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1 Innledning og sammendrag 
Norge inngikk 15. april 2013 en avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skatteplikten og 

gjennomføring av FATCA med USA (heretter "avtalen"). Stortinget har gitt sitt samtykke til at 

avtalen settes i kraft.  

 

Avtalen medfører at finansielle kontoer som tilhører amerikanske personer skal rapporteres til 

amerikanske myndigheter via norske skattemyndigheter. Finansielle kontoer omfatter 

innskuddskontoer, verdipapirer og livsforsikringer. Rapporteringsplikten for amerikanske 

rapporteringspliktige kontoer etter avtalen overlapper med ligningsloven §§ 5-3, 5-4, 5-5 nr. 3, 5-9 

bokstav a og 5-9 bokstav c. Opplysningsplikten etter ligningsloven § 5-4 og 5-9 bokstav c var ikke 

tilstrekkelig til å oppfylle rapporteringspliktene etter avtalen.  

 

Etter avtalen skal også norske finansielle institusjoner registrere seg hos amerikanske 

skattemyndigheter, gjennomgå og identifisere amerikanske kontohavere, rapportere betalinger til 

ikke-deltakende finansielle institusjoner og medvirke til at den amerikanske FATCA kildeskatten på 

30 prosent trekkes korrekt. 

 

Stortinget har i lov 13. desember 2013 nr. 113 vedtatt endringer i ligningsloven for å gjennomføre 

de forpliktelser som følger av avtalen, og innførte samtidig nye generelle opplysningsplikter på 

finansområdet. Anvendelsesområdet for opplysningspliktene i ligningsloven § 5-4 (finansielle 

instumenter mv.) og § 5-9 bokstav c (innskudd i verdipapirfond) er utvidet for å dekke 

rapporteringsplikter som følger av avtalen og omfatter samtlige kunder. Opplysningsplikt for 

skattyters utenlandske identifikasjonsnummer er presisert i ligningsloven § 5-11. Videre er det gitt 

en egen hjemmel i § 5-12 nr. 4 for å gi forskrifter som gjennomfører avtalen. Forslaget til 

lovendringer ble lagt frem for Stortinget i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 16. Opplysningspliktene 

og pliktene som følger av avtalen må presiseres nærmere i samleforskrift om tredjeparters 

opplysningsplikt 17. september 2013 nr. 1092.  

 

Gjeldende opplysningsplikter etter samleforskriften §§ 5-3, 5-4, 5-5 del D, 5-9 del A og 5-9 del C 

dekker bare delvis de rapporteringsplikter om finansielle kontoer som følger av avtalen. 

Skattedirektoratet foreslår derfor endringer i de relevante bestemmelsene slik at opplysningspliktene 

dekker avtalens rapporteringsplikter.  

 

Opplysningsplikten i ligningsloven § 5-4 om finansinsielle instrumenter og andre finansielle 

produkter og § 5-9 bokstav c om innskudd i investeringsenheter er utvidet og reglene er gjort 

generelle. Skattedirektoratet foreslår derfor at også de gjeldende opplysningsplikter i 

samleforskriften §§ 5-4 og 5-9 C utvides og gjøres generelle. Det foreslås at opplysningsplikten 

etter §§ 5-4 og 5-9 C omfatter flere opplysningspliktige enn det avtalen krever. Direktoratet legger 

ikke opp til at unntakene i vedlegg II tas inn i bestemmelsene. Det legges ikke opp til et 

betydelighetskrav knyttet til omsetningen av finansielle tjenester på 20 prosent for verdipapirforetak 

mv. slik det er i definisjonen av forvaringsinstitusjon. Opplysningsplikten om de nye produktene 

foreslås å omfatte flere opplysninger enn de som skal rapporteres etter avtalen slik at Skatteetaten 

kan nyttiggjøre seg dem på en god måte, for eksempel til forhåndsutfylling av selvangivelser.  
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Innføring av nye opplysningsplikter forutsetter nye tekniske løsninger for innrapportering. Det vil ta 

noe tid å utvikle systemløsninger for de nye opplysningspliktene både for Skatteetaten og for de 

opplysningspliktige. Skattedirektoratet vil derfor legge opp til at rapporteringspliktene etter avtalen 

overholdes ved at opplysningene gis til Skattedirektoratet i en separat rapporteringsløsning. De nye 

opplysningspliktene vil derfor, selv om de er foreslått gjort generelle, i en overgangsperiode bare 

omfatte opplysninger som skal rapporteres til amerikanske skattemyndigheter.  

 

Avtalen medfører at norske finansielle institusjoner må pålegges plikter. Selskaper mv. som kan 

anses som en finansiell institusjon etter avtalen, må derfor avklare om de oppfyller vilkårene for å 

anses som en finansiell institusjon etter avtalen. Selskaper mv. som anses som finansiell institusjon 

skal kort oppsummert: 

 registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter og få tildelt et eget identifikasjonsnummer 

(GIIN) i løpet av 2014, 

 ta uttrekk av saldo eller kontoverdi på alle finansielle kontoer 30. juni 2014, og gå gjennom 

disse kontoene for å identifisere amerikanske kunder, 

 innføre nye rutiner for å identifisere amerikanske kunder ved opprettelse av nye finansielle 

kontoer fra 1. juli 2014, 

 rapportere finansielle kontoer der kontohaver er amerikansk fra inntektsåret 2014, 

 i 2015 og 2016 rapportere samlede betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner, 

 medvirke til at det trekkes korrekt amerikansk kildeskatt på 30 prosent av betalinger med 

amerikansk kilde som videreformidles til finansielle institusjoner som ikke anses å overholde 

FATCA, med mindre den finansielle institusjonen selv har påtatt seg en slik trekkplikt overfor 

amerikanske skattemyndigheter. 

 

Det amerikanske FATCA-regelverket skulle i utgangspunktet gjelde fra 1. januar 2014. Avtalen 

skulle derfor få virkning fra samme tidspunkt og omfatte finansielle kontoer med en verdi på USD 1 

000 000 ved utgangen av 2013. Amerikanske skattemyndigheter varslet imidlertid i notice 13-43 at 

gjennomføring av FATCA er utsatt med seks måneder til 1. juli 2014. Avtalens plikter knyttet til 

inntektsåret 2013 og første halvår 2014 faller derfor bort. De tilsvarende fristreglene i 

samleforskriften vil derfor bli forlenget med 6 måneder fra avtalens tidsfrister. Den nye fristen for å 

gå gjennom finansielle kontoer opprettet før 1. juli 2014 er 30. juni 2016. For kontoer som tilhører 

fysisk person er fristen 30. juni 2015 når kontoverdien overstiger USD 1 000 000. Skattedirektoratet 

legger opp til at opplysninger om amerikanske rapporteringspliktige kontoer for inntektsåret 2014 

skal leveres elektronisk innen 31. mai 2015.  

 

Kapittel 2 inneholder en beskrivelse av hvordan pliktene etter avtalen og de nye 

opplysningspliktene på finansområdet foreslås tatt inn i forskriften. 

 

Forslaget til nye opplysningsplikter på finansområdet er omtalt i kapittel 3. 

 

Forslaget til bestemmelser som gjennomfører avtalens øvrige plikter er omtalt i kapittel 4.  
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Overholdelse og håndhevelse av avtalen er omtalt i kapittel 5, og ikrafttredelse er omtalt under 

kapittel 6. 

 

I kapittel 7 er forslag til endringer i §§ 5-3, 5-4, 5-5 D, 5-9 A, 5-9 C og 5-12 B i samleforskrift om 

tredjeparters opplysningsplikt 17. september 2013 nr. 1092 inntatt.  

 

 

2 Overordnet om forslaget til forskriftsendringer 
Avtalen medfører plikter til å rapportere opplysninger om finansielle kontoer tilhørende 

amerikanske kunder, samt en del andre plikter. Avtalen kan fortolkes på bakgrunn av norsk intern 

rett. Det foreslås derfor at rapporteringspliktene om finansielle kontoer harmoniseres med gjeldende 

opplysningsplikter som er delvis dekkende. En slik tilnærming legger til rette for at avtalens 

rapporteringsplikter om finansielle kontoer både presiseres fullt ut i de norske opplysningspliktene 

og at det unngås rapportering av andre opplysninger enn de som er nødvendige. 

  

Opplysningspliktene i samleforskriften §§ 5-3, 5-5 D og 5-9 A foreslås utvidet slik at avtalen 

oppfylles. Forslaget til nye opplysningsplikter om innskuddskontoer, livsforsikringer og livrenter er 

nærmere omtalt under avsnitt 3.2, 3.5 og 3.6. 

 

Skattedirektoratet foreslår at §§ 5-4 og 5-9 C utvides noe mer enn det som er nødvendig for å 

oppfylle avtalen av hensyn til Skatteetatens eget behov for opplysninger. Forslaget til ny § 5-4 

omfatter noen flere opplysningspliktige enn de som har plikter etter avtalen. Forslaget går også noe 

videre enn finansielle aktiva som holdes på forvaringskonto, og omfatter noen ytterligere 

opplysninger tilknyttet det finansielle instrumentet mv. slik at opplysningene kan nyttiggjøres av 

Skatteetaten på en god måte. Forslaget til ny § 5-4 omfatter noen ytterligere opplysninger tilknyttet 

egenkapital- eller fremmedkapitalinteressene i investeringsenheten, slik at opplysningene kan 

nyttiggjøres av Skatteetaten på en god måte. 

De nye opplysningspliktene vil i første omgang bare gjelde opplysninger som skal rapporteres etter 

avtalen. Det foreslås derfor tatt inn enkelte bestemmelser som begrenser opplysningsplikten i første 

omgang til bare å gjelde de opplysningene som skal utveksles til USA. Disse bestemmelsene vil 

etter hvert bli opphevet uten ny høring. Denne tilnærmingen til gjennomføring av avtalen i forskrift 

har lagt til rette for at avtalens rapporteringsplikter knyttet til finansielle kontoer blir fortolket og 

presisert i tråd med gjeldende norsk skatterett. Forslagene til nye opplysningsplikter på 

verdipapirområdet er nærmere omtalt under avsnitt 3.3 og 3.4.  

 

Skattedirektoratet foreslår at forskriftsbestemmelsene som skal gjennomføre de øvrige plikter som 

følger av avtalen tas inn i § 5-12 B. Bestemmelsene i § 5-12 B foreslås delt inn i tre underkapitler. I 

kapittel 1 er det inntatt bestemmelser om anvendelsesområde og relevante definisjoner, blant annet 

definisjonene av finansielle institusjoner, finansielle kontoer og amerikanske rapporteringspliktige 

kontoer. Det foreslås også en egen omgåelsesbestemmelse.Bestemmelsene om gjennomføring av 

prosedyrer for å identifisere rapporteringspliktige amerikanske kontoer og ikke-deltakende 

finansielle institusjoner foreslås inntatt i kapitel 2. Bestemmelsene om registrering hos amerikanske 

skattemyndigheter, rapportering av betalinger, samt pliktene knyttet til trekk av amerikansk 
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kildeskatt foreslås tatt inn i et nytt kapittel 3. Kapitlene er søkt utformet så enkelt som mulig og på 

en slik måte at de uttømmende angir de plikter som følger av avtalen, selv om det også vil være 

behov for presiseringer i rettledning. Forslagene er nærmere omtalt nedenfor under kapittel 4.  

  

Det antas at regelverket vil bli anvendt av ulike aktører med ulik kompetanse og kunnskap om 

FATCA. Noen er profesjonelle tjenesteytere og parter som er godt kjent med FATCA og de IGA-

avtalene som USA inngår med andre land. Andre er mindre institusjoner som har begrenset 

kapasitet til å sette seg inn i disse avtalene. For at forskriftene skal være mest mulig tilgjengelig, er 

mye av avtalens komplekse formuleringer forenklet og mange begreper utelatt uten at de materielle 

pliktene som følger av avtalen er endret.  

 

I avtalens norske oversettelse er "Financial Institution" oversatt med "Finansinstitusjon". Dette er en 

uheldig oversettelse, siden begrepet "finansinstitusjon" er et innarbeidet norsk begrep definert i 

finansieringsvirksomhetsloven § 1-3. Direktoratet er klar over at ulike definisjoner av samme 

begrep medfører en risiko for at begrepene blandes sammen og brukes feil. Representanter for 

finansnæringen har foreslått at begrepet byttes ut med "finansiell institusjon" som gis en definert 

betydning i forskriften. I forslaget er avtalens begrep "finansinstitusjon" erstattet med "finansiell 

institusjon", og klart definert i § 5-12 B. 

 

En praktisk viktig del av FATCA-avtalen er de konkrete plikter som rapporteringspliktige 

finansielle institusjoner pålegges å utføre for å identifisere amerikanske rapporteringspliktige 

kontoer og kontoer som tilhører ikke-deltakende finansielle institusjoner. Disse pliktene fremgår av 

avtalens vedlegg I. Pliktene etter vedlegg I til avtalen foreslås gjennomført i samleforskriften § 5-

12-10 til § 5-12-16. Definisjoner og avgrensninger som er sentrale for å gjennomføre prosedyrene 

er tatt direkte inn i forskriftsteksten, mens særlige bestemmelser om dokumentasjonskrav som 

følger av avtalen er generelt utformet og må derfor utdypes i rettledning.  

 

Avtalen åpner for at Norge kan tillate finansielle institusjoner innen visse rammer å gjennomføre 

prosedyrer som avviker fra de prosedyrene som følger direkte av avtalen, jf. artikkel 1 bokstav C i 

vedlegg I. Skattedirektoratet er kjent med at en del internasjonale konsern vil samordne sitt arbeid 

med å overholde FATCA. Skattedirektoratet foreslår derfor en unntaksbestemmelse i § 5-12 B som 

på visse vilkår tillater slike konsern å gjennomføre prosedyrer som fraviker de norske 

bestemmelsene om gjennomføring av prosedyrer.  

 

For at amerikanske skattemyndigheter og andre institusjoner skal identifisere de institusjoner som 

anses å overholde FATCA, må finansielle institusjoner registrere seg hos amerikanske 

skattemyndigheter og bli tildelt et globalt identifikasjonsnummer (GIIN). Norske finansielle 

institusjoner som ikke fremkommer på en amerikansk liste over finansielle institusjoner som har 

registrert seg før 1. januar 2015 vil bli gjenstand for amerikansk kildeskatt til de er registrert på 

denne listen. 

 

Det er mange detaljer i avtalen og i gjennomføring av forskriften som ikke er inngåene beskrevet i 

dette forslaget. Skattedirektoratet har gått i dialog med representanter for finansnæringen for å 

diskutere forslag til forskriftsendringer i forkant av at dette forslaget er sendt ut på høring. Disse 
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representantene har vært særlig tydelige på at det er viktig at regelverket i første omgang ikke 

pålegger ytterligere byrder ut over det som følger direkte av avtalen. De har også fremhevet at 

avtalen må forstås i en norsk kontekst og med norske begreper. Videre har det vært fremhevet at 

finansielle institusjoner etablert i flere land må kunne samordne sin overholdelse av FATCA over 

landegrensene. Direktoratet tar sikte på å fortsette dialogen med representanter for finansnæringen, 

og utarbeide retningslinjer til regelverket som er praktikable i det norske markedet og på linje med 

tilsvarende regelverk i andre land. 

 

 

3 Nye opplysningsplikter på finansområdet 

3.1 Innledning 

Norske finansielle institusjoner skal etter avtalen rapportere en del definerte opplysninger om 

finansielle kontoer som er identifisert som amerikanske rapporteringspliktige kontoer. Det er derfor 

sentralt hvilke kontoer avtalen får anvendelse på. Begrepet finansiell konto foreslås definert i § 5-

12-8 fjerde ledd som:  

a. innskuddskonto som er opplysningspliktig etter ligningsloven § 5-3, 

b. finansielt instrument eller finansielt produkt som holdes på konto og er 

opplysningspliktig etter ligningsloven § 5-4, 

c. egenkapital- og fremmedkapitalinteresser i investeringsenheter som er 

opplysningspliktig etter ligningsloven § 5-9 bokstav c,  

d. livrentekontrakt og livsforsikringsavtale med gjenkjøpsverdi som er opplysningspliktig 

etter ligningsloven § 5-5 nr. 3 og § 5-9 bokstav a. 

 

Etter avtalen er de opplysningspliktige angitt uavhengig av den rapporteringspliktige kontotypen. 

Etter ligningsloven er kretsen av opplysningspliktige angitt i tilknytning til hvert 

opplysningspliktige produkt, i en del tilfeller også med en generell sekkekategori. Slike 

sekkekategorier vil også omfatte de opplysningspliktige finansielle institusjonene, slik at det ikke er 

nødvendig å ta de særskilt inn i angivelsene av de opplysningspliktige. 

 

Gjeldende opplysningsplikter om innskuddskontoer, innskudd i verdipapirfond og livsforsikringer 

og livrentekontrakter er i stor grad tilstrekkelige for å oppfylle avtalens rapporteringsplikter. 

Avtalen forutsetter imidlertid opplysningsplikt for følgende opplysninger som ikke gis i dag: 

 Oppgavegivers globale identifikasjonsnummer utstedt av amerikanske skattemyndigheter 

(GIIN) 

 Dersom kontohaver er en juridisk person som er av passiv karakter, skal reell rettighetshaver 

som er skattepliktig til USA rapporteres som kontohaver i tillegg til den juridiske personen 

 Kontohavers amerikanske identifikasjonsnummer 

 

For at tilsvarende opplysninger skal kunne rapporteres og utveksles til andre land, foreslås det i 

forskriften at utstederlandets landkode skal rapporteres i tilknytning til utenlandsk 

identfikasjonsnummer for alle finansielle kontoer. Det foreslås også at oppgavegiver skal angi 
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landkode for de land kontoen er identifisert rapporteringspliktig til etter gjennomføring av avtalens 

aktsomhetsprosedyrer. Det foreslås i disse bestemmelsene tatt inn en henvisning til forslaget til 

prosedyrenes gjennomføringsbestemmelser i forskriften §§ 5-12-10 til 5-12-15 for å unngå tvil om 

at det følger undersøkelsesplikter om hvor kontohaver er skattepliktig, direkte av 

opplysningspliktsbestemmelsene.  

 

De nye opplysningspliktene som foreslås i § 5-9 C pålegger ikke plikter på andre produkter enn de 

som er omfattet av avtalen. Det skal imidlertid gis flere opplysninger om de relevante produktene 

enn det som følger av avtalen, slik at favner ikke anvendelsesområdet for de nye 

opplysningspliktene videre når det gjelder hvilke produkter som omfattes enn opplysningsplikten 

etter avtalen slik at Skatteetaten kan utnytte de nye opplysningene på en effektiv måte, for eksempel 

til forhåndsutfylling av selvangivelse.  

 

Forslaget til nye bestemmelser som presiserer opplysningsplikten etter ligningsloven § 5-4 går noe 

lenger enn anvendelsesområdet til avtalen. Dette er begrunnet i Skatteetatens behov for flere 

opplysninger på finansområdet. For det første foreslås det at de opplysningspliktige angis med en 

generell sekkebestemmelse. Denne bestemmelsen vil både omfatte selskaper mv. som ikke 

oppfyller betydelighetskravet i definisjonen av forvaringsinstitusjon. 

 

Det foreslås at finansielle institusjoner som er unntatt fra pliktene i vedlegg II til avtalen vil 

omfattes av opplysningspliktene etter både §§ 5-4 og 5-9 C. Direktoratet er av den oppfatning at det 

vil være svært uheldig om de nye opplysningene uthules ut fra avtalens anvendelsesområde. Dette 

vil medføre at Skatteetaten ikke får alle de nødvendige opplysningene, og at det kan oppstå uheldige 

sideeffekter om kundeopplysninger ikke blir rapportert fra samtlige aktører som opererer i det 

samme markedet. Begrunnelsen for unntak etter vedlegg II er nært knyttet opp mot at det er 

finansielle institusjoner som utgjør en liten risiko for amerikansk skatteunndragelse. Det er lite 

heldig å pålegge byrdene i avtalen på finansielle institusjoner som i liten grad operer i det 

internasjonale finansmarkedet og yter tjenester til amerikanske kunder. Dette tilsier ikke at 

unntakene også bør gjelde opplysningsplikter om norske kunder. Dette er særlig tydelig for 

kategorien små finansinstitusjoner med lokal kundebase, der et av vilkårene for å være unntatt fra 

rapporteringsplikt etter avtalen er at den finansielle institusjonen rapporterer opplysninger til norske 

skattemyndigheter eller trekker norsk kildeskatt.  

 

Det er forutsatt i Prop. 1 LS (2013-2014) s 238 at endringene skal iverksettes gradvis. Det legges 

opp til en overgangsperiode med separat rapportering av opplysninger som er rapporteringspliktige 

etter avtalen. Endringer i de generelle opplysningsplikter vil tidligst bli iverksatt fra inntektsåret 

2015 med rapportering i 2016. 

 

De første opplysningene om amerikanske rapporteringspliktige kontoer skal utveksles til 

amerikanske skattemyndigheter innen 30. september 2015. Det legges opp til at disse opplysningene 

skal leveres til Skattedirektoratet innen 31. mai 2015. Det foreslås en egen bestemmelse om 

levering av opplysninger om amerikanske rappporteringspliktige kontoer som gir Skattedirektoratet 

adgang til å bestemme format og leveringsfrist, i tråd med andre leveringsbestemmelser i kapittel 5. 

Det vises til § 5-12-20. 



 2013/406384   Side 10 av 68 
 

  

3.2 Innskuddskontoer – samleforskriften § 5-3 

3.2.1 Innskuddskonto etter avtalen 

Avtalens definisjon av  innskuddskonto omfatter etter artikkel 1 punkt 1 bokstav t) enhver drifts-, 

sjekk-, spare-, tidsinnskudds- eller foliokonto. I tillegg enhver annen konto som er dokumentert ved 

banksertifikat, bankbok, investeringsbevis, sparebevis eller annet liknende instrument gitt og 

opprettholdt av en finansielle institusjon som ledd i ordinær bankvirksomhet eller lignende 

virksomhet. Innskuddskonto omfatter også garanterte investeringskontrakter og lignende avtaler 

inngått av forsikringsselskaper hvor det inngås avtale om å betale eller kreditere rente på beløpet.      

 

Det fremgår av vedlegg II til avtalen III B at Boligsparing for ungdom er et fritatt produkt som ikke 

omfattes av avtalens anvendelsesområde. 

 

Etter avtalen skal det gis følgende opplysninger i tilknytning til en innskuddskonto: 

 Navn, adresse og amerikansk identifikasjonsnummer (eventuelt fødselsdato) for hver 

kontohaver som er en amerikansk person (herunder reell rettighetshaver), 

 Kontonummer, 

 Den finansielle institusjonens navn og globale identifikasjonsnummer (GIIN), 

 Kontosaldo ved utgangen av inntektsåret, eventuelt saldo umiddelbart før avvikling når 

kontoen er avviklet i løpet av inntektsåret, 

 Brutto rentebeløp betalt eller kreditert kontoen i løpet av innteksåret. 

 

3.2.2 Generelt om endringene i § 5-3 

Samleforskriften § 5-3 om fordringer og gjeld mv. omhandler opplysningssplikten for 

innskuddskonti og lånekonti, og omfatter bestemmelser om hvem som oppgavepliktig, 

oppgavepliktens omfang, innholdet i oppgave over innskudds- og utlånskonto. Det fremgår av § 5-

3-1 at opplysningsplikten etter § 5-3 påligger "[b]anker, forsikringsselskaper (...) og andre som har 

penger til forvaltning, eller som driver utlånsvirksomhet eller låneformidling som næring". 

Direktoratet legger til grunn at kretsen av opplysningspliktige etter § 5-3 er videre enn det som 

følger av avtalen, slik at det ikke er nødvendige å endre ordlyden.  

 

Gjeldende opplysningsplikter i tilknytning til innskuddskonti omfatter saldo og tidfestede renter. det 

fremgår av avtalen at beløpene i artikkel 2 kan fastsettes i tråd med norske regler, jf. artikkel 3 

punkt 1 i avtalen.  

