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• Förebygga och hindra amerikansk skattesmitning genom konton i länder 
utanför USA 

• Öka kontrolluppgiftsrapportering 

• Tvång genom skattedragning 

 

 



Vad är ett FFI? 

En enhet utanför USA som: 

 

• tar emot insättningar, 

• förvarar andras finansiella tillgångar, 

• främst är verksam inom investeringar eller handlar med värdepapper, 
råvaror eller dylikt, 

eller 
• är ett försäkringsbolag. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Främst = om bruttoinkomsten som hänför sig till investering, och eller handel är minst 50 % av enhetens bruttoinkomst under de tre senaste åren eller så länge enheten har funnits.Undantag – vissa holdingbolag, startupbolag, bolag i likvidation eller kk, hedgingcenter till en icke-finansiell bolagsgrupp eller välgörenhetsorganisation.The organization must not be organized or operated for the benefit of private interests, and no part of a section 501(c)(3) organization's net earnings may inure to the benefit of any private shareholder or individual. If the organization engages in an excess benefit transaction with a person having substantial influence over the organization, an excise tax may be imposed on the person and any organization managers agreeing to the transaction.



Vilka ska KU-rapporteras? 

• US Persons   
Privatpersoner som har deklarationsplikt i USA. Amerikansk medborgare, 
green card eller bosatt i USA. 

• US indicier – US-adress eller telefonnummer, US-födelseort, c/o-adress 
endast, fullmakt till US Person, överföringar till konton i USA. 

Juridiska personer – registrerade i USA. 

• ”Motsträviga” med flera  
FFI:er utan avtal och odokumenterade övriga kunder med indicier – 
rapporteras anonymt i klump 



Hitta US Persons 

• Privatpersoner  
Dokumenteras enligt huvudregel med US-blanketter W-8BEN eller W-9 

Undantag – de krav som uppställts i QI-avtalen som hänvisar till 
penningtvättreglerna. 

 

Sverige – det räcker för svenska kunder/mottagare att id-handling 
kontrolleras, att denna antecknas och kontrolleras mot SPAR-körningar. Har 
pass uppvisats förutsätts vi ha kännedom om födelseort. 



Hitta US Persons, forts 

• Icke undantagna juridiska personer som inte bedriver ”active trade or 
business” och/eller är FFI:er måste deklarera om de har US-delägare 
överstigande 10 %.  

Dessa ägare måste dokumenteras med W-9blankett. 

 

• Det är oklart hur många och hur länge man får ha motsträviga kunder och 
icke-FATCAanslutna FFI:er som kunder för att få behålla avtalet. 



När finns en US-delägare i en trust? 

Direkt eller indirekt intresse, destinatär, i en trust. 

 
Bestämmande av 10 %-tröskeln när det gäller intresse i en utländsk trust: 

• Discretionary beneficial interest (valfria utdelningar): Om värdet som utdelats 
till US Personen under föregående år överstiger 10 % av alla utdelningar 
gjorda under föregående år. 

• Mandatory distributions (obligatoriska utdelningar) – 10 % av värdet på alla 
tillgångar i trusten. 

• Blandat discretionary och mandatory – över 10 % antingen av gjorda 
utdelningar under året eller av trustens tillgångar. 

 

 



Tröskelvärde i trust 

 

En US Person som får discretionary utdelningar ska behandlas 
som en US Person endast om utdelningarna under ett 
kalenderår överstiger 5 000 USD.  

 

En person som får mandatory  eller blandade utdelningar är 
endast en US Person om värdet på dennes andel i trusten 
överstiger 50 000 USD. 

 



Vad måste stiftelsen göra vid utbetalning av medel till destinatär? 

Stiftelsen Betala ut till 
US Person? 

Nej 

Fortsätt ”som vanligt” 

Ja 

Alternativ 1 

Alternativ 2 

Årligt belopp till 
definierad, given, 
förutbestämd,  
samma destinatär 

Enstaka utbetalt 
belopp till destinatär 
som uppfyller  
kriterier för att få medel. 
 

Vad är stiftelsens 
 värde 

Får destinatär mer 
 än 10% av det? 

