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1 Innledning 

1.1 Målgruppe for denne rettledningen  

Hensikten med rettledningen er å gi veiledning til opplysningspliktige (dvs. «finansielle 

institusjoner») som skal etterleve reglene som gjennomfører OECDs Common 

Reporting Standard (CRS) og avtalen mellom Norge og USA om automatisk utveksling 

av kontoopplysninger og gjennomføring av FATCA (FATCA-avtalen). Rettledningen vil 

også gi veiledning til rådgivere m.m. som bistår opplysningspliktige. Rettledningen er i 

stor grad basert på kommentarene til Common Reporting Standard. Alle 

opplysningspliktige må etablere rutiner for å følge opp forpliktelsene som det er gjort 

rede for i denne rettledningen. 

1.2 Oversikt over reglene som er omtalt i denne rettledningen 

Opplysningspliktige etter skatteforvaltningsloven § 7-3 nr. 1, skal hvert år gi 

Skatteetaten opplysninger om finansielle forhold og forsikringer. 

 

Opplysningspliktige som anses som finansielle institusjoner, skal i tillegg identifisere og 

innrapportere finansielle konti som eies eller rådes over av kontohavere og reelle 

rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i utlandet, eller er 

amerikanske statsborgere. Skatteetaten sender innrapporterte opplysninger til 

skattemyndighetene i deres hjemland i henhold til internasjonale avtaler.  

 

Opplysningspliktige har på bakgrunn av FATCA også: 

 plikt til å registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter på en slik måte at 

de blir tildelt globalt identifikasjonsnummer (GIIN) 

 plikter knyttet til betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner som 

definert i FATCA 

 

Alle reglene som er beskrevet i denne rettledningen gjennomfører CRS og FATCA-

avtalen med USA.  
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1.3 Bakgrunn for opplysningsplikt om utenlandske 

kontohaveres/reelle rettighetshaveres kontoforhold  

Fri bevegelighet av kapital har økt mulighetene til å plassere inntekter og formue i 

utlandet. USA har fra 1. juli 2014 innført lovgivning som skal sikre riktig etterlevelse av 

skatteplikten og hindre skatteunndragelser når amerikanske skattytere har finansiell 

formue og inntekter i utlandet. Lovgivningen er kjent som «FATCA», som er en 

forkortelse for Foreign Account Tax Compliance Act. Denne lovgivningen medfører at 

«Foreign Financial Institutions», skal gi opplysninger til amerikanske skattemyndigheter 

om amerikanske kunders kontoforhold. De finansielle institusjonene som ikke 

rapporterer kontoopplysninger til amerikanske skattemyndigheter blir gjenstand for en 

amerikansk kildeskatt på 30 prosent av betalinger fra amerikansk kilde. Kildeskatten er 

regulert i amerikansk lovgivning, og norske skattemyndigheter kan derfor ikke gi noe 

veiledning om denne kildeskatten. 

 

På bakgrunn av henvendelser fra en rekke norske institusjoner, tok 

Finansdepartementet kontakt med amerikanske myndigheter for å innlede 

forhandlinger om en mellomstatlig avtale. Avtalen mellom Norge og USA om forbedret 

internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, ble 

undertegnet i 2013 og er inntatt i Prop. 138 S (2012-13). Avtalen forplikter norske 

myndigheter til å ha regler og systemer som gjennomfører FATCA i Norge og utveksle 

bestemte kontoopplysninger til amerikanske skattemyndigheter. Til gjengjeld blir ikke 

norske finansielle institusjoner som oppfyller vilkårene i avtalen gjenstand for den 

amerikanske kildeskatten. 

 

OECD har på bakgrunn av FATCA utarbeidet en standard for automatisk utveksling av 

skatteopplysninger om finansielle konti, vedtatt i juli 2014. Standarden kalles ofte «the 

Common Reporting Standard» (CRS) og bygger på FATCA-avtalene USA inngår med 

andre land. Norge undertegnet 29. oktober 2014 en multilateral avtale om automatisk 

utveksling av skatteopplysninger om finansielle konti.  
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Norge har utvekslet opplysninger automatisk med andre land i tråd med standarden fra 

og med 2017 (dvs. inntektsåret 2016). Noen land inngår bilaterale avtaler i stedet for å 

slutte seg til den multilaterale avtalen. 

 

Norge har, ved å tiltre avtalene, blant annet forpliktet seg til å ha lovgivning og 

systemer som er nødvendig for gjennomføringen. Avtalene er gjennomført i 

skatteforvaltningsloven kapittel 7, 10, 11 og 14 og skatteforvaltningsforskriften. Reglene 

er samordnet med de nasjonale opplysningspliktene om finansielle forhold og 

forsikringer. Regler som har sin bakgrunn i FATCA ble iverksatt fra 1. juli 2014, mens 

regler som gjennomfører CRS ble iverksatt fra 1. januar 2016. 

 

1.4 Oversikt over undersøkelsene av hvor kontohaver/reell 

rettighetshaver er skattepliktig  

Opplysningspliktige hadde fra 1. juli 2014 hatt en plikt til å identifisere amerikanske 

kontohavere og reelle rettighetshavere, samt ikke-deltakende finansielle institusjoner 

som definert i FATCA. Fra 1. januar 2016 ble pliktene utvidet til i tillegg å omfatte 

identifisering av kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt 

eller hjemmehørende i andre land enn USA.  

 

Kravene til å undersøke om kontohavere som er fysiske personer er skattemessig 

bosatt i andre land, eller amerikanske statsborgere, er beskrevet i kapittel 5. Kravene til 

å undersøke hvor kontohavere som er enheter og reelle rettighetshavere er 

skattepliktige, er beskrevet i kapittel 6. 

 

Generelt stilles det krav til innhenting av egenerklæring fra kontohaver/reelle 

rettighetshavere ved etablering av kontoforhold. Det stilles krav til undersøkelse av 

kundeopplysninger knyttet til eksisterende konti. Det stilles også krav til oppfølging av 

endringer og nye opplysninger.   
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Når kontohaver er en enhet eller en innretning som hovedsakelig har passive 

inntekter/formue, skal det fastslås hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt, 

og om reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere. Det har ikke betydning om 

enheten eller innretningen som er kontohaver, er hjemmehørende i Norge. Plikten til å 

identifisere og gi kontoopplysninger om reelle rettighetshavere som er skattemessig 

bosatt i USA gjelder fra 1. juli 2014 og for andre land fra 1. januar 2016. 

 

Plikten til å fastslå om reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt i Norge gjelder fra  

1. januar 2018. 

 

1.5 Rapportering til Skatteetaten 

 

Opplysningsplikten om finansielle forhold og forsikringer er regulert i 

skatteforvaltningsloven § 7-3 og skatteforvaltningsforskriften. Opplysninger om hvor 

kontohaver/reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende, og 

utenlandsk identifikasjonsnummer, skal sendes inn fra og med det inntektsåret det er 

innhentet egenerklæring eller kundeopplysninger er undersøkt, for å fastslå hvor 

kontohaver/reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende. Én konto 

kan ha flere kontohavere, og det skal da undersøkes hvor hver kontohaver er 

skattemessig bosatt/hjemmehørende. 

 

Opplysningene skal sendes via Altinn. Vi anbefaler opplysningspliktige å innrapportere 

opplysninger på nasjonale tredjepartsordninger (Innskudd, utlån og rente, 

Livsforsikring, Verdipapirfond, Aksjesparekonto, Fondskonto eller Finansprodukter) 

dersom man er omfattet av rapporteringsplikt på disse ordningene. Opplysningspliktige 

som ikke omfattes av de nevnte nasjonale ordningene må benytte ordningen 

Internasjonal rapportering  CRS/FATCA. Informasjon om Skatteetatens 
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tredjepartsordninger finnes på Skatteetatens nettsider under "Rapportering og bransjer" 

– "Rapportere tredjepartsopplysninger". 

 

 

De respektive fristene for grunnlagsdataordningene gjelder, og er som følger:  

 "Innskudd, utlån og renter" – 20. januar i året etter inntektsåret  

 "Livsforsikring" – 20. januar i året etter inntektsåret  

 "Verdipapirfond" – 10. februar i året etter inntektsåret  

 "Aksjesparekonto" – 10. februar i året etter inntektsåret 

 "Fondskonto" – 10. februar i året etter inntektsåret 

 "Internasjonal Rapportering CRS/FATCA" – 10. februar i året etter inntektsåret 

 

1.6 Taushetsplikt og Skatteetatens utveksling av kontoopplysninger 

 

Opplysninger som er rapportert til Skatteetaten er underlagt taushetsplikt etter 

bestemmelsene i skatteforvaltningsloven § 3-3, offentlighetsloven § 13 og 

skattebetalingsloven § 3-2. 

 

Skatteetaten utveksler CRS/FATCA-opplysninger med andre lands skattemyndigheter i 

henhold til internasjonale avtaler. Det er en egen hjemmel i 

dobbeltbeskatningsavtaleloven § 1 nr. 2 for utveksling av opplysninger etter 

internasjonale avtaler. I Norge er det Skattedirektoratet som sender og mottar 

CRS/FATCA-opplysninger. 

 

De internasjonale avtalene har bestemmelser om taushetsplikt og bruk av 

opplysningene. Det gjøres undersøkelser av at alle land som utveksler CRS/FATCA-

opplysninger har tilfredsstillende lovgivning, systemer, rutiner og sanksjonsregler som 

sikrer at taushetsplikten ivaretas. 
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For de fleste landene er taushetsplikten regulert i OECD/Europarådets konvensjon om 

gjensidig administrativ bistand i skattesaker art. 22.  

Der utveksling av CRS/FATCA-opplysningene skjer med hjemmel i skatteavtalen 

mellom Norge og det andre landet, vil det være skatteavtalens bestemmelse om 

informasjonsutveksling som regulerer taushetsplikten. Dette gjelder blant annet for 

opplysninger som utveksles mellom norske og amerikanske skattemyndigheter, hvor 

det er skatteavtalen art. 28 som setter rammene for bruken. 
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2 Sentrale definisjoner og begreper  

2.1 Opplysningspliktige 

 

Med opplysningspliktige menes enheter som er omfattet av opplysningsplikten som 

gjennomfører CRS og FATCA, se kapittel 3. Opplysningspliktige har status som 

«rapporterende norske finansielle institusjoner» i CRS- og FATCA-sammenheng. 

 

2.2 Konto 

 

Med en konto menes en konto eller et produkt som er omfattet av opplysningsplikten 

som gjennomfører CRS og FATCA, se kapittel 4. Slike konti omtales gjerne som 

«finansielle konti» i CRS- og FATCA-sammenheng. 

 

2.3 Kontohaver 

 

Enhver person som er registrert eller identifisert som innehaver av en konto hos den 

opplysningspliktige regnes som kontohaver. Dette gjelder selv om kontohaver er en 

gjennomstrømmingsenhet, som for eksempel et bo. Et bo eller en forvaltningsformue 

(trust) som er oppført som å eie eller ha en konto regnes som kontohaver, mens 

berettigede ikke regnes som kontohavere. På samme måte vil et partnerskap oppført 

som å eie eller ha en konto regnes som kontohaver, og ikke deltakerne i partnerskapet. 

