INTYG om begränsad skattskyldighet i Sverige – fysisk person
Namn (förnamn, efternamn)

Svenskt personnummer

Officiell adress i land för skatterättsligt hemvist (gata, box el dyl.)

Ortsadress (postnummer, ortnamn)

Land

Jag har skatterättsligt hemvist i ovan nämnda land och är begränsat skattskyldig i Sverige
Skatteregisternummer (TIN) i landet för skatterättsligt hemvist. Om landet använder sig av skatteregisternummer (TIN) är TIN ett
krav. Utfärdas inte TIN i landet se nedan

Landet utärdar inte TIN nummer Ange födelsedatum och födelseort om TIN nummer saknas i landet för skatterättslig hemvist

Härmed intygas på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga och sanningsenliga. Jag förbinder mig samtidigt att
meddela banken om det skulle inträffa förändringar i dessa förhållanden.
Ort, datum

Underskrift

Bestämmelser om skattskyldighet i Sverige
Omfattningen av en fysisk persons skattskyldighet i Sverige
avgörs av om personen har skatterättsligt hemvist här i riket
eller inte. Den som har skatterättsligt hemvist i Sverige är
skattskyldig här för alla sina inkomster oavsett om de förvärvats
i Sverige eller utomlands (obegränsat skattskyldig). Den som
inte har skatterättsligt hemvist i Sverige är däremot endast
skattskyldig här för vissa in-komster som har anknytning till
Sverige (begränsat skatt-skyldig). En begränsat skattskyldig
person ska t.ex. inte betala vanlig svensk inkomstskatt på ränta
och utdelning, däremot tas svensk kupongskatt ut på utdelning
på 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, stadigvarande
(sex månader eller mer) vistas i Sverige. Vidare gäller att en
person som inte stadigvarande vistas i Sverige men som
tidigare varit bosatt här är obegränsat skattskyldig om han har
s.k. väsentlig anknytning hit.
För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige
har väsentlig anknytning hit skall följande beaktas:

– om personen är svensk medborgare,
– hur länge personen var bosatt här,
– om personen inte varaktigt är bosatt på viss utländsk ort,
– om personen har sin familj här,
– om personen bedriver näringsverksamhet här,
– om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,
– om personen har en bostad här som är inrättad för
åretruntbruk
– om personen har sin familj här,

– om personen bedriver näringsverksamhet här,
– om personen är ekonomiskt engagerad här genom att
inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger personen
inflytande i näringsverksamhet här,
– om personen har en fastighet här, och
– liknande förhållanden.
För att avgöra om väsentlig anknytning föreligger görs
en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det
enskilda 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 anknyt-ning till Sverige.
Ovan har översiktligt beskrivits den interna svenska
lagstiftningens bestämmelser om skattskyldighet. Sverige har
ingått skatteavtal med ett flertal andra stater. Dessa avtal syftar
till att undvika dubbel beskattning 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.
Den som är osäker på var han har sitt skatterättsliga hemvist
bör ta kontakt med Skatteverket.

Blanketten ska skickas till:
SBAB
Box 1012
651 15 Karlstad

