska
göras och att rapportera uppgifterna till svenska och/eller utländska myndigheter för att fullgöra sin rapporteringsskyldighet enligt
lag.

Datum

Signatur