 

Andre enn finansielle institusjoner som eier/har en konto til fordel for en annen person 

som agent, forvalter, nominee, signaturberettiget, investeringsrådgiver, mellommann 

eller verge, skal ikke behandles som kontohaver. I stedet er det den andre personen 

som skal behandles som kontohaver. Opplysningspliktige kan legge til grunn at en 

person opptrer på vegne av andre når det er rimelig ut fra tilgjengelige opplysninger, 

herunder opplysninger innhentet etter hvitvaskingsreglene.  
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Et kontoforhold kan ha flere kontohavere. Opplysningspliktige skal undersøke om hver 

av kontohaverne er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i utlandet. 

Kontoforholdets fulle saldo eller verdi skal legges til grunn ved summering av beløp 

etter reglene som er omtalt i avsnitt 5.1.3 og 6.1.4. Disponenter som ikke er 

kontohavere skal ikke merkes for utveksling.  

 
 

I forsikringsforhold, dvs. forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og livrenter, regnes 

enhver person som er berettiget til å få tilgang til gjenkjøpsverdien eller har rett til å 

endre begunstigede som kontohaver. Dersom ingen person kan få tilgang til 

gjenkjøpsverdien eller endre begunstigede, skal forsikringstaker(e), (eiere) og andre 

som har en personlig rett til utbetaling etter forsikringsavtalen regnes som kontohaver. 

Når en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi eller en livrente forfaller til utbetaling, 

regnes enhver person som har rett til å motta utbetaling som kontohaver. 

 

Eksempel 1 (personer som har en konto på vegne av andre) 

Peder Ås har fullmakt fra Lars Holm til å opprette en innskuddskonto på vegne av Lars 

Holm, og gjøre innskudd/uttak på kontoen. Lars Holm er skattemessig bosatt i Sverige. 

Saldo ved utgangen av året er kr 100 000. Peder Ås har innskuddskontoen, men fordi 

han har kontoforholdet på vegne av Lars Holm, er ikke Peder Ås berettiget til midlene 

på kontoen. Innskuddskontoen skal innrapporteres med Lars Holm som kontohaver. 

Lars Holm er skattemessig bosatt i Sverige, og kontoen må derfor merkes med svensk 

landkode ved innrapporteringen. Lars Holms svenske fødselsnummer må også 

innrapporteres.  

 

 

 

 Eksempel 2 (kontoforhold med flere kontohavere) 

Lars Holm og Marte Kirkerud har en innskuddskonto sammen i en norsk bank. 

Saldo ved utgangen av året er kr 100 000. Lars Holm er skattemessig bosatt i 
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Sverige, mens Marte Kirkerud er skattemessig bosatt i Norge. Lars Holm er 

skattemessig bosatt i Sverige, og kontoen må derfor merkes med svensk landkode 

ved innrapporteringen. Lars Holms svenske fødselsnummer må også 

innrapporteres.  

 

Eksempel 3 (kontoforhold med flere kontohavere) 

Lars Holm og Hans Tastad har en innskuddskonto sammen i en norsk bank. Saldo 

ved utgangen av året er kr 100 000. Lars Holm er skattemessig bosatt i Sverige, og 

kontoen må derfor merkes med svensk landkode ved innrapporteringen. Lars 

Holms svenske fødselsnummer må også innrapporteres. Hans Tastad er 

skattemessig bosatt i Danmark, og kontoen må derfor også merkes med dansk 

landkode ved innrapporteringen. Hans Tastads danske CPR-nummer må også 

innrapporteres. Kontoens saldo skal innrapporteres på begge kontohaverne, uten at 

beløpet fordeles mellom dem.   

 

2.4 Reell rettighetshaver 

 

Reelle rettighetshavere er fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en 

enhet. Det skal legges til grunn at reelle rettighetshavere er de personer som er 

identifisert som reelle rettighetshavere etter reglene i hvitvaskingsloven. 

 

Hvitvaskingsloven § 2 bokstav e definerer reell rettighetshaver slik: 

"reell rettighetshaver: fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer 

kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av." 

Definisjonen i § 2 bokstav e er overordnet, og må sees i sammenheng med 

hvitvaskingsloven § 14. Hvitvaskingsloven § 14 gir nærmere kriterier for å identifisere 

reelle rettighetshavere i ulike juridiske personer. 
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Nærmere veiledning om hvem som regnes som reelle rettighetshavere finner du i 

Finanstilsynets veiledning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.  

 

2.5 Hvor fysisk person regnes som skattemessig bosatt  

 

Fysiske personer regnes som skattemessig bosatt i de land der de er skattepliktige på 

grunnlag av bosted eller lignende kriterier etter landets interne regler. En fysisk person 

kan være skattemessig bosatt i flere land. 

 

Amerikanske statsborgere er skattepliktige i USA på grunnlag av statsborgerskapet, og 

det er bakgrunnen for at alle konti som eies eller rådes over av amerikanske 

statsborgere skal identifiseres.  

 

Oversikt over de enkelte lands interne regler for skattemessig bosted finnes på OECDs 

Automatic Exchange Portal under  "CRS Implementation and Assistance". 

2.6 Utenlandsk identifikasjonsnummer – fysiske personer 

 

Myndighetene i de fleste land benytter i dag ulike identifikasjonsnumre for å identifisere 

den enkelte person. I Norge benyttes fødselsnummer for å identifisere personer. 

Utlendinger som ikke bor i Norge tildeles i stedet et eget D-nummer. På samme måte 

bruker skattemyndighetene i andre land identifikasjonsnumre for å identifisere 

personer.  

Kontohaver må oppgi sitt utenlandske identifikasjonsnummer, slik at 

skattemyndighetene der han eller hun er skattemessig bosatt kan knytte 

kontoopplysningene til vedkommende. 

 

Identifikasjonsnumre kan enten bare benyttes av skattemyndighetene, eller også av 

andre etater og institusjoner i det aktuelle landet, slik det er i Norge. 

Identifikasjonsnummer vil typisk finnes på dokumenter kontohaver har fått tilsendt av 
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skattemyndighetene i sitt bostedsland, men nummeret kan også stå i pass, nasjonale 

identitetskort, førerkort og på andre offisielle dokumenter.  

 

For eksempel benytter skattemyndighetene i Sverige personnummer, Danmark CPR-

nummer og Polen PESEL-nummer som identifikasjonsnummer.  

 

Identifikasjonsnumre blir ofte omtalt som TIN ("Taxpayer Identification Number"). Det er 

ikke alle land som benytter slike identifikasjonsnumre. Det er ikke nødvendig å 

innhente utenlandsk identifikasjonsnummer dersom det ikke er påkrevet etter 

lovgivningen i det aktuelle landet, det vil for eksempel gjelde personer som er 

skattemessig bosatt i Australia.  

 

Oversikt over myndigheter som utsteder TIN finnes i OECDs Automatic Exchange 

Portal under "CRS Implentation and Assistance". 

 

2.7 Enheter 

 

Enheter omfatter enhver juridisk person, stiftelse, fond, institusjon, organisasjon eller 

annen innretning eller sammenslutning. Enkeltpersonforetak anses ikke som enheter. 

 

2.8 Hvor enheter regnes som (skattemessig) hjemmehørende 

 

Enheter regnes som skattemessig hjemmehørende i de land der de er skattemessig 

hjemmehørende etter det relevante landets interne rett på grunnlag av sted for ledelse, 

stiftelse, registrering mv. En enhet kan være skattemessig hjemmehørende i flere land. 

 

Enheter som ikke er skattemessig hjemmehørende i noe land, skal regnes som 

hjemmehørende på stedet der hovedkontorets adresse ligger. Stater, regionale og 

lokale forvaltningsmyndigheter regnes som hjemmehørende i det aktuelle landet.  
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Forvaltningsformuer ("truster") regnes som hjemmehørende der forvalter ("trustee") er 

hjemmehørende, med mindre forvaltningsformuen er skattemessig hjemmehørende i et 

annet land. 

 

Et utenlandsk foretak som ønsker å drive virksomhet i Norge, kan registrere en 

filial/avdeling av det utenlandske foretaket i Norge som et norskregistrert utenlandsk 

foretak (NUF). Den norske avdelingen er ikke et eget rettssubjekt. Det er det 

utenlandske foretaket som er ansvarlig for virksomheten i den norske avdelingen. 

Avdelingen vil normalt være skatte- og avgiftspliktig til Norge, og må for øvrig forholde 

seg til det norske regelverket. For opplysningsplikten er det avgjørende hvor 

kontohaver er (skattemessig) hjemmehørende.  

 

Oversikt over de enkelte lands interne regler om skattemessig hjemsted finnes på 

OECDs Automatic Exchange Portal under  "CRS Implementation and Assistance". 

2.9 Utenlandsk identifikasjonsnummer – enheter 

 

Myndighetene benytter ulike identifikasjonsnumre for å identifisere enheter. I Norge 

benyttes organisasjonsnummer. På samme måte bruker skattemyndighetene i andre 

land tilsvarende identifikasjonsnumre for å identifisere enheter. Kontohaver må oppgi 

enhetens utenlandske identifikasjonsnummer, slik at skattemyndighetene der den er 

hjemmehørende kan knytte kontoopplysningene til enheten.  

 

For eksempel benytter skattemyndighetene i Danmark CVR-nummer, i Canada 

Business Number (BN) og i Frankrike numéro SIREN som identifikasjonsnummer.  

Slike identifikasjonsnumre blir ofte omtalt som TIN ("Taxpayer Identification Number"). 

Det er ikke alle land som benytter slike identifikasjonsnumre.  

 

Oversikt over myndigheter som utsteder TIN finnes i OECDs Automatic Exchange 

Portal under  "CRS Implentation and Assistance". 
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2.10  Globalt identifikasjonsnummer («GIIN») 

 

Med globalt identifikasjonsnummer menes det identifikasjonsnummeret som er tildelt 

en ikke-amerikansk finansiell institusjon av amerikanske skattemyndigheter ved 

registrering. GIIN er en forkortelse for Global Intermediary Identification Number. 

 

2.11  Nærstående enheter 

 

En enhet regnes som nærstående til en annen enhet dersom en av enhetene 

kontrollerer den andre enheten, eller enhetene er under felles kontroll. En enhet anses 

å være under kontroll av en annen enhet når direkte eller indirekte eierskap overstiger 

50 prosent av denne enhetens stemmer og verdi. 

 

 

Verdipapirfond og alternative investeringsfond anses å være nærstående enheter 

dersom de er under felles forvaltning, og forvalter undersøker om kontohavere og reelle 

rettighetshavere er skattepliktige til andre land i tråd med reglene beskrevet i denne 

rettledningen. 

