
Fornavn

Del 2: Skattemessig bosted

Del 3: FATCA-status (NB! Obligatorisk)

Velg kun ett alternativ

A    ❏

B   ❏

Del 4: Underskrift og erklæring

Skatteidentifikasjonsnummer (TIN/fødsels-/personnr./ tilsvarende)

Skattemessig bosted Skatteidentifikasjonsnummer (TIN/fødsels-/personnr./ tilsvarende) Landet utsteder ikke TIN/tilsvarende  

❏

Skatteidentifikasjonsnummer (TIN/fødsels-/personnr./ tilsvarende)

Dato (DD-MM-ÅÅÅÅ)

Kontohavers signatur (For umyndige signerer verge

Navn med blokkbokstave

Egenerklæring for privatpersoner 
Gjelder i relasjon til FATCA og CRS for fysiske personer som er kunde 

i Sandnes Sparebank

Jeg bekrefter herved at opplysningene i denne egenerklæringen er korrekte og fullstendige. Jeg bekrefter videre at jeg vil gi Sandnes Sparebank all informasjon eller dokumentasjon som er 

nødvendig for at Sandnes Sparebank  kan overholde sine forpliktelser i forhold til FATCA og CRS. Jeg er innforstått med at opplysningene kan benyttes i rapporteringsøyemed i henhold til de til 

enhver tid gjeldende regler. Dersom det er endringer i opplysningene vil jeg kontakte Sandnes Sparebank innen 30 dager for å oppdatere egenerklæringen.

Opplys nedenfor om eventuelt amerikansk statsborgerskap og/eller skattemessig bosted i USA

Amerikansk statsborgerskap/bosted

Jeg bekrefter herved at jeg er skattemessig bosatt i USA, samt angitt USA som ett av mine skattemessige bosteder i punktet over. 

(NB! Er du amerikansk statsborger er du skattemessig bosatt i USA. Er du født i USA er du amerikansk statsborger med mindre du aktivt har frasagt deg 

statsborgerskapet) 

Jeg bekrefter herved at jeg ikke er skattemessig bosatt i USA. 

Skattemessig bosted Landet utsteder ikke TIN/tilsvarende  

❏

Skattemessig bosted Landet utsteder ikke TIN/tilsvarende  

❏

Nedenfor bes opplyst alle land hvor kontohaver er skattemessig bosatt (inkl. Norge). Skatteidentifikasjonsnr. (TIN) må oppgis for de land som utsteder dette. Hvis det er spørsmål til hvordan 

skattemessig bosted fastsettes, ta kontakt med en skatterådgiver eller det lokale skattekontoret.

Vennligst les veiledningen på neste side før utfylling av egenerklæringen

Del 1: Informasjon om kontohaver
Fyll inn feltene nedenfor med opplysninger om kontohaver

Fødselsnummer/D-nummer (11 sifre)

Telefon

Land

Postnummer

Adresse (Vei/gatenavn og nummer)

E-post

By/sted

Etternavn
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Kontohaver

CRS

FATCA

Finansiell konto

Skattemessig bosted

Skatteidentifikasjonsnummer (TIN)

Amerikansk statsborgerskap/ 

bosted

TIN (Taxpayer Identification Number eller tilsvarende nummer) er en unik kombinasjon av bokstaver og/eller tall utstedt av en jurisdiksjon 

til et individ. Dette er brukt til å identifisere individet i skattemessig rapporteringsøyemed i den gjeldende jurisdiksjonen. Ikke alle land 

utsteder TIN, men har andre former for numre til bruk for identifikasjon som følge av skattemessige hensyn. Eksempler på TIN: DK: CPR-

nummer (privatpersoner), SE: Personnummer (privatpersoner), NO: Fødsels- og personnummer (privatpersoner) eller D-nummer 

(midlertidige), FI: Social Security Number (privatpersoner), USA: Social Security Number (privatpersoner). Mer detaljert informasjon om 

respektive TIN-numre kan finnes på: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-

identificationnumbers/#d.en.347759

Du anses generelt for å være skattemessig bosatt i USA hvis du bor i USA, er amerikansk statsborger (inklusive personer med dobbelt 

statsborgerskap), har gyldig oppholdstillatelse (såkalt "U.S. Resident Permit") eller arbeidstillatelse (såkalt "Green Card"). NB! Hvis du er 

født i USA er du i utgangspunktet amerikansk statsborger. 

Ytterligere informasjon om skatteplikt til USA finnes her: www.irs.gov

Enhver person som er registrert eller indentifisert som eier eller har råderett over en finansiell konto, eller andre finansielle produkter hos 

en finansiell institusjon.

Informasjon om behandling av personopplysninger

 Informasjon om Sandnes Sparebank  sin  behandling av personopplysninger finnes på Sandnes-Sparebank.no

CRS står for Common Reporting Standard som er et regelsett fastsatt av OECD. Dette innebærer at de deltagende land som har gått med 

på Competent Authority Agreements skal utveksle opplysninger om finansielle konti med andre deltagende* jurisdiksjoner. 

FATCA står for "Foreign Account Tax Compliance Act". Dette er en amerikansk lovgivning som har til formål å identifisere skattepliktige til 

USA som har en finansiell konto eller et finansielt produkt hos en finansiell institusjon utenfor USA. 

En finansiell konto er en konto hos en finansiell institusjon og omfatter eksempelvis: Innskuddskonti, forvaringskonti (verdipapir), andeler 

i verdipapirfond og visse andre typer investeringer, livrenter og forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi.

Personer som bor i Norge eller som oppholder seg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av en 12 måneders periode, eller mer enn 270 dager 

i løpet av en 36 måneders periode, anses for å være skattemessig bosatt i Norge. En person kan være skattemessig bosatt i flere land på 

bakgrunn av de respektive lands lover og regler.

Når er en person skattemessig bosatt i et annet land? Vanligvis er skattemessig bosted der hvor du bor eller oppholder deg. Imidlertid har 

hvert enkelt land sine egne regler for hvordan skattemessig bosted fastsettes. Informasjon om reglene for skattemessig bosted i de 

enkelte land finnes på OECDs hjemmeside via følgende link: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-

assistance/tax-residency/#d.en.347760 Dersom det er spørsmål til hvordan skattemessig bosted fastsettes, kontakt en skatterådgiver eller 

et lokalt skattekontor

Egenerklæring for privatpersoner 
Gjelder i relasjon til FATCA og CRS for fysiske personer som er kunde 

i Sandnes Sparebank

Basert på OECDs Common Reporting Standard (CRS), U.S. FATCA, og nasjonal lovgivning, er norske finansinstitusjoner forpliktet til å innhente og rapportere informasjon om 

kontohavers skattemessige bosted til norske skattemyndigheter. Dette for å motvirke skatteundragelse i ulike land. 

Dersom kontohaver er skattemessig bosatt utenfor Norge, og i et land som har signert CRS eller FATCA-avtalen, er Sandnes Sparebank rettslig forpliktet til å formidle 

informasjonen i dette egenerklæringsskjemaet til norske skattemyndigheter og rapportere informasjon om kontohavers finansielle konti på årlig basis. 

Sandnes Sparebank har ikke anledning til å gi skatteråd eller fastsette hvor kontohaver er skattemessig bosatt. Dersom det er spørsmål til hvordan skattemessig bosted 

fastsettes, vennligst ta kontakt med en skatterådgiver eller lokalt skattekontor.

Veiledning og definisjoner
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