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Intygande angående

Skattskyldighet i land utanför Sverige och USA
För fysisk person.  

Personuppgifter
För- och efternamn

Adress

Land

Undertecknad intygar följande

Underskrift

Skatteregistreringsnummer

Ort och datum

Namnteckning Namnförtydligande

82
0.

29
8 

20
03

20

Jag är en person med skatterättslig hemvist i något annat land än Sverige och USA.
(För mer information, se blankettförklaringen nedan.)

Om ”Ja” ifylls ovan, ange skatteregistreringsnummer.

Ja

Saknar skatteregistreringsnummer

 Nej

Personnummer

Postnummer Postort

Telefonnummer Födelseort och födelseland

AMF behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår gällande Integritetspolicy, som du hittar på www.amf.sei

Skicka blanketten till: 
AMF Fonder AB, Fondadministration, 113 88 Stockholm

Förklaringar till blanketten:
Vad är CRS?
OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om 
finansiella konton är en gemensam standard som har tagits fram inom 
OECD och Sverige är ett av länderna som har anslutit sig. Standarden 
har många likheter med FATCA-regelverket och bygger på standarden 
för bilaterala FATCA-avtal. CRS innebär att Sverige ingått ett avtal 
om ömsesidigt utbyte av information så att även Skatteverket kan få 
upplysningar av andra jurisdiktioners Skattemyndigheter om svenska 
personers tillgångar i andra länder än Sverige. Detta avtal har införts i 
Svensk lagstiftning genom att implementera Lagen om identifiering av 
rapporteringspliktiga konton (IDKAL).

CRS — Common Reporting Standard

AMF Fonder bedömer att flertalet av våra kunder inte kommer att beröras 
av CRS, men vi kommer att behöva ställa frågor om skattskyldighet för 
att uppfylla våra skyldigheter enligt regelverket.

Vet du inte om du har skattskyldighet i annat land än Sverige?
Vi kan och får inte lämna råd om skattskyldighet. Du måste därför 
bedöma om du är skattskyldig i ett annat land än Sverige. Om du 
behöver råd föreslår vi att du tar kontakt med en skatterådgivare.
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