FAQ CRS


Vad är CRS?
o CRS står för Common Reporting Standard och är en global standard för automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton. I Sverige regleras bankers skyldigheter
med anledning av CRS i lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid
automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Lagen innebär att svenska
finansiella institut måste inhämta information från sina kunder avseende eventuell
skattskyldighet i annat land/länder. ICA Banken, är som sådant svenskt finansiellt
institut skyldig att följa denna lag. ICA Bankens skyldigheter består av att identifiera
kontohavarens skatterättsliga hemvist, och översända vissa uppgifter till
Skatteverket.
CRS har som syfte, att genom ett automatiskt utbyte av information mellan de
deltagande länderna i CRS-samarbetet, förhindra att kontohavare kringgår skatt med
hjälp av internationella placeringar och depositioner. Reglerna innebär att finansiella
institut är skyldiga att rapportera saldo och upplupen ränta till Skatteverket för de
kunder som är skattskyldiga i andra länder.



Vilka bankkunder omfattas av CRS?
o Alla kunder med skatterättslig hemvist i annat land än Sverige och USA.



Vad innebär CRS?
o CRS innebär att bankerna i Sverige måste fastställa vilka av deras kunder som är
skattskyldiga i något annat land förutom Sverige och USA samt därefter lämna ut
uppgifter om deras kontosaldon till Skatteverket en gång om året. Eftersom CRS har
blivit lag i Sverige, måste ICA Banken följa CRS. Det innebär att samtliga kunder, både
befintliga och nya, måste bekräfta om de har skatterättslig hemvist i ett annat land.
Detta kommer att ske genom att ICA Bankens kunder ska intyga om de är
skattskyldiga i enbart Sverige eller skattskyldiga i andra länder. Kunder som är
skattskyldiga i fler länder än Sverige berörs av CRS. Om ICA Banken bedömer att det
är nödvändigt för att säkerställa kundens uppgifter om skatterättslig hemvist kan ICA
Banken komma att kontakta berörda kunder och be om ytterligare information.



Ersätter CRS andra länders skattelagar?
o Nej, CRS påverkar inte de övriga skattelagar eller andra länders skattelagar som du
måste följa som privatperson.
Vi rekommenderar att du vänder dig till en skatterådgivare om du behöver hjälp med
frågor som rör skattelagstiftning.



Vilka får del av de uppgifter som jag lämnar till banken?
o ICA Banken är skyldig att lämna ut bl.a. kunders namn, adress och
skatteregistreringsnummer, kontonummer och kontosaldon till Skatteverket.



Vad är TIN-nummer?
o TIN är en förkortning för Tax Identification Number, dvs. skatteregistreringsnummer
som du får i landet som du har skatterättslig hemvist i. I Sverige används
personnummer som skatteregisteringsnummer.



Gäller CRS bara ICA Banken?
o Nej, alla finansiella institut i Sverige måste följa CRS.



Hur meddelar jag förändringar gällande medborgarskap, skatterättslig hemvist och TINnummer?
o Genom att uppdatera dina uppgifter i Min profil inloggad på icabanken.se eller i
någon utav våra appar. Beroende på ändringens omfattning kan ICA Banken komma
att begära in dokumentation som styrker förändringen.



Hur sker rapportering till respektive land och hur får jag som kund reda på vad som
rapporterats?
o ICA Banken rapporterar berörda kunders engagemang gällande CRS till Skatteverket,
som i sin tur skickar informationen vidare till skatteverket i respektive land.
o ICA Banken skickar årsbesked för CRS till berörda kunder i samband med att
uppgifterna rapporteras till Skatteverket.



Jag är skattskyldig i annat land än Sverige, hur påverkas jag?
o Genom att du anger dina korrekta uppgifter vid ansökan och/eller via uppdatering av
Min profil kommer ICA Banken att sköta en eventuell rapportering. För övriga
funderingar om CRS eller annan skattelagstiftning så gör vi dig uppmärksam på att vi
på ICA Banken inte kan hjälpa dig med dessa frågor, utan vi rekommenderar att du
vänder dig till en skatterådgivare.



Var kan jag få mer information om CRS?
o På www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/