Är beloppet högre  
 än $ 50 000? 

Nej 

Ja 

Betala ut 

Betala ut + 
Kontroll- 
uppgift 
till IRS 

Får destinatär mer 
än 10% av det som 

delas ut? 

Betala ut 

Nej 
Betala ut 

Ja 
Är beloppet högre   

än $ 5000 ? 

Nej 

Ja 

Betala ut 

Betala ut + 
Kontroll- 
uppgift 
till IRS 

Hypotes: 
 förutsätter att US Person 

är  dokumenterad 



Vilka ska beskattas? 

 

• FFI:er utan avtal och  

• odokumenterade (motsträviga) övriga kunder med indicier. 

 

Skatten är 30 % på inkomster och försäljningsintäkter. 

 



Källskatt och s.k. "Passthru Payment" 

Källskatt 
 ”FDAP-income” - Inkomster 

såsom räntor, utdelning, royalty 
etc. från källor inom USA 
 

 ”Gross proceeds” – inkomster 
från försäljning eller överlåtelse 
av tillgång som kan producera 
ränta eller utdelning från källor 
inom USA 

“Passthru Payment Percentage” 
 Betalningar som inte har US-källor 

beskattas enligt en procentsats som 
beräknas efter FFI:ets andel 
amerikanska tillgångar som beräknas 
en gång per kvartal och publiceras 
offentligt. 
 

 Gäller inte för FFI:er i länder som ingår 
avtal direkt med USA 

Betalningar som kan bli föremål för 
källskatt 30% (inkomster från 2014, 
försäljningar från 2015) 

“Passthru Payment”  
fortfarande oklart 



  

  

30 % skatt på 
försäljningsvinster 

30 % skatt  
på utdelning och ränta  
(istället för 15 % enl. 

skatteavtal och om QI)  

Köper för     90 USD 

Säljer för   100 USD 

Skatt     30 USD (30 % av 100) 

Resultat   - 20 USD 

Slutsats: Om FFI inte uppfyller kraven enligt FATCA bör det inte investera i US-värdepapper 

 Stiftelse investerar i en US-aktie 

Utdelning    100 USD 

Skatt      30 USD (30 % av 100) 

Resultat +   70 USD 

 Utdelningar på US-aktie 

Exempel 



FFI – utan skatt 

Hur undviker ett FFI att 30 % skatt dras? 

• Tillhör  en klass som den amerikanska skattemyndigheten, IRS, bestämt ska 
undantas från skatt enligt FATCA; 

• Ingår ett FATCA-avtal med IRS endera med 

oFull FATCA-skyldighet (“participating FFI”); eller 

o följer bl.a. procedurerna för att fastställa att institutet inte har några “U.S. 
Accounts” eller 

ouppfyller något av de andra kraven för undantag. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
The goal of section 1472 is to find “substantial U.S.owners” of  NFEE entities. “Substantial” means >10% U.S. owners of non-U.S.corporations or partnerships and >10% beneficiaries ofnon-U.S. trusts.



• Enligt regelverket ingår ”trusts” eftersom de primärt engagerar sig i 
investeringar och värdepappershandel.  

 

• Det är oklart om en stiftelse som exempelvis främst förvaltar fast egendom 
eller konst omfattas. 

Är en stiftelse ett FFI? 



Avtal med IRS 

I avtalet åtar FFI:et sig bland annat att:  

•  Aktivt söka efter US Persons  

Identifiera och klassificera kunder/mottagare 

•  Dokumentera dem rätt 

•  Innehålla skatt för ”motsträviga” 

•  Innehålla skatt för andra finansiella företag (och deras kunder), 
som inte tecknat avtal med IRS 

•  Årligen rapportera definierade US Persons, med deras respektive 
tillgångar och inkomster. För motsträviga personer rapporterar 
FFI:et bara hur många de är samt deras sammanlagda tillgångar 
och inkomster. 
 