 

Etter avtalen skal kontosaldo umiddelbart før avslutning av konto rapporteres når kontoen er en 

amerikansk rapporteringspliktig konto. Det fremgår av forskriften at slike opplysninger skal gis, 

men de innrapporteres ikke i praksis. Direktoratet foreslår derfor å presisere plikten til å gjelde 

amerikanske rapporteringspliktige kontoer.  
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Når det er flere personer som er kontohavere, skal kontoen etter avtalen rapporteres med full 

kontosaldo på alle amerikanske personer. Etter gjeldende systemer blir kontoen bare rapportert på 

én kontoeier. Kretsen av kontohavere må utvides fra bare å omfatte eiere og disponenter, til også å 

omfatte reelle rettighetshavere som er amerikanske personer når kontohaver er en juridisk person 

som driver passiv virksomhet. 

 

 

3.2.3 Merknader til de enkelte bestemmelsene i § 5-3 

 

Til § 5-3-2 

Etter avtalen omfatter innskuddskonto også garanterte investeringskontrakter og lignende avtaler 

inngått av forsikringsselskaper hvor det inngås avtale om å betale eller kreditere rente på beløpet. 

Finansdepartementet har lagt til grunn at slike opplysninger er omfattet av opplysningsplikten, jf. 

Prop. 1 LS (2012-13) avsnitt 16.3. Det foreslås presisert i § 5-3-2 at slike kontrakter anses som 

innskudd. 

 

Til § 5-3-3 nr. 2 

Etter gjeldende bestemmelser nr. 2 skal det gis opplysninger om innskyter og eventuelt disponent. 

Avtalen forutsetter innrapportering av opplysninger om samtlige amerikanske kontohavere, 

herunder også reelle rettighetshavere. Det foreslås derfor at opplysningsplikten utvides til å omfatte 

reelle rettighetshavere identifisert etter §§ 5-12-12 til 5-12-15 i tillegg til innskytere, og disponenter.  

 

Etter gjeldende forskrift nr. 3 er det et krav om at disponentens fødselsnummer (eller 

organisasjonsnummer) oppgis når kontoeiers fødselsnummer (eller organisasjonsnummer) ikke er 

oppgitt. Det er gitt et unntak fra dette kravet for de tilfeller disponentforholdet er opprettet før 1992 

og oppgavegiver ikke er i besittelse av disponentens fødselsnummer (eller organisasjonsnummer). 

Det foreslås at presiseringen av unntaket for disponentforhold fra før 1992 tas ut. 

 

Skattedirektoratet foreslår at bestemmelsene om identifikasjon av innskyter, disponent og reell 

rettighetshaver samles i ny nr. 2. 

 

Videre foreslås det presisert at adresseopplysningene skal inneholde landkode.  

 

Til § 5-3-3 nr. 3  

Etter avtalen skal kontohaver identifiseres med amerikansk identifikasjonsnummer. Det foreslås 

derfor tatt inn en bestemmelse om rapporteringsplikt for innskyters, disponents og reell 

rettighetshavers utenlandske identifikasjonsnummer, samt utstederlandets landkode. Reglene om 

når amerikansk identifikasjonsnummer skal innhentes fremgår av §§ 5-12-10 til 5-12-15. 

 

Til § 5-3-3 nr. 4 

For at Skattedirektoratet skal kunne identifisere og utveksle opplysninger om amerikanske 

rapporteringspliktige kontoer til amerikanske myndigheter, må kontoopplysningene merkes med 
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amerikansk landkode. Tilsvarende vil gjelde for rapportering og utveksling til andre land. Det 

foreslås derfor en bestemmelse om at rapporteringspliktige kontoer skal merkes med landkode. 

 

Til § 5-3-3 nr. 6 

Det foreslås presisert at for innskuddskonti som anses som amerikanske rapporteringspliktige 

kontoer skal det gis opplysninger om innestående umiddelbart før avvikling når kontoforholdet er 

avviklet i løpet av inntektsåret. 

 

Til § 5-3-3 nr. 8 

Det foreslås at oppgavegiver skal identifiseres med navn, organisasjonsnummer og globalt 

identifikasjonsnummer (GIIN) når slikt identifikasjonsnummer er tildelt av amerikanske 

skattemyndigheter, jf. § 5-12-8 sjette ledd. Direktoratet tildeler ikke lenger egne 

oppgavegivernummer og dette alternativet foreslås derfor tatt ut. 

 

Til § 5-3-4 nr. 6 

Direktoratet tildeler ikke lenger egne oppgavegivernummer og dette alternativet foreslås derfor tatt 

ut. 

 

 

3.3 Forvaringskontoer – samleforskriften § 5-4 

3.3.1 Forvaringskontoer etter avtalen 

Etter avtalen artikkel 1 punkt 1 bokstav u) er en forvaringskonto en konto som innehar et hvilket 

som helst finansielt instrument eller en hvilken som helst finansiell kontrakt inneholdt for 

investeringsformål. Som eksempler nevnes blant annet aksjer, obligasjoner og andre gjeldsbevis, 

derivater og valuta- eller råvaretransaksjoner. I de tilfeller en forsikringsavtale eller en 

livrentekontrakt holdes som en eiendel på en forvaringskonto, er dette også omfattet av 

rapporteringsplikten for forvaringskontoer. 

 

Det skal gis følgende opplysninger om forvaringskontoer: 

 Navn, adresse og amerikansk identifikasjonsnummer (eventuelt fødselsdato) for hver 

kontohaver som er en amerikansk person (herunder reell rettighetshaver), 

 Kontonummer eller annen funksjonell ekvivalent, 

 Den finansielle institusjonens navn og globale identifikasjonsnummer (GIIN), 

 Kontosaldo ved utgangen av inntektsåret, eventuelt saldo umiddelbart før avvikling når 

kontoen er avviklet i løpet av inntektsåret, 

 Samlet brutto rentebeløp, utbyttebeløp og samlet bruttobeløp i form av annen inntekt 

generert med hensyn til aktivaene som er innestående på kontoen, betalt eller kreditert 

kontoen i løpet av innteksåret, 

 Samlet bruttoproveny fra salg eller innløsning av eiendeler betalt eller kreditert kontoen, 

når den finansielle institusjonen opptrådte som representant for kontohaver. 
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Det fremgår av vedlegg II til avtalen at verdipapirregistre ikke skal anses å holde 

rapporteringspliktige kontoer for verdipapirer registrert i verdipapirregisteret som 

føres av en kontofører. Skattedirektoratet antar at de foreslåtte utvidelsene av opplysningspliktene 

ikke fører til nye plikter for verdipapirregistre, slik at det ikke er nødvendig å foreslå egne 

bestemmelser som begrenser opplysningspliktene for verdipapirregistre. 

 

3.3.2 Generelt om endringsforslagene 

Etter gjeldende bestemmelser skal verdipapirregister ukrevet gi opplysninger vedrørende finansielle 

instrumenter registrert i verdipapirregister, se gjeldende samleforskrift § 5-4. Oppgavene skal vise 

den enkelte investors samlede beholdning av og årlig avkastning på finansielle instrumenter. Det 

skal også gis opplysninger om registrerte transaksjoner og andre forhold som kan få betydning for 

skattleggingen av den enkelte investor. Det er gitt egne bestemmelser om hvilke opplysninger som 

skal gis for henholdsvis aksjer, andre finansielle instrumenter og ved utlån av verdipapirer. 

 

De nye opplysningspliktene i ligningsloven § 5-4 er ment å dekke avtalens rapporteringsplikter 

knyttet til forvaringskontoer. Det er også gitt tilsvarende opplysningsplikter som dekker norske 

skattemyndigheters behov for opplysninger for fastsetting av riktig skatt og utveksling av 

opplysninger til andre land enn USA, jf. Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 16.3.4 og 16.4.4.  

 

Endringene gjelder både hvem som pålegges opplysningsplikt om finansielle instrumenter mv og 

hva som skal rapporteres, og krever at det gjennomføres materielle endringer i samleforskriften § 5-

4. Dette gjelder særlig kapittel 1 om anvendelsesområdet, både når det gjelder hvem som er 

opplysningspliktig og hvilke finansielle aktiva det skal gis opplysninger om. Det er også foreslått 

materielle endringer i kapittel 2 når det gjelder hvilke opplysninger som skal gis om de enkelte 

finansielle instrumenter mv. Det er samtidig foreslått enkelte strukturelle endringer i forskriften. 

Dette gjelder i hovedsak forslag om samordning av bestemmelser som gjelder identifikasjon av 

kontohaver, det finansielle aktiva og oppgavegiver, som tidligere var gjentatt under hver 

hovedkategori i forskriften. Det er også foretatt enkelte materielle endringer om hvilke 

identifikasjonsopplysninger som skal gis. 

 

 

Hvem som omfattes av opplysningsplikten 

Skattedirektoratet foreslår å endre forskriftens virkeområde angitt i § 5-4-1 slik at den samsvarer 

med lovens angivelse av opplysningspliktige. Nye kategorier av opplysningspliktige er 

"verdipapirforetak" og "andre som ledd i sin forretningsvirksomhet tar del i forvaltningen eller 

omsetningen av finansielle instrumenter eller andre finansielle produkter for andres regning". Som 

verdipapirforetak regnes foretak som yter investeringstjenester definert i verdipapirhandelloven § 2-

1 første ledd. Slike tjenester kan bare ytes av foretak med konsesjon etter verdipapirhandelloven § 

9-1. Det fremgår av forarbeidene at slike foretak vil være i kjerneområdet for opplysningsplikten. 

Aktører som ikke er omfattet av konsesjonsplikten i verdipapirhandelloven § 9-1 kan likevel være 

opplysningspliktig fordi de omfattes av samlekategorien i forslag til endringer i ligningsloven § 5-4 

nr 1 bokstav c. Dette kan eksempelvis være foretak som tar del i forvaltningen eller omsetningen av 

finansielle aktiva som ikke er finansielle instrumenter, for eksempel valutatransaksjoner.  
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Skattedirektoratet foreslår at en adgang til begrensning av opplysningsplikten inntas i ny § 5-4-1 

fjerde ledd, og at tilsvarende bestemmelser i gjeldende forskrifts §§ 5-4-3 til 5-4-7 oppheves. Dette 

innebærer at opplysningsplikten kan begrenses både når det gjelder hvem og hva slags opplysninger 

som skal anses som opplysningspliktig etter forskriften. Det er forutsatt i lovforarbeidene at de nye 

opplysningspliktene skal innføres gradvis. Skattedirektoratet foreslår derfor en midlertidig 

avgrensning av opplysningsplikten i § 5-4-1 femte ledd.  

Hvilke finansielle aktiva det skal gis opplysninger om 

Opplysningsplikten etter ligningsloven § 5-4 gjelder finansielle instrumenter og andre finansielle 

produkter. Skattedirektoratet foreslår å endre forskriftens virkeområde i § 5-4-1 til å omfatte både 

finansielle instrumenter og finansielle produkter slik at opplysningsplikten stemmer overens med 

ordlyden i loven. Det er i lovforarbeidene lagt til grunn at den nye ordlyden er ment å dekke alle 

typer finansielle aktiva som kan holdes gjennom en forvaringskonto, slik dette er definert i avtalen. 

Dette er ikke klart avgrenset, men vil blant annet omfatte omsettelige verdipapirer, 

verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter, derivater, valuta- og råvaretransaksjoner. 

Dersom forsikrings- og livrentekontrakter holdes på forvaringskonto, skal også slike kontrakter 

rapporteres etter § 5-4.  

Etter avtalen er rapporteringsplikten for forvaringskonto avgrenset til finansielle instrumenter og 

finansielle kontrakter som er "inneholdt for investeringsformål", jf. avtalen artikkel 1 punkt 1 

bokstav u).Finans Norge har i sitt høringssvar til ligningsloven § 5-4, sitert i Prop. 1 LS (2013-

2014) s 229, uttalt at formuleringen kan fremstå som at kontohavers formål med avtalen skal ha 

avgjørende betydning for rapporteringsplikten etter avtalen, ved at rapporteringsplikten ikke 

omfatter finansielle instrumenter mv. som er ervervet for sikringsformål. Finans Norge påpekte at 

det kan være vanskelig for den rapporteringspliktige å vite hvilket formål investoren har med den 

enkelte investering.  

Skattedirektoratet foreslår å avgrense opplysningsplikten til finansielle instrumenter og andre 

finansielle produkter som er "egnet for investeringsformål", jf. forslag til forskrift § 5-4-1 andre 

ledd første setning. Forslaget innebærer at finansielle instrumenter og finansielle produkter som er 

ervervet i sikringsøyemed vil omfattes av opplysningsplikten.  

Opplysningspliktige finansielle produkter er vidt angitt, og omfatter blant annet råvaretransaksjoner. 

Opplysningsplikten for finansielle instrumenter og andre finansielle produkter må imidlertid 

avgrenses mot erverv av rettigheter som ikke har en finansiell karakter. For eksempel vil ordinære 

transaksjoner i råvarer, eksempelvis kull, olje og elektrisk kraft falle utenfor når de handles med 

sikte på levering.Terminkontrakter på olje hvor det avtales oppgjør ved differanseavregning og ikke 

levering av råvaren ved kontraktenes utløp, vil være omfattet av opplysningsplikten. 

Skattedirektoratet antar at også elsertifikater, klimakvoter og opprinnelsesgarantier kan være egnet 

for investeringsformål og dermed anses som opplysningspliktige finansielle produkter. 

Skattedirektoratet legger forøvrig til grunn at alle finansielle instrumenter etter 

verdipapirhandelloven § 2-2 anses som egnet til investeringsformål. 

Hvilke opplysninger som er omfattet 
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Dagens opplysningsplikter om finansielle instrumenter som påligger verdipapirregistre er angitt på 

produktnivå. Dette gjør at aksjeopplysninger fra blant annet verdipapirregistre kan forhåndsutfylles 

med ligningsverdi, utbytte og gevinst/tap på selvangivelsen. For at et finansielt instrument eller 

finansielt produkt skal være rapporteringspliktig etter avtalen, er det en forutsetning at det 

finansielle instrumentet eller produktet holdes gjennom et kontoforhold ("forvaringskonto"). 

Ligningsloven § 5-4 er utvidet slik at den dekker både skattemyndighetenes behov for opplysninger 

og rapporteringspliktene om forvaringskontoer som følger av avtalen, jf. Prop. 1 LS (2013-14).  

Det foreslås presisert i definisjonen av finansiell konto at forvaringskonto omfatter finansielle 

instrumenter og produkter som er opplysningspliktige etter § 5-4 og "som holdes på en konto", jf.   

§ 5-12-8 fjerde ledd bokstav b. Forslaget til presisering av opplysningspliktene etter ligningsloven § 

5-4 er på denne bakgrunn utformet for å dekke skattemyndighetenes behov for opplysninger og 

rapporteringspliktene om forvaringskontoer som følger av avtalen.  

 

Skattedirektoratet antar at forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og livrentekontrakter normalt ikke 

holdes på en forvaringskonto av norske finansielle institusjoner, og derfor ikke vil omfattes av 

bestemmelsens anvendelsesområde. Slike produkter skal derfor normalt rapporteres direkte av 

livsforsikringsselskapet etter ligningsloven § 5-9 bokstav a og f, og ikke etter § 5-4.   

Hva som skal anses som et kontoforhold skal etter avtalen tolkes vidt og kan omfatte aktiva eller 

forpliktelser som normalt ikke omtales som kontoforhold etter gjeldende rett, jf Prop. 1 LS (2013-

2014) s 233. I forarbeidene er blant annet følgende kundeforhold omtalt som omfattet av 

opplysningsplikten: 

 forvalterkontoer der institusjonen opptrer som forvalter og fremstår utad som eier av 

finansielle instrumenter og andre finansielle produkter 

 depottjenester, herunder kontofører i verdipapirsentral 

 transaksjoner der verdipapirforetaket handler i kraft av fullmakt til å belaste kundens 

verdipapirkonto 

 kontraktsforhold, feks OTC-derivater 

 

Opplysningsplikten forutsetter ikke at det foreligger et direkte kundeforhold mellom den 

opplysningspliktige og den som etter aktsomhetsprosedyrene skal identifiseres som kontohaver, jf 

Prop 1 LS (2013-14) s 233. Dette innebærer at opplysningsplikten også kan omfatte 

bankenforliggende eiere, for eksempel der disse er identifisert som reelle rettighetshavere etter 

prosedyrene i forslag til ny §§ 5-12-12 fjerde ledd og 5-12-13 fjerde ledd.  

Levering av kontrolloppgaver 

Når det gjelder angivelse av hvilke opplysninger som skal gis i kontrolloppgavene, er både 

forskriftens struktur og det materielle innhold foreslått endret.  

 

Krav til identifikasjon av kontohaver, det finansielle instrument eller finansielle produkt samt 

oppgavegiver, er i samleforskriften angitt i flere bestemmelser. For å forenkle forskriftens struktur 

foreslås at alle krav til slik identifikasjon samles i en felles bestemmelse i ny § 5-4-3. Det foreslås i 

den forbindelse enkelte endringer, både for å tilpasse reglene til nye opplysningspliktige og for å 
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gjennomføre materielle endringer  i opplysningsplikten som følge av avtalen. Sentrale endringer for 

å oppfylle avtalen er krav om angivelse av: 

 utenlandsk identifikasjonsnummer og utstederlandets landkode, jf. bokstav f, 

 oppgavegivers globale identifikasjonsnummer (GIIN), jf bokstav k. 

 

Opplysningspliktens innhold, angitt i §§ 5-4-3 til 5-4-8, er basert på gjeldende 

forskriftsbestemmelser om beholdnings- og transaksjonsrapportering.  

 

Plikten til å gi opplysninger om beholdningsoppgaver og transaksjonsoppgaver er i samleforskriften 

kapittel 2 inndelt i kategoriene "Aksjer", jf. § 5-4-3  og "Andre finansielle instrumenter", jf. § 5-4-4 

til § 5-4-6. Forslaget om utvidelse av forskriftens anvendelsesområde vil medføre at det skal 

rapporteres beholdnings- og transaksjonsopplysninger for flere finansielle aktiva enn etter gjeldende 

rett.  Skattedirektoratet foreslår derfor at opplysningsplikten for de finansielle aktiva inndeles i fire 

bestemmelser: 

 Aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer som kan likestilles med slike instrumenter, 

jf. ny § 5-4-4 

 Obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter, jf. ny § 5-4-5 

 Opsjoner, terminer og andre derivatkontrakter, jf. ny § 5-4-6 

 Andre finansielle instrumenter og finansielle produkter, jf. ny § 5-4-7 

 

Bestemmelsene i §§ 5-4-4 og 5-4-5 er i stor grad en videreføring av gjeldende opplysningsplikt for 

verdipapirregistre. Anvendelsesområdet er imidlertid utvidet ved at flere aktører er omfattet av 

opplysningsplikten enn tidligere. Dette medfører at det kan være aktuelt å frita enkelte 

oppgavegivere fra noen av pliktene som følger av bestemmelsene, jf forslag til § 5-4-1 fjerde ledd, 

eksempelvis der opplysningene typisk kan leveres av et verdipapirregister men hvor kontofører eller 

megler ikke har tilgang på tilsvarende opplysninger. 

 

Etter gjeldende rett er det plikt til å gi opplysninger om opsjoner, terminer eller andre 

derivatkontrakter dersom kontraktene er registrert i en verdipapirsentral, jf samleforskriften §§ 5-4-

4 – 5-4-6. Skattedirektoratet foreslår at det angis egne bestemmelser i § 5-4-6 om 

opplysningsplikten for derivater. Etter lovforslaget gjelder opplysningsplikten også kontrakter som 

ikke er registrert i verdipapirsentral, jf Prop 1 LS (2013-2014) s 233.  

 

I tillegg er regler om opplysningspliktens innhold ved utlån av verdipapirer videreført i § 5-4-8, 

med enkelte endringer.  

 

 

3.3.3 Merknader til de enkelte bestemmelsene i § 5-4 

 

Kapittel 1 Anvendelsesområde 
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§ 5-4-1 første ledd 

Bestemmelsen foreslås endret slik at det samsvarer med lovens angivelse av de opplysningspliktige.  

 

§ 5-4-1 andre ledd 

Virkeområdet er i tråd med lovens ordlyd utvidet med andre finansielle produkter. I tillegg foreslås 

at opplysningsplikten avgrenses til produkter "som er egnet for investeringsformål". 

 

§5-4-1 fjerde ledd 

Det foreslås at Skattedirektoratet kan begrense opplysningsplikten. Tilsvarende bestemmelser i 

gjeldende §§ 5-4-3 til 5-4-7 foreslås opphevet. 

 

§ 5-4-1 femte ledd 

Det er forutsatt i lovforarbeidene at de nye opplysningspliktene skal innføres gradvis. 

Bestemmelsen er tatt inn som en midlertidig avgrensning av opplysningsplikten. 

 

§ 5-4-2 tredje ledd 

Verdipapirnummer er anvendt som en samlebetegnelse på hvordan det finansielle instrument eller 

finansielle produkt skal identifiseres ved levering av kontrollopplysninger etter §§ 5-4-4 til 5-4-7.  

 

§ 5-4-2 fjerde ledd 

Bestemmelsen presiserer at også reell rettighetshaver identifisert etter reglene i §§ 5-12-12 fjerde 

ledd og 5-12-13 fjerde ledd skal anses som kontohaver. 
 

Kapittel 2 – Levering av kontrolloppgaver 

 

§ 5-4-3 

Krav til identifikasjon av kontohaver, det finansielle instrument eller finansielle produkt samt 

oppgavegiver er foreslått samlet i en felles bestemmelse i ny § 5-4-3. Det er foreslått enkelte 

materielle endringer for å tilpasse reglene til nye opplysningspliktige og for å gjennomføre avtalens 

krav til identifikasjonsopplysninger.  

 

I annet ledd er det tatt inn en bestemmelse om at Skattedirektoratet kan bestemme at opplysninger 

skal summeres på kontonivå før oversendelse. Dette er nødvendig av hensyn til rapportering av 

amerikanske rapporteringspliktige kontoer. 

 

§5-4-4 

Bestemmelsen er i stor grad en videreføring av gjeldende ordlyd. Anvendelsesområdet er imidlertid 

utvidet ved at flere aktører er omfattet av opplysningsplikten enn tidligere. I tillegg er det foreslått 

følgende nye opplysningsplikter: 

 inngangsverdi inkludert anskaffelseskostnader, jf første ledd bokstav c 

 realisasjonsvederlag fratrukket realisasjonskostnader, jf første ledd bokstav d 

 motpart ved transaksjonen, jf første ledd bokstav e 



 2013/406384   Side 18 av 68 
 

I tillegg er ordlyden i første ledd bokstav a forenklet, uten at dette er ment å medføre materielle 

endringer i opplysningspliktens innhold.  Når det gjelder inntekter generert med hensyn til aksjer 

mv er det i Prop 1 LS (2013-2014) s 234 forutsatt at den opplysningspliktige må innhente 

nødvendige opplysninger om feks utbytte, der den opplysningspliktige selv ikke besitter de 

nødvendige opplysninger. 

 

Krav om angivelse av realisasjonsvederlag følger av avtalens krav om rapportering av 

bruttoproveny ved salg eller innløsning av eiendeler betalt til eller kreditert kontoen når finansielle 

institusjonen opptrer som depotmottaker, megler, nominell eier eller på annen måte som 

representant for kontohaver. Av hensyn til innføringen av de generelle opplysningsplikter, foreslås 

det at vederlag også angis ved kjøpstransaksjoner, jf bokstav c. Slike opplysninger er nødvendig for 

beregning av kontohavers eventuelle skattepliktige gevinster og tap. Det samme gjelder kravet om 

kurtasje eller andre transaksjonskostnader.  

 

Forslag om krav om angivelse av motpart ved transaksjonen er begrunnet i kontrollhensyn. 

