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I henhold til lovgivning Common Reporting Standard (CRS) og Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), er finansielle 
institusjoner som Nordea juridisk pålagt å innhente informasjon om kundenes skattemessig bosted. Nordea ber deg derfor å fylle ut 
dette skjemaet angående skattemessig bosted. Du kan finne instruksjoner på side 2 . Del 1, 2 og 3 er alle obligatoriske. 

Del 1: Opplysninger om kontoinnehaver 

A. Fødselsnummer/D-nummer (11 sifre)

Fullt navn

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

Nåværende adresse

Sted

Land

Del 2: Skattemessig bosted

Postnummer

Telefonnummer 

A. Vennligst oppgi alle land hvor du er skattemessig bossatt. Merk, at du er skattemessig bosatt i minst ett land og kan være skattemessig bosatt
i flere land. Som regel er du skattemessig bosatt i det landet du har din nåværende bostedsadresse.

B. Kryss av en av følgende alternativer for å bekrefte eller avkrefte at du er skattemessig bosatt i USA (se lnstruksjoner del 2A)

Jeg bekrefter at jeg er amerikansk statsborger og/eller skattemessig bosatt i USA og at USA er oppgitt som 

skattemessig bosted i del 2 A ovenfor 

Jeg bekrefter at jeg ikke er amerikansk statsborger og/eller skattemessig bosatt i USA 

Del 3: Erklæring og signatur 

A. Jeg bekrefter herved at opplysningene er korrekte og så langt jeg kan bedømme, nøyaktige og fullstendige. I henhold til lokal lovgivning 
kan opplysningene som er oppgitt i dette skjemaet, bli brukt i forbindelse med rapportering. Kontoinnehaveren samtykker herved i at 
Nordea kan dele opplysningene i denne egenerklæringen med andre selskaper i Nordea-konsernet. Kontoinnehaveren forplikter seg 
til umiddelbart å informere Nordea om eventuelle end ringer i opplysningene som er gitt i dette skjemaet. Kontohaveren bekrefter at et nytt
skjema vil bli send inn innen 30 dager hvis noen av opplysningene i dette skjemaet skulle være uriktige eller ikke gjelde lenger.

Dato (dd mm  åååå )    Navn med blokkbokstaver Signatur 

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. 920058817 MVA (Foretaksregisteret) 
Nordea Bank Abp, Helsingfors, Finland, 2858394-9 (Patent- och registerstyrelsen) 
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Som behandlingsansvarlig behandler Nordea Bank Abp, filial i Norge personopplysninger for å levere de produkter og tjenester som 
er avtalt mellom partene, og til andre formål, for eksempel for å hjelpe deg med din forespørsel og overholde lover og andre forskrifter. 
Hvis du ønsker detaljert informasjon om Nordea Bank Abp, filial i Norge sitt behandling av personopplysninger, kan du se Nordeas 
personvernpolicy, som ligger på Nordeas nettside, eller du kan ta kontakt med Nordea Bank Abp, filial i Norge. Personvernpolicyen 
inneholder informasjon om rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger, for eksempel tilgang til informasjon, 
mulighet til å korrigere informasjon, overføre informasjon fra ett system til et annet, osv.
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