 



Registered deemed compliant 

Local FFI  
• underkastad sitt lands regelverk 

• ingen näringsverksamhet utanför detta land,  

• inga kontohavare utanför detta land,  

• riktar sig inte till US-kunder,  

• måste kontrolluppgiftsrapportera till sitt hemlands skattemyndighet,  

• minst 98 % av kontohavarna är bosatta i landet (EU= ett land).  

Måste implementera procedurer för att säkerställa att US Persons som inte 
är bosatta i landet, icke-anslutna FFI:er och US-ägda juridiska personer 
hindras att öppna konton, samt leta efter US Persons för konton öppnade 
efter 31/12 2011.  

Alla medlemmar i samma koncern måste  vara registrerade i samma land. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Chief complianceofficer intygar att alla kraven är uppfyllda, FFI:et beviljas deemed-compliantstatus och får ett EIN-nummer av IRS, förnyar ansökan var tredje år, accepterar att meddela IRS om ändring sker.



Certified deemed-compliant 

1. Välgörenhetsorganisationer, endast religiöst, välgörenhets-, 
vetenskapligt, kulturellt, konstnärligt eller utbildningssyfte. 
Skattebefriade i hemlandet, inga andelsägare eller 
medlemmar som är mottagare av inkomster eller avkastning, 
lagarna tillåter inte att en privatperson eller 
ickevälgörenhetsFFI får någon inkomst (utom som 
välgörenhet), vid likvidation och konkurs får egendomen 
endast gå till vissa mottagare. 

2. Endast konton av mindre värden – 50 000 $ max, totalt max 
50 000 000 $ i tillgångar. 

3. Ägardokumenterade FFI:er – en withholding agent tar på sig 
FATCA-ansvaret. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Behöver inte registreras hos IRS



 

Ha kvar? 

Leverantör Vem är kund? Hur klassas kunden? Vad säger FATCA? 

Stiftelse 

Stiftelse 
utan avtal 

Stiftelse 
med avtal 

Att besvara 

KU-rapportering 

Ha kvar? 

Stiftelse m 
FATCA- 
avtal 

Destinatär 

Destinatär 
motsträvig 

Destinatär  
dokumen- 
terad US 

KU-rapportering 
i bulk + 
innehålla skatt 30% 
på US-income 

KU-rapportering 

KU-rapportering 
i bulk + 
innehålla skatt 30% 
på US-income 

Destinatär 

Ej US Person,  
ej odokumenterad 

US  
Stiftelse 

Eget FFI 

Inget 

Inget 

Ha kvar? 
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Joint Statement 

Joint statement i februari 2012 mellan USA och UK, Frankrike, Tyskland, Spanien 
och Italien. Bäddar för bilateral lösning genom dubbelbeskattningsavtal. 
Staterna intygar att FFI:er etablerade inom staten ska  
 identifiera US-konton och  
 att staten ska vidarebefordra kontrolluppgifterna till USA. 
USA medger att  
 FFI:er i anslutna länder inte behöver ingå individuella FATCA-avtal,  
 att kontrolluppgifterna skickas till inhemska myndigheter istället för direkt till IRS, 
 att skatt inte dras på betalningar från USA till FFI:er i de anslutna staterna, 
 att undantagna FFI:er ska identifieras i dubbelbeskattningsavtalen, samt att 
 skicka motsvarande kontrolluppgifter till anslutna staterna. 
 
 
Alla staterna arbetar på att ta fram praktiska och effektiva alternativ till att dra skatt på passthru 
payments samt samarbeta med andra FATCA-stater, OECD och EU om att anpassa FATCA till en 
gemensam modell för automatiskt informationsutbyte, inkluderande utveckling av rapportering och due 
diligence-standarder. 



2016 2015 2014 2013 2017 

Slutlig föreskrift  
IRS 

Innehålla skatt 
på inkomster 

1/1 

Ansökan till IRS 
(2013-01-01--06-30) 

Utökad årlig 
rapportering (mars) 

FATCA-regler börjar 
tillämpas 1/7  

Första rapportering till 
IRS 30/9 

Tidplan 

Samtliga kunder 
Genomgångna 30/6 

Passthru payments 
??? 

Full rapportering  
mars 

Innehålla skatt 
på försäljningar 

1/1 
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