Skattedirektoratet legger til grunn at verdipapirforetak kan anvende det samme grunnlag for 

rapportering av motpart som ligger til grunn for rapportering til Finanstilsynets 

transaksjonsrapporteringssystem etter lov om verdipapirhandel § 10-37. Det legges videre til grunn 

at verdipapirregister kan rapportere registrerte opplysninger om  hvilken konto det er handlet 

mot/overført til, jf forskrift av 21.05.2003 nr 620 om hvilke opplysninger som skal fremgå av 

verdipapirregister § 12 nr 5. 

 

§ 5-4-5 

Bestemmelsen viderefører i hovedsak ordlyden fra samleforskriften §§ 5-4-5 og 5-4-6 men 

opplysningsplikten er begrenset fra finansielle instrumenter til bare å gjelde obligasjoner og andre 

gjeldsinstrumenter. Etter samleforskriftens § 5-4-6 første ledd bokstav d foreligger plikt til å gi 

opplysning om handelsbeløp ved megleroppgjør. Det foreslås at dette endres til inngangsverdi og 

realisasjonsvederlag etter samme mønster som for aksjer mv, jf forslag til § 5-4-5 andre ledd 

bokstav e og f. Det foreslås at motpart ved transaksjonen også skal oppgis for obligasjoner, jf andre 

ledd bokstav g. Det vises til begrunnelser for punktene under "Aksjer, egenkapitalbevis og andre 

egenkapitalinstrumenter" ovenfor. I tillegg foreslås det at ordlyden"periodisert avkastning" i 

gjeldende § 5-4-5 første ledd bokstav b endres til "avkastning, slik at ordlyden åpner for 

rapportering av både periodisert og utdelt avkastning. Rapportering av utdelt avkastning vil kunne 

være aktuelt der opplysningene skal utveksles med utenlandske skattemyndigheter. Dette må 

eventuelt presiseres i rettledning. 

 

§ 5-4-6 

Det er i forslaget til bestemmelse lagt til grunn at løpende kontantstrømmer under en 

derivatkontrakt, ikke skal rapporteres som avkastning/kostnad, men at disse skal rapporteres som 

resultatelementer som muliggjør en hel eller delvis gevinst/tapsberegning på kontrakten. Dette 

innebærer at relevante rapporteringsstørrelser for derivater etter avtalen vil være "saldo eller 

kontoverdi", "samlet bruttobeløp i form av annen inntekt generert fra aktivaene på kontoen" og 

"samlet bruttoproveny fra salg eller innløsning av eiendeler". Opplysningsplikten om beholdning 

foreslås regulert i § 5-4-6 første ledd, etter samme struktur som § 5-4-5 første ledd.   
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Når det gjelder opplysningsplikten for brutto salgsproveny og annen inntekt, foreslås dette regulert i 

bestemmelsens andre og tredje ledd. Skattedirektoratet antar at mottatt opsjonspremie for utsteder 

av en opsjon skal anses som brutto salgsproveny etter avtalen. Når det gjelder inntekt som oppstår 

ved realisasjon av derivatkontrakter, må det tas hensyn til at kontraktene kan realiseres på flere 

måter. En terminavtale kan eksempelvis realiseres gjennom levering av underliggende instrument 

eller ved differanseavregning. Den kan også realiseres ved såkalt stengningshandel, eksempelvis 

ved at en investor som har kjøpt en aksje på termin (på en gitt dato i fremtiden), inngår en 

motsvarende avtale om å selge samme type aksje på samme dato. Stengningshandelen kan skje 

gjennom en annen mellommann. Tilsvarende kan også opsjonsavtaler realiseres gjennom levering, 

differanseavregning eller netting/stengningshandel. En opsjonsavtale kan i tillegg realiseres 

gjennom bortfall, dvs at opsjonstiden løper ut uten at den utnyttes. Skattedirektoratet legger til 

grunn at brutto salgsproveny etter avtalen vil omfatte realisasjonsvederlag ved differanseavregning. 

For å ivareta forpliktelsene etter avtalen og skatteetatens behov for opplysninger til fastsetting av 

riktig skatt, foreslås det at kontraktenes relevante elementer for identifisering av derivatet og 

beregning av gevinst tap omfattes av opplysningsplikten. Det vises til forslag til § 5-4-6 andre og 

tredje ledd. Av hensyn til fastsettingen av riktig skatt foreslås i fjerde ledd at der den 

opplysningsplikte har informasjon om både inngåelse og senere realisasjon av kontrakten, skal 

gevinst eller tap på kontrakten oppgis. 

 

For å kunne identifisere kontrakten og eventuelt beregne gevinst eller tap ved å sammenholde data 

fra ulike opplysningspliktige, foreslås det at det skal gis en entydig angivelse av transaksjonen, jf 

andre og tredje ledd bokstav a. For å kunne identifisere kontrakten, legger Skattedirektoratet til 

grunn at en slik angivelse minst må inneholde følgende opplysninger (i tillegg til de øvrige punkter i 

§ 5-4-6 andre og tredje ledd): 

 Avtalt tid for utøvelse av kontrakten 

 derivattype (opsjon, termin etc) 

 for opsjoner: 

o put/call identifikator 

o om kontrakten er kjøpt eller utstedt  

Dette vil presiseres i rettledning. Det legges forøvrig til grunn at verdipapirforetak kan anvende det 

samme grunnlag for rapportering av slike instrumentidentifikatorer som ligger til grunn for 

rapportering av "AII Derivative Type" og "AII Put/Call Identifier" til Finanstilsynets 

transaksjonsrapporteringssystem (TRS).  

 

§ 5-4-7 

Det foreslås at opplysningsplikten for finansielle instrumenter og finansielle produkter som ikke 

omfattes av §§ 5-4-3 – 5-4-6 fremgår av en samlekategori angitt i ny § 5-4-7. Anvendelsesområdet 

for opplysningsplikten er ikke klart avgrenset, jf kapittel 4.3 ovenfor, men må tolkes etter en 

konkret vurdering i forhold til forskriftens anvendelsesområde slik det er foreslått i § 5-4-1 andre 

ledd.  
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Skattedirektoratet antar at elsertifikater, klimakvoter og opprinnelsesgarantier kan anses som 

finansielle produkter egnet for investeringsformål. Det samme gjelder transaksjoner i 

valutaspotkontrakter. 

 

 

 

3.4 Egenkapital- og fremmedkapitalinteresser i investeringsenheter – 
samleforskriften § 5-9 c 

3.4.1 Egenkapital- og fremmedkapitalinteresser i investeringsenheter etter avtalen 

Etter avtalen skal finansielle institusjoner som utelukkende er finansielle institusjoner fordi de 

oppfyller vilkråene for å anses som investeringsenheter, rapportere opplysninger om egenkapital- og 

fremmedkapitalinteresser i den finansielle institusjonen.  

 

Investeringsenheter omfatter selskaper og andre juridiske personer som driver som 

forretningsvirksomhet (eller som styres av selskap mv. som driver som forretningsvirksomhet på 

vegne av kunde omsetning av pengemarkedsinstrumenter, porteføljeforvaltning eller annen form for 

investering, administrasjon eller forvaltning av midler eller penger på vegne av andre personer, jf. 

avtalen art. 1 punkt 1 bokstav j). Det fremgår av avtalen at aktivitetene som er listet opp skal tolkes 

på en måte som samsvarer med retningslinjene til Financial Action Task Force. 

 

Investeringsenheter omfatter enheter som fungerer eller fremstår som kollektive 

investeringsenheter. Det innebærer at spesialfond, alternative investeringsfond (herunder private 

equity fond), børshandlede fond (ETF) og lignende enheter opprettet med en investeringsstrategi 

som går ut på å investere, reinvestere eller handle med finansielle eiendeler, vil omfattes. 

Investeringsenheter vil også kunne omfatte andre selskaper mv. som oppfyller avtalens 

definisjonsbestemmelse.  

 

Skattedirektoratet antar at avtalens definisjoner av investeringsenheter og forvaringsenheter normalt 

ikke vil være oppfylt for private aksjeselskap som er opprettet med hovedformål å forvalte 

aksjeeiernes midler ved investering i finansielle instrumenter og annen porteføljeforvaltning. 

 

Følgende opplysninger skal rapporteres om egenkapital- og fremmedkapitalinteresser: 

 Navn, adresse og amerikansk identifikasjonsnummer (eventuelt fødselsdato) for hver 

kontohaver som er en amerikansk person (herunder reell rettighetshaver), 

 Kontonummer eller annen funksjonell ekvivalent, 

 Den finansielle institusjonens navn og globale identifikasjonsnummer (GIIN), 

 Kontosaldo ved utgangen av inntektsåret, eventuelt saldo umiddelbart før avvikling når 

kontoen er avviklet i løpet av inntektsåret, 

 Samlet brutto beløp betalt eller kreditert kontoen fra den finansielle institusjonen i løpet av 

innteksåret. 
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3.4.2 Generelt om forslag til endringer i § 5-9 C 

Samleforskriften § 5-9 C pålegger i dag forvaltningsselskaper opplysningsplikt om innskudd som er 

gjort i verdipapirfond. Stortinget har vedtatt en endring i ligningsloven § 5-9 bokstav c slik at 

bestemmelsen også vil omfatte opplysningsplikt om innskudd i andre investeringsenheter enn 

verdipapirfond. Lovendringen er omtalt i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 16.  

 

Opplysningsplikten omfatter blant annet andeler i verdipapirfond organisert etter 

verdipapirfondloven, og eierandeler mv. i alternative investeringsfond slik som private equity fond 

mv.  

 

Det foreslås at opplysningspliktene om egenkapital- og fremmedkapitalinteresser i 

investeringsenheter deles inn i tre kapitler. Første kapittel angir virkeområde og en del felles 

definisjoner. Opplysningsplikten om innskudd i verdipapirfond videreføres i stor grad som i dag, 

men flyttes til kapittel 2. Det foreslås enkelte mindre endringer fra gjeldende opplysningsplikt for å 

dekke avtalens rapporteringspilkter knyttet til verdipapirfond. For det første må opplysningsplikten 

også pålegges verdipapirfondet selv i tillegg til forvaltningsselskapet, da avtalens plikter påligger 

verdipapirfondet som investeringsenhet. Direktoratet antar imidlertid at forvaltningsselskap i 

praksis vil oppfylle opplysningsplikten på vegne av fondet slik avtalen artikkel 5 punkt 3 åpner for. 

Etter gjeldende bestemmelser gis det opplysninger om andelseiere. Avtalen pålegger også 

rapporteringsplikt for amerikanske reelle rettighetshavere som kontrollerer den juridiske personen 

som er andelseier. Det er videre en del nye identifikasjonsopplysninger som må gis etter avtalen, 

som den opplysningspliktiges globale identifikasjonsnummer (GIIN) tildelt av amerikanske 

skattemyndigheter og kontohavers utenlandske identifkasjonsnummer og utstederlandets landkode. 

Det må oppgis landkode for det land kontoen er identifisert rapporteringspliktig til etter 

gjennomføring av aktsomhetsprosedyrene som følger av FATCA-avtalen, jf. §§ 5-12-10 til 5-12-15. 

Det foreslås også bestemmelser som begrenser opplysningsplikten for å unngå dobbeltrapportering. 

  

Opplysningspliktene for innskudd i andre investeringsenheter gis i kapittel 3. Kapittel 3 foreslås i 

stor grad utformet på samme måte som kapittel 2 om verdipapirfond. Det foreslås bestemmelser 

som i første omgang begrenser opplysningsplikten til bare å gjelde opplysninger som er 

rapporteringspliktige etter avtalen, jf. § 5-9-27 tredje ledd, § 5-9-28 annet ledd og § 5-9-29 tredje 

ledd. 

  

Opplysningsplikten omfatter  innskudd i investeringsenheten. Det legges til grunn at 

opplysningsplikten om “innskudd” omfatter investeringer både i form av egenkapital og i form av 

fremmedkapital. Rapporteringsplikten for fremmedkapital omfatter fremmedkapitalinteresser i 

investeringsenheten, dvs. tilfeller hvor investeringene er gjort gjennom gjeldsinstrument. 

 

3.4.3 Merknad til forslag til endringer i § 5-9 C 

 

Til § 5-9-21 

Det foreslås en bestemmelse om virkeområde mv. i § 5-9-21. Bestemmelsen angir de 

opplysningspliktige, som er forvaltningsselskaper, verdipapirfond og andre investeringsenheter. 
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Bestemmelsen presiserer at opplysningsplikten også omfatter andeler mv. som er avhendet i 

inntektsåret. Skattedirektoratet har adgang til å begrense opplysningsplikten.  

 

Til § 5-9-22 

Dette er en definisjonsbestemmelse som definerer de opplysningspliktige subjektene. I femte ledd 

er det tatt inn en definisjon av "andre investeringsenheter enn verdipapirfond" som bygger på 

avtalens definisjon av investeringsenhet ("Investment Entity") og bokstav a til c skal fortolkes på en 

måte som samsvarer med tilsvarende ordlyd i definisjonen av Finansinstitusjon i FATFs 

anbefalinger til hvitvaskingsregler. Det er også tatt inn en definisjon av kontohaver, som omfatter 

andelseier, samt amerikanske reelle rettighetshavere der andelseier er en juridisk person eller 

sammenslutning som regnes som passiv etter §§ 5-12-12 og 5-12-13.  

 

Til § 5-9-23 og § 5-9-24 

Det foreslås enkelte endringer i bestemmelsen om beholdningsoppgave over innskudd i 

verdipapirfond. Endringene gjelder først og fremst opplysninger som identifiserer kontohaver. 

Andelseier er endret til kontohaver. Det er også tatt inn bestemmelser om at oppgaven skal 

inneholde landkode når kontoen er identifisert rapporteringspliktig etter aktsomhetsprosedyrene i § 

5-12 B.  

 

Til § 5-9-25 

Det er gjort tilsvarende endringer i forslaget til § 5-9-25 som i § 5-9-23 og § 5-9-24. Videre foreslås 

aksjefond endret til verdipapirfond. Fra og med 2014 gjelder kontinuitetsprinsippet generelt og ikke 

bare for aksjefondsandeler, se skatteloven § 9-7.  

 

Til § 5-9-26 

Det foreslås en ny bestemmelse om levering av opplysninger i § 5-9-26. Tidligere var plikten til å gi 

opplysninger til Skattedirektoratet og til skattyter presisert i hver paragraf.  

 

Til § 5-9-27 

I første omgang vil opplysningsplikten etter bestemmelsen om beholdningsoppgave over innskudd i 

andre investeringsenheter enn verdipapirfondvære begrenset til bare å gjelde de opplysninger som 

skal rapporteres etter FATCA-avtalen, jf. femte ledd. 

 

Til § 5-9-28 

I første omgang vil opplysningsplikten etter bestemmelsen om realisasjonssoppgave over innskudd i 

andre investeringsenheter enn verdipapirfondvære begrenset til bare å gjelde de opplysninger som 

skal rapporteres etter FATCA-avtalen, jf. annet ledd. 

 

Til § 5-9-29 

I første omgang vil opplysningsplikten etter bestemmelsen bare være begrenset til å gjelde de 

opplysninger som skal rapporteres etter FATCA-avtalen. 

 

Til § 5-9-30 

Det foreslås en ny bestemmelse om levering av opplysninger i § 5-9-30. 
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3.5 Livrentekontrakter 

3.5.1 Livrentekontrakter etter avtalen 

Livrentekontrakter er etter avtalen avtaler om utbetalinger i en tidsperiode som helt eller delvis er 

bestemt under henvisning til personers forventede levealder, samt avtaler hvor utsteder påtar seg en 

forpliktelse til å foreta utbetalinger over flere år forutsatt at avtalen behandles som en livrente i den 

jurisdiksjonen hvor avtalen ble utstedt, jf. artikkel 1 punkt 1 bokstav s) underpunkt (3) og bokstav 

x).  

 

Dette omfatter blant annet livrenter med og uten rett til tilbakebetaling av innbetalte premier, jf. 

forskrift FSFIN 19. november 1999 nr. 1158 § 5-41-2 bokstav b og c.  

 

Skattefavoriserte pensjonsordninger, jf. skatteloven § 6-45, og kollektive livrenter, jf. skatteloven § 

5-41 og forsikringsavtaleloven § 10-2, skal ikke behandles som en finansiell konto, jf. vedlegg II 

punkt III A.   

 

Etter avtalen skal det gis følgende opplysninger om en livrentekontrakt: 

 Navn, adresse og amerikansk identifikasjonsnummer (eventuelt fødselsdato) for hver 

kontohaver som er en amerikansk person (herunder reell rettighetshaver), 

 Kontonummer eller annen funksjonell ekvivalent, 

 Den finansielle institusjonens navn og globale identifikasjonsnummer (GIIN), 

 Kontosaldo ved utgangen av inntektsåret, eventuelt saldo umiddelbart før avvikling når 

kontoen er avviklet i løpet av inntektsåret, 

 Samlet brutto beløp betalt eller kreditert kontoen fra den finansielle institusjonen i løpet av 

innteksåret. 

 

Det følger av avtalen art. 1 punkt 1 bokstav ee) hvem som skal regnes som kontohaver for 

forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og livrentekontrakter. Kontohaver er enhver person som er 

navngitt som eier i avtalen eller som har en personlig rett til utbetaling etter avtalens vilkår. Når en 

livrentekontrakt forfaller til utbetaling behandles enhver person med rett til å motta en utbetaling 

etter avtalen som en kontohaver. 

 

3.5.2 Generelt om forslag til endringer i § 5-5 D 

Opplysningsplikten etter samleforskriften § 5-5 D omfatter blant annet utbetalinger på 

livrentekontrakter. Det er lagt til grunn i at det ikke er nødvendig å utvide opplysningsplikten om 

livrentekontrakter som følge av avtalen, verken når det gjelder hvem som er opplysningspliktig eller 

hvilke livrenter det skal gis opplysninger om.  
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Det er derimot nødvendig med enkelte endringer i gjeldende opplysningsplikter når det gjelder 

hvilke opplysninger som skal gis til Skattedirektoratet om utbetalinger på forsikringer etter § 5-5.  

 

3.5.3 Merknader til forslag til endringer i § 5-5-32 

Det følger av § 5-5-32 nr. 1-3 at oppgaven skal inneholde forsikringsnummer og fødselsnummer, 

navn og adresse på forsikringstaker og på den som beløpet utbetales til. Forsikringsnummeret vil 

utgjøre en funksjonell ekvivalent til kontonummer etter avtalen.  

 

Etter avtalen skal livrentekontrakter rapporteres på personer som anses som "kontohaver", dvs. 

personer som er navngitt som eier i avtalen eller som har en personlig rett til utbetaling, og når 

livrentekontrakten forfaller til utbetaling enhver person med rett til å motta utbetaling, jf. avsnitt 

3.5.1. Skattedirektoratet legger til grunn at forsikringstaker og den som beløpet utbetales til er 

tilstrekkelig, slik at det ikke er nødvendig å endre forskriften på dette punkt. 

  

Skattedirektoratet foreslår ny nr. 4 og ny nr. 8 som pålegger opplysningsplikt om henholdsvis 

utenlandsk identifikasjonsnummer til forsikringstaker eller den som beløpet utbetales til, og den 

opplysningspliktiges navn, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN).  

 

Skattedirektoratet legger videre til grunn at "[u]tbetalt beløp" tilsvarer det beløp som skal 

rapporteres som "samlet bruttobeløp betalt til eller kreditert kontohaver", jf. art. 2 punkt 2 bokstav 

a) (7), slik at det ikke er nødvendig å gi ytterligere opplysninger om utbetalingene som sådan.  

 

3.6 Livsforsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi 

3.6.1 Livsforsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi etter avtalen 

Forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi omfatter avtaler (unntatt livrentekontrakter) hvor utsteder 

påtar seg å utbetale et beløp dersom det inntreffer en spesifisert eventualitet som innbefatter 

dødelighets-, sykdoms-, ulykkes-, ansvars- eller eiendelsrisiko, med gjenkjøpsverdi, jf. artikkel 1 

punkt 1 s) 3 og w) og y). Gjenkjøpsverdi er det høyeste av beløpet som forsikringstaker har rett til å 

motta ved innløsing eller avvikling av avtalen og beløpet forsikringstaker kan låne i tilknytning til 

avtalen. Gjenkjøpsverdi omfatter ikke utbetaling av økonomisk tap etter en forsikringshendelse, 

refusjon av innbetalt premie eller utbytte til forsikringstaker på grunnlag av assuranseutvikling, jf. 

avtalen artikkel 1 punkt 1 bokstav z). 

 

Etter avtalen skal det gis følgende opplysninger om livsforsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi: 

 Navn, adresse og amerikansk identifikasjonsnummer (eventuelt fødselsdato) for hver 

kontohaver som er en amerikansk person (herunder reell rettighetshaver), 

 Kontonummer eller annen funksjonell ekvivalent, 

 Den finansielle institusjonens navn og globale identifikasjonsnummer (GIIN), 

 Kontosaldo ved utgangen av inntektsåret, eventuelt saldo umiddelbart før avvikling når 

kontoen er avviklet i løpet av inntektsåret, 
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 Samlet brutto beløp betalt eller kreditert kontoen fra den finansielle institusjonen i løpet av 

innteksåret. 

 

 

3.6.2 Generelt om forslag til endringer i § 5-9 A 

Opplysningsplikten etter samleforskriften § 5-9 A omfatter forsikringer i livsforsikringsselskaper. 

Departementet har lagt til grunn i at det ikke er nødvendig å utvide opplysningsplikten om 

forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi som følge av avtalen, verken når det gjelder hvem som er 

opplysningspliktig eller hvilke forsikringer det skal gis opplysninger om.  

 

Det er derimot nødvendig med enkelte endringer i gjeldende opplysningsplikter når det gjelder 

hvilke opplysninger som skal gis til Skattedirektoratet om forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi 

etter §§ 5-5 D og 5-9 A. Når det gjelder endringer i § 5-5 D vises det til endringene foreslått under 

punkt 3.5 om livrentekontrakter. 

 

Det foreslås enkelte materielle endringer i § 5-9-3 om oppgavens innhold som utvider 

opplysningsplikten. Endringene innebærer at det skal gis opplysninger om flere personer slik at alle 

kontohavere etter avtalen omfattes, flere identifikasjonsopplysninger om den opplysningspliktige og 

kundene, og opplysninger om brutto årsavkastning i tillegg til skattepliktig årsavkastning. Ved 

avslutning av kontraken skal det også gis opplysninger om gjenkjøpsverdien umiddelbart før 

avslutning. 

 

3.6.3 Merknader til forslag til endringer i § 5-9-3 

Etter § 5-9-3 nr. 1 skal det gis opplysninger om forsikringsnummer. Dette nummeret vil tilsvare 

kontonummer eller funksjonell ekvivalent som skal rapporteres etter avtalen artikkel 2 punkt 2 

bokstav a) (2). 

 

Etter § 5-9-3 nr. 2 skal det gis opplysninger om forsikringstakers organisasjonnummer, 

fødselsnummer, navn og adresse. Etter avtalen art. 2 nr. 2 bokstav a pkt. 1 skal det rapporteres navn, 

adresse og amerikansk identifikasjonsnummer (ev. fødselsdato) på amerikanske personer som anses 

som "kontohaver" for livsforsikringsavtalen med gjenkjøpsverdi.  

 

Kontohaver omfatter "enhver person berettiget til å få tilgang til gjenkjøpsverdien", jf. avtalen 

artikkel 1 punkt 1 bokstav ee). Dette vil omfatte forsikringstaker og navngitte begunstigede i en 

forsikringskontrakt dersom begunstigelsen er ugjenkallelig. Rapporteringsplikten foreslås på dette 

punktet utvidet, slik at forsikringsselskapet skal rapportere navn, fødselsnummer m.m. på de som 

utgjør en del av den formelle forsikringsavtalen, enten som forsikringstaker eller ugjenkallelig 

oppnevnt eller begunstiget.  