 

2.12  Finansielle produkter 

 

Finansielle produkter omfatter finansielle instrumenter som definert i 

verdipapirhandelloven § 2-2, omsettelige andeler i deltakerlignede selskap mv., 

forsikringsavtaler, livrenter mv., samt rettigheter i forannevnte aktiva. Direkte 

eierinteresser i fast eiendom, herunder andeler i boligselskap og borettslag, og råvarer 

som er fysisk vare omfattes ikke. 
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2.13  Ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA 

 
En ikke-deltakende finansiell institusjon er en finansiell institusjon som ikke anses å 

overholde FATCA av amerikanske skattemyndigheter. Hvilke enheter som anses som 

finansielle institusjoner følger av amerikansk intern rett. Ikke-deltakende finansielle 

institusjoner omfatter: 

 

 finansielle institusjoner hjemmehørende i land som ikke har inngått en FATCA-

avtale med USA, og som ikke har inngått en FFI agreement med amerikanske 

skattemyndigheter 

 

 finansielle institusjoner hjemmehørende i land som har inngått en FATCA-avtale 

med USA, dersom amerikanske skattemyndigheter mener at de ikke overholder 

sine forpliktelser  

 

Finansielle institusjoner skal bidra til at det trekkes riktig kildeskatt etter de amerikanske 

FATCA-reglene, når trekkpliktige betalinger formidles til ikke-deltakende finansielle 

institusjoner. Det avgjørende for plikten er altså om betalingen er underlagt kildeskatt 

etter amerikanske regler. De norske reglene som gjennomfører FATCA, inneholder 

ikke regler om trekkplikt. For at det skal bli foretatt et riktig trekk, skal norske finansielle 

institusjoner i stedet gi nødvendig informasjon til foregående ledd i betalingskjeden. 

Finansielle institusjoner som har påtatt seg å trekke amerikansk kildeskatt i en avtale 

inngått direkte med amerikanske skattemyndigheter, er unntatt fra disse reglene.   

 

Når kontohaver er en enhet, må kontohavers status fastslås. Dersom det ikke kan 

fastslås med rimelighet at en kontohaver er en deltakende finansiell institusjon eller en 

aktiv NFFE, er det nødvendig å innhente en egenerklæring fra kontohaver. Det 

innebærer at dersom en kontohaver kan være en finansiell institusjon, må 

opplysningspliktige sjekke om kontohaver er registrert med GIIN eller innhente en 

egenerklæring som viser dens status. 
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På amerikanske skattemyndigheters nettside finnes en oversikt over: 

 hvilke land og områder som har inngått avtaler om gjennomføring av FATCA 

 alle finansielle institusjoner som er registrert og som har blitt til delt et GIIN-

nummer  

 

Amerikanske skattemyndigheter utarbeider ikke en liste over ikke-deltakende 

finansielle institusjoner som er hjemmehørende i partnerjurisdiksjoner. En slik liste er 

omtalt i FATCA-avtalen artikkel 5 punkt 2. Amerikanske skattemyndigheter vil i stedet 

stryke dem fra listen over finansielle institusjoner som har blitt tildelt et GIIN.  

 

Har kontohaver ikke et GIIN-nummer, må opplysningspliktige i alle tilfeller innhente en 

egenerklæring som viser dens status. Hvis egenerklæring ikke mottas, skal kontohaver 

regnes som ikke-deltakende finansiell institusjon.  

 

Finansielle institusjoner må identifisere ikke-deltakende finansielle institusjoner. 

Reglene for gjennomgang av finansielle konti som innehas av kontohaver som er en 

enhet, er omtalt i kapittel 6. Alle nye finansielle konti må gjennomgås ved opprettelse. 

Oppsummert gjelder følgende tidsfrister for gjennomgang av eksisterende konti: 

 Oversteg kontoens saldo eller verdi per 30. juni 2014 USD 250 000, skulle kontoen 

vært gjennomgått innen 30. juni 2016 

 Oversteg kontoens saldo eller verdi per 30. juni 2014 ikke USD 250 000, skal 

kontoen gjennomgås innen 12 måneder når saldo eller verdi ved utgangen av 

inntektsåret 2016 eller et senere inntektsår overstiger USD 250 000 

 Oversteg kontoens saldo eller verdi per 30. juni 2014 ikke USD 250 000, skal 

kontoen gjennomgås innen 6 måneder når saldo eller verdi ved utgangen av 

inntektsåret 2015 eller et senere inntektsår overstiger USD 1 000 000 

Er kontoen opprettet i tidsrommet 1. juli til 31. desember 2014, skulle kontoen vært 

gjennomgått innen 30. juni 2016 (uavhengig av saldo eller verdi). 
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3 Om de opplysningspliktige og fritak fra 

opplysningsplikten 

3.1 Enheter som omfattes av opplysningsplikten 

3.1.1 Generelt om opplysningspliktige (finansielle institusjoner) 

 

Dette kapittelet omhandler hvilke opplysningspliktige som omfattes av reglene som har 

sin bakgrunn i CRS og FATCA. Opplysningspliktige som omfattes av reglene har status 

som rapporterende norske finansielle institusjoner ("Reporting Norwegian Financial 

Institution") etter CRS og FATCA. Reglene for hvilke opplysningspliktige som omfattes 

er i utgangspunktet felles for CRS og FATCA, men det er enkelte forskjeller i reglene 

for fritak. Fritakene fra reglene som gjennomfører CRS følger alene av norsk lovgivning 

og gjelder bare for finansielle institusjoner. Fritakene fra reglene som gjennomfører 

FATCA er regulert i FATCA-avtalen vedlegg II og de amerikanske FATCA-reglene, i 

tillegg til norsk lovgivning, og gjelder uavhengig av om enhetene anses som finansielle 

institusjoner. En opplysningspliktig kan derfor være delvis fritatt fra reglene, og ha ulik 

status etter CRS og FATCA.  

 

Opplysningsplikten omtalt i denne rettledningen gjelder bare enheter. 

Enkeltpersonforetak omfattes ikke. 

 

Avgrensningen av hvilke opplysningspliktige som anses som finansielle institusjoner i 

avtalene og norsk lovgivning retter seg mot aktører som oppbevarer eller forvalter 

finansielle verdier. Avgrensningen av rapporteringspliktige ("Financial Institution" – 

"finansinstitusjon") i hvitvaskingsloven § 4 retter seg mot aktører som gjennomfører 

økonomiske transaksjoner.  

Definisjonen av finansielle institusjoner i CRS og FATCA-avtalen bygger delvis på de 

internasjonale hvitvaskingsstandardene som utarbeides av Financial Action Task Force 

(FATF), men det er også viktige forskjeller. 
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Opplysningspliktige anses som finansielle institusjoner dersom virksomheten oppfyller 

definisjonen i skatteforvaltningsforskriften § 7-3-6. Definisjonen av finansiell institusjon 

er inndelt i underkategoriene innskuddsinstitusjon, forvaringsinstitusjon, spesifisert 

forsikringsselskap og investeringsenhet. En enhet som oppfyller kriteriene for en eller 

flere av disse underkategoriene, vil anses som finansiell institusjon. Definisjonene lyder 

slik: 

 

 Innskuddsinstitusjoner: enheter, inkludert e-pengeforetak, som mottar innskudd 

som ledd i ordinær bankvirksomhet eller liknende forretningsvirksomhet, samt 

enheter som yter kreditt og som tillater at kunden betaler inn et beløp som 

overstiger utestående uten at dette umiddelbart blir tilbakeført til kunden 

 

 Forvaringsinstitusjoner: enheter som oppbevarer eller forvalter finansielle produkter 

for andres regning. Dette gjelder likevel ikke når mindre enn 20 prosent av 

enhetens inntekter skriver seg fra oppbevaring og forvaltning av finansielle aktiva 

og relaterte finansielle tjenester de tre siste regnskapsår eller den periode enheten 

har eksistert om det er kortere. Verdipapirkonto i verdipapirregister (jf. 

verdipapirregisterloven § 1-3) som føres av ekstern registerfører (jf. 

verdipapirregisterloven § 6-5 annet ledd), anses for å være oppbevart eller forvaltet 

av registerfører, og ikke av verdipapirregisteret. 

 

 Spesifiserte forsikringsforetak: forsikringsforetak, forsikringsforetaks eierselskap og 

andre som utsteder eller er forpliktet til å foreta utbetalinger etter en 

forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi, eller til å foreta utbetalinger etter en 

pensjonsavtale, en livrente,  

 

eller etter en annen avtale, når tidsperioden for utbetalingen er helt eller delvis 

bestemt under henvisning til en eller flere fysiske personers forventede levealder. 

Andre enn forsikringsforetak omfattes bare dersom bruttoinntektene fra forsikring, 

gjenforsikring, pensjonsavtaler og livrenter oversteg 50 prosent av bruttoinntektene 
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forrige inntektsår, eller totalverdien av eiendeler knyttet til slike avtaler oversteg 50 

prosent av totale eiendeler på et tidspunkt forrige inntektsår. 

 

 Investeringsenheter: 

o enheter som har 50 prosent eller mer av sin bruttoinntekt de tre siste 

regnskapsår fra én eller flere av følgende aktiviteter eller operasjoner, 

utøvet i forretningsvirksomhet for eller på vegne av en kunde: 

 omsetning av pengemarkedsinstrumenter (sjekker, veksler, 

banksertifikater, derivater osv.), utenlandsk valuta, børs-, rente- og 

indeksinstrumenter, omsettelige verdipapirer eller 

råvareterminkontrakter, 

 individuell og kollektiv porteføljeforvaltning, eller 

 annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av 

midler eller penger på vegne av andre personer 

o enheter som har inntekter som hovedsakelig kan henføres til investering, 

reinvestering, eller omsetning av finansielle produkter, og som styres, 

forvaltes eller på annen måte ledes av enhet som oppfyller ett eller flere 

av vilkårene nevnt over 

 

3.1.2 Banker og andre som mottar innskudd 

 

Opplysningspliktige som mottar innskudd som ledd i bankvirksomhet eller lignende 

forretningsvirksomhet, anses som innskuddsinstitusjoner. Også innskudd i e-penger vil 

omfattes av opplysningsplikten.  

Opplysningspliktige som yter kreditt og som tillater kunden å betale inn et beløp som 

overstiger utestående uten at dette umiddelbart blir tilbakeført til kunden, anses i denne 

sammenheng å motta innskudd. Det er imidlertid et eget unntak for kredittkortutstedere 

som har rutiner for å tilbakebetale til kundene, se avsnitt 3.2.5. 
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En virksomhet anses å drive bankvirksomhet eller lignende forretningsvirksomhet 

dersom virksomheten som ledd i sin forretningsvirksomhet med kundene, mottar 

innskudd eller lignende plassering av midler, og regelmessig: 

 yter kreditt  

 kjøper, selger eller forhandler kundefordringer eller andre gjeldsbrev 

 utsteder og forhandler finansieringsbevis 

 forvalter penger eller midler 

 finansierer valutatransaksjoner, eller 

 inngår, kjøper eller avhender finansielle leieavtaler eller leide eiendeler 

 

Banker og utenlandske kredittinstitusjoner etablert i Norge kan motta innskudd fra en 

ubestemt krets av personer, jf. finansforetaksloven § 2-2. Slike foretak vil normalt 

anses som innskuddsinstitusjon. Det må vurderes konkret hvilken virksomhet de faktisk 

utøver. I tillegg kan også virksomheter som tilbyr innskudd eller lignende plassering av 

midler til en begrenset krets være omfattet. Dette innebærer at også samvirkeforetak 

og andre foreninger eller foretak som mottar innskudd fra medlemmer kan være 

omfattet, dersom de også driver virksomhet som ligner bankvirksomhet.  

