Hej,
Du får detta brev då du har öppnat/har försökt öppna ett sparkonto hos Santander Consumer Bank
och den information vi har tillgång till antyder att du uppfyller något av följande kriterier:
• du har en utländsk postadress
• du har ett utländskt telefonnummer
• du har en utländsk bostadsadress

• ditt TIN-nummer saknas i ansökan
• du har uppgett att du är skattskyldig
i ett annat land

Vad behöver du göra?
Du behöver komplettera din information hos oss. Gör det i tre enkla steg.
• Fyll i formuläret nedan. Frågorna är standardiserade och likartade för alla banker
som erbjuder sparkonton.
• Skriv ut och signera dokumentet.
• Skicka per post till FRISVAR, Santander Consumer Bank, FE 302, 171 75 Stockholm.
Brevet behöver ej frankeras.
Det är viktigt att du skickar tillbaka påskrivet formulär inom 30 dagar från dagens datum.
Annars är vi skyldiga att rapportera att du är skattskyldig i det land/länder du har
identifierats med en anknytning till.
Du hittar mer information på nästa sida samt på www.santanderconsumer.se/spara
Om du har frågor rörande CRS – kontakta gärna Skatteverket på telefonnummer 0771-567 567.
Om du har frågor om ditt sparkonto hos oss är du välkommen att kontakta vår kundservice:
e-post: kundservice@santanderconsumer.se eller telefon: 08-470 79 80
Vänliga hälsningar
Santander Consumer Bank

Förfrågan om kontoinnehavarens skattskyldighet i annat land
Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Nuvarande bostadsort

Land

Födelseort

Jag är skattepliktig i ett eller flera andra länder än Sverige
Ja

Nej

Om du svarat JA, vänligen fyll i vilket/vilka länder du är skattepliktig i och ditt tillhörande skatte-/identifikationsnummer

Land

Skatte-/ identifikationsnummer (TIN)

Om TIN saknas ange orsak

Land

Skatte-/ identifikationsnummer (TIN)

Om TIN saknas ange orsak

Land

Skatte-/ identifikationsnummer (TIN)

Om TIN saknas ange orsak

Underskrift

Jag intygar att ovan information är korrekt. Jag kommer
även meddela Santander Consumer Bank vid eventuella
ändringar som gör att min skatteplikt i ovan nämnda land
upphör, eller om jag blir skattskyldig i något annat land.

Namnförtydligande

Datum

Hemvärnsgatan 9 FE 302 171 75 STOCKHOLM www.santanderconsumer.se

INFORMATION OM CRS-LAGEN

Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial, org.nr 5164060336. Filial till Santander Consumer Bank AS, Foretaksregisteret: org.nr 983 521 592. Styrelsens säte: Bærum, Norge.

Förfrågan om kontoinnehavarens skattskyldighet i annat land
Enligt en ny svensk skattelagstiftning rörande en global standard för automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS-lagen) måste svenska finansinstitut
inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/
länder. Santander Consumer Bank, Sverige Filial (Banken), är som sådant svenskt finansinstitut skyldig att följa denna lag. Bankens skyldigheter består av att (i) identifiera
kontohavarens skatterättsliga hemvist; och (ii) översända uppgifter till Skatteverket.
Vad är CRS?
Bakgrunden till den svenska lagstiftningen och Bankens skyldighet ovan är den
Common Reporting Standard (CRS) som antogs av OECD (Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling) i början av 2014. EU antog därefter ett
direktiv som ålade medlemsländerna att implementera lagregler kring CRS i
nationell lagstiftning. Sverige gjorde detta genom att anta CRS-lagen 1 januari 2016.
CRS har som syfte att utbyta information mellan de deltagande länderna i CRSsamarbetet. Detta för att förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av
internationella placeringar och depositioner. CRS innebär att finansinstitut är
skyldiga att rapportera till Skatteverket insatt belopp och upplupen ränta för
de kunder med skattskyldighet i andra länder.
Mer information om CRS och Bankens skyldigheter därmed finns på Skatteverkets
webbplats och på www.santanderconsumer.se/spara.