 

Dersom begunstigelsen er gjenkallelig, vil den begunstigede ikke ha en ubetinget rett til 

gjenkjøpsverdien i det forsikringstaker står fritt til å endre eller tilbakekalle begunstigelsen. Den 

begunstigede anses dermed i slike tilfeller ikke å være "berettiget til å få tilgang til 
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gjenkjøpsverdien". Det samme gjelder ved standardbegunstigelser. I slike kontrakter vil den 

rapporteringspliktige institusjon ikke ha oversikt over hvem som til enhver tid faller inn under 

standardbegunstigelsen. Standardbegunstigelser omfatter normalt ektefeller og livsarvinger, noe 

som kan endres før forsikringsavtalen kommer til utbetaling. Personer som er begunstiget etter 

standardbegunstigelser anses derfor ikke for å være "berettiget til å få tilgang til gjenkjøpsverdien" 

og skal ikke innrapporteres. I de tilfeller en forsikringssum ved forsikringstakers død vil tilfalle 

forsikringstakers arving etter lov eller testament, er dette opplysninger som faller utenfor 

forsikringsselskapets rapporteringsplikt.  

 

Det foreslås at opplysningsplikten skal omfatte utenlandsk identifikasjonsnummer og 

utstederlandets landkode. Plikten til å innhente slike opplysninger fremgår av forslaget til § 5-12 B. 

 

Videre foreslås det at gjenkjøpsverdien umiddelbart før kontraktens opphør skal innrappoteres når 

kontrakten anses som en amerikansk rapporteringspliktig konto og den er opphørt i løpet av året. 

Skattedirektoratet legger til grunn at gjenkjøpsverdi i gjeldende § 5-9-3 nr. 4 dekker opplysninger 

om "saldo eller verdi" i avtalens art. 2 nr. 2 bokstav a pkt. 4, jf. artikkel 3 punkt 1.  

 

Etter avtalen artikkel 2 pkt. 2 a) (3) skal rapporterende norsk finansielle institusjons navn og 

identifikasjonsnummer rapporteres. Identifikasjonsnummeret betyr i denne sammenheng 

institusjonens globale identifikasjonsnummer (GIIN) som tildeles av amerikanske 

skattemyndigheter ved registrering på deres nettsider, se §  5-12-17 og avsnitt 4.3. Som et siste 

punkt er det tatt inn i § 5-9-3 oppgavegivers (livsforsikringsselskapets m.v.) navn og 

organisasjonssnummer, samt globalt identifikasjonsnummer (GIIN).  

 

 

4 Gjennomføring av andre plikter som følger av avtalen 

4.1 Innledning 

Selskaper mv. som driver en virksomhet som gjør at de kan anses som finansiell institusjon etter 

avtalen, må vurdere om virksomheten oppfyller et eller flere av kriteriene for å anses som finansiell 

institusjon. Dersom et eller flere kriteriene for å anses som finansiell institusjon er oppfylt, må 

selskapet mv.: 

 registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter, som vil tildele et globalt 

identifikasjonsnummer, 

 avklare om de forvalter aktiva som anses som finansielle kontoer på vegne av kunder, 

 gå gjennom de finansielle kontoene for å identifisere amerikanske rapporteringspliktige 

kontoer og kontoer som tilhører ikke-deltakende finansielle institusjoner, 

 rapportere opplysninger om amerikanske rapporteringspliktige kontoer til amerikanske 

skattemyndigheter via norske skattemyndigheter, 

 rapportere samlede betalinger i 2015 og 2016 til ikke-deltakende finansielle institusjoner, 
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 medvirke til at den amerikanske kildeskatten på 30 prosent som følger av FATCA-

regelverket trekkes korrekt når betalinger med amerikansk kilde videreformidles til ikke-

deltakende finansielle institusjoner. 

 

Disse pliktene er beskrevet i dette kapittel. Rapporteringsplikten for amerikanske 

rapporteringspliktige kontoer er omtalt i kapittel 3.  

 

Øvrige plikter foreslås regulert i § 5-12 B i tre ulike kapitler. I første kapittel finnes avtalens 

anvendelsesområde og enkelte nødvendige definisjoner. Direktoratet har imidlertid søkt å unngå å 

bruke avtalespesifikke begreper, og heller erstatte disse med annen ordlyd der det er mulig. 

Avtalens begrepsdefinisjoner er imidlertid relevante for tolkningen av forskriften.  

 

 

 

4.2 Hvem avtalen omfatter 

4.2.1 Innledning 

Avtalen omfatter alle enheter (selskaper og andre juridiske innretninger) som utøver bestemte 

former for finansiell virksomhet, definert som "Financial Institution" eller “finansinstitusjon”.  

 

Begrepet finansinstitusjon har et vidt anvendelsesområde og retter seg mot ulike typer virksomheter 

som forvalter verdier på vegne av kunder, til forskjell fra "finansinstitusjon" i 

finansieringsvirksomhetsloven som omfatter kredittinstitusjoner. For å unngå sammenblanding av 

begrepene i forskriften, er "finansinstitusjon" erstattet med "finansiell institusjon" i forslaget til 

endringer i forskriften.  

 

Hvorvidt et selskap eller en annen juridisk person eller sammenslutning anses som en finansiell 

institusjon og faller innenfor avtalens anvendelsesområde, må avgjøres ut i fra en vurdering av 

hvilken aktivitet eller virksomhet selskapet mv. driver. Definisjonen er ikke begrenset til selskaper 

mv. som er underlagt konsesjonsplikt i Norge.  

 

En finansiell institusjon er i avtalen definert som en enhet som er en forvaringsinstitusjon, en 

innskuddsinstitusjon, en investeringsenhet eller et spesifisert forsikringsselskap, jf. artikkel 1 punkt 

1 bokstav g-k). Et selskap eller en enhet anses som finansiell institusjon når virksomheten oppfyller 

en eller flere av disse kategoriene.  

 

Avtalen omfatter norske finansielle institusjoner (norske finansinstitusjoner) slik dette er definert i 

artikkel 1 punkt 1 bokstav l). Definisjonen omfatter enhver finansiell institusjon som er 

hjemmehørende i Norge, med unntak av filialer av en norsk finansiell institusjon lokalisert utenfor 

Norge. Tilsvarende omfattes enhver filial i Norge av en utenlandsk finansiell institusjon av 

definisjonen.  
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Norske finansielle institusjoner anses i utgangspunktet som deltakende finansielle institusjoner, dvs. 

finansielle institusjoner som anses å overholde FATCA. De finansielle institusjoner som 

misligholder pliktene som følger av avtalen og blir publisert på liste av amerikanske 

skattemyndigheter (se art. 5 punkt 2) anses som ikke-deltakende finansielle institusjoner. Enkelte 

norske finansielle institusjoner er helt eller delvis unntatt fra pliktene fra avtalen, slike selskaper 

mv. anses som ikke-rapporterende finansielle institusjoner. Ikke-rapporterende norske finansielle 

institusjoner er nærmere omtalt under avsnitt 4.2.6. 

 

Rapporterende finansielle institusjoner og ikke-rapporterende finansielle institusjoner er definert i § 

5-12-7 første og annet ledd. 

 

4.2.2 Innskuddsinstitusjoner 

En innskuddsinstitusjon er definert som enhver enhet som mottar innskudd som ledd i ordinær 

bankvirksomhet eller lignende forretningsvirksomhet, jf. bokstav i).  

 

Det vises til forslag til § 5-12-7 bokstav a. 

 

4.2.3 Forvaringsinstitusjoner 

En forvaringsinstitusjon er enhver enhet som innehar, som en betydelig del av sin virksomhet, 

finansielle aktiva for andres regning, jf. bokstav h). Terskelen for at virksomheten utgjør en 

“betydelig del” er oppfylt når 20 prosent eller mer av enhetens bruttoinntekt kan henføres til 

innehavet av finansielle aktiva og relaterte finansielle tjenester i løpet av en treårsperiode (som 

utløper 31. desember året før det skal fastslås om enheten omfattes av definisjonen), eller den 

perioden enheten har eksistert når den har eksistert mindre enn tre år.  Erklæringen om gjensidig 

forståelse til avtalen annet avsnitt inneholder særregler for verdipapirregistre og rapporteringsplikt 

for verdipapir registrert i registeret. 

 

Det vises til forslag til § 5-12-7 bokstav b. 

 

 

4.2.4 Investeringsenheter 

En investeringsenhet er en enhet som for eller på vegne av en kunde gjennom sin 

forretningsvirksomhet driver med (eller som styres av en enhet som driver med) omsetning av 

verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, utenlandsk valuta, børs-, rente- og indeksinstrumenter, 

omsettelige verdipapirer, råvareterminkontrakter, individuell eller kollektiv porteføljeforvaltning 

eller annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av midler eller penger for eller på 

vegne av andre personer. Begrepet investeringsenhet skal tolkes i overenstemmelse med lignende 

ordlyd anvendt i definisjonen av finansielle institusjon i anbefalingene til Financial Action Task 

Force, jf. bokstav j).  

 

Det vises til forslag til § 5-12-7 bokstav c. 
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4.2.5 Spesifiserte forsikringsselskaper 

Et spesifisert forsikringsselskap er definert i bokstav k) og omfatter ethvert selskap eller enhet som 

er et forsikringsselskap (eller et forsikringsselskaps holdingselskap) som utsteder, eller er forpliktet 

til å foreta betalinger med hensyn til, en livrentekontrakt eller en forsikringsavtale med 

gjenkjøpsverdi.  

 

Det vises til forslag til § 5-12-7 bokstav d. 

 

4.2.6 Finansinstitusjoner som er unntatt fra plikter i vedlegg II 

Det er i vedlegg II til avtalen gjort helt eller delvis unntak fra pliktene som følger av avtalen for 

enkelte selskaper mv. som anses som finansielle institusjon etter avtalen. Unntakene for finansielle 

institusjoner har ulike begrunnelser, formål og virkeområde. Direktoratet ser det derfor som 

hensiktsmessig at hvert unntak i vedlegg II vurderes konkret opp mot bestemmelsene om 

opplysningsplikt, og at tilsvarende unntak vurderes å tas inn i forskriften.  

 

Rapporteringspliktene i avtalen skal i utgangspunktet pålegges rapporterende norske finansielle 

institusjoner. Enkelte ikke-rapporterende norske finansielle institusjoner pålegges likevel plikter 

etter avtalen. Ikke-rapporterende norske finansielle institusjoner er i all hovedsak finansielle 

institusjoner som det antas å være lav risiko for at amerikanske personer bruker for å unndra 

amerikansk skatt.  

 

Begrepet ikke-rapporterende norsk finansiell institusjon omfatter enhver norsk finansiell institusjon 

eller annen enhet hjemmehørende i Norge som er oppført på listen over ikke-rapporterende 

finansielle institusjoner i vedlegg II til avtalen. Det samme gjelder finansielle institusjoner som 

oppfyller vilkårene for å være “fritatte virkelige rettighetshavere” (exempt beneficial owners), 

finansielle institusjon som “anses å overholde gjeldende bestemmelser” (deemed-compliant 

financial institutions) eller “unntatt” finansielle institusjon (excepted financial institutions) etter 

relevante amerikanske forskrifter. Det foreslås ikke å gjøre unntak fra pliktene i forskriften for 

selskaper mv. som er unntatt etter relevante amerikanske forskrifter. Direktoratet oppfordrer 

finansielle institusjoner som er unntatt fra pliktene direkte i de amerikanske forskriftene, men ikke 

fra vedlegg II, til å redegjøre for de relevante unntak.  

 

Finansielle institusjoner som anses som ikke-rapporterende finansielle institusjoner oppført i 

vedlegg II i avtalen kan deles inn i to hovedkategorier: finansielle institusjoner som er “fritatte 

virkelige rettighetshavere” (exempt beneficial owners) og finansielle institusjoner som “anses å 

overholde gjeldende bestemmelser” (deemed compliant financial institutions).  

 

Enheter som anses som “fritatte virkelige rettighetshavere” er fritatt for alle plikter etter avtalen. 

Som fritatte virkelige rettighetshavere regnes den norske regjering, norske fylker og kommuner, 

samt eventuelle heleide organer eller virksomheter av disse, Norges Bank, mellomstatlige og 

overnasjonale organisasjoner som er innvilget immunitet eller privilegier i henhold til lov om 
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immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner mv., samt norske pensjonskasser, 

innskuddspensjonsforetak og enkelte pensjonsfond opprettet før 1968.  

 

Finansielle institusjoner som “anses å overholde gjeldende bestemmelser” omfatter små finansielle 

institusjoner med lokal kundebase, visse kollektive investeringsobjekt (verdipapirfond) og 

allmennyttige organisasjoner. Institusjoner som faller innenfor denne kategorien av finansielle 

institusjoner er i utgangspunktet unntatt fra rapporteringsplikt etter avtalen, men bestemmelsene i 

vedlegg II punkt II medfører at enkelte enheter likevel blir pålagt bestemte plikter etter avtalen. 

Dette gjelder små finansielle institusjoner med lokal kundebase og visse kollektive 

investeringsobjekt (verdipapirfond).  

 

Reglene for små finansielle institusjoner med lokal kundebase er inntatt i vedlegg II punkt II A. 

Bestemmelsen har en rekke vilkår for at en finansielle institusjon skal falle innenfor denne 

kategorien, blant annet må den ha konsesjon og være regulert etter norsk lovgivning, den må ikke 

ha fast forretningssted utenfor Norge eller aktivt søke kontohavere utenfor Norge og minst 98 

prosent av verdiene må innehas av personer bosatt i Norge eller andre EØS-land Norge utveksler 

automatiske opplysninger til. Finansielle institusjonen må også innføre rutiner for å identifisere 

konti som tilhører amerikanske personer som ikke er bosatt i Norge, og slike kontoer må enten 

rapporteres eller avsluttes. Kontoer innehatt av amerikanske personer i Norge er ikke 

rapporteringspliktige.  

 

Visse kollektive investeringsobjekt (verdipapirfond) anses å overholde gjeldende bestemmelser om 

ingen interesser (inkludert gjeldsinteresser som overstiger USD 50 000) innehas av eller gjennom 

én eller flere finansielle institusjoner som er ikke-deltakende finansielle institusjoner, jf. vedlegg II 

punkt II B. Det betyr at det kollektive investeringsobjektet ikke plikter å rapportere interessene i 

slike tilfeller, men at interessene i stedet skal rapporteres av finansielle institusjonene som holder 

slike interesser på vegne av andre. Holdes én eller flere interesser i det kollektive 

investeringsobjektet gjennom en ikke-deltakende finansielle institusjon, vil rapporteringsplikten for 

de andre finansielle institusjonene som er rapporteringspliktige om en bestemt interesse være 

oppfylt når interessen er rapportert av en annen finansielle institusjon, jf. artikkel 5 punkt 3 i 

avtalen. 

 

Det vises til forslag til § 5-12-7 annet ledd. 

 

 

4.3 Plikt til å gjennomføre aktsomhetsprosedyrer  

4.3.1 Innledning 

Aktsomhetsprosedyrene som følger av avtalen har vært diskutert med næringen og med 

Finanstilsynet. I 4.3.2 er avtalens bestemmelser om aktsomhetsprosedyrer nærmere omtalt ut fra 

avtalens terminologi og system. Omtalen bygger i betydelig grad på bidrag fra Finanstilsynet.  
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Bestemmelsene i forskriften §§ 5-12-10 til 5-12-15 som omhandler plikten til å gjennomføre 

aktsomhetsprosedyrer er språklig forenklet og noe omarbeidet fra avtalens utforming. Reglene er 

generelt omtalt i 4.3.3, mens hver bestemmelse er kommenert i 4.4.4. 

 

Amerikanske skattemyndigheter har utsatt gjennomføring av FATCA med seks måneder. 

Utsettelsen innebærer at norske skattemyndigheter kan forskyve virkningstidspunktet for den norske 

avtalen med seks måneder. Tidsskillet mellom nye og forutbestående kontoer er derfor utsatt fra 1. 

januar 2014 til 1. juli 2014, og fristene til å gå gjennom forutbestående kontoer er utskutt med seks 

måneder. 

 

4.3.2 Aktsomhetsprosedyrer som følger av avtalen 

I henhold til avtalen skal finansielle institusjonene identifisere og rapportere flere forskjellige typer 

finansielle kontoer som tilhører spesifiserte amerikanske personer direkte eller indirekte. 

 

Pliktene til å gå gjennom finansielle kontoer omfatter finansielle kontoer definert i § 5-12-8 fjerde 

ledd og som forvaltes av selskapet mv.  

 

For å oppfylle kravene til identifikasjon må en finansielle institusjon gjennomføre én eller flere av 

de tre nedenfor nevnte identifikasjonsprosedyrene: 

 Søk etter amerikanske indisier 

 Innhenting av egenattest fra kontoinnehaver eller virkelig rettighetshaver bak en passiv NFFE 

 Bruk av offentlig tilgjengelig informasjon  

 

Vedlegg I har følgende avsnittsinndeling: 

 Avsnitt I  Allment 

 Avsnitt II  Forutbestående personlige kontoer  

 Avsnitt III  Nye personlige kontoer 

 Avsnitt IV  Forutbestående enhetseide kontoer 

 Avsnitt V  Nye enhetseide kontoer 

 Avsnitt VI  Særregler og definisjoner 

 

Det er prosedyrene for forutbestående kontoer som er mest omfattende. Avsnitt II og IV inneholder 

i tillegg: 

 Ytterligere kategorisering basert på verdien av kontoen 

 Unntaksbestemmelser for kontoer som ikke overstiger terskelverdier 

 Krav til prosedyrene som skal gjennomføres for å finne amerikanske indisier 

 Virkningen av at det oppdages amerikanske indisier 

 Tilleggsprosedyrer som kan gjennomføres for å avkrefte status som skattepliktig til USA ved 

funn av amerikanske indisier 

 Bestemmelser om når prosedyrene skal være gjennomført og effekten av at det skjer endringer 

i omstendighetene rundt kontoer 
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For nye kontoer oppstilles det krav om at det ved kontoopprettelsen skal innhentes en egenattest 

som gjør institusjonen i stand til å fastslå hvorvidt kontohaver er skattemessig bosatt i USA. 

Institusjonen pålegges også en plikt til å vurdere rimeligheten av egenattesten basert på annen 

dokumentasjon den måtte inneha. For nye enhetseide kontoer kan institusjonen basere seg på 

offentlig informasjon og øvrig informasjon den måtte inneha. I en rekke tilfeller kreves det likevel 

at det må innhentes en egenattest for å fastslå kontohavers status, jf. avsnitt V C. 

 

De forskjellige prosedyrer og bestemmelser er ulike avhengig av hvilken kategori kontoen faller inn 

under. 

 
Etter bestemmelsene i vedlegg I avsnitt I B 4 skal en konto først behandles som en amerikansk 

rapporteringspliktig konto fra og med den dato den identifiseres å være en slik i henhold til 

aktsomhetsprosedyren. Når det gjelder øvrige tidspunkter, format etc, for rapporteringen, vises det til 

kapittel 3 og 4. 

 

Bruk av alternative prosedyrer og definisjoner 

Den mellomstatlige avtalen åpner i vedlegg I avsnitt I C, for at Norge kan foreta ulike valg ved 

gjennomføringen av aktsomhetsprosedyrene i norsk rett. Som et alternativ til prosedyrene i avtalen, 

kan Norge tillate finansielle institusjonene å anvende prosedyrene som fremgår av relevante 

amerikanske skatteforskrfiter for å fastslå hvorvidt en konto er rapporteringspliktig. Dette kan for 

eksempel være aktuelt der en finansielle institusjon er representert i flere land og den lokale 

reguleringen er noe ulik i forskjellige land.  
 

Utkontraktering 

Avtalen åpner i artikkel 5 nr. 3 for at aktsomhetsprosedyrene utkontrakteres. Ansvaret for 

etterlevelse vil uansett ligge fullt og helt på finansielle institusjonen selv. Det legges derfor til grunn 

at finansielle institusjonen må forsikre seg om at den oppdraget settes bort til innehar samme 

informasjon som institusjonen selv, eventuelt at tilleggsinformasjon som institusjonen besitter 

undersøkes i tillegg til den informasjonen som eventuelt gjennomgås av andre. 

 

 

Terskelverdier 

I FATCA-avtalens vedlegg I er det oppstilt enkelte terskler for når en finansiell konto skal gås 

gjennom og eventuelt rapportert. Tersklene varierer med type konto/produkt: 

 Forutbestående personlige kontoer   = USD 50 000 (250 000 forsikr./livrente) 

 Nye personlige kontoer    = USD 50 000 (inkl. forsikr./livrente) 

 Forutbestående enhetseide kontoer  = USD 250 000 

 

For nye personlige kontoer må prosedyrene gjennomføres dersom verdien senere overstiger USD 50 

000, jf. avsnitt II A 1 og 2. For forutbestående enhetseide kontoer må prosedyrene først 

gjennomføres hvis kontoen senere overstiger USD 1 000 000, jf. avsnitt IV A. i vedlegg I. 

 

Adgang til å gjennomgå finansielle kontoer som ikke overstiger terskelverdiene 
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Avtalen åpner i vedlegg I bokstav A i avsnittene II, III, og IV for at de norske 

gjennomføringsbestemmelsene tillater rapporterende norske finansielle institusjoner å velge å 

vurdere, identifisere og rapportere kontoer som er under terskelverdiene i de nevnte bestemmelsene.  

 

Gjennomføring av pliktene 

Finansielle institusjonenes plikter vil avhenge av hvilken kategori konto den aktuelle 

aktsomhetsprosedyren skal utføres på. Hovedkategoriene er forutbestående kontoer og nye kontoer. 

For forutbestående kontoer skal institusjonene gjennomføre forskjellige undersøkelser i 

eksisterende dokumentasjon. For nye kontoer skal informasjonen i utgangspunktet innhentes i 

forbindelse med opprettelsen av kontoen. 

 

Elektronisk søk 

Det følger av aksomhetsprosedyren for forutbestående personlige kontoer i vedlegg I avsnitt II B 1 

og II D 1 at den finansielle institusjonen "må gjennomgå elektronisk søkbare data oppbevart av den 

Rapporterende Norske Finansielle institusjon". Dersom det ikke oppdages amerikanske indisier er 

de derfor ikke nødvendig å innhente ny informasjon om forutbestående kontoer for å oppfylle 

kravene i avtalen. 

 

Det anses ikke hensiktsmessig å regulere nærmere hvordan de elektroniske søkene bør 

gjennomføres i forskriften. Hver enkelt institusjon må sørge for at systemene og søkene er satt opp 

på en slik måte at det er en tilstrekkelig grad av sikkerhet for at amerikanske indisier som måtte 

finnes oppdages. 

 

I avtalen er det listet opp en rekke indisier som tilsier at en fysisk person er eller kan være 

amerikans statsborger eller bosatt i USA: 

a) identifikasjon av Kontohaver som amerikansk statsborger eller bosatt i Amerikas Forente 

Stater, 

b) utvetydig angivelse av amerikansk fødested, 

c) gjeldende amerikansk post- eller bostedsadresse (herunder amerikansk postboksadresse 

eller amerikansk c/o-adresse), 

d) gjeldende amerikansk telefonnummer, 

e) fast instruks om overføring av midler til en konto opprettholdt i Amerikas Forente Stater, 

f) gjeldende fullmakt eller signaturrett tildelt en person med amerikansk adresse, eller 

g) en c/o-adresse eller oppbevaringsadresse som er den eneste adressen den Rapporterende 

Norske Finansielle institusjonen har oppført for Kontohaver. Når det gjelder en 

Forutbestående Personlig Konto som er en Lavverdikonto skal en c/o-adresse utenfor 

Amerikas Forente Stater ikke behandles som et amerikansk indisium. 

 

USA er at av svært få land i verden som pålegger skatteplikt på sine statsborgere, uavhengig av 

faktisk bosted. Personer som blir føde i USA blir i de fleste tilfeller tildelt amerikansk 
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statsborgerskap, og amerikansk fødested er derfor et indisium på at personen er amerikansk 

statsborger og dermed skattepliktig til USA.  

