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! Informationen i detta intygande kommer att sparas och kan rapporteras till Skatteverket enligt lagkrav.  
 
Blanketten ska skrivas under och skickas till Movestic Livförsäkring AB, Box 7853, 103 99 Stockholm. 
 
Definitioner/instruktioner hittas på nästa sida. 

 

Uppgift om försäkringstagare (eller panthavare vid direktpension) 

 

Förnamn Efternamn Personnummer (eller födelsedatum om 
personnummer saknas) 

                   
Adress Postnummer   Ort 

                  
E-postadress 

      
Telefon 

      
Land 

      
 

Skatterättslig hemvist 
Har du endast skatterättslig hemvist i Sverige? 

 Ja    Nej (ange det land/länder utanför Sverige där du har skatterättslig hemvist samt TIN1 (skatteregistreringsnummer). 

Skatterättslig hemvist 

      
 TIN1 eller motsvarande 

      
 

 Landet utfärdar inte TIN1 

Skatterättslig hemvist 

      
 TIN1 eller motsvarande 

      
 

 Landet utfärdar inte TIN1 

Skatterättslig hemvist 

      
 TIN1 eller motsvarande 

      
 

 Landet utfärdar inte TIN1 

1 Med TIN avses skatteregistreringsnummer 
   

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

  Jag är skattskyldig i USA och har angett USA som ett av länderna i avsnittet ovan.  

 Jag är inte skattskyldig i USA.  

 

Försäkringstagarens/panthavarens underskrift  

Jag intygar på heder och samvete att ovan är korrekta och fullständiga och förbinder mig att utan dröjsmål meddela Movestic om dessa uppgifter förändras i framtiden. 

 

Ort och datum 

      
Underskrift 
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Instruktioner/definitioner 
 
Enligt OECD:s standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS), den amerikanska FATCA-lagstiftningen och svensk 
lagstiftning är försäkringsbolag skyldiga att identifiera och rapportera in kontrolluppgifter på försäkringar för kunder med skatterättslig hemvist i 
utlandet till Skatteverket.  
 
Med anledning av ovan nämnda krav ombeds du att intyga uppgifter om din skatterättsliga hemvist. 
 
OBS! Movestic får inte ge skatterådgivning och inte heller avgöra kontohavarens skatterättsliga hemvist. Om du har frågor som rör din 
skatterättsliga hemvist bör du kontakta en skatterådgivare eller Skatteverket. 
 
Vad är FATCA?  
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lag som ska identifiera amerikanska personer som har konton eller finansiella 
tillgångar utanför USA. Den innebär att det ställs krav på finansiella företag, till exempel försäkringsbolag, i hela världen att rapportera in 
kontouppgifter för personer som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA, s.k. US persons. Sverige och USA har med anledning av FATCA ingått 
ett avtal om ett ömsesidigt utbyte av information så att även Skatteverket kan få upplysningar från den amerikanska federala skattemyndigheten, 
IRS, om svenska personers tillgångar i USA. Detta avtal har införts i svensk lagstiftning. 
 
Vad är CRS?  
CRS (Common Reporting Standard) är en gemensam standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som har tagits fram 
inom OECD. Sverige är ett av länderna som har anslutit sig till denna standard. CRS 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, vilket innebär att även 
Skatteverket kan få upplysningar av andra jurisdiktioners skattemyndigheter om svenska personer tillgångar i andra länder än Sverige. 
 
Skatterättslig hemvist 
Skatterättslig hemvist är det land där du är skattskyldig och deklarerar inkomst. Nationell lagstiftning avgör var en privatperson har skatterättslig 
hemvist. Lagstiftningen skiljer sig åt mellan olika länder. Normalt har en privatperson sin skatterättsliga hemvist i det land där de är bosatta och 
arbetar, men i vissa fall kan man ha skatterättslig hemvist i mer än ett land. Det kan till exempel gälla för amerikanska medborgare som är bosatta i 
ett annat land än USA eller en svensk person som bor i utlandet men har kvar en så kallad väsentlig anknytning till Sverige.  
 
Mer information om olika länders lagstiftning gällande skatterättslig hemvist finns på OECD:s hemsida, https://www.oecd.org/tax/automatic-
exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/.  
 
Skattskyldighet i USA 
Du är bland annat skattskyldig i USA om du är bosatt i USA, är en amerikansk medborgare (gäller även vid dubbelt medborgarskap), har ett giltigt 
arbetstillstånd (s.k. Green Card) eller annan permanent rätt att vistas i USA.  
 
Mer information finns på den amerikanska federala skattemyndighetens hemsida, www.irs.gov.  
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