 

Opplysningspliktige anses ikke å drive virksomhet som ligner bankvirksomhet dersom 

de bare tar imot innskudd i form av sikkerhet i forbindelse med salg eller utleie av fast 

eiendom eller løsøre, for eksempel i eiendomsmeglervirksomhet. Det samme gjelder 

virksomheter som bare utfører factoring- og faktureringstjenester. 

 

3.1.3 Forvaltere av finansielle produkter 

 

Opplysningspliktige som oppbevarer og forvalter finansielle produkter for andres 

regning som en betydelig del av sin virksomhet, anses som forvaringsinstitusjoner. 

Banker og verdipapirforetak vil typisk anses som forvaringsinstitusjoner. 
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Det anses som en betydelig del av virksomheten dersom inntektene utgjør 20 prosent 

eller mer av virksomhetens bruttoinntekt. Beregningen skal foretas ut fra 

regnskapstallene for de tre siste regnskapsårene, eller fra oppstart av virksomheten om 

virksomheten har vært drevet i mindre enn tre år. 

 

Inntekter knyttet til oppbevaring og forvaltning av finansielle produkter, samt relaterte 

tjenester omfatter: 

 inntekter fra forvaltning, kontohold og transaksjonshonorar 

 provisjoner og andre honorar knyttet til gjennomføring og prising av 

verdipapirtransaksjoner  

 inntekter fra å yte kreditt til kunder i tilknytning til oppbevaring eller forvaltning av 

finansielle aktiva 

 inntekter i form av kjøps-/salgsmargin på finansielle aktiva som oppbevares eller 

forvaltes 

 inntekter fra rådgivning knyttet til finansielle aktiva som oppbevares eller 

forvaltes 

 inntekter fra clearing- og oppgjørstjenester 

 

Verdipapirkonti i verdipapirregistre anses ikke holdt av verdipapirregisteret, men av 

kontofører investor. Det innebærer at verdipapirregistre ikke anses som 

forvaringsinstitusjon på bakgrunn av kontoene som er oppført i registeret, men som 

føres av tredjepart. Det er i stedet kontofører investor som anses å holde kontoene i 

registeret og derfor er omfattet av opplysningsplikten. For mer informasjon om 

finansielle instrumenter registrert i register, se avsnitt 4.3.  

 

Virksomheter som ikke oppbevarer eller forvalter finansielle produkter på vegne av 

andre faller også utenfor definisjonen av en forvaringsinstitusjon. Dette vil for eksempel 

kunne gjelde forsikringsmeglere. 
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Virksomheter som bare yter ikke-bindende investeringsrådgivning anses ikke som 

forvaringsinstitusjoner, fordi de ikke oppbevarer eller forvalter finansielle produkter for 

andre. Det samme gjelder virksomheter som bare utfører handler etter instruksjoner fra 

kunden, eller videreformidler slike instruksjoner til et annet foretak. Slike virksomheter 

kan imidlertid anses som investeringsenheter, se avsnitt 3.1.6. 

 

3.1.4 Forsikringsforetak 

 

Forsikringsselskaper og forsikringsselskapers holdingselskaper anses som spesifiserte 

forsikringsforetak, dersom de utsteder eller er forpliktet til å foreta utbetalinger etter en 

forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi, eller til å foreta utbetalinger etter en 

pensjonsavtale, en livrente, eller etter en annen avtale når tidsperioden for utbetalingen 

er helt eller delvis bestemt under henvisning til en eller flere fysiske personers 

forventede levealder. 

 

Dette innebærer at opplysningspliktige som er forsikringsselskaper og 

forsikringsselskapers holdingselskaper, anses som finansielle institusjoner dersom de 

utsteder eller er forpliktet til å foreta utbetalinger etter: 

 forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi 

 tjenestepensjonsavtaler 

 individuelle pensjonsavtaler 

 livrenter 

 annen avtale hvor tidsperioden for utbetaling er helt eller delvis bestemt under 

henvisning til en eller flere fysiske personers forventede levealder  

 

Livsforsikringsforetak vil normalt anses som spesifiserte forsikringsforetak.  

 

Eiendeler et forsikringsselskap har som kapitalreserve vil ikke føre til at selskapet 

anses for å være en forvaringsinstitusjon, innskuddsinstitusjon eller investeringsenhet. 
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3.1.5 Pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak, pensjonsfond mv. 

 

Andre enn forsikringsforetak, herunder forsikringsforetaks eierselskap, anses som 

spesifiserte forsikringsforetak, dersom de utsteder eller er forpliktet til å foreta 

utbetalinger etter en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi, eller til å foreta utbetalinger 

etter en pensjonsavtale, en livrente, eller etter en annen avtale når tidsperioden for 

utbetalingen er helt eller delvis bestemt under henvisning til en eller flere fysiske 

personers forventede levealder. 

 

Dette gjelder enheter hvor: 

 bruttoinntektene fra forsikring, gjenforsikring, pensjonsavtaler og livrenter 

oversteg 50 prosent av bruttoinntektene forrige kalenderår 

 totalverdien av eiendeler knyttet til forsikring, gjenforsikring, pensjonsavtaler og 

livrenter oversteg 50 prosent av totale eiendeler på et eller annet tidspunkt 

forrige kalenderår 

 

Dette innebærer at forsikringsforetaks eierselskaper, pensjonskasser, 

innskuddspensjonsforetak, private pensjonsfond mv. anses som finansielle institusjoner 

dersom de utsteder eller er forpliktet til å foreta utbetalinger etter: 

 forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi 

 tjenestepensjonsavtaler 

 individuelle pensjonsavtaler 

 livrenter 

 annen avtale hvor tidsperioden for utbetaling er helt eller delvis bestemt under 

henvisning til en eller flere fysiske personers forventede levealder  

 

Pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak, pensjonsfond, samt andre innretninger 

som utbetaler pensjoner, vil normalt anses som spesifiserte forsikringsforetak. 
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Pensjonskasser, private pensjonsfond opprettet før 1968 og innskuddspensjonsforetak 

er helt fritatt fra reglene som er omtalt i denne rettledningen, se avsnitt 3.2.4.  

 

Eiendeler et forsikringsselskap har som kapitalreserve vil ikke føre til at selskapet 

anses for å være en forvaringsinstitusjon, innskuddsinstitusjon eller investeringsenhet. 

 

3.1.6 Om investeringsenheter 

 

Investeringsenheter omfatter to typer selskaper og innretninger, nemlig virksomheter 

som yter investeringstjenester til kunder, og innretninger for investering som styres, 

forvaltes eller på annen måte ledes av en finansiell institusjon. En enhet anses som en 

investeringsenhet om ett av kriteriene er oppfylt. 

 

1. Virksomheter som hovedsakelig yter investeringstjenester til kunder: 

o enheter som har 50 prosent eller mer av sin bruttoinntekt de tre siste regnskapsår fra én 

eller flere av følgende aktiviteter eller operasjoner, utøvet i forretningsvirksomhet for eller 

på vegne av en kunde 

 omsetning av pengemarkedsinstrumenter (sjekker, veksler, banksertifikater, 

derivater osv.), utenlandsk valuta, børs-, rente- og indeksinstrumenter, 

omsettelige verdipapirer eller råvareterminkontrakter, 

 individuell og kollektiv porteføljeforvaltning, eller 

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

på vegne av andre personer 

 

Tjenestene som er listet opp over er hentet fra definisjonen av "finansinstitusjon" i 

anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF) punkt 7, 9 og 11, 

se anbefalingene s. 117-118. Anbefalingene fra FATF er den internasjonale standarden 

for regler mot hvitvasking mv. og ble sist oppdatert i februar 2012. Ordlyden skal derfor 

tolkes i samsvar med anbefalingene fra FATF. 

 



 Side 32 av 155 
 

Tjenestene som er listet opp ovenfor omfatter ikke ikke-bindende 

investeringsrådgivning som gis til en kunde.  

 

2. Innretninger som har bruttoinntekter som hovedsakelig kan henføres til investering, reinvestering 

eller omsetning av finansielle produkter, og som styres, forvaltes eller på annen måte ledes av 

en enhet som omtalt i avsnitt 3.1.1. 

 

En innretning anses som forvaltet, styrt eller ledet av en annen finansiell institusjon 

dersom den finansielle institusjonen, direkte eller indirekte, utøver aktiv forvaltning 

gjennom de tjenestene som er nevnt ovenfor på vegne av innretningen. Innretningen 

anses kun å være forvaltet av en annen finansiell institusjon dersom den finansielle 

institusjonen har fullmakt til å foreta investeringsbeslutninger for hele eller deler av 

porteføljen/eiendelene til innretningen. Er en innretning styrt, forvaltet eller på annen 

måte ledet av flere enheter og/eller fysiske personer, anses den som en 

investeringsenhet dersom minst én enhet er en finansiell institusjon.   

 

En virksomhet regnes for hovedsakelig å utføre investeringsaktiviteter på vegne av 

andre dersom bruttoinntekten fra slike aktiviteter er lik eller overstiger 50 prosent av 

total bruttoinntekt.  

 

Enkelte aktive virksomheter anses uansett ikke som investeringsenheter. Dette gjelder 

enheter som anses som aktive virksomheter fordi:  

 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  

 virksomheten er under oppstart og investerer kapital i aktiva de første 24 

måneder for å drive annen virksomhet enn som finansiell institusjon  
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 virksomheten er i ferd med å avvikle eller omorganisere sine aktiva når den ikke 

har drevet forretningsvirksomhet som finansiell institusjon de siste fem år og ikke 

skal drive slik virksomhet  

 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 hovedsakelig driver en annen forretningsvirksomhet enn virksomhet 

som finansiell institusjon  

 

Mer informasjon om kriteriene for klassifisering av en virksomhet som aktiv/passiv er 

omtalt i avsnitt 6.2.2. 

 

En innretning vil normalt anses som en investeringsenhet dersom den er innrettet eller 

fremstår utad som en kollektiv innretning for investering, verdipapirfond, ETF, Private 

Equity fond, hedgefond, Venture Capital fond, leveraged buy-out fond eller lignende 

innretning med en strategi som går ut på investering, reinvestering eller omsetning av 

finansielle produkter. En innretning som investerer indirekte i fast eiendom ved at 

eiendommen(e) eies av holdingselskaper vil kunne anses som en investeringsenhet. 

Dersom en innretnings aktiva hovedsakelig består av fast eiendom som eies direkte på 

vegne av andre personer, vil innretningen ikke anses som en investeringsenhet i denne 

sammenheng. 

 

En innretnings bruttoinntekt regnes hovedsakelig å stamme fra investering, 

reinvestering eller handel med finansielle eiendeler, dersom bruttoinntektene fra 

investeringsaktivitetene er lik eller overstiger 50 prosent av total bruttoinntekt. 

Beregningen av om bruttoinntektene fra investering mv. er lik eller overstiger 50 

prosent av total bruttoinntekt skal gjøres på bakgrunn av de tre siste regnskapsårene, 

eller fra oppstart av virksomheten når virksomheten har vært drevet i mindre enn tre år. 
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Et verdipapirforetak vil omfattes dersom det faktisk yter en eller flere av de 

investeringstjenestene som er nevnt over til sine kunder. Det har ikke betydning hvilke 

tjenester verdipapirforetaket har konsesjon til å utføre. Verdipapirforetak som bare yter 

investeringsrådgivning som definert i verdipapirhandelloven § 2-4 første ledd, anses 

ikke å utføre investeringsaktiviteter på vegne av andre. Verdipapirforetaket vil da ikke 

anses som en finansiell institusjon. Dette gjelder selv om verdipapirforetaket også har 

fullmakt fra kunden til å foreta handler på kundens konti hos andre finansielle 

institusjoner. Dersom verdipapirforetaket foretar kundens investeringer i eget navn 

(som forvalter), eller har fullmakt til å ta investeringsbeslutninger på vegne av kunden, 

vil verdipapirforetaket anses som en finansiell institusjon. 

 

Eksempel 1 – Investeringsrådgiver (selskap) 

Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er en investeringsenhet etter punkt 1 

ovenfor. Forvaltningsselskapet organiserer og forvalter en rekke midler, inkludert 

Fond A, et fond som investerer primært i aksjer. Selskapet inngår kontrakt med 

et selskap som yter investeringsrådgivning, om rådgivning og aktiv forvaltning av 

en del av de finansielle midlene i Fond A. Investeringsrådgiver tjente 50 % eller 

mer av sin brutto inntekt for de tre siste årene fra å tilby lignende tjenester. Fordi 

investeringsrådgiver primært driver virksomhet med investeringsrådgivning og 

aktiv forvaltning finansielle produkter på vegne av klienter, er 

investeringsrådgiver en investeringsenhet etter punkt 1 ovenfor.  

 

Eksempel 2 – Innretning som forvaltes av en finansiell institusjon 

Fond A fra eksempel 1, har hvert år siden fondet ble opprettet tjent 50 % eller 

mer av sine bruttoinntekter fra investeringer i finansielle produkter.  

Fond A anses som en investeringsenhet fordi det er administrert av 

forvaltningsselskapet/investeringsrådgiver, og fondets bruttoinntekter 

hovedsakelig skyldes investering, reinvestering eller handel i finansielle 

produkter. 
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Eksempel 3 – Fondsforvalter 

Et forvaltningsselskap anses som en investeringsenhet fordi det yter 

investeringstjenester som nevnt ovenfor. Selskapet oppretter Fond A. 

Fondsforvalter er autorisert til å legge til rette for kjøp og salg av finansielle 

produkter som eies av Fond A i henhold til fondets investeringsstrategi. Fra 

fondet ble opprettet har det hvert år tjent 50 % eller mer av sine bruttoinntekter 

fra å investere, reinvestere eller handle finansielle produkter. Fond A oppfyller 

derfor kriteriene for å anses som investeringsenhet etter punkt 2.  

 

Eksempel 4 – Eiendomsfond som forvaltes av en finansiell institusjon 

Fakta er de samme som i eksempel 3, bortsett fra at fondets eiendeler består 

utelukkende av direkte eierandeler i fast eiendom. Alle de faste eiendommene er 

eid direkte, og ikke gjennom mellomliggende selskaper. Fond A vil i dette tilfellet 

ikke være en investeringsenhet etter punkt 2, selv om det er forvaltet mv. av 

forvaltningsselskapet. Grunnen til at fondet ikke er en investeringsenhet er at 

mindre enn 50 % av fondets bruttoinntekt skyldes investering, reinvestering eller 

handel med finansielle eiendeler. 

 

Eksempel 5 – Individuell megler (enkeltpersonforetak) 

Peder Ås driver virksomhet ved å gi råd til kunder, og har fått fullmakt til å 

håndtere klientmidler. Peder Ås benytter tjenester fra et foretak for å utføre og 

gjennomføre handler på vegne av sine kunder. Peder Ås tilbyr tjenester som 

investeringsrådgiver og forvalter til Lillevik Invest AS, et aksjeselskap som eies 

av Lars Holm for investeringsformål.  

Lillevik Invest AS har tjent 50 % eller mer av sine bruttoinntekter de siste tre år 

fra å investere, reinvestere eller handle i finansielle produkter. Fordi 

virksomheten til Peder Ås er organisert som et enkeltpersonforetak anses den 

ikke som en investeringsenhet. Dette gjelder selv om han yter 

investeringsrelaterte tjenester. Lillevik Invest AS er heller ikke en 

investeringsenhet, fordi selskapet forvaltes av et enkeltpersonforetak. 
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3.1.7 Verdipapirfond  

 

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond og verdipapirfond vil alltid anses som 

investeringsenheter og dermed som finansielle institusjoner. 

 

Forvaltningsselskapene anses som investeringsselskaper, fordi de utfører 

investeringsaktiviteter på vegne av andre. Verdipapirfond anses som 

investeringsenheter fordi fondenes bruttoinntekter er knyttet til investering, 

reinvestering eller handel med finansielle produkter, og de forvaltes av et 

forvaltningsselskap som alltid vil anses som en investeringsenhet.  

 

Ved registrering hos amerikanske skattemyndigheter, skal forvaltningsselskaper for 

verdipapirfond registreres som "sponsoring entity", og verdipapirfondene som 

"sponsored entity". Opplysningene om innskudd i verdipapirfond må fra og med 

rapporteringen for inntektsåret 2016 inneholde verdipapirfondets GIIN. Det er derfor 

viktig at verdipapirfond registreres hos amerikanske skattemyndigheter som 

"sponsored entity". 

 

Se også delvis fritak for verdipapirfond og alternative investeringsfond i avsnitt 3.2.11.  

 

3.1.8 Alternative investeringsfond  

 

Innledning 

Alternative investeringsfond vil, med få unntak, oppfylle kriteriene for å regnes som 

finansielle institusjoner – nærmere bestemt som investeringsenheter.  

 

Det er to alternative kriterier for at enheter skal regnes som investeringsenheter, og for 

alternative investeringsfond vil det avhenge av om det alternative investeringsfondet er 
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eksternt eller internt forvaltet hvilket, av dem som er mest aktuelt. De to typene 

investeringsenhet er generelt omtalt i avsnitt 3.1.6.  

 

Aktive eierfond (private equity) hvor investeringsbeslutningene/porteføljeforvaltningen 

treffes av en ekstern forvalter som er en finansiell institusjon, vil oppfylle kriteriene for å 

regnes som finansielle institusjoner. Det samme gjelder spesialfond/hedgefond og 

andre investeringsselskaper som hovedsakelig har inntekter fra finansielle produkter, 

og hvor investeringsbeslutningene/porteføljeforvaltningen treffes av en ekstern forvalter 

som er en finansiell institusjon. Det er en forutsetning for at eksternt forvaltede 

alternative investeringsfond skal regnes som finansielle institusjoner at 

investeringsfondenes bruttoinntekter hovedsakelig stammer fra investering, 

reinvestering og omsetning av finansielle produkter. Dette vilkåret er oppfylt om 

bruttoinntektene de tre siste regnskapsår utgjør 50 prosent eller mer av de totale 

bruttoinntektene. Alternative investeringsfond som hovedsakelig har inntekter fra 

direkte eierskap i fast eiendom oppfyller ikke dette kriteriet og regnes dermed ikke som 

finansielle institusjoner. De faste eiendommene må eies direkte av 

investeringsfondene, og ikke gjennom mellomliggende selskaper. Kravet til at 

bruttoinntektene de tre siste regnskapsårene hovedsakelig stammer fra finansielle 

produkter er omtalt i avsnitt 3.1.6. 

 

 

Alternative investeringsfond som forvaltes internt regnes som finansielle institusjoner 

dersom bruttoinntektene hovedsakelig stammer fra porteføljeforvaltning, omsetning av 

verdipapirer eller annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av midler 

eller penger på vegne av andre personer. Vilkåret vil være oppfylt for enheter som er 

innrettet eller fremstår utad som en kollektiv innretning for investering hvor investorene 

deltar gjennom gjelds- eller egenkapitalinteresser i enheten. Investorenes investeringer 

kan enten være direkte ved at de blir aksjonærer/andelseiere, eller ved at de investerer 

i konvertible obligasjoner eller andre gjeldsinstrumenter. 
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Alternative investeringsfond som regnes som finansielle institusjoner er omfattet av 

opplysningspliktene som gjennomfører CRS og FATCA, og må registrere seg hos 

amerikanske skattemyndigheter for å bli tildelt et GIIN. Alternative investeringsfond er 

delvis fritatt fra opplysningspliktene som gjennomfører FATCA, se avsnitt 3.2.11. 

Opplysningsplikten for gjelds- og egenkapitalinteresser i alternative investeringsfond er 

omtalt i avsnitt 4.1.6. 

 

Forvaltere av alternative investeringsfond 

Forvaltere av alternative investeringsfond regnes som finansielle institusjoner dersom 

bruttoinntektene hovedsakelig stammer fra porteføljeforvaltning, omsetning av 

verdipapirer eller annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av midler 

eller penger på vegne av andre personer. Forvaltere som tar imot innskudd eller 

forvalter/oppbevarer finansielle produkter kan også oppfylle kriteriene for å regnes som 

finansielle institusjoner, se avsnitt 3.1.2 og 3.1.3. 

 

Forvaltere som tar investeringsbeslutninger for ett eller flere investeringsfond driver 

porteføljeforvaltning, og vil følgelig oppfylle virksomhetskriteriene for å regnes som 

finansielle institusjoner. Det er videre en forutsetning at forvalters bruttoinntekter de tre 

siste regnskapsårene hovedsakelig stammer fra porteføljeforvaltning, omsetning av 

verdipapirer eller annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av midler 

eller penger på vegne av andre personer.  

Forvaltere som har en stor del andre inntekter må derfor vurdere hva som utgjør 

størstedelen av bruttoinntektene. Kriteriet knyttet til inntekt er omtalt i avsnitt 3.1.6. 

 

Forvaltere som regnes som finansielle institusjoner er omfattet av opplysningspliktene 

som gjennomfører CRS og FATCA, og må registrere seg hos amerikanske 

skattemyndigheter for å bli tildelt et GIIN. I praksis vil mange forvaltere ikke ha noe å 

rapportere ettersom de selv ikke vil ha kontohavere. Hvilke finansielle forhold som er 

omfattet av opplysningsplikten er omtalt i avsnitt 4.1.1. Forvaltere som ikke har 

oppgaver å levere trenger ikke levere en "nulloppgave". 