  

I avsnitt II D 3 gjøres det unntak fra kravet til å gjennomføre manuelt papirsøk etter vedlegg I 

dersom institusjonens elektronisk søkbare opplysninger omfatter følgende: 

 a) Kontohavers nasjonalitet eller bostedsstatus, 

 b) Kontohavers bostedsadresse og postadresse som arkivført hos den Rapporterende Norske 

Finansielle institusjonen,  

 c) Kontohavers telefonnummer(e) som arkivført, om noen, hos den Rapporterende Norske 

Finansielle institusjonen, 

 d) hvorvidt det foreligger fast instruks om overføring av midler på kontoen til annen konto 

(herunder en konto i en annen filial i den Rapporterende Norske Finansielle institusjonen eller 

en annen Finansielle institusjon), 

 e) hvorvidt det foreligger gjeldende c/o-adresse eller oppbevaringsadresse for Kontohaver, og 

 f) hvorvidt det foreligger noen fullmakt eller signaturrett for kontoen. 

 

Søk i papirarkiv 

For forutbestående høyverdikontoer skal det gjennomføres søk i papirarkiv hvis den finansielle 

institusjonens elektroniske databaser ikke inneholder dataene som er beskrevet i avsnitt II D 3. 

Opplysningene gjelder kontohavers nasjonalitets og bostedsstatus, bosteds- og postadresse, 

telefonnummer institusjonen måtte ha, fast instruks om overføring av midler, eventuelle C/O-

adresser og om det foreligger noen fullmakt eller signaturrett. 

 

Dokumentasjon og oppbevaringsplikt 

Flere steder i vedlegg I omtales bruk av IRS-skjema W-8/W-9 eller "liknende avtalt skjema" i 

tilfeller der institusjonen velger å gjennomføre ytterligere prosedyrer for å avklare hvorvidt funn av 

et amerikansk indisium betyr at kunden er en spesifisert amerikansk person.  

 

Skjemaet som benyttes skal være dokumentert og signert og være vedlagt den dokumentasjon som 

bekrefter kontoinnehavers status. Dokumentasjonen kan oppbevares som originaler eller fotokopier. 

Betryggende systemer for elektronisk dokumentbehandling er også tilstrekkelig. Det antas at 

opplysningene også kan hentes inn muntlig fra kontohaver. Dokumentasjon for en kontohavers 

status anses gyldig inntil endringer tilser at kontoinnehavers status endres. 

 

I utgangspunktet skal det finnes dokumentasjon for kontohavers informasjon knyttet til hver enkelt 

konto. Dette utgangspunktet kan imidlertid fravikes i tilfeller der: 

 En eksisterende kunde åpner en ny konto og kontoene behandles som en enkelt konto (slås 

sammen) 
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 En finansielle institusjon/finanskonsern der de forskjellige enhetene i konsernet og alle 

foretak eller filialer i konsernet tar del i et kontosystem som benytter en kundeidentifikasjon 

som automatisk kan gjenfinne aller andre kontoer som kunden måtte ha 

 En finansielle institusjon/finanskonsern behandler alle kontoer behandles som konsoliderte 

kontoer og deler informasjonssystemer forutsatt at systemet tillater enkelt tilgang til 

informasjon om typen dokumentasjon, innholdet og troverdigheten av informasjonen. 

Institusjonen må også enkelt kunne legge inn ny informasjon, og det skal fremgå hvordan og 

når informasjonen ble lagt inn i systemet. 

 

Avtalen oppstiller ingen konkrete krav til oppbevaring av dokumentasjon som er innhentet som 

følge av avtalen. I FATCA regulations fra IRS §1.1471-4 oppstilles følgende regel: 

"A participating FFI must retain either an original, certified copy, or photocopy (including 

a microfiche, scan, or similar means of record retention) of the documentation collected to 

determine the chapter 4 status of its account holders. With respect to preexisting accounts, a 

participating FFI must retain the documentation collected, including requests made and 

responses to relationship manager inquiries, and all results from electronic searches, for six 

calendar years following the year in which the account identification procedures of this 

paragraph (c) were performed." 

 

Forespørsel til kundeansvarlig om faktisk kunnskap 

For høyverdikontoer skal det i, tillegg til elektroniske søk og eventuelle papirsøk, gjennomføres 

spørring av en eventuell kundeansvarlig for å finne ut om den kundeansvarlige har "faktisk 

kunnskap om at kunden er en spesifisert amerikansk person". 

 

Kundeansvarlig er et begrep uten noe definert innhold i norsk rett. Begrepet er heller ikke definert i 

artikkel 1 i avtalen. I FATCA regulations fra IRS §1.1471-1 (b) (53) er kundeansvarlig definert slik: 

"officer or other employee of an FFI who is assigned responsibility for specific account 

holders on an on-going basis (including as an officer or employee that is a member of an 

FFI’s private banking department), advises account holders regarding their banking, 

investment, trust, fiduciary, estate planning, or philanthropic needs, and recommends, 

makes referrals to, or arranges for the provision of financial products, services, or other 

assistance by internal or external providers to meet those needs. Notwithstanding the 

previous sentence, a person is only a relationship manager with respect to an account that 

has a balance or value of more than $1,000,000, taking into account the aggregation rules 

described in §1.1471-4(c)(3)(ii) and (c)(4)(iii). 

 

Det antas at enkelt norske banker opererer med forskjellige typer kontaktpersoner og lignende, og 

da særlig opp mot velstående kunder i private banking-segmentet. Som den ovenfor inntatt 

definisjonen viser, så ligger det likevel noe mer i det å være kundeansvarlig enn bare å være en 

kontaktperson. Den kundeansvarlige skal ha tildelt et særskilt løpende ansvar og skal ikke drive ren 

gjennomføring av ordre. Med dette menes det at den kundeansvarlige skal tilføre kunden reell 

merverdi gjennom konkret rådgivning eller formidling av tjenester. 

 

Endringer i faktiske forhold 
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I de fleste tilfellene der det skjer endringer i en forutbestående lavverdikonto gjenoppstår finansielle 

institusjonens plikt til å gjennomføre aktsomhetsprosedyrer. Det vises for eksempel til vedlegg I 

avsnitt II C 2, II E 4, III D og IV E 3. Slike endringer kan være at en konto går over en terskelverdi, 

eller at finansielle institusjonen mottar ny informasjon som sår tvil om hvorvidt den informasjonen 

den allerede besitter er korrekt. Institusjonene må sørge for å ha rutiner og prosedyrer på plass som 

fanger opp denne typen endringer og sikrer at de nødvendige tiltak iverksettes innen de angitte 

frister. 

 

Forholdet til hvitvaskingsregelverket 

I vedlegg I defineres antihvitvaskings-/kundeindentifiseringsprosedyrer som "en Rapporterende 

Norsk [Finansiell institusjons] kundeaktsomhetsprosedyrer i henhold til antihvitvaskingskrav eller 

andre krav i Norge som kommer til anvendelse på vedkommende Rapporterende Norske 

[Finansielle institusjon.]". Dette vil omfatte kundekontroll og løpende oppfølgning etter 

hvitvaskingsloven kapittel 2. 

 

En finansiell institusjon kan likevel ikke bygge utelukkende på eksisterende hvitvaskingsrutiner, 

men må vurdere om disse er egnet til å fremskaffe dokumentasjonen som kreves etter FATCA-

avtalen. En sentral forskjell mellom regelsettene er at den risikobaserte innfallsvinkelen som 

hvitvaskingsregelverket bygger på ikke finnes i FATCA-avtalen. 

 

En gjennomgang av den informasjon institusjonen skal søke etter i henhold til FATCA-avtalen og 

hvilken informasjon som skal innhentes etter hvitvaskingslovgivningen viser at det ikke er vesentlig 

overlapp. Dette er en naturlig følge av de forskjellige formålene med regelsettene.  

 

Enkelte elementer av den informasjonen som må innhentes og gjennomsøkes for amerikanske 

indisier vil likevel normalt være innhentet i forbindelse med kundekontroll etter hvitvaskingsloven. 

Dette gjelder f.eks. gjeldende adresse som skal registreres i henhold til hvitvaskingsloven § 8 (fast 

adresse). Andre elementer vil normalt være kjent av institusjonen gjennom etterlevelsen av det 

alminnelige kjenn-din-kunde prinsippet eller som ledd i den finansielle institusjonens 

kundeoppfølging, som f.eks. telefonnummer. Den finansielle institusjonen kan bygge på all 

informasjon den har innhentet, uavhengig av formålet. 

 

Det legges til grunn at elektronisk og fysisk legitimasjon som nevnt i hvitvaskingsforskriften §§ 5 

til 7 er tilstrekkelig også etter FATCA-avtalen. 

 

Det antas at det vil være hensiktsmessig for mange finansielle institusjoner å bygge på eksisterende 

rutiner for kunderelasjon, herunder for hvitvaskingsformål, til å innhente informasjonen som kreves 

etter FATCA-avtalen. Dette gjelder særlig informasjonsinnhenting i forbindelse med oppretting av 

nye kontoer fra 1. juli 2014. Institusjonene står likevel fritt til å utvikle systemene på den måten de 

finner det hensiktsmessig. 
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4.3.3 Generelt om forslag til §§ 5-12-10 til 5-12-15  

Plikten til å gå gjennom finansielle kontoer for å identifisere kontoer som er amerikanske 

rapporteringspliktige kontoer og kontoer som tilhører ikke-deltakende finansielle institusjoner, 

foreslås regulert i et eget kapittel i samleforskriften § 5-12 B.  

 

Det foreslås fire nye bestemmelser som pålegger finansielle institusjoner plikt til å gå gjennom ulike 

prosedyrer på de finansielle kontoene de forvalter, ut fra om kontoen opprettes før eller fra 1. juli 

2014, og om kontohaver er fysisk eller juridisk person. 

 

Avtalen inneholder mange komplekse formuleringer og en del særegne begreper. I forslaget til 

forskriftsbestemmelser som gjennomfører aktsomhetsprosedyrene er systematikk og formuleringer 

forenklet.  

 

De særegne begrepene er så langt det er mulig utelatt fra forskriftsteksten. For eksempel er begrep 

som "forutbestående",  tatt ut og erstattet med "kontoer opprettet før 1. juli 2014", og "personlig" og 

"enhetseid" erstattet med "der kontohaver er fysisk person" og "der kontohaver er juridisk person 

eller sammenslutning". 

 

I forslaget til forskrift er det gått bort fra avtalens systematikk når det gjelder enhetseide kontoer. 

Etter avtalen skal den finansielle institusjonen identifisere om kontohaver er: 

 Spesifisert Amerikansk Person (som er amerikanske personer med en del unntak) 

 Finansiell institusjon som anses å overholde FATCA (ulike underkategorier) 

 Finansiell institusjon som ikke anses å overholde FATCA (ulike underkategorier) 

 Passiv NFFE og Aktiv NFFE 

 

Passiv og aktiv NFFE er tatt ut og erstattet av andre juridisk personer (enn amerikanske juridiske 

personer og finansielle institusjoner) i forslaget til forskrift. Sondringen mellom aktive og passive 

juridiske personer (aktiv og passiv NFFE) er ivaretatt ved at de relevante unntakskriterier fremgår 

direkte av forskriften, og ikke indirekte ved at det er brukt definerte begrep.  

 

Tilsvarende foreslås ordlyden i forskriften slik at kontoer med kontohavere som er amerikanske 

juridiske personer skal identfiseres, og kontoen anses som amerikansk rapporteringspliktig konto 

med mindre bestemt angitte unntak kommer til anvendelse.  

 

I stedet for avtalens tilnærming skal finansielle institusjoner avgjøre om kontohaver er: 

 amerikansk juridisk person 

 finansiell institusjon 

 annen juridisk person 

 

Pliktene til å gå gjennom kontoen er nærmere angitt i et eget ledd innenfor hver av disse 

kategoriene. Ved den faktiske gjennomgangen av kontoen er det opp til den finansielle institusjonen 

å selv finne den mest hensiktsmessig fremgangsmåten. 
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Det er også en del detaljering av pliktene som ikke foreslås presisert i forskriftsteksten, men vil 

fremgå av retningslinjer. Dette gjelder for eksempel avtalens bestemmelser om dokumentasjon, 

valutaomregning, og de ulike avkreftelsesprosedyrene de finansielle institusjonene kan gjennomføre 

for å avkrefte at kontoen er en amerikansk rapporteringspliktig konto når det er funnet amerikanske 

indisier.  

 

Det antas at utkontrakteringsadgangen etter FATCA-avtalen går lenger enn den som er regulert i 

hvitvaskingsloven. Etter § 12 i hvitvaskingsloven er utkontrakteringsadgangen begrenset til andre 

rapporteringspliktige (unntatt tilbydere av virksomhetstjenester og forhandlere av gjenstander) og 

postoperatører med konsesjon. Tilsvarende begrensning finnes ikke i FATCA-avtalen. 

 

Alminnelige ulovfestede prinsipper og vilkår for utkontraktering, som fremgår av NOU 2001: 

23 Finansforetakenes virksomhet kapittel 5 side 28-30 ”Bortsetting (outsourcing) av tjenester”, vil 

gjelde dersom oppgaver etter forskriften utkontrakteres. Det vises til følgende punkter: 

 

 Rapporteringspliktiges styre skal fortsatt ha ansvaret for den virksomhet som utkontrakteres. 

 Avtalen med oppdragstaker må gi nødvendig grunnlag for informasjon, innsyn og tilsyn fra 

tilsynsmyndighetene tilsvarende som når tilsynsenhetene selv forestår de aktuelle aktiviteter. 

 Rapporteringspliktiges styre må ha fastsatt retningslinjer for utkontrakteringen. 

 Det må fremgå av skriftlig avtale hvilken virksomhet som utkontrakteres. Avtalen må gi 

tilsynsenheten adgang til å instruere oppdragstaker og til revisjon av den utkontrakterte 

virksomheten. 

 Rapporteringspliktige må selv ha kompetanse til å vurdere om oppdragstaker utfører 

oppdraget tilfredsstillende. 

 Rapporteringspliktige skal fortløpende ha mulighet til å identifisere og kontrollere de risikoer 

som er knyttet til utkontraktering av oppgavene. 

 Rapporteringspliktige skal ha en plan for å løse de problemer som kan oppstå dersom 

oppdragstaker ikke makter å utføre oppdraget. 

 Rapporteringspliktige må sikre rimelig rett til oppsigelse av avtalen under betryggende 

forhold til alternativ løsning er etablert. 

 

For verdipapirforetak gjelder egne regler om utkontraktering i verdipapirhandelloven § 9-11 og 

verdipapirforskriften § 9-14 flg. 

 

Direktoratet foreslår ikke at det gis egne bestemmelser om adgangen til utkontraktering. Det antas 

imidlertid at adgangen til utkontraktering vil være begrenset etter de alminnelige ulovfestede 

prinsippene. 

 

Det foreslås en egen bestemmelse om oppbevaring av dokumentasjon i § 5-12-16. Det følger av 

bestemmelsen at finansielle institusjoner skal oppbevare dokumentasjon knyttet til gjennomføring 

av aktsomhetsprosedyrene i seks år etter utløpet av det året kontoen er gjennomgått. 
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4.3.4 Merknader til forslag til ny §§ 5-12-10 til 5-12-15 

 

Til § 5-12-10 

Finansielle institusjoner skal ved opprettelse av nye finansielle kontoer fra 1. juli 2014 innhente en 

egenerklæring fra kontohaver som er fysisk person som viser om kontohaver er skattepliktig til 

USA. Det skal foretas en rimelig test av egenerklæringen om den stemmer overens med andre 

opplysninger som foreligger. Det må innhentes ny egenerklæring fra kunden om det senere 

foreligger nye relevante opplysninger som viser at egenerklæringen ikke lenger kan legges til grunn. 

 

Det fremgår av annet ledd at når kontohaver er eller kan være skattepliktig til USA, skal det 

innhentes amerikansk identifikasjonsnummer fra kunden, og kontoen skal rapporteres som 

amerikansk rapporteringspliktig konto. 

 

Plikten til å gå gjennom kontoene gjelder i utgangspunktet alle finansielle kontoer, men den 

finansielle institusjonen kan velge å ikke gå gjennom nye innskuddskontoer og nye 

forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi inntil kontosaldoen eller gjenkjøpsverdien overstiger USD 50 

000 ved utgangen av et inntektsår. 

 

Til § 5-12-11 

Finansielle institusjoner skal gå gjennom finansielle kontoer opprettet før 1. juli 2014 når 

kontohaver er fysisk person innen 30. juni 2016, og identifisere de indisier som er omtalt under 

4.3.2 og listet opp i bestemmelsens første ledd.  

 

Det fremgår av forslaget til annet ledd at dersom et eller flere indisier blir identifisert, så må den 

finansielle institusjonen anse kontoen som en amerikansk rapporteringspliktig konto og innhente 

kontohavers amerikanske identifikasjonsnummer, med mindre det innhentes en egenerklæring fra 

kontohaver om at kontohaver ikke er skattepliktig til USA, og kontohaver godtgjør dette. Det er i 

avtalen presisert hvilke avkreftelsesprosedyrer som gjelder i tilknytning til hvert enkelt indisie, og 

direktoratet foreslår at disse avkreftelsesprosedyrene omtales nærmere i rettledning. 

 

Det følger av forslaget til tredje ledd at det er ytterligere krav når kontosaldo eller -verdi overstiger 

USD 1 000 000. Fristen for å gå gjennom disse kontoene er 30. juni 2015. Videre er det et 

innholdskrav til at en del informasjon må være elektronisk søkbar, ellers må den finansielle 

institusjonen også undersøke papirarkiv. Det er også et krav at når kundeansvarlig har faktisk 

kunnskap om en kunde er skattepliktig til USA, så må kontoer tilhørende denne kunden anses som 

amerikanske rapporteringspliktige kontoer. 

 

Finansielle institusjoner plikter i utgangspunktet å gå gjennom alle slike kontoer. Det er imidlertid i 

avtalen gjort unntak fra undersøkelsespliktene for innskuddskontoer som har en saldo som ikke 

overstiger USD 50 000 og forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi som ikke overstiger USD 250 000. 

Slike kontoer må først gjennomgås år kontoverdien overstiger USD 1 000 000 ved utgangen av et 

innteksår.  

 

Til § 5-12-12 
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Det følger av § 5-12-12 at finansielle institusjoner skal gå gjennom tilgjengelige opplysninger og 

om nødvendig innhente en egenerklæring fra kontohaver for å fastslå hvilken status kontohaver har.  

 

Det fremgår av første ledd at kontohaver i denne sammenheng kan være: 

 en amerikansk juridisk person, 

 en finansiell institusjon, 

 en annen juridisk person. 

 

De videre undersøkelsespliktene for hver kategori er nærmere definert i annet til fjerde ledd. Det 

følger av annet ledd at den finansielle institusjonen skal undersøke om kontohaver er en spesifisert 

amerikansk person. Begrepet spesifisert amerikansk person foreslås som sådan tatt ut av 

forskriftsteksten, og i stedet at unntakene i avtalen art. 1 punkt 1 bokstav gg) fremgår direkte av 

teksten. 

 

Når kontohaver er en annen finansiell institusjon, skal den finansielle institusjonen undersøke om 

kontohaver anses å overholde FATCA eller ikke. Dersom kontohaver ikke anses å overholde 

FATCA, skal den finansielle institusjonen rapportere samlede betalinger etter reglene i § 5-12-18 og 

medvirke til at det trekkes amerikansk kildeskatt etter § 5-12-19. 

 

Dersom kontohaver er en annen juridisk person (dvs. som ikke er en amerikansk juridisk person 

eller en finansiell institusjon), skal den finansielle institusjonen undersøke om kontohaver er av 

passiv karakter. Slike personer er i avtalen definert som passiv NFFE. Dersom kontohaver er av 

passiv karakter, skal det undersøkes om reelle rettighetshavere som er identifisert etter 

hvitvaskingsloven er skattepliktige til USA. Hensikten med bestemmelsen er å identifisere og 

rapportere opplysninger om amerikanske personer som investerer i utlandet gjennom private 

investeringsselskaper. Selskaper mv. som oppfyller et eller flere av vilkårene på listen er å anse som 

et aktivt selskap, og det skal dermed ikke rapporteres opplysninger om amerikanse reelle 

rettighetshavere. 

 

Til § 5-12-13 

Pliktene som gjelder for finansielle kontoer der kontoen er opprettet før 1. juli 2014 der kontohaver 

er jurdisk person, er i stor utstrekning de samme som gjelder for nye slike kontoer. For slike kontoer 

er imidlertid fristen for å gå gjennom kontoene 30. juni 2016. Det er ikke en egen frist for kontoer 

som har en saldo eller verdi som overstiger USD 1 000 000.  

 

Finansielle institusjoner plikter i utgangspunktet å gå gjennom alle slike kontoer, men kan velge å 

ikke gå gjennom kontoer med en saldo eller verdi som ikke overstiger USD 250 000 inntil saldoen 

eller verdien overstiger USD 1 000 000 ved utgangen av et inntektsår. Denne regelen avviker fra 

tilsvarende regel for fysiske personer, ved at den gjelder alle kontoer og at plikten ikke inntrer før 

kontoen blir en høyverdikonto etter avtalen. 

 

Til § 5-12-14 

Det fremgår av bestemmelsen at finansielle institusjoner skal summere kontosaldo- og verdi på alle 

kontohavers finansielle kontoer i den grad det er teknisk mulig ved beregning av om kontosaldo 
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eller -verdi overstiger terskelverdiene i § 5-12-10 til § 5-12-13. Kundeansvarlige skal også summere 

slike kontoer for å vurdere om kontoverdien overstiger USD 1 000 000. 

 

Til § 5-12-15 

Avtalen åpner for at norske skattemyndigheter på visse vilkår kan tillate finansielle institusjoner å 

fravike avtalens bestemmelser ved helt eller delvis å gjennomføre prosedyrene som følger av 

relevante amerikanske skatteforskrifter. Skattedirektoratet er i utgangspunktet tilbakeholden med å 

ville gi slike regler. Slike regler gjør det nødvendig å sette seg inn i tolke amerikanske 

forskriftsbestemmelser, noe som kan medføre en ytterligere komplisering av 

gjennomføringsregelerket og en økt risiko for at avtalen ikke overholdes. Det kan også 

vanskeliggjøre eventuelle kontroller av om pliktene etter vedlegg I overholdes. 

 

Skattedirektoratet er imidlertid kjent med at for internasjonale finanskonsern som driver virksomhet 

i mange land. kan det være hensiktsmessig å koordinere overholdelsen av FATCA-regelverket i de 

ulike land, noe som medfører utfordringer. Direktorat foreslår derfor en begrenset 

unntaksbestemmelse som bare omfatter internasjonale konsern, og tillater at de norske prosedyrene 

for undersøkelse av finansielle kontoer fravikes innenfor de rammer avtalen tillater.  

 

Det er den finansielle institusjonen som har ansvar for at de prosedyrene den vil gjennomføre i 

stedet for de prosedyrene som følger av §§ 5-12-10 til 5-12-14 er innenfor de rammer avtalen 

tillater. Det fremgår av annet ledd at finansielle institusjoner som benytter seg av slike alternative 

prosedyrer, skal gi en orientering om dette til Skattedirektoratet.  

 

 

4.4 Registrering hos amerikanske skattemyndigheter (IRS) 

For at amerikanske skattemyndigheter og andre institusjoner skal identifisere de institusjoner som 

anses å overholde FATCA, må finansielle institusjoner registrere seg hos amerikanske 

skattemyndigheter og bli tildelt et globalt identifikasjonsnummer (GIIN).  

 

Det fremgår av avtalen artikkel 4 punkt 1 bokstav c at norske finansielle institusjoner må overholde 

registreringskravene som gjelder for finansielle institusjoner i partnerjurisdiksjoner for å anses å 

overholde det amerikanske FATCA-regelverket. Amerikanske skattemyndigheter har gitt 

informasjon om hvordan registreringsordningen fungerer i notice 2013-43 og på sine nettsider. 