 Side 39 av 155 
 

Rådgivere  

Rådgivere som bare yter tjenester til alternative investeringsfond og hvor det er 

selskapsorganer som treffer investeringsbeslutningene, regnes ikke for å drive kollektiv 

porteføljeforvaltning og er ikke finansielle institusjoner. Rådgivere som yter ikke-

bindende investeringsrådgivning kan imidlertid drive annen virksomhet som gjør at 

vilkårene for å regnes som finansielle institusjoner er oppfylt, for eksempel om rådgiver 

har en rolle i å administrere investorenes penger eller investeringer. De øvrige 

kriteriene for å regnes som finansiell institusjon og investeringsenhet er mer generelt 

omtalt i avsnittene 3.1.1 og 3.1.6. 

 

Holdingselskaper  

I selskapsstrukturer med aktive eierfond (private equity) er det vanlig med ett eller flere 

holdingselskaper mellom investeringsfondene og porteføljeselskapene som ikke har 

ansatte eller driver annen aktivitet. Disse holdingselskapene er helt eller delvis direkte 

eller indirekte eiet av eierfondene. Holdingselskaper vil regnes som finansielle 

institusjoner om ett eller flere kriterier knyttet til investeringsenheter er oppfylt. I praksis 

innebærer kriteriene at et holdingselskap regnes som investeringsenheter (1) om 

forvalter eller styret i investeringsfondet har diskresjonær fullmakt til å fatte 

investeringsbeslutningene på vegne av holdingselskapet, eller (2) om holdingselskapet 

er innrettet eller fremstår utad som en kollektiv innretning for investering.  

 

Et holdingselskap vil regnes som en investeringsenhet om forvalter eller styret i 

investeringsfondet har diskresjonær fullmakt til å fatte investeringsbeslutningene på 

vegne av holdingselskapet, og det er forvalter (eller andre) som beslutter hvilke 

selskaper (aksjer) holdingselskapet skal erverve og avhende. Holdingselskaper hvor 

samtlige beslutninger om erverv og avhendelse av selskaper tas av holdingselskapets 

eget styre eller generalforsamling oppfyller ikke dette kriteriet for å regnes som 

investeringsenheter/finansielle institusjoner.  
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Et holdingselskap vil regnes som en investeringsenhet dersom holdingselskapet er 

innrettet eller fremstår utad som en kollektiv innretning for investering. 

Holdingselskaper hvor investorer investerer for å få eksponering mot 

porteføljeselskapene er innrettet eller fremstår utad som en kollektiv innretning for 

investering. Investeringen i holdingselskapet kan være gjennom gjelds- eller 

egenkapitalinteresser, se omtale i avsnitt 4.1.7. Dette vil for eksempel være tilfelle når 

pensjonsfond og andre investorer investerer gjennom holdingselskaper i kollektive 

investeringsstrukturer, ofte kalt ko-investeringer.  

 

Holdingselskaper vil normalt ha bruttoinntekter som hovedsakelig stammer fra renter, 

utbytter og avhendelse av aksjer, slik at forutsetningen om at holdingselskapenes 

bruttoinntekter hovedsakelig må stamme fra porteføljeforvaltningen, omsetning av 

verdipapirer eller annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av midler 

eller penger på vegne av andre personer, for å regnes som finansielle institusjoner vil 

være oppfylt. 

 

Holdingselskaper som regnes som finansielle institusjoner er omfattet av 

opplysningspliktene som gjennomfører CRS og FATCA, og må registrere seg hos 

amerikanske skattemyndigheter for å bli tildelt et GIIN. Holdingselskapene skal da 

undersøke om investorene er skattemessig bosatt i utlandet mv.  

og gi opplysninger til Skatteetaten. De fleste institusjonelle investorer er unntatt fra slik 

rapportering, se avsnitt 6.1.1. 

 

Holdingselskaper som ikke regnes som finansielle institusjoner vil normalt regnes som 

passive, (passiv NFE/passiv NFFE) etter reglene som gjennomfører CRS og FATCA. 

For mer om kriteriene for om en virksomhet regnes som aktiv eller passiv, se avsnitt 

6.2.2. 

 

Enheter opprettet for å motta gevinstdeling 
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Det er i den private equity-bransjen vanlig at forvalter eller rådgiver har rett til en såkalt 

«carried interest». Carried interest er en form for gevinstdeling som kommer til 

utbetaling hvis fondene gir avkastning for investorene over en avtalt terskel. Retten til 

gevinstdeling kan ligge til en hovedmann/general partner, eller et eget selskap. Et slikt 

selskap vil kunne regnes som en investeringsenhet dersom det oppfyller vilkårene for 

dette. 

 

Porteføljeselskaper  

Porteføljeselskaper, der den aktive driften det investeres i foregår, regnes ikke som 

finansielle institusjoner bare på grunn av at de eies av aktive eierfond (private equity). 

Porteføljeselskap som driver virksomhet som oppfyller ett eller flere av kriteriene for å 

regnes som finansiell institusjon vil likevel omfattes av opplysningspliktene som 

gjennomfører CRS og FATCA. Kriteriene for å regnes som finansielle institusjoner er 

generelt omtalt i avsnitt 3.1.1.  

 

Porteføljeselskaper som driver virksomhet som hovedsakelig består av produksjon eller 

omsetning av varer eller tjenester (unntatt finansielle tjenester), vil normalt regnes som 

aktive (aktiv NFE/aktiv NFFE) etter reglene som gjennomfører CRS og FATCA. For 

mer om kriteriene for om en virksomhet regnes som aktiv eller passiv, se avsnitt 6.2.2. 

 

3.1.9 Holdingselskaper og internbanker i grupper/konsern 

 

Et holdingselskap eller internbank i en finansiell gruppe vil anses som finansiell 

institusjon dersom den fyller et eller flere av vilkårene for å anses som finansiell 

institusjon. Det må foretas en konkret vurdering basert på virksomheten, og særlig 

hvilke tjenester den tilbyr. Dette gjelder også når investeringsaktiviteter bare utføres på 

vegne av nærstående enheter eller aksjonærene. 
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En enhet regnes som nærstående til en annen enhet dersom en av enhetene 

kontrollerer den andre enheten, eller enhetene er under felles kontroll. En enhet anses 

å være under kontroll når direkte eller indirekte eierskap overstiger 50 prosent av en 

enhets stemmer og verdi. 

 

En internbank eller enhet i en gruppe, som for eksempel sikrer mot valutarisiko på 

vegne av nærstående enheter i en finansiell gruppe, vil anses som en 

investeringsenhet om de andre vilkårene er oppfylt.  

 

Et holdingselskap vil også anses som en investeringsenhet dersom selskapet er 

innrettet, eller fremstår utad, som en kollektiv innretning for investering hvor 

investorene deltar gjennom eierandeler eller gjeldsinteresser i investeringer gjennom 

holdingselskapet. Eksempler på kollektive innretninger for investering er verdipapirfond, 

ETF, Private Equity fond, hedgefond, Venture Capital fond, leveraged buy-out fond 

eller lignende innretninger med en strategi som går ut på investering, reinvestering eller 

omsetning av finansielle produkter. 

 

3.1.10 Private investeringsselskaper  

 

Det er antatt at definisjonene for investeringsenheter og forvaringsenheter normalt ikke 

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

aksjeeiernes midler ved investering i finansielle produkter og annen 

porteføljeforvaltning. Med private investeringsselskaper sikter vi i denne sammenheng 

til aksjeselskaper som eies av én eller flere fysiske personer, og formålet med 

selskapet er formuesforvaltning. 

 

Et investeringsselskap vil imidlertid kunne anses som en investeringsenhet dersom 

selskapets finansielle produkter er satt bort til aktiv forvaltning hos et annet selskap 

som anses som en finansiell institusjon.  
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For at investeringsselskapet skal anses som en investeringsenhet må 

investeringsselskapets bruttoinntekter hovedsakelig stamme fra investering, 

reinvestering eller omsetning av finansielle produkter. Er andelen lavere enn 50 

prosent, for eksempel fordi selskapet har inntekter fra fast eiendom det eier direkte, vil 

selskapet ikke anses som en investeringsenhet. 

 

Et investeringsselskap anses som forvaltet, styrt eller ledet av en annen finansiell 

institusjon dersom den finansielle institusjonen, direkte eller indirekte, utøver aktiv 

forvaltning gjennom de tjenestene som er nevnt i avsnitt 3.1.3 på vegne av selskapet. 

Selskapet anses i denne sammenheng å være forvaltet av en annen finansiell 

institusjon bare dersom den finansielle institusjonen har fullmakt til å foreta 

investeringsbeslutninger for hele eller deler av porteføljen/eiendelene til selskapet. Er 

et selskap styrt, forvaltet eller på annen måte ledet av flere selskaper og/eller fysiske 

personer, anses den som en investeringsenhet dersom minst et av disse selskapene er 

en finansiell institusjon. 

 

3.1.11 Norske forvaltere av utenlandske formuesmasser (truster) 

 

En formuesmasse (trust) som forvaltes av en norsk forvalter (trustee) regnes som 

hjemmehørende i Norge etter reglene som gjennomfører CRS og FATCA. Det 

innebærer at det må vurderes om forvalter og forvaltningsformuen (trusten) anses som 

investeringsenhet. Dette gjelder også når det er flere forvaltere (trusteer). 

 

Oppfyller en forvaltningsformue (trust) vilkårene for å anses som en 

investeringssenhet, må det gis opplysninger om interesser i forvaltningsformuen 

(trusten) etter reglene som er omtalt i denne rettledningen.  

 

I noen tilfeller kan en forvaltningsformue (trust) regnes som hjemmehørende i det 

aktuelle landet etter stiftelseslovgivningen. 
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Dersom alle opplysninger om finansielle konti rapporteres til skattemyndighetene i dette 

landet, vil forvaltningsformuen (trusten) og forvalter (trustene) likevel ikke være 

opplysningspliktig etter de norske reglene.  

 

I en forvaltningsformue (trust) som anses som en investeringsenhet, omfatter 

opplysningsplikten enhver person som behandles som oppretter (settlor) eller 

begunstiget (beneficiary) til hele eller deler av forvaltningsformuen (trusten), samt 

enhver annen fysisk person som utøver kontroll over forvaltningsformuen (trusten). En 

person vil anses som begunstiget dersom vedkommende har rett til å motta direkte 

eller indirekte en obligatorisk utdeling fra forvaltningsformuen (trusten), eller kan motta 

direkte eller indirekte en diskresjonær utdeling fra forvaltningsformuen (trusten). 

 

Opplysningsplikten omfatter alle som behandles som oppretter (settlor) eller 

begunstiget (beneficiary) til hele eller deler av forvaltningsformuen (trusten), samt 

enhver annen fysisk person som i siste instans utøver effektiv kontroll av 

forvaltningsformuen (trusten).  

En person regnes som begunstiget dersom vedkommende har en rett til direkte eller 

indirekte (for eksempel gjennom en nominee) en obligatorisk eller diskresjonær 

utdeling fra forvaltningsformuen (trusten). 

 

Har du spørsmål knyttet til opplysningsplikten som gjelder forvaltningsformuer (truster), 

må du ta kontakt med Skatteetaten. 
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3.2 Selskaper mv. som er helt eller delvis fritatt fra 

opplysningsplikten 

3.2.1 Fritak for den norske stat, offentlige organer og offentlig heleide 
virksomheter 

 

Norske offentlige enheter, herunder den norske stat, fylker, kommuner og deres 

heleide organer og virksomheter, Statens pensjonsfond utland, Folketrygdfondet og 

Statens pensjonsfond Norge, er helt fritatt i den utstrekning aktiviteten ikke utøves som 

forretningsvirksomhet.  

 

Finansielle tjenester som bare tilbys virksomhetens egne ansatte anses uansett ikke 

utøvet i forretningsvirksomhet. 

 

Dersom virksomhet utøves i forretningsvirksomhet må enheten identifisere og 

innrapportere finansielle konti som eies eller rådes over av kontohavere/reelle 

rettighetshavere, som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i utlandet (unntatt 

USA). Virksomhet som utøves som forretningsvirksomhet, er dermed fritatt fra pliktene 

som har sin bakgrunn i FATCA, nemlig å: 

 registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter på en slik måte at de blir 

tildelt globalt identifikasjonsnummer (GIIN) 

 identifisere og innrapportere finansielle konti som eies eller rådes over av 

kontohavere/reelle rettighetshavere, som er skattemessig bosatt eller 

hjemmehørende i USA, eller er amerikanske statsborgere 

 fastslå om kontohavere er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i 

FATCA og 

o gi enhver umiddelbar betaler av kildeskattepliktig betaling fra amerikansk 

kilde opplysninger som er nødvendige for å foreta trekk av amerikansk 

kildeskatt og innrapportere betalingen til amerikanske skattemyndigheter 

 



 Side 46 av 155 
 

Norske offentlige enheter har status som fritatt virkelig rettighetshaver (Exempt 

Beneficial Owner) etter FATCA. Fritatt virkelig rettighetshaver er en underkategori av 

ikke-rapporterende finansielle institusjoner. 

 

Norske offentlige enheter som oppfyller ett eller flere av vilkårene for å anses som 

fritatte finansielle institusjoner, vil etter CRS ha status som ikke-rapporterende 

finansielle institusjoner. Andre offentlige enheter vil ha status som aktiv eller passiv 

NFE. 

 

3.2.2 Fritak for Norges Bank med datterselskaper 

 

Norges Bank med heleide datterselskaper, er fritatt i den utstrekning aktiviteten ikke 

utøves som forretningsvirksomhet. Finansielle tjenester som bare tilbys virksomhetens 

egne ansatte anses uansett ikke utøvet i forretningsvirksomhet. 

 

Virksomhet som utøves som forretningsvirksomhet, er uansett fritatt fra å 

 registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter på en slik måte at de blir 

tildelt globalt identifikasjonsnummer (GIIN) 

 identifisere og innrapportere finansielle konti som eies eller rådes over av 

kontohavere/reelle rettighetshavere, som er skattemessig bosatt eller 

hjemmehørende i USA, eller er amerikanske statsborgere 

 fastslå om kontohavere er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i 

FATCA og gi enhver umiddelbar betaler av kildeskattepliktig betaling fra 

amerikansk kilde opplysninger som er nødvendige for å foreta trekk av 

amerikansk kildeskatt og innrapportere betalingen til amerikanske 

skattemyndigheter 
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Norges Bank med datterselskaper har status som fritatt virkelig rettighetshaver 

(Exempt Beneficial Owner) etter FATCA. Fritatt virkelig rettighetshaver er en 

underkategori av ikke-rapporterende finansielle institusjoner. 

 

Norges Bank vil etter CRS ha status som ikke-rapporterende finansiell institusjon. 

Datterselskapene vil, avhengig av virksomheten, ha status som ikke-rapporterende 

finansiell institusjon, eller som aktiv eller passiv NFE.  

3.2.3 Fritak for internasjonale organisasjoner 

 

Mellomstatlige og overstatlige organisasjoner er fritatt forutsatt at organisasjonen er en 

mellomstatlig eller overstatlig organisasjon som 

 hovedsakelig har stater som medlemmer 

 har en avtale om hovedkvarter, eller en annen lignende avtale, med staten der 

hovedkvarteret er etablert 

 ikke har inntekter som kommer privatpersoner til gode    

 

Fritaket gjelder i den utstrekning aktiviteten ikke utøves som forretningsvirksomhet. 

Finansielle tjenester som bare tilbys virksomhetens egne ansatte anses uansett ikke 

utøvet i forretnings-virksomhet. Virksomhet som utøves som forretningsvirksomhet, er 

uansett fritatt fra å: 

 registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter på en slik måte at de blir 

tildelt globalt identifikasjonsnummer (GIIN) 

 identifisere og innrapportere finansielle konti som eies eller rådes over av 

kontohavere/reelle rettighetshavere, som er skattemessig bosatt eller 

hjemmehørende i USA, eller er amerikanske statsborgere 

 fastslå om kontohavere er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i 

FATCA og gi enhver umiddelbar betaler av kildeskattepliktig betaling fra 

amerikansk kilde opplysninger som er nødvendige for å foreta trekk av 

amerikansk kildeskatt og innrapportere betalingen til amerikanske 

skattemyndigheter. 



 Side 48 av 155 
 

Internasjonale organisasjoner som oppfyller vilkårene over har status i CRS som ikke-

rapporterende finansielle institusjoner.  

Internasjonale organisasjoner har status som fritatt virkelig rettighetshaver (Exempt 

Beneficial Owner) etter FATCA. Fritatt virkelig rettighetshaver er en underkategori av 

ikke-rapporterende finansielle institusjoner. 

3.2.4 Fritak for pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak, samt private 
pensjonsfond opprettet før 1968 

 

Fritatt som pensjonsfond mv. er: 

 pensjonskasser som er omfattet av finansforetaksloven § 2-16 

 private pensjonsfond opprettet før 1968 som er omfattet av 

foretakspensjonsloven § 16-2 23. ledd 

 innskuddspensjonsforetak som er omfattet av finansforetaksloven § 2-17 

 

Fritatte pensjonsfond mv. har status i CRS som ikke-rapporterende finansielle 

institusjoner. Fritatte pensjonsfond mv. har status som fritatt virkelig rettighetshaver 

(Exempt Beneficial Owner) etter FATCA. Fritatt virkelig rettighetshaver er en 

underkategori av ikke-rapporterende finansielle institusjoner. 

 

3.2.5 Fritak for kredittkortutstedere som bare utsteder kredittkort med 
innskuddsbegrensninger 

 

Kredittkortutstedere vil anses som finansielle institusjoner dersom de tillater innskudd 

på kredittkortkontoene, se avsnitt 3.1.2. En kredittkortutsteder som i utgangspunktet 

bare yter kredittkortjenester, vil følgelig anses som innskuddsinstitusjon, dersom 

kunden kan betale inn et beløp som overstiger utestående, uten at beløpet umiddelbart 

blir tilbakeført til kunden.  

 

Kredittkortutstederen er fritatt dersom den har innført rutiner fra 1. juli 2014 for å hindre 

at slike innskudd overstiger USD 50 000, eller at innskudd som overstiger USD 50 000 
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tilbakeføres til kunden innen 60 dager. Omtvistede debiteringer anses ikke som 

innskudd.  

Er virksomheten opprettet etter 1. juli 2014, må rutinene være innført fra virksomhetens 

oppstart. Ved beregningen av beløpet, må opplysningspliktig (og eventuell nærstående 

enhet) summere saldo og verdi på alle konti med positiv verdi som kontohaver har hos 

den opplysningspliktige og eventuell nærstående enhet. Ved omregning av beløp i 

fremmed valuta til norske kroner skal Norges Banks kurser eller annen offentlig 

vekslingskurs benyttes. 

 

Kvalifiserte kredittkortutstedere har status i CRS som ikke-rapporterende finansielle 

institusjoner. Kvalifiserte kredittkortutstedere har status som finansiell institusjon som 

anses å overholde gjeldende regler ("Deemed-Compliant Financial Institution") etter 

FATCA. Finansiell institusjon som anses å overholde gjeldende regler er en 

underkategori av ikke-rapporterende finansielle institusjoner. 

 

3.2.6 Delvis fritak for allmennyttige organisasjoner (gjelder bare FATCA) 

 

Allmennyttig organisasjoner (stiftelser, fond, institusjoner, organisasjoner eller andre 

innretninger) som er fritatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-32, er fritatt fra å: 

 registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter på en slik måte at de blir 

tildelt globalt identifikasjonsnummer (GIIN) 

 identifisere og innrapportere finansielle konti som eies eller rådes over av 

kontohavere/reelle rettighetshavere, som er skattemessig bosatt eller 

hjemmehørende i USA, eller er amerikanske statsborgere 

 fastslå om kontohavere er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i 

FATCA og gi enhver umiddelbar betaler av kildeskattepliktig betaling fra 

amerikansk kilde opplysninger som er nødvendige for å foreta trekk av 

amerikansk kildeskatt og innrapportere betalingen til amerikanske 

skattemyndigheter 
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Allmennyttige organisasjoner har status som finansiell institusjon som anses å 

overholde gjeldende regler (Deemed-Compliant Financial Institution). Finansiell 

institusjon som anses å overholde gjeldende regler er en underkategori av ikke-

rapporterende finansielle institusjoner. 

 

3.2.7 Delvis fritak for lokale kredittforeninger (gjelder bare FATCA) 

 

Dette delvise fritaket gjelder lokale kredittforeninger som:  

 ikke har erverv til formål 

 mottar innskudd og gir lån til medlemmer, og ikke noe medlem har mer enn 5 

prosent av låne- eller innskuddskapitalen 

 ikke har fast forretningssted utenfor Norge 

 ikke aktivt søker kunder utenfor Norge, herunder ikke tillater åpning av konto via 

internettside 

 har en total forvaltningskapital som ikke overstiger USD 175 000 000. Dersom 

kredittforeningen har nærstående finansielle institusjoner, kan samlet forvaltet 

beløp ikke overstige USD 500 000 000 

 
Lokale kredittforeninger er fritatt fra å: 

 registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter på en slik måte at de blir 

tildelt globalt identifikasjonsnummer (GIIN) 

 identifisere og innrapportere finansielle konti som eies eller rådes over av 

kontohavere/reelle rettighetshavere, som er skattemessig bosatt eller 

hjemmehørende i USA, eller er amerikanske statsborgere 

 fastslå om kontohavere er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i 

FATCA og gi enhver umiddelbar betaler av kildeskattepliktig betaling fra 

amerikansk kilde opplysninger som er nødvendige for å foreta trekk av 

amerikansk kildeskatt og innrapportere betalingen til amerikanske 

skattemyndigheter. 
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Lokale kredittforeninger har status som finansiell institusjon som anses å overholde 

gjeldende regler ("Deemed-Compliant Financial Institution"). Finansiell institusjon som 

anses å overholde gjeldende regler er en underkategori av ikke-rapporterende 

finansielle institusjoner. 