Amerikanske skattemyndigheter vil publisere en liste over utenlandske finansielle institusjoner som 

anses å overholde FATCA, identifisert med et eget globalt identifikasjonsnummer (GIIN). Listen vil 

bli oppdatert jevnlig. Registreringsportalen ble åpnet for registrering 1. januar 2014.  

 

Norske finansielle institusjoner som ikke er ført opp på listen vil fra 1. januar 2015 bli gjenstand for 

30 prosent amerikansk kildeskatt. Norske finansielle institusjoner skal registrere seg hos 

amerikanske skattemyndigheter tidsnok til at de blir registrert på listen før 1. januar 2015. 

Finansielle institusjoner som starter sin virksomhet på et senere tidspunkt skal registrere seg innen 

30 dager etter virksomhetens oppstart. Fristen foreslås på bakgrunn av tilsvarende fristregler i andre 

lands gjennomføringsregler. 
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Det vises til forslag til § 5-12-17. 

 

 

4.5 Rapportering av betalinger til ikke-deltakende finansielle 
institusjoner 

Det følger av avtalen artikkel 4 punkt 1 bokstav b at norske finansielle institusjoner skal rapportere 

samlede betalinger som foretas i 2015 og 2016 til ikke-deltakende finansielle instusjoner, for å 

anses å overholde avtalen.  

 

Ikke-deltakende finansielle institusjoner er finansielle institusjoner som ikke anses å overholde den 

amerikanske FATCA-lovgivningen. Dette omfatter finansielle institusjoner som i utgangspunktet er 

omfattet av en mellomstatlig avtale, men der den finansielle institusjonen vesentlig har overtrådt 

vilkårene i avtalen, og har blitt ført opp på listen over ikke-deltakende finansielle institusjoner av 

amerikanske skattemyndigheter etter reglene i artikkel 5 nr. 2 i avtalen. Finansielle institusjoner 

som ikke er omfattet av en mellomstatlig avtale om gjennomføring av FATCA med USA, vil også 

anses som ikke-deltakende finansielle institusjoner med mindre de har inngått avtale om 

gjennomføring av FATCA direkte med amerikanske skattemyndigheter etter FATCA-lovgivningens 

regler (et såkalt FFI agreement).  

 

Det skal gis opplysninger om samlede betalinger til hver ikke-deltakende finansielle institusjon. 

 

Det er ikke et krav at betalingen er knyttet til et kontoforhold. Hva som skal omfattes av begrepet 

“betalinger” er imidlertid ikke nærmere definert i avtalen. Det har vært diskutert internasjonalt 

hvilke betalinger som skal anses omfattet av avtalen. Det er fortsatt knyttet noe usikkerhet til 

hvilken definisjon som vil bli gjeldende internasjonalt. Skattedirektoratet er av den oppfatning at 

definisjonen bør fremgå direkte av forskriften og ikke i rettledning. Det foreslås en definisjon i § 5-

12-18 som er i tråd med det andre land har tatt inn på det nåværende tidspunkt. Dersom andre land 

legger opp til en annen definsjon av betalinger enn det som er foreslått her, vil Skattedirektoratet 

vurdere å endre bestemmelsen. 

 

Levering av oppgaver over samlede betalinger foreslås regulert i § 5-12-20. 

 

Det vises til forslag til § 5-12-17. 

 

4.6 Trekk av kildeskatt av betalinger med amerikansk kilde 

Avtalen inneholder særskilte regler knyttet til betalinger for finansielle institusjoner som opptrer 

som forvaltere eller mellommenn, for å sikre at det trekkes kildeskatt av betalinger til ikke-

deltakende finansielle institusjoner, jf. artikkel 4 punkt 1 bokstav d) og e). Hvilken bestemmelse 

som kommer til anvendelse er avhengig av om finansielle institusjonen har påtatt seg primæransvar 

for å trekke kildeskatt eller ikke overfor amerikanske skattemyndigheter. 
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Artikkel 4 punkt 1 bokstav d) inneholder særskilte regler for kvalifiserte mellommenn, 

interessentskap og truster som har påtatt seg et primæransvar for kildeskattetrekk etter amerikansk 

lovgivning.  

 

Finansielle institusjoner som har påtatt seg primæransvar for kildeskattetrekk er forpliktet til å 

trekke eller holde tilbake 30 prosent av betalingen til ikke-deltakende finansielle institusjoner. 

Trekkplikten er begrenset til betalinger som anses som kildeskattepliktige betalinger fra amerikansk 

kilde, jf. artikkel 1 punkt 1 bokstav jj) i avtalen. 

 

Finansielle institusjoner som opptrer som forvaltere eller mellommenn og som ikke har påtatt seg 

primæransvar for å trekke kildeskatt har en utvidet opplysningsplikt overfor sin umiddelbare betaler 

(foregående ledd i forvalterkjeden) om hvem som er mottaker av en bestemt viderebetaling. 

Bestemmelsen gjelder betalinger eller overføringer som anses som kildeskattepliktige betalinger fra 

amerikansk kilde. 

 

Dersom en norsk forvalter foretar, eller vil komme til å foreta, en kildeskattepliktig viderebetaling 

eller overføring til en ikke-deltakende finansielle institusjon, medfører bestemmelsen at den norske 

finansielle institusjonen skal gi opplysninger om dette til sin umiddelbare betaler. Der den norske 

finansielle institusjonen får beskjed av betalingsmottaker at den eller noen andre i kjeden vil foreta 

en viderebetaling til en ikke-deltakende finansielle institusjon, skal den norske finansielle 

institusjonen videreformidle denne informasjonen til sin umiddelbare betaler.  

 

Bestemmelsen medfører at opplysninger om betalinger eller overføringer av kildeskattepliktige 

amerikanske betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner skal videreformidles opp i 

forvalterkjeden til opplysningene kommer til en enhet som har plikt til å foreta kildeskattetrekk. 

Dette kan være en kvalifisert mellommann, interessentskap, eller trust som har påtatt seg 

primæransvar for kildeskattetrekk som omtalt i artikkel 4 punkt 1 bokstav d) eller en annen 

trekkagent slik dette er definert i den amerikanske FATCA-lovgivningen. Bestemmelsen er inntatt 

for å sikre at det blir foretatt kildeskattetrekk etter reglene i amerikansk lovgivning der dette er 

påkrevd, også i de tilfeller en betaling eller overføring foretas gjennom en kjede av forvaltere før 

den betales eller overføres til en ikke-deltakende finansiell institusjon.  

 

Det foreslås en egen forskriftsbestemmelse om medvirkning til at det trekkes 30 prosent amerikansk 

kildeskatt. Bestemmelsen bygger på ordlyden i artikkel 4 punkt 1 bokstav d og e, men begrepet 

"kildeskattepliktig betaling fra amerikansk kilde" er tatt ut og erstattet med de betalinger som er 

omfattet av definisjonen i artikkel 1 punkt 1 bokstav jj). 

 

Det vises til § 5-12-19. 
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5 Overholdelse og håndhevelse av avtalen 
Avtalen inneholder egne bestemmelser om fremgangsmåten ved feil eller mangler ved 

rapporteringen og overtredelse av avtalens bestemmelser i artikkel 5.  

 

Dersom amerikanske myndigheter konkluderer med at det foreligger vesentlig mislighold fra en 

norsk finansielle institusjon, skal de varsle norske skattemyndigheter om dette. Norske 

skattemyndigheter, skal da anvende sine internrettslige regler, inkludert eventuelle sanksjoner, for å 

håndtere overtredelsen omhandlet i varselet fra amerikanske myndigheter. Norge gis en frist på 18 

måneder til å iverksette tiltak for å avhjelpe overtredelsen av avtalen, ved bruk av egne 

internrettslige regler. Dersom den rapporterende norske finansielle institusjonen etter utløpet av 

denne fristen ikke har avhjulpet den vesentlige overtredelsen, kan USA behandle den norske 

finansielle institusjonen som en ikke-deltakende finansielle institusjon etter den amerikanske 

FATCA-lovgivningen. 

 

Norge har også en selvstendig plikt til å iverksette tiltak for å forhindre finansielle institusjoner fra å 

innføre praksis som har til hensikt å omgå rapporteringsplikten etter avtalen når det er behov for 

det, jf. artikkel 5 punkt 4.  

 

Det er også en særskilt bestemmelse om rapporteringsplikt for enkelte egenkapital- og 

fremmedkapitalinteresser i en finansiell institusjon når verdien avhenger av artikkel 1 punkt 1 

bokstav s) 2). 

 

Disse bestemmelsene i avtalen stiller krav både til at regelverket muliggjør kontroll, sanksjonering 

og unngår omgåelse, og til at norske skattemyndigheter følger opp at norske finansielle institusjoner 

overholder sine plikter etter avtalen. Ligningsloven har en rekke bestemmelser om opplysningsplikt 

for tredjepart i ligningsloven kapittel 5. Disse opplysningspliktbestemmelsene suppleres av 

bestemmelser om plikt for tredjepart til å gi kontrollopplysninger om andre etter krav fra skatte- og 

avgiftsmyndighetene i ligningsloven kapittel 6. Norske skattemyndigheter vil kunne kontrollere 

etterlevelse av oppgaveplikten som pålegges for å gjennomføre avtalen i samme utstrekning som 

andre grunnlagsdata. Ligningsloven har videre regler om håndhevelse av opplysningspliktene etter 

ligningsloven.  

 

Det legges til grunn at de gjeldende regler om kontroll, tvangsmulkt, forsinkelsesgebyr og evt. 

straff, vil gi skattemyndighetene tilstrekkelig mulighet til å ivareta de håndhevelsespliktene som 

følger av avtalen mellom Norge og USA.    

 

For at norske skattemyndigheter skal kunne følge opp at avtalen overholdes, må det tas inn en 

omgåelsesbestemmelse. Det fremgår av ordlyden at Norge har en aktiv plikt til å forhindre våre 

finansinstitusjoner i å innføre praksis som omgår avtalen, også når det konstrueres 

sammenslutninger for å omgå at kontohaver omfattes av rapporteringsplikten. Det foreslås derfor en 

omgåelsesbestemmelse i § 5-12-9 som både retter seg mot finansielle institsjoner og mot slike 

sammenslutninger.  

 

Det vises til forslag til ny § 5-12-9. 
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6 Om ikrafttredelse 
Endringene i samleforskriften § 5-3, 5-5 D, 5-9 og 5-12 B foreslås å tre i kraft fra 1. juli 2014.  

 

Det legges opp til at endringene i samleforskriften §§ 5-4 og 5-9 C trer i kraft fra 1. juli 2014. Det er 

nødvendig for å overholde avtalen at disse bestemmelsene settes i kraft, men ikraftsettelsen er 

avhengig av at Kongen setter endringene i disse lovbestemmelsene i kraft først da de trer i kraft fra 

den tid Kongen bestemmer. Det legges opp til egne unntaksbestemmelser i samleforskriften §§ 5-4 

og 5-9 C som begrenser de nye opplysningspliktene til i første omgang bare å omfatte amerikanske 

rapporteringspliktige kontoer. Disse unntaksbestemmelsene vil senere bli opphevet uten ny høring.  
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7 Forslag til endringer i samleforskrift 17. september 2013 nr. 
1092 om tredjeparters opplysningsplikt 

 

I 

§ 5-3-2. Det skal gis oppgave vedrørende samtlige innskudd og utlån, herunder formidlede og 

forvaltede innskudd og utlån.  

Innbetalte beløp på sparebrev og innløste sparebrev behandles som innskudd. 

Beløp som forvaltes av forsikringsselskap etter garanterte investeringskontrakter med avtale om å 

betale eller kreditere rente av beløpet, behandles som innskudd. 

Gebyrer og provisjoner knyttet til et lån, samt garantiprovisjoner til tredjemann behandles som 

renter. 

Oppgaveplikten etter denne paragraf kan hvert år begrenses etter regler fastsatt av 

Skattedirektoratet. 

 

 

§ 5-3-3. Oppgaven skal inneholde:  

1. Innskuddets kontonummer. Konti som er aktuelle i forbindelse med overføring av 

tilgodebeløp etter skatteavregning, skal i tillegg markeres,  

2. Navn, adresse  med landkode og fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer på 

innskytere og disponenter, samt reelle rettighetshavere identifisert etter §§ 5-12-12 til 5-12-

15,  

3. Innskyters, disponents og reell rettighetshavers utenlandske identifikasjonsnummer og 

utstederlandets landkode,  

4. Landkode på konti som er identifisert rapporteringspliktige etter §§ 5-12-10 til 5-12-15,  

5. Innestående beløp, herunder renter og kassakreditt i kredit, per 1. januar,  

6. På konti oppgjort i løpet av siste inntektsår gis samme opplysninger. For amerikanske 

rapporteringspliktige kontoer etter § 5-12 B oppgis i tillegg dato for oppgjøret samt saldo 

umiddelbart før avvikling,   

7. Tidfestede renter siste år, jf. skatteloven § 14-2,  

8. Oppgavegivers navn, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN). 

Oppgaveplikten etter denne paragraf kan hvert år begrenses etter regler fastsatt av 

Skattedirektoratet. 

 

 

§ 5-3-3. Oppgaven skal inneholde:  

1. Lånets kontonummer 

2. Låntakerens navn og adresse samt fødselsnummer eller organisasjonsnummer. 

3. Utestående beløps, herunder renter og innskuddskonti i debet, pr. 1. januar. 

4. Tidfestede renter siste år, jf. skatteloven § 14-2. 
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5. På konti oppgjort i løpet av siste inntektsår gis de samme opplysninger. I tillegg oppgis 

dato for oppgjøret samt det beløp som er betalt pr. oppgjørsdag. 

6. Oppgavegivers navn og organisasjonsnummer.  

 

 

§ 5-4. Finansielle instrumenter og andre finansielle produkter 

 

A. Ligningsoppgaver om finansielle instrumenter og andre finansielle produkter.  

  

Kapittel 1. Anvendelsesområde 
§5-4-1. Virkeområde mv.   

(1) Verdipapirregistre, verdipapirforetak og andre som ledd i sin forretningsvirksomhet tar del i 

forvaltningen eller omsetningen av finansielle instrumenter eller andre finansielle produkter for 

andres regning, skal ukrevd gi oppgaver etter reglene i § 5-4-2 til § 5-4-10. 

 

(2) Opplysningsplikten omfatter finansielle instrumenter og andre finansielle produkter egnet for 

investeringsformål. Finansielle instrumenter og andre finansielle produkter omfatter blant annet 

omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter, derivater og valuta- 

og råvaretransaksjoner. 

  

(3) Opplysningsplikten omfatter også konti som er avviklet i inntektsåret.  

         

(4) Opplysningsplikten kan begrenses av Skattedirektoratet. 

 

(5) For andre opplysningspliktige enn verdipapirregistre, gjelder opplysningsplikten etter §§ 5-4-4 

til 5-4-8 bare i den utstrekning kontoen er rapporteringspliktig som amerikansk 

rapporteringspliktig konto. Opplysningsplikten for inntektsåret 2014  omfatter bare ligningsverdi. 

Opplysningsplikten for inntektsåret 2015 omfatter bare ligningsverdi og avkastning i form av renter 

og utbytte. 

 

 

§ 5-4-2. Definisjoner  

(1) Med verdipapirregister menes foretak med tillatelse til å drive registrering av finansielle 

instrumenter, jf. verdipapirregisterloven § 1-3. 

 

(2) Med verdipapirforetak menes foretak som yter en eller flere investeringstjenester som definert i 

verdipapirhandelloven § 2-1 på forretningsmessig basis, jf. verdipapirhandelloven § 2-3 første 

ledd. 

 

(3) Med verdipapirnummer menes ISIN eller, der ISIN ikke finnes, alternativ instrumentidentifikator 

(AII) jf. forskrift 29.06.2007 nr. 876 (verdipapirforskriften) § 10-39 bokstav b eller annen kode som 

identifiserer instrumentet og dets eventuelle underliggende objekt. 
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(4) Med kontohaver menes investor, samt reell rettighetshaver identifisert etter §§ 5-12-12 til 5-12-

15.  

 

 

Kapittel 2. Levering av kontrolloppgaver vedrørende finansielle instrumenter og andre 

finansielle produkter 

 

 

§5-4-3. Identifikasjon, summering mv. 

(1) Opplysningene skal være identifisert med kontohaver, det finansielle instrument eller det 

finansielle produkt og oppgavegiver, herunder:  

a. Kontonummer, 

b. Om kontoen er en forvalterkonto, 

c. Kontohavers navn og adresse med landkode, 

d. Kontohavers fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer,  

e. Landkode når kontoen er identifisert rapporteringspliktig etter §§ 5-12-10 til 5-12-15,  

f. Utenlandsk identifikasjonsnummer og utstederlandets landkode, 

g. Det finansielle instrumentets eller produktets navn og verdipapirnummer, 

h. Utsteders jurisdiksjon (ev. hvilket land det finansielle instrumentet er utstedt i), 

i. Valutakode for det finansielle instrumentets eller produktets pålydende og den valuta 

instrumentet er notert i, 

j. For aksjer skal det også oppgis pålydende og aksjeklasse, 

k. Oppgavegivers navn, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN). 

 

(2) Skattedirektoratet kan bestemme at opplysninger etter dette kapittel skal summeres på kontonivå 

før oversendelse. 

 

(3)For amerikanske rapporteringspliktige kontoer som er avsluttet i løpet av inntektsåret skal i 

tillegg dato for oppgjøret samt saldo eller verdi umiddelbart før avvikling oppgis.  

 

 

§5-4-4. Aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer som kan likestilles med slike instrumenter 

(1) Opplysningspliktige skal gi følgende opplysninger over aksjonærer mv.:  
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a. Beholdning av aksjer mv, utdelt utbytte og ev. kildeskatt,   

b. Transaksjoner – aksjer mv i tilgang/avgang ved:   

1) Kjøp, arv, gave, stiftelse, nyemisjon, konvertering av fordring, fusjon, fisjon og 

konsernintern overføring   

2) Fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon og skattefri fisjon   

3) Salg, arv, gave, likvidasjon, partiell likvidasjon, fusjon, fisjon, konsernintern 

overføring, sletting av egne aksjer og fusjon/fisjon med bruk av egne aksjer   

4) Spleis, skattefri fusjon og skattefri fisjon.   

c. Inngangsverdi inkludert anskaffelseskostnader,  

d. Realisasjonsvederlag fratrukket realisasjonskostnader,  

e. Motpart ved transaksjonen, 

f. Endringer i aksjekapital, eventuelt overkurs.   

 

§5-4-5. Obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter 

(1) Det skal ukrevet gis beholdningsoppgave som inneholder følgende opplysninger:  

a. Beholdning spesifisert per verdipapirnummer per31. desember siste år,  

b. Utdelt avkastning i løpet av inntektsåret, spesifisert per verdipapirnummer,   

c. Ligningsverdien spesifisert per verdipapirnummer.  

 

(2) Det skal ukrevet gis ligningsmyndighetene transaksjonsoppgave som inneholder følgende 

opplysninger spesifisert per verdipapirnummer 

a. Transaksjonstype i verdipapirregister, jf. forskrift av 21. mai 2003 nr. 620 om hvilke 

opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister § 12 nr. 2,   

b. Entydig angivelse av transaksjonen, herunder om det er en kjøps- eller salgstransaksjon, 

c. Det nominelle beløp som omfattes av transaksjonen, 

d. Anskaffelses- og realisasjonstidspunkt, 

e. Inngangsverdi inkludert anskaffelseskostnader, 

f. Realisasjonsvederlag fratrukket realisasjonskostnader, 

g. Motpart ved transaksjonen. 

 

§5-4-6. Opsjoner, terminer og andre derivatkontrakter 

(1) Det skal ukrevet gis beholdningsoppgave som inneholder følgende opplysninger: 

a. Beholdning spesifisert per verdipapirnummer 31. desember siste år, 

b. Ligningsverdien spesifisert per verdipapirnummer. 

 

(2) Det skal ukrevet gis følgende opplysninger om inngåelse av derivatkontrakter: 

a. Entydig angivelse av transaksjonen, 

b. Tidspunkt for inngåelse av kontrakten, 

c. Underliggende objekts mengdeenhet og antall, 

d. Betalt eller mottatt opsjonspremie eller lignende betaling ved inngåelse av kontrakten, 

e. Avtalt pris på underliggende enheter, 

f. Kurtasje eller andre transaksjonskostnader. 

 

(3) Det skal gis følgende opplysninger om realisasjon av derivatkontrakter: 
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a. Entydig angivelse av transaksjonen, herunder derivattype, 

b. Antall underliggende enheter, 

c. Innløsningstidspunkt eller annet realisasjonstidspunkt, 

d. Avtalt pris på underliggende enheter, 

e. Markedspris på underliggende enheter ved innløsning eller annen realisasjon, 

f. Om kontrakten er gjort opp ved differanseavregning, skal differanseavregningsbeløpet oppgis, 

g. Kurtasje eller andre transaksjonskostnader. 

 

(4) Der den opplysningspliktige har informasjon om både inngåelse og senere realisasjon av 

kontrakten, skal gevinst eller tap på kontrakten oppgis.  

 

§5-4-7 Andre finansielle instrumenter og finansielle produkter 

(1) Det skal ukrevet gis beholdningsoppgave over andre finansielle instrumenter og andre 

finansielle produkter som skal inneholde følgende opplysninger: 

a. Beholdning per 31. desember siste år, 

b. Avkastning i løpet av inntektsåret, spesifisert per verdipapirnummer, 

c. Hvis amerikanske rapporteringspliktige konti er oppgjort i løpet av året, skal beholdning 

umiddelbart før avvikling angis,  

d. Ligningsverdi spesifisert per verdipapirnummer og navn på produktet. 

 

(2) Det skal ukrevet gis realisasjonssoppgave om andre finansielle produkter som skal inneholde 

følgende opplysninger: 

a. Entydig angivelse av transaksjonen, herunder om det er en kjøps- eller salgstransaksjon,  

b. Antall enheter,  

c. Realisasjonstidspunkt, 

d. Inngangsverdi inkludert anskaffelseskostnader, 

e. Realisasjonsvederlag fratrukket realisasjonskostnader.   

 

(3) Der den opplysningspliktige har informasjon om både inngåelse og senere realisasjon av det 

finansielle produktet, skal gevinst eller tap på produktet oppgis. 

 

 

Utlån av verdipapirer  

 

§5-4-8. Opplysninger vedrørende utlån av verdipapirer  

(1) Det skal ukrevet gis oppgaver som inneholder følgende opplysninger vedrørende verdipapirlån 

som nevnt i skatteloven § 9-11 tredje ledd:  

a. Utlåners og innlåners navn, adresse med landkode og fødsels-/D-nummer, 

organisasjonsnummer eller lignende,   

b. Utlåners og innlåners utenlandske identifikasjonsnummer og utstederlandets landkode, 

c. Landkode for de land kontoen er identifisert rapporteringspliktig til etter §§ 5-12-10 til 5-12-

15, 

d. Samlet beholdning av utlånte og innlånte verdipapirer per 1. januar i ligningsåret for den 

enkelte utlåner og innlåner,  
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e. Samtlige lånetransaksjoner i inntektsåret,  

f. Antall og type verdipapirer som er gjenstand for utlån/innlån,  

g. Mottatt utbyttekompensasjon, 

h. Registreringsdato for etablering av lånet,   

i. Registreringsdato for tilbakeføring av verdipapirene og beholdning umiddelbart før 

tilbakeføring,  

j. Kurs på verdipapiret på registreringsdato, 

k. Mottatt vederlag, 

l. Oppgavegivers navn, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN). 

 

 

§ 5-5. Kjøp, salg, leie, utbetalinger mv.  

 

D. Forsikringsselskapers m.v. plikt til å gi oppgaver over utbetalinger på livsforsikringer 

 

§ 5-5-32. Oppgavens innhold.  

I tillegg til de opplysninger som er nevnt i §§ 5-5-30 og 5-5-31, skal oppgaven inneholde:  

1. Forsikringsnummer eller avtalenummer,  

2. Fødselsnummer, navn og adresse med landkode på den som beløpet utbetales til,  

3. Forsikringstakerens organisasjonsnummer eller fødselsnummer, navn og adresse, 

4. Landkode for de land forsikringen er identifisert rapporteringspliktig til etter §§ 5-12-10 til 

5-12-15, 

5. Betalingsmottakers utenlandske identifikasjonsnummer og utstederlandets landkode, 

6. Hvilken type forsikring oppgaven gjelder,  

7. Utbetalt beløp,  

8. Utbetalingstype, 

9. Oppgavegivers navn, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN). 

Oppgaveplikten kan begrenses av Skattedirektoratet. 

 

§ 5-9. Annen opplysningsplikt for tredjepart 

 

A. Levering av ligningsoppgave over forsikring i livsforsikringsselskaper m.v. 

  

§5-9-3. Oppgavens innhold  

Oppgaven skal inneholde:  

1.  Forsikringsnummer eller avtalenummer,  

2. 

. 

 Organisasjonsnummer eller fødselsnummer, navn og adresse med landkode på: 

a. forsikringstaker, 

b. enhver annen person registrert berettiget i forsikringsavtalen til å få tilgang til 

gjenkjøpsverdien eller til å endre avtalens begunstigede, 

c. enhver annen person navngitt som eier i forsikringsavtalen og enhver navngitt person 

med en personlig rett til utbetalinger etter forsikringsavtalens vilkår, dersom ingen 
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person kan få tilgang til gjenkjøpsverdien eller endre begunstigede. 

3.  Forsikringstakerens mv. utenlandske identifikasjonsnummer og utstederlandets landkode,  

4.  Landkode når forsikringen er identifisert rapporteringspliktig etter §§ 5-12-10 til 5-12-15, 

5.  Hvilken type forsikring oppgaven gjelder,  

6.  Gjenkjøpsverdi per 1. januar året etter inntektsåret. For forsikringsavtaler som er identifisert 

som amerikansk rapporteringspliktig konto og som er avviklet i løpet av inntektsåret, skal 

opplysningene også inneholde dato for avvikling og  gjenkjøpsverdien umiddelbart før 

avvikling, 

7.  Årsavkastning på sparedelen av kapitalforsikring, 

8.  Den skattepliktige årsavkastning på sparedelen av kapitalforsikring, jf. skatteloven § 5-20 

annet ledd bokstav a,  

9.  Oppgavegivers navn, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonnummer (GIIN),  

10.  Opplysningsplikten etter denne paragraf nr. 1 bokstav b og c, nr. 4 annet alternativ og nr. 5 

gjelder bare i den utstrekning kontoen er rapporteringspliktig som amerikansk 

rapporteringspliktig konto. 

Oppgaveplikten kan begrenses av Skattedirektoratet. 

 

 

C.  Om innskudd i verdipapirfond og andre investeringsenheter. 

 

Kapittel 1. Anvendelsesområde og definisjoner  

 

§ 5-9-21. Virkeområde mv.  

(1) Forvaltningsselskaper, verdipapirfond og andre investeringsenheter, skal ukrevd gi 

opplysninger etter reglene i § 5-9-22 til 5-9-29. 

 

(2) Opplysningsplikten omfatter også andeler mv. som er avhendet i inntektsåret. 

 

(3) Opplysningsplikten kan begrenses av Skattedirektoratet. 

 

 

§ 5-9-22. Definisjoner  

(1) Med verdipapirfond menes selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en 

ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av 

finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon, jf. verdipapirfondloven § 1-2. 

 

(2) Med forvaltningsselskap menes selskap som driver verdipapirfondsforvaltning, jf. 

verdipapirfondloven § 1-2. 

 

(3) Med aksjefond menes i § 5-9-23 til § 5-9-25 et verdipapirfond som eier en eller flere aksjer, jf. 

skatteloven § 10-1 tredje ledd.  
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(4) Med obligasjonsfond menes i § 5-9-23 til § 5-9-25 et verdipapirfond som etter vedtektene skal 

plassere midlene i andre verdipapirer enn aksjer, jf. skatteloven § 10-1 tredje ledd, 

 

(5) Med andre investeringsenheter enn verdipapirfond menes juridiske personer og andre 

sammenslutninger som driver som forretningsvirksomhet (eller som styres av enhet som driver 

som forretningsvirksomhet) én eller flere av følgende aktiviteter eller operasjoner, for eller på 

vegne av en kunde: 

a. omsetning av pengemarkedsinstrumenter (sjekker, veksler, banksertifikater, derivater 

osv.), utenlandsk valuta, børs-, rente- og indeksinstrumenter, omsettelige verdipapirer eller 

råvareterminkontrakter,  

b. individuell og kollektiv porteføljeforvaltning, eller 

c. annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av midler eller penger på 

vegne av andre personer. 

Andre investeringsenheter enn verdipapirfond omfatter likevel ikke: 

a. Selskaper mv. som mottar innskudd som ledd i ordinær bankvirksomhet eller liknende 

forretningsvirksomhet (innskuddsinstitusjon), jf. § 5-12-7 bokstav a, 

b. Selskaper mv. som innehar finansielle aktiva for andres regning som en betydelig del av 

sin virksomhet (forvaringsinstitusjon), jf. § 5-12-7 bokstav b, 

c. Forsikringsselskap (eller et forsikringsselskaps holdingselskap) som utsteder eller er 

forpliktet til å foreta utbetalinger i henhold til en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi eller 

en livrentekontrakt (spesifisert forsikringsselskap), jf. § 5-12-7 bokstav d. 

 

(6) Med kontohaver menes andelseier eller interessent, samt reell rettighetshaver identifisert etter 

§§ 5-12-12 til 5-12-15. 

 

 

Kapittel 2. Innskudd i verdipapirfond  

 

 

§5-9-23. Beholdningsoppgave 

(1) Forvaltningsselskap og verdipapirfond skal ukrevet gi oppgave til Skattedirektoratet som viser 

den enkelte kontohavers beholdning per31. desember siste år. Oppgave skal også innsendes for det 

år andel realiseres. Er alle andelene realisert i løpet av siste år, skal oppgaven vise beholdningen 

umiddelbart før avvikling, 

 

(2) For obligasjonsfond skal oppgaven inneholde:  

a. Forvaltningsselskapets navn, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN),   

b. Fondets navn, ISIN-nummer og globale identifikasjonsnummer (GIIN),   

c. Kontohavers fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer,   

d. Kontohavers navn og adresse med landkode,  

e. Landkode når andelen er identifisert rapporteringspliktig etter §§ 5-12-10 til 5-12-15,  

f. Kontohaverens utenlandske identifikasjonsnummer og utstederlandets landkode, 

g. Antall fondsandeler kontohaveren hadde per 31. desember siste år,   

h. Fondsandelenes samlede ligningsmessige formuesverdi per 1. januar i ligningsåret,  
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i. Tidfestet avkastning i løpet av inntektsåret per kontohaver,   

 

(3) For aksjefond skal oppgaven inneholde:  

a. Forvaltningsselskapets navn, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN),   

b. Fondets navn, ISIN-nummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN),   

c. Kontohaverens fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer,   

d. Kontohaverens navn og adresse med landkode,   

e. Kontohaverens utenlandske identifikasjonsnummer og utstederlandets landkode, 

f. Landkode når andelene er identifisert rapporeringspliktige etter §§ 5-12-10 til 5-12-15, 

g. Antall fondsandeler kontohaveren hadde ved utgangen av inntektsåret,   

h. Andelenes samlede omsetningsverdi per 1. januar i ligningsåret. Dersom andelene anses som en 

amerikansk rapporteringspliktig konto og alle andelene er avhendet i løpet av inntektsåret, også 

verdien umiddelbart før omsetning,  

i. Andelenes samlede ligningsmessige formuesverdi ved utgangen av inntektsåret,   

j. Det enkelte erverv av fondsandeler;   

1. ervervstidspunkt,   

2. antall fondsandeler,   

3. utdelt utbytte i løpet av året,   

4. inngangsverdi,   

5. samlet RISK-beløp i eiertiden for erverv før 1. januar 2006,   

6. ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år,   

7. skjermingsgrunnlag,   

8. skjermingsfradrag,   

9. skattepliktig utbytte,   

10. ubenyttet skjermingsfradrag til fremføring,   

11. trukket kildeskatt i norske kroner av utdelt utbytte til utenlandsk kontohaver.   

k. Andelenes samlede skattepliktige utbytte.   

 

 

§5-9-24. Realisasjonsoppgave  

(1) Forvaltningsselskap og verdipapirfond skal ukrevet gi oppgave til Skattedirektoratet om 

fondsandeler som er realisert i løpet av inntektsåret.  

 

(2) For obligasjonsfond skal oppgaven inneholde:  

a. Forvaltningsselskapets navn, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN),   

b. Fondets navn, ISIN-nummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN),   

c. Kontohaverens fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer,  

d. Kontohaverens navn og adresse med landkode,  

e. Landkode når andelene er identifisert rapporteringspliktige etter §§ 5-12-10 til 5-12-15, 

f. Kontohaverens utenlandske identifikasjonsnummer og utstederlandets landkode, 

f. Antall fondsandeler kontohaveren har realisert i løpet av inntektsåret,   

g. Realisasjonsvederlag med fradrag for realisasjonsutgifter, samlet og for den enkelte fondsandel,   

h. Samlet RISK-beløp i skattyterens eiertid for andel ervervet før 1. januar 2006   

i. Inngangsverdien uten tillegg for anskaffelseskostnader, samlet og for den enkelte fondsandel,   
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j. Samlede anskaffelseskostnader og samlede realisasjonskostnader,   

k. Ervervsdato og realisasjonsdato for den enkelte fondsandel.   

 

(3) For aksjefond skal oppgaven inneholde:  

a. Forvaltningsselskapets navn, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN),   

b. Fondets navn, ISIN-nummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN),   

c. Kontohaverens fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer,  

d. Kontohaverens navn og adresse med landkode,  

e. Landkode når andelene er identifisert rapporteringspliktige etter §§ 5-12-10 til 5-12-15, 

f. Kontohaveren utenlandske identifikasjonsnummer og utstederlandets landkode,  

g. Det enkelte erverv av fondsandeler:   

1. ervervstidspunkt,   

2. antall fondsandeler,   

3. realisasjonstidspunkt,   

4. inngangsverdi,   

5. samlet RISK-beløp i eiertiden for andel ervervet før 1. januar 2006,   

6. realisasjonsvederlag,   

7. realisasjonskostnader,   

8. ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år som reduserer gevinst, jf. skatteloven § 10-31 

første ledd annet punktum,   

9. skattepliktig gevinst eller fradragsberettigede tap.   

h. Andelenes samlede skattepliktige gevinst eller fradragsberettigede tap.   

 

 

§5-9-25. Oppgave ved overdragelse av andel i verdipapirfond ved arv, gave og gavesalg  

(1) Ved overdragelse av andel i aksjefond ved arv, gave og gavesalg skal verdipapirfondet og 

forvaltningsselskapet ukrevet gi oppgave til Skattedirektoratet. Oppgaven skal inneholde:  

 

a. Forvaltningsselskapets navn, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN),   

b. Fondets navn, ISIN-nummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN),   

c. Andelsoverdragers fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer,   

d. Andelsoverdragers navn og adresse med landkode,   

e. Andelsoverdragers utenlandske identifikasjonsnummer og utstederlandets landkode, 

f. Landkode for de land andelsoverdrager er identifisert som skattepliktig til, 

g. Det enkelte erverv av fondsandeler:   

1. andelsoverdragers ervervstidspunkt,   

2. antall andeler,   

3. omsetningsverdien på overdragelsestidspunktet,   

4. andelsoverdragers inngangsverdi på andelen,   

5. andelsoverdragers skjermingsgrunnlag,   

6. andelsoverdragers ubenyttede skjermingsfradrag til fremføring,   

7. andelsmottakers fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer,   

8. andelsmottakers inngangsverdi ved gavesalg.   
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(2) I tilfeller hvor arvelater eller giver har flere erverv og flere arvinger eller mottakere, og partene 

ikke har bestemt noen annen fordeling, legges det til grunn at det enkelte erverv skal deles på antall 

mottakere.  

 

 

§5-9-26. Levering av opplysninger 

(1) Opplysningene etter dette kapittel gis samlet innen 10. februar i året etter inntektsåret for alle 

skattytere som har hatt andeler mv. i investeringsenheten. Opplysningene skal sendes elektronisk til 

den mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer. Skattedirektoratet kan 

bestemme at oppgavegiver skal sende følgeskriv.  Det skal opplyses hvor mange skattytere det gis 

opplysninger om og beløpene må være summert for samtlige skattytere. 

 

(2) Forvaltningsselskap og verdipapirfond skal sende opplysninger som nevnt i første og annet ledd 

til skattyteren innen 10. februar i året etter inntektsåret, med melding om at tilsvarende 

opplysninger vil bli sendt skattemyndighetene. Skattedirektoratet kan fastsette en annen frist enn 

den som følger av første punktum.   

 

 

Kapittel 3. Innskudd i andre investeringsenheter enn verdipapirfond 

 

§5-9-27. Beholdningsoppgave 

(1) Andre investeringsenheter enn verdipapirfond skal ukrevet gi oppgave til Skattedirektoratet som 

viser den enkelte kontohavers beholdning  av egenkapital- og fremmedkapitalinteresser i 

investeringsenheten ved utgangen av inntektsåret. Oppgave skal også innsendes for det år andelene 

mv. realiseres. For andeler mv. som er identifisert som amerikansk rapporteringspliktig konto etter 

§§ 5-12-10 til 5-12-15, skal oppgaven vise beholdningen umiddelbart før realisering når alle 

andelene mv.  er realisert i løpet av inntektsåret. 

 

(2) For andre investeringsenheter enn verdipapirfond skal oppgaven inneholde:  

a. Kontohaverens navn, adresse med landkode og fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer, 

b. Kontonummer eller annen lignende identifikasjon,  

c. Investeringsenhetens navn, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN),   

d. Antall egenkapital- og fremmedkapitalinteresser kontohaver  hadde per31. desember siste år,   

e. Andelenes samlede ligningsmessige formuesverdi ved utgangen av inntektsåret, 

f. Avkastning i løpet av inntektsåret per kontohaver, 

g. Det enkelte erverv av andeler gjort i investeringsenheten:  

1. ervervstidspunkt,   

2. antall interesser,   

3. utdelt avkastning/utbytte, 

4. inngangsverdi tillagt anskaffelseskostnader,   

5. ev. ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år,   

7. ev. skjermingsgrunnlag,   

8. ev. skjermingsfradrag,   

9. skattepliktig avkastning/utbytte,   
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10. ev. ubenyttet skjermingsfradrag til fremføring,   

11. trukket kildeskatt i norske kroner av utdelt avkastning/utbytte til utenlandsk kontohaver.   

h. Andelenes samlede skattepliktige utbytte,   

i. Kontohaverens utenlandske identifikasjonsnummer og utstederlandets landkode, 

j. Landkode når andelene mv. er identifisert rapporteringspliktige etter §§ 5-12-10 til 5-12-15. 

 

(3) Opplysningsplikten etter denne paragraf gjelder med følgende begrensninger: 

a. Opplysningsplikten gjelder bare i den utstrekning andelene er identifisert 

rapporteringspliktige etter §§ 5-12-10 til 5-12-15, 

b. Opplysningsplikten omfatter ikke første ledd bokstav d, g og h, 

c. Opplysningsplikten for inntektsåret 2014 omfatter ikke første ledd bokstav f. 

 

 

§5-9-28. Realisasjonsoppgave 

(1) Andre investeringsenheter enn verdipapirfond skal ukrevet gi oppgave til Skattedirektoratet om 

andeler mv. som er realisert i løpet av inntektsåret. Oppgaven skal inneholde: 

a. Investeringsenhetens  navn, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN),   

b.  Investeringsenhetens navn, ISIN-nummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN,)   

c. Kontohavers fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer,   

d. Kontohavers navn og adresse med landkode,  

e. Kontohavers utenlandske identifikasjonsnummer og utstederlandets landkode,  

f. Landkode når andelene mv. er identifisert rapporteringspliktig etter §§ 5-12-10 til 5-12-15,  

g. Det enkelte erverv av interesser/andeler:   

1. ervervstidspunkt,   

2. antall interesser/fondsandeler,   

3. realisasjonstidspunkt,   

4. inngangsverdi inkludert anskaffelseskostnader,   

5. ev. samlet RISK-beløp i eiertiden for andel ervervet før 1. januar 2006,   

6. realisasjonsvederlag fratrukket realisasjonskostnader,  

7. ev. ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år som reduserer gevinst, jf. skatteloven § 

10-31 første ledd annet punktum,   

8. skattepliktig gevinst eller fradragsberettigede tap,   

h. Andelenes samlede skattepliktige gevinst eller fradragsberettigede tap.   

 

(2) Opplysningsplikten etter denne paragraf gjelder med følgende begrensninger: 

a. Opplysningsplikten gjelder ikke inntektsårene 2014 og 2015, 

b. Opplysningsplikten gjelder bare i den utstrekning andelene er identifisert 

rapporteringspliktige etter §§ 5-12-10 til 5-12-15, og 

c. Opplysningsplikten omfatter ikke første ledd bokstav g nr. 1-5, nr. 7 og nr. 8. 

 

 

§5-9-29. Oppgave ved overdragelse av andel mv. i andre investeringsenheter enn verdipapirfond 

ved arv, gave og gavesalg  
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(1) Ved overdragelse av andel mv. i andre investeringsenheter enn verdipapirfond ved arv, gave og 

gavesalg skal investeringsenheten ukrevet gi oppgave til Skattedirektoratet. Oppgaven skal 

inneholde:  

a. Investeringsenhetens navn, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN),   

b. Investeringsenhetens navn, ISIN-nummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN),   

c. Andelsoverdragers fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer,   

d. Andelsoverdragers navn og adresse med landkode,   

e. Andelsoverdragers utenlandske identifikasjonsnummer og utstederlandets landkode, 

f. Landkode for de land andelene er identifisert rapporteringspliktige til etter §§ 5-12-10 til 5-12-

15, 

g. Det enkelte erverv av fondsandeler:   

1. andelsoverdragers ervervstidspunkt,   

2. antall andeler,   

3. omsetningsverdien på overdragelsestidspunktet,   

4. andelsoverdragers inngangsverdi på andelen,   

5. andelsoverdragers skjermingsgrunnlag,   

6. andelsoverdragers ubenyttede skjermingsfradrag til fremføring,   

7. andelsmottakers fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer,   

8. andelsmottakers inngangsverdi ved gavesalg.   

 

(2) I tilfeller hvor arvelater eller giver har flere erverv og flere arvinger eller mottakere, og partene 

ikke har bestemt noen annen fordeling, legges det til grunn at det enkelte erverv skal deles på antall 

mottakere.  

 

(3) Opplysningsplikten etter denne bestemmelsen gjelder bare fra og med inntektsåret 2016 og bare 

for amerikanske rapporteringspliktige kontoer. 

 

 

§5-9-30. Levering av opplysninger 

(1) Opplysningene etter dette kapittel gis samlet innen 10. februar i året etter inntektsåret for alle 

skattytere som har hatt andeler mv. i investeringsenheten. Opplysningene skal sendes elektronisk til 

den mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer. Skattedirektoratet kan 

bestemme at oppgavegiver skal sende følgeskriv.  Det skal opplyses hvor mange skattytere det gis 

opplysninger om og beløpene må være summert for samtlige skattytere. 

 

(2) Andre investeringsenheter enn verdipapirfond skal sende opplysninger som nevnt i første og 

annet ledd til skattyteren innen 10. februar i året etter inntektsåret, med melding om at tilsvarende 

opplysninger vil bli sendt skattemyndighetene. Skattedirektoratet kan fastsette en annen frist enn 

den som følger av første punktum.   

 

 

B. Gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om gjennomføring av FATCA. 

 

Kapittel 1. Anvendelsesområde og definisjoner 
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§5-12-6. Formål og virkeområde  

Denne forskrift § 5-12 B gjennomfører avtale av 15. april 2013 mellom Norge og USA om forbedret 

internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA (Foreign Account 

Tax Compliance Act). 

 

§5-12-7. Norske finansielle institusjoner  

(1) Rapporterende norske finansielle institusjoner er selskaper mv. som driver virksomhet som 

oppfyller et eller flere av følgende vilkår: 

a) selskaper mv. som mottar innskudd som ledd i ordinær bankvirksomhet eller liknende 

forretningsvirksomhet (innskuddsinstitusjon), jf. avtalen art. 1 punkt 1 bokstav i), 

b) selskaper mv. som innehar finansielle aktiva for andres regning som en betydelig del av sin 

virksomhet (forvaringsinstitusjon), jf. avtalen art. 1 punkt 1 bokstav h), 

c) selskaper mv. som driver som forretningsvirksomhet (eller som styres av selskap mv. som 

driver som forretningsvirksomhet på vegne av kunde omsetning av 

pengemarkedsinstrumenter, porteføljeforvaltning eller annen form for investering, 

administrasjon eller forvaltning av midler eller penger på vegne av andre personer 

(investeringsenhet), jf. avtalen art. 1 punkt 1 bokstav j), eller 

d) forsikringsselskap (eller forsikringsselskaps holdingsselskap) som utsteder eller er forpliktet 

til å foreta utbetalinger i henhold til en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi eller en 

livrentekontrakt (spesifisert forsikringsselskap), jf. avtalen art. 1 punkt 1 bokstav k), 

Den finansielle institusjonen anses som en norsk finansiell institusjon dersom den er 

hjemmehørende i Norge etter skatteloven § 2-2, med unntak for utenlandsk filial av slikt selskap. 

Filial i Norge av utenlandsk finansiell institusjon anses også som norsk finansiell institusjon. 

Norske finansielle institusjoner som ikke er omfattet av annet ledd anses som rapporterende norske 

finansielle institusjoner. 

 

(2) Ikke-rapporterende norske finansielle institusjoner 

Norske finansielle institusjoner er likevel unntatt fra pliktene etter denne forskrift § 5-12 B  i samme 

utstrekning som det fremgår av vedlegg II til avtalen at de er unntatt fra pliktene etter avtalen. 

Dette gjelder: 

a) Fritatte virkelige rettighetshavere: 

1. Offentlige enheter, jf. vedlegg II I A til avtalen, 

2. Sentralbank, jf. vedlegg II I B til avtalen, 

3. Internasjonale organisasjoner, jf vedlegg II I C til avtalen, 

4. Pensjonsfond, jf. vedlegg II I D til avtalen. 

b) Finansielle institusjoner som anses å overholde gjeldende bestemmelser: 

1. Små finansielle institusjoner med lokal kundebase, jf. vedlegg II II A til avtalen, 

2. Visse kollektive investeringsobjekt (verdipapirfond), jf. vedlegg II II B til avtalen, 

3. Allmennyttige organisasjoner, jf. vedlegg II II C til avtalen. 

 

§5-12-8. Definisjoner 

(1) Med avtalen menes den mellomstatlige avtale nevnt i § 5-12-6,  
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(2) Med finansiell institusjon menes rapporterende norsk finansiell institusjon og ikke-

rapporterende norsk finansiell institusjon etter § 5-12-7,  

 

(3) Med annen partnerjurisdiksjons finansielle institusjon menes en finansiell institusjon som er 

hjemmehørende i en annen stat som har inngått avtale med USA om gjennomføring av FATCA, 

unntatt filial som er etablert i en stat som ikke har inngått slik avtale. Filial av finansiell institusjon 

som er etablert i en stat som har inngått slik avtale anses også som en partnerjurisdiksjons 

finansielle institusjon, 

 

(4) Med finansiell konto menes: 

a. innskuddskonto som er opplysningspliktig etter ligningsloven § 5-3, 

b. finansielt instrument eller finansielt produkt som holdes på konto og er opplysningspliktig 

etter ligningsloven § 5-4, 

c. egenkapital- og fremmedkapitalinteresser i investeringsenheter som er opplysningspliktig 

etter ligningsloven § 5-9 bokstav c, unntatt egenkapital- og fremmedkapitalinteresser som 

regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked, 

d. livrentekontrakt og livsforsikringsavtale med gjenkjøpsverdi som er opplysningspliktig 

etter ligningsloven § 5-5 nr. 3 og § 5-9 bokstav a. 

 

(5) Med amerikansk rapporteringspliktig konto menes finansiell konto som er identifisert som 

rapporteringspliktig etter §§ 5-12-10 til 5-12-15,  

 

(6) Globalt identifikasjonsnummer (GIIN) er det identifikasjonsnummer som blir tildelt finansielle 

institusjoner av amerikanske skattemyndigheter ved registrering etter § 5-12-17, 

 

(7) For øvrig skal begreper ha den betydning som følger av avtalen eller retningslinjer gitt av 

Skattedirektoratet, når ikke annet fremgår av sammenhengen. 

 

 

§5-12-9. Omgåelse. 

Dersom en person eller sammenslutning innretter seg helt eller delvis for å omgå forpliktelse som 

følger av avtalen, skal § 5-12 B, samt § 5-3, § 5-4, § 5-5 D, § 5-9 A og § 5-9 C i denne forskrift 

gjelde som om personen eller sammenslutningen ikke hadde innrettet seg slik. 

 

 

Kapittel 2. Aktsomhetsprosedyrer for identifisering av amerikanske rapporteringspliktige 

kontoer 

 

§5-12-10. Plikt til å undersøke nye finansielle kontoer der kontohaver er fysisk person 

(1) Finansielle institusjoner skal ved opprettelse av nye kontoer: 

a.  innhente en egenerklæring fra kontohaver, og 

b. vurdere om opplysningene gitt i egenerklæringen er rimelige ut fra andre opplysninger 

som innhentes ved kontoopprettelsen.  
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Egenerklæringen skal vise om kontohaver er statsborger av eller skattemessig bosatt i Amerikas 

Forente Stater. Foreligger det nye relevante opplysninger som indikerer at egenerklæringen er 

feilaktig, må det innhentes en ny egenerklæring fra kunden. 

 

(2) Når undersøkelsene ikke avkrefter at kontohaver er skattemessig bosatt i Amerikas Forente 

Stater, må den finansielle institusjonen anse kontoen som en amerikansk rapporteringspliktig konto 

og innhente kontohavers amerikanske identifikasjonsnummer. 

 

(3) Finansielle institusjoner kan velge å ikke undersøke innskuddskontoer, jf. § 5-3, og 

forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi, jf. § 5-9 A, inntil kontosaldoen eller gjenkjøpsverdien 

overstiger USD 50 000 ved utgangen av et inntektsår. Kontoen må gjennomgås innen 90 dager fra 

denne dato. 

 

 

§5-12-11. Plikt til å undersøke finansielle kontoer opprettet før 1. juli 2014 der kontohaver er fysisk 

person 

(1) Finansielle institusjoner skal gjennomføre elektronisk søk i egne tilgjengelige data innen 30. 

juni 2016 for å fastslå om det foreligger følgende indisier: 

1. Indentifikasjon av kontohaver som amerikansk statsborger eller bosatt i Amerikas 

Forente Stater, 

2. Utvetydig angivelse av amerikansk fødested, 

3. Amerikansk post- eller bostedsadresse (herunder amerikansk postboksadresse eller 

amerikansk c/o-adresse), 

4. Amerikansk telefonnummer, 

5. Fast instruks om overføring av midler til en amerikansk konto, 

6. Fullmakt e eller signaturrett er tildelt en person med amerikansk adresse, eller  

7. En c/o-adresse eller oppbevaringsadresse er den eneste adressen som er oppført for 

kontohaver. For kontoer med en kontosaldo eller –verdi som ikke overstiger USD 1 000 000, 

skal en c/o-adresse utenfor Amerikas Forente Stater ikke anses som et indisium.  

 

(2) Dersom et eller flere av indisiene  etter første ledd oppdages i det elektroniske søket, skal 

kontoen anses som en amerikansk rapporteringspliktig konto med mindre det er innhentet en 

egenerklæring fra kontohaver om at kontohaver verken er amerikansk statsborger eller bosatt i 

Amerikas Forente Stater for skatteformål, og kontohaver dokumenter og godtgjør dette. Det samme 

gjelder om noen av de amerikanske indisiene etter første ledd senere knyttes til kontoen. 

Kontohavers amerikanske identifikasjonsnummer skal innhentes innen 1. januar 2017.  

 

(3) For finansielle kontoer som har en kontosaldo eller -verdi som overstiger USD 1 000 000, skal 

den finansielle institusjonen innen 30. juni 2015 også: 

a. søke etter de amerikanske indisiene i de nyeste relevante dokumenter knyttet til kontoen 

innhentet de siste fem år, med mindre databasen inneholder tilstrekkelige opplysninger om 

indisiene og disse er elektronisk søkbare, og  
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b. anse enhver finansielle konto tildelt en kundeansvarlig som amerikansk 

rapporteringspliktig konto når den kundeansvarlige har faktisk kunnskap om at kontohaver 

er amerikansk statsborger eller bosatt i Amerikas Forente Stater. Den finansielle 

institusjonen skal innføre rutiner som sikrer at kundeansvarlig får opplysninger om 

eventuelle endringer etter første ledd. 

 

(4) Finansielle institusjoner kan velge å undersøke de finansielle kontoene etter reglene i § 5-12-10 

i stedet for de regler følger av denne paragraf. Finansielle institusjoner kan velge å ikke  undersøke 

innskuddskontoer, jf. § 5-3, med kontosaldo som ikke overstiger USD 50 000 per 30. juni 2014 og 

forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi, jf. § 5-9 A, som ikke overstiger USD 250 000 per 30. juni 

2014, inntil kontosaldoen eller gjenkjøpsverdien overstiger USD 1 000 000 ved utgangen av et 

inntektsår. Kontoen må gjennomgås innen seks måneder fra denne dato. 

 

 

§5-12-12. Plikt til å undersøke nye finansielle kontoer der kontohaver er juridisk person m.v. 

(1) Finansielle institusjoner skal fastslå hvorvidt kontohaver er:  

a. en amerikansk juridisk person eller sammenslutning,  

b. en finansiell institusjon, eller 

c. en annen juridisk person eller sammenslutning,  

og gjennomføre undersøkelsene etter denne paragraf på bakgrunn av tilgjengelige opplysninger og 

om nødvendig innhente en egenerklæring fra kontohaver. Foreligger det nye relevante opplysninger 

som indikerer at egenerklæringen eller annen dokumentasjon er feilaktig, skal kontoens status 

fastsettes på nytt etter undersøkelsespliktene beskrevet i denne paragraf. 

 

(2) Dersom kontohaver er en amerikansk juridisk person eller sammenslutning etter første ledd 

bokstav a, skal den finansielle institusjonen anse kontoen som en amerikansk rapporteringspliktig 

konto og innhente kontohavers amerikanske identifikasjonsnummer, med mindre kontohaver er: 

a. et aksjeselskap hvor aksjene omsettes jevnlig i et eller flere etablerte verdipapirmarkeder,  

b. et selskap som er medlem av samme utvidede nærstående gruppe som et aksjeselskap hvor 

aksjene omsettes jevnlig i et eller flere etablerte verdipapirmarkeder, 

c. et offentlig amerikansk organ,  

d. en organisasjon som er unntatt fra amerikansk skatteplikt, 

e. en amerikansk bank, 

f. en forvaltningsformue (trust) for eiendomsinvestering, 

g. et regulert investeringsselskap eller en enhet registrert hos den amerikanske Securities 

Exchange Commission, 

h. et felleslegat, 

i. en forvaltningsformue (trust) som er fritatt fra amerikansk skatt eller er en veldedig 

forvaltningsformue (trust),  

j. en registrert verdipapirmegler. 

 

(3) Dersom kontohaver er en finansiell institusjon etter første ledd bokstav b, skal den finansielle 

institusjonen anse kontohaver: 
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a. som deltakende finansiell institusjon dersom den er en norsk finansiell institusjon eller 

annen partnerjurisdiksjons finansielle institusjon, med mindre amerikanske myndigheter har 

ført kontohaver opp på listen over ikke-deltakende finansielle institusjoner, 

b. som en ikke-deltakende finansiell institusjon dersom den ikke er en norsk finansiell 

institusjon eller annen partnerjurisdiksjons finansielle institusjon, med mindre: 

1.  det verifiseres med kontohavers globale identifikasjonsnummer at amerikanske 

myndigheter har ført kontohaver opp listen over deltakende finansielle institusjoner,  

2. det innhentes egenerklæring fra kontohaver om at kontohaver er en sertifisert FFI 

som anses å overholde gjeldende bestemmelser (registered deemed-compliant FFI), 

en fritatt virkelig rettighetshaver (exempt beneficial owner) eller en unntatt FFI 

(excepted FFI).  

 

(4) Dersom kontohaver er en annen juridisk person eller sammenslutning etter første ledd bokstav 

c, skal den finansielle institusjonen undersøke om den juridiske personen eller sammenslutningen 

skal anses som passiv eller aktiv. Dersom den juridiske personen eller sammenslutningen anses som 

passiv, skal den finansielle institusjonen innhente egenerklæring om reell rettighetshaver 

identifisert etter hvitvaskingsloven er amerikansk statsborger eller bosatt i Amerikas Forente 

Stater. Dersom reell rettighetshaver er amerikansk statsborger eller bosatt i Amerikas Forente 

Stater, skal den finansielle institusjonen anse kontoen som en amerikansk rapporteringspliktig 

konto og innhente reell rettighetshavers amerikanske identifikasjonsnummer. Den juridiske 

personen eller sammenslutningen anses som passiv når ingen av følgende vilkår er oppfylt: 

a. Virksomheten plikter å trekke kildeskatt for amerikanske myndigheter, 

b. mindre enn 50 prosent av virksomhetens bruttoinntekt og aktiva var passiv i foregående 

kalenderår, 

c. Selskapets aksjer omsettes jevnlig i et etablert verdipapirmarked eller selskapet er 

nærstående enhet til slikt selskap, 

d. Virksomheten er opprettet i et amerikansk territorium og alle eierne er bosatt i dette 

territoriet, 

e. Den er et offentlig organ, 

f. Virksomheten består i å yte finansielle tjenester til ett eller flere datterselskaper som ikke 

driver virksomhet som finansiell institusjon, unntatt når formålet er å erverve eller 

finansiere selskaper og deretter beholde eierinteressene for investeringsformål,  

g. Virksomhet under oppstart investerer kapital i aktiva de første 24 måneder for å drive 

annen virksomhet enn finansiell institusjon, 

h. Virksomheten er i ferd med å avvikle eller omorganisere sine aktiva når den ikke har 

drevet forretningsvirksomhet som finansiell de siste fem år og ikke skal drive slik 

virksomhet, 

i. Virksomheten driver hovedsakelig med finansierings- og sikringstransaksjoner med eller 

for nærstående enheter som ikke er finansielle institusjoner, og yter ikke finansierings- 

eller sikringstjenester overfor noen enhet som ikke er en nærstående enhet, forutsatt at 

gruppen bestående av alle slike nærstående enheter hovedsaklig driver en annen 

forretningsvirksomhet enn virksomhet som finansiell institusjon, eller 
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j. Den juridiske personen er organisert som en stiftelse (eller lignende person) som drives 

for rent religiøse, veldedige, vitenskapelige, artistiske, kulturelle eller 

utdanningsmessige formål og: 

1. stiftelsen er regulert og fritatt fra innteksskatt etter lovgivningen i det land den 

er hjemmehørende, 

2. lovgivningen eller stiftelsesdokumentene er til hinder for uttak fra virksomheten 

til annet enn formålet, og 

3. ved eventuell avvikling skal alle eiendeler tilfalle en annen allmennyttig 

organisasjon eller offentlige myndigheter.  

 

§5-12-13. Plikt til å undersøke finansielle kontoer opprettet før 1. juli 2014 der kontohaver er 

juridisk person m.v. 

(1) Finansielle institusjoner skal innen 30. juni 2016 fastslå hvorvidt kontohaver er:  

a. en amerikansk juridisk person eller sammenslutning,  

b. en finansiell institusjon, eller 

c. en annen juridisk person eller sammenslutning,   

og gjennomføre undersøkelsene etter denne paragraf. Finansielle institusjoner skal fastslå 

kontohavers status på bakgrunn av tilgjengelige opplysninger og om nødvendig innhente en 

egenerklæring fra kontohaver. Foreligger det nye relevante opplysninger som viser at 

egenerklæringen eller annen dokumentasjon er feilaktig, må kontoens status fastsettes på nytt etter 

denne paragraf. 

 

(2) Dersom kontohaver er en amerikansk juridisk person eller sammenslutning, skal den finansielle 

institusjonen anse kontoen som en amerikansk rapporteringspliktig konto og innhente kontohavers 

amerikanske identifikasjonsnummer, med mindre kontohaver er: 

a. et aksjeselskap hvor aksjene omsettes jevnlig i et eller flere etablerte verdipapirmarkeder,  

b. et selskap som er medlem av samme utvidede nærstående gruppe som et aksjeselskap hvor 

aksjene omsettes jevnlig i et eller flere etablerte verdipapirmarkeder, 

c. et offentlig amerikansk organ,  

d. en organisasjon som er unntatt fra amerikansk skatteplikt, 

e. en amerikansk bank, 

f. en forvaltningsformue (trust) for eiendomsinvestering, 

g. et regulert investeringsselskap eller en enhet registrert hos den amerikanske Securities 

Exchange Commission, 

h. et felleslegat, 

i. en forvaltningsformue (trust) som er fritatt fra amerikansk skatt eller er en veldedig 

forvaltningsformue (trust),  

j. en registrert verdipapirmegler. 

 

(3) Dersom kontohaver er en finansiell institusjon etter første ledd bokstav b, skal den finansielle 

institusjonen anse kontohaver: 

a. som deltakende finansiell institusjon dersom den er en norsk finansiell institusjon eller 

annen partnerjurisdiksjons finansielle institusjon, med mindre amerikanske myndigheter har 

ført kontohaver opp på listen over ikke-deltakende finansielle institusjoner, 
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b. som en ikke-deltakende finansiell institusjon dersom den ikke er en norsk finansiell 

institusjon eller annen partnerjurisdiksjons finansielle institusjon, med mindre: 

1.  det verifiseres med kontohavers globale identifikasjonsnummer at amerikanske 

myndigheter har ført kontohaver opp listen over deltakende finansielle institusjoner,  

2. det innhentes egenerklæring fra kontohaver om at kontohaver er en sertifisert FFI 

som anses å overholde gjeldende bestemmelser (registered deemed-compliant FFI), 

en fritatt virkelig rettighetshaver (exempt beneficial owner) eller en unntatt FFI 

(excepted FFI).  

 

(4) Dersom kontohaver er en annen juridisk person eller sammenslutning etter første ledd bokstav 

c, skal den finansielle institusjonen undersøke om den juridiske personen skal anses som passiv 

eller aktiv. Dersom den juridiske personen anses som passiv, skal den finansielle institusjonen 

innhente egenerklæring om reell rettighetshaver identifisert etter hvitvaskingsloven er amerikansk 

statsborger eller bosatt i Amerikas Forente Stater. Dersom reell rettighetshaver er amerikansk 

statsborger eller bosatt i Amerikas Forente Stater, skal den finansielle institusjonen anse kontoen 

som en amerikansk rapporteringspliktig konto og innhente reell rettighetshavers amerikanske 

identifikasjonsnummer. Den juridiske personen anses som passiv når ingen av følgende vilkår er 

oppfylt: 

a. Virksomheten plikter å trekke kildeskatt for amerikanske myndigheter, 

b. mindre enn 50 prosent av virksomhetens bruttoinntekt og aktiva var passiv i foregående 

kalenderår, 

c. Selskapets aksjer omsettes jevnlig i et etablert verdipapirmarked eller selskapet er 

nærstående enhet til slikt selskap, 

d. Virksomheten er opprettet i et amerikansk territorium og alle eierne er bosatt i dette 

territoriet, 

e. Den er et offentlig organ, 

f. Virksomheten består i å yte finansielle tjenester til ett eller flere datterselskaper som ikke 

driver virksomhet som finansiell institusjon, unntatt når formålet er å erverve eller 

finansiere selskaper og deretter beholde eierinteressene for investeringsformål,  

g. Virksomhet under oppstart investerer kapital i aktiva de første 24 måneder for å drive 

annen virksomhet enn finansiell institusjon, 

h. Virksomheten er i ferd med å avvikle eller omorganisere sine aktiva når den ikke har 

drevet forretningsvirksomhet som finansiell de siste fem år og ikke skal drive slik 

virksomhet, 

i. Virksomheten driver hovedsakelig med finansierings- og sikringstransaksjoner med eller 

for nærstående enheter som ikke er finansielle institusjoner, og yter ikke finansierings- 

eller sikringstjenester overfor noen enhet som ikke er en nærstående enhet, forutsatt at 

gruppen bestående av alle slike nærstående enheter hovedsaklig driver en annen 

forretningsvirksomhet enn virksomhet som finansiell institusjon, eller 

j. Den juridiske personen er organisert som en stiftelse (eller lignende person) som drives 

for rent religiøse, veldedige, vitenskapelige, artistiske, kulturelle eller 

utdanningsmessige formål og: 

1. stiftelsen er regulert og fritatt fra innteksskatt etter lovgivningen i det land den 

er hjemmehørende, 
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2. lovgivningen eller stiftelsesdokumentene er til hinder for uttak fra virksomheten 

til annet enn formålet, og 

3. ved eventuell avvikling skal alle eiendeler tilfalle en annen allmennyttig 

organisasjon eller offentlige myndigheter.  
 

(5) Finansielle institusjoner kan velge å undersøke de finansielle kontoene etter reglene i § 5-12-12 

i stedet for de regler som følger av denne paragraf. Finansielle institusjoner kan velge å ikke 

undersøke finansielle kontoer med kontosaldo eller -verdi som ikke overstiger USD 250 000 per 30. 

juni 2014, inntil kontosaldoen eller gjenkjøpsverdien overstiger USD 1 000 000 ved utgangen av et 

inntektsår. Kontoen må gjennomgås innen seks måneder fra denne dato. 

 

 

§5-12-14. Plikt til å summere kontosaldo og -verdi ved vurdering av beløpsgrenser i §§ 5-12-10 til 

5-12-13  

(1) Finansielle institusjoner skal summere kontosaldo og -verdi på alle finansielle kontoer med 

positiv verdi kontohaver har i den finansielle institusjonen og dens nærstående enheter i den 

utstrekning datasystemer knytter kontoene sammen og muliggjør slik summering. 
 

(2) For å fastslå om kontosaldo eller -verdi overstiger USD 1 000 000 skal kundeansvarlig 

summere kontosaldo og -verdi på alle finansielle kontoer kundeansvarlig vet eller har grunn til å 

vite at er direkte eid, kontrollert eller opprettet (annet enn i en forvalterrolle) av samme person. 

 

§5-12-15. Unntaksregel for finansielle institusjoner etablert i flere land 

(1) Finansielle institusjoner etablert i flere land, kan gjennomføre prosedyrer for å identifisere 

amerikanske rapporteringspliktige kontoer som fraviker prosedyrene i §§ 5-12-10 til 5-12-13 

innenfor de rammer avtalen tillater. 

 

(2) Den finansielle institusjonen skal gi Skattedirektoratet underretning med en gjengivelse av det 

vesentligste innholdet i de prosedyrer den finansielle institusjonen vil anvende og årsaken til at den 

velger å fravike prosedyrene i §§ 5-12-10 til 5-12-13. 

 

 

§5-12-16. Oppbevaring av dokumentasjon 

Finansielle institusjoner skal oppbevare dokumentasjon som viser hva som ligger til grunn for å 

fastslå kontohavers status etter dette kapittel. Dokumentasjonen skal oppbevares i seks år etter 

utløpet av kalenderåret kontohavers status ble vurdert. 

 

 

Kapittel 3. Finansielle institusjoners øvrige plikter 

 

§5-12-17. Registreringsplikt hos amerikanske skattemyndigheter  

Rapporteringspliktige finansielle institusjoner og finansielle institusjoner som anses å overholde 

gjeldende bestemmelser skal registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter for FATCA-formål 
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etter regler og retningslinjer gitt av amerikanske skattemyndigheter. Finansielle institusjoner skal 

registrere seg innen 30 dager fra virksomheten anses som en finansiell institusjon. 

 

 

§5-12-18.Opplysningsplikt om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner 

(1) Finansielle institusjoner skal identifisere og rapportere betalinger i kalenderårene 2015 og 

2016 til ikke-deltakende finansielle institusjoner. Opplysningene skal vise navn og samlet beløp for 

hver ikke-deltakende finansiell institusjon. Betalinger hvor finansielle institusjoner ikke er kjent 

med grunnlaget for utbetalingen, har kontroll med utbetalingen eller har eiendeler betalingen 

knytter seg til i sin forvaring, er ikke omfattet. 

 

(2)Betalinger omfatter: 

a. rente fra ikke-amerikansk kilde betalt eller kreditert til en finansiell konto, 

b. utbytte fra ikke-amerikansk kilde betalt eller kreditert til en finansiell konto, 

c. betalinger knyttet til verdipapirlån, gjenkjøpsavtaler, derivatkontrakter eller lignende 

transaksjoner som direkte eller indirekte er knyttet til betaling av rente eller utbytte fra 

amerikanske kilder, 

d. betalinger fra en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi eller en livrentekontrakt. 

Betalinger knyttet til oppgjør for varer eller ikke-finansielle tjenester anses ikke som betalinger. 

 

(3) En betaling fra en finansiell institusjon til en juridisk person eller sammenslutning skal anses 

som gjort til en ikke-deltakende finansiell institusjon, dersom betalingsmottaker fremstår som en 

finansiell institusjon og den finansielle institusjonen ikke har fastslått at kontohaver eller 

betalingsmottaker ikke er en ikke-deltakende finansiell institusjon etter gjennomføring av 

prosedyrene i kapittel 2.  

 

 

§5-12-19. Plikter for forvaltere mv. ved formidling av betalinger med amerikansk kilde 

(1) Finansielle institusjoner som er trekkpliktige etter amerikanske skatteregler eller har påtatt seg 

trekkplikt overfor amerikanske skattemyndigheter, skal overholde trekkplikten. 

 

(2) Finansielle institusjoner som ikke har trekkplikt etter første ledd, skal i tilknytning til 

kildeskattepliktige betalinger fra amerikansk kilde, formidle de opplysninger til annen forvalter mv. 

som er nødvendige for at betalingene skal bli ilagt korrekt amerikansk kildeskatt og den annen 

forvalter mv. skal kunne rapportere betalingen. Plikten etter dette ledd omfatter betalinger i form av 

rente (herunder opprinnelig utstedelsesrabatt), utbytte, leie, lønn, overkurs, livrente, kompensasjon, 

vederlag, godtgjørelse, gevinster, overskudd og inntekt som er trekkpliktig etter amerikanske regler.  

 

 

§5-12-20. Levering av opplysninger  

(1) Opplysninger om amerikanske rapporteringspliktige kontoer skal sendes elektronisk til den 

mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer. Skattedirektoratet kan 

bestemme at beløpene skal summeres, og at det skal opplyses hvor mange skattytere det gis 

opplysninger om. 



 2013/406384   Side 68 av 68 
 

 

(2) Opplysninger om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner skal sendes elektronisk 

til den mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer. 

 

(3) Skattedirektoratet kan bestemme at den finansielle institusjonen skal sende følgeskriv og 

eventuelt gi opplysninger om at den finansielle institusjonen ikke har amerikanske 

rapporteringspliktige kontoer eller har foretatt utbetaling til ikke-deltakende finansiell institusjon. 

 

(4) Opplysningene skal leveres til den tid Skattedirektoratet bestemmer. 

 

 

II 

 

Endringene under I trer i kraft 1. juli 2014.  

 