 

3.2.8 Delvis fritak for lokale banker (gjelder bare FATCA) 

 

Dette delvise fritaket gjelder banker som har norsk konsesjon og som:  

 utelukkende driver ordinær bankvirksomhet i Norge ved å ta imot innskudd og 

yte kreditt 

 ikke har fast forretningssted utenfor Norge  

 ikke aktivt søker kunder utenfor Norge, herunder ikke tillater åpning av konti via 

internettside 

 har en forvaltningskapital som ikke overstiger USD 175 000 000 

 Dersom banken har nærstående enhet som er finansiell institusjon, må den 

være stiftet eller opprettet i Norge og oppfylle vilkårene listet opp over. 

Forvaltningskapitalen skal da samlet ikke overstige USD 500 000 000 

 
Lokale banker er fritatt fra å: 

 registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter på en slik måte at de blir 

tildelt globalt identifikasjonsnummer (GIIN) 

 identifisere og innrapportere finansielle konti som eies eller rådes over av 

kontohavere/reelle rettighetshavere, som er skattemessig bosatt eller 

hjemmehørende i USA, eller er amerikanske statsborgere 

 fastslå om kontohavere er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i 

FATCA og gi enhver umiddelbar betaler av kildeskattepliktig betaling fra 

amerikansk kilde opplysninger som er nødvendige for å foreta trekk av 

amerikansk kildeskatt og innrapportere betalingen til amerikanske 

skattemyndigheter 
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Lokale banker har status som finansiell institusjon som anses å overholde gjeldende 

regler ("Deemed-Compliant Financial Institution") i FATCA. Finansiell institusjon som 

anses å overholde gjeldende regler er en underkategori av ikke-rapporterende 

finansielle institusjoner. 

 

3.2.9 Delvis fritak for finansielle institusjoner som forvalter lave verdier (gjelder 
bare FATCA) 

 

Innskuddsinstitusjoner, forvaringsinstitusjoner og spesifiserte forsikringsforetak kan 

være delvis fritatt dersom de forvalter lave verdier. Fritaket gjelder ikke 

opplysningspliktige som oppfyller kriteriene for å anses som investeringsenhet, se 

avsnitt 3.1.6 til 3.1.11. 

 

Opplysningspliktige anses å forvalte lave verdier dersom de ikke har konti med verdi 

som overstiger USD 50 000, og den totale forvaltningskapitalen ikke overstiger USD 50 

000 000.  

 

Ved beregning av verdien på kundenes konti, skal alle kundens konti summeres 

dersom det er mulig. Dersom den opplysningspliktige har nærstående som er 

finansielle institusjoner, skal den samlede forvaltningskapitalen ikke overstige USD 50 

000 000.  

 
Finansielle institusjoner som forvalter lave verdier er fritatt fra å: 

 registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter på en slik måte at de blir 

tildelt globalt identifikasjonsnummer (GIIN) 

 identifisere og innrapportere finansielle konti som eies eller rådes over av 

kontohavere/reelle rettighetshavere, som er skattemessig bosatt eller 

hjemmehørende i USA, eller er amerikanske statsborgere 

 fastslå om kontohavere er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i 

FATCA og gi enhver umiddelbar betaler av kildeskattepliktig betaling fra 
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amerikansk kilde opplysninger som er nødvendige for å foreta trekk av 

amerikansk kildeskatt og innrapportere betalingen til amerikanske 

skattemyndigheter 

 
Finansielle institusjoner som forvalter lave verdier har status som fritatt virkelig 

rettighetshaver ("Exempt Beneficial Owner") etter FATCA. Fritatt virkelig 

rettighetshaver er en underkategori av ikke-rapporterende finansielle institusjoner. 

 

3.2.10 Delvis fritak for små finansielle institusjoner med lokal kundebase (gjelder 
bare FATCA) 

 

Dette avsnittet omtaler finansielle institusjoner som oppfyller vilkårene for å anses som 

små finansielle institusjoner med lokal kundebase.  

Små finansielle institusjoner med lokal kundebase er i praksis fritatt fra å gi 

opplysninger om konti som eies eller rådes over av amerikanske statsborgere bosatt i 

Norge. For øvrig har de i hovedsak de samme pliktene som gjelder for andre finansielle 

institusjoner.  

 

Som små finansielle institusjoner med lokal kundebase anses finansielle institusjoner 

som oppfyller alle følgende vilkår:  

 har konsesjon som finansinstitusjon, verdipapirforetak, livsforsikringsselskap, 

forvaltningsselskap for verdipapirfond mv.,  

 ikke har fast forretningssted utenfor Norge,  

 ikke søker kontohavere utenfor Norge,  

 innrapporterer alle finansielle konti til norske skattemyndigheter,  

 minst 98 prosent av verdiene av finansielle konti tilhører personer bosatt i eller 

hjemmehørende i Norge eller i et annet EU/EØS-land,  

 ikke diskriminerer eller hindrer amerikanske statsborgere bosatt i Norge fra å ha 

finansielle konti, og  
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 ikke har noen nærstående finansiell institusjon stiftet eller opprettet i utlandet, 

eller som ikke oppfyller vilkårene over.  

 

Små finansielle institusjoner må gjennomgå finansielle konti opprettet før 1. juli 2014 

etter de samme reglene som gjelder for andre finansielle institusjoner. De må også ha 

innført rutiner for å overvåke finansielle konti fra denne dato for å oppdage finansielle 

konti som eies eller rådes over av: 

 fysiske personer bosatt utenfor Norge som er amerikanske statsborgere eller 

skattemessig bosatt i USA,  

 selskaper eller innretninger som er hjemmehørende i USA og som er 

spesifiserte amerikanske personer,  

 ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA, eller  

 passive virksomheter (passive NFFEer) med reelle rettighetshavere bosatt 

utenfor Norge som er skattemessig bosatt i USA eller er amerikansk statsborger.  

 

Små finansielle institusjoner med lokal kundebase har følgende plikter:  

 gi opplysninger om finansielle konti med amerikansk kontohaver/reell 

rettighetshaver 

 registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter for å bli tildelt et globalt 

identifikasjonsnummer (GIIN). De som ikke har slike opplysninger å gi til 

Skatteetaten trenger ikke registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter.  

 

Små finansielle institusjoner med lokal kundebase har status som finansiell institusjon 

som anses å overholde gjeldende regler ("Deemed-Compliant Financial Institution"). 

Finansiell institusjon som anses å overholde gjeldende regler er en underkategori av 

ikke-rapporterende finansielle institusjoner. 

 

Enheter som har status som «små finansielle institusjoner med lokal kundebase» og 

som ikke er registrert hos amerikanske skattemyndigheter, vil kunne bli bedt av andre 



 Side 55 av 155 
 

finansielle institusjoner å bekrefte sin FATCA-status med å fylle ut og levere 

egenerklæringer, for eksempel på IRS skjema W-8. 

 

3.2.11 Fritak for verdipapirfond og alternative investeringsfond (gjelder bare 
FATCA) 

 

Verdipapirfond og alternative investeringsfond er fritatt dersom samtlige andeler og 

interesser eies eller rådes over av finansielle institusjoner som anses å overholde 

FATCA. Dette gjelder også gjeldsinteresser som overstiger USD 50 000. 

 

Fritaket er hentet fra FATCA-avtalen vedlegg II II B, som lyder slik: 

Når det gjelder en Investeringsenhet som er et kollektivt investeringsobjekt 

regulert etter norsk lov: 

a) hvis alle interessene i det kollektive investeringsobjektet (inkludert 

gjeldsinteresser som overstiger USD 50 000) er innehatt av eller gjennom 

én eller flere Finansinstitusjoner som ikke er Ikke-Deltakende 

Finansinstitusjoner, vil slike kollektive investeringsobjekter behandles 

som en FFI som anses å overholde gjeldende bestemmelser når det 

gjelder den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471, og 

rapporteringspliktene for enhver Investeringsenhet (annet enn en 

Finansinstitusjon gjennom hvilket interessene i det kollektive 

investeringsobjektet er innehatt) vil anses å være oppfylt med hensyn til 

interesser i det kollektive investeringsobjektet, eller 

b) dersom det kollektive investeringsobjektet ikke er beskrevet i punkt a), og 

dersom opplysningene som kreves rapportert av det kollektive 

investeringsobjektet etter Avtalen med hensyn til interesser i det kollektive 

investeringsobjektet er rapportert av det kollektive investeringsobjektet 

eller en annen Investeringsenhet, vil rapporteringspliktene til alle andre 

Investeringsenheter som er rapporteringspliktige med hensyn til 
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interessene i det kollektive investeringsobjektet anses å være oppfylt med 

hensyn til slike interesser, i samsvar med punkt 3 i artikkel 5 i Avtalen. 

 

3.3 Reglenes geografiske virkeområde 

3.3.1 Enheter hjemmehørende/etablert i Norge 

Enheter hjemmehørende i Norge, og filialer etablert i Norge av enheter 

hjemmehørende i utlandet, omfattes av reglene omtalt i denne rettledningen. Reglene 

gjelder ikke enheter etablert på Svalbard, Jan Mayen og de norske biland. 

 

En enhet regnes som hjemmehørende i Norge når den er skattemessig 

hjemmehørende i Norge etter skatteloven § 2-2. Skattemessig transparente enheter 

regnes uansett som hjemmehørende i Norge dersom de: 

 er opprettet etter norsk rett, 

 har sin ledelse i Norge (herunder effektiv ledelse), eller 

 er underlagt finanstilsyn i Norge. 

 

Datterselskaper og filialer av enheter hjemmehørende i Norge, er ikke omfattet dersom 

de er etablert i utlandet. De utenlandske datterselskapene/filialene vil i stedet kunne 

være omfattet av tilsvarende regelverk i det landet der de er etablert. 

 

Eksempel 1 

Lillevik Bank ASA er et norsk "morselskap" i et konsern hvor alle enhetene 

oppfyller vilkårene for å anses som finansielle institusjoner. Konsernet består i 

tillegg til morselskapet av følgende enheter:   

• Norsk datterselskap 

• Datterselskap i Sverige 

• Filial i Tyskland 
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Lillevik Bank ASA og det norske datterselskapet vil omfattes av reglene. 

Enhetene er dermed omfattet av pliktene som er omtalt i denne rettledningen. 

 

Datterselskapet i Sverige og filialen i Tyskland vil være omfattet av tilsvarende 

regler (som gjennomfører CRS/DAC2 og FATCA) i henholdsvis Sverige og 

Tyskland. DAC2 er EU-direktiv 2014/107/EF som gjennomfører CRS mellom 

EU-landene. 

 

Eksempel 2 

Big City Bank Ltd. er en finansiell institusjon hjemmehørende i Storbritannia som 

har følgende enheter i sitt konsern: 

• Datterselskap i Storbritannia, 

• Datterselskap i Danmark, 

• Filial i Norge 

 

Filialen etablert i Norge er omfattet av reglene som er omtalt i denne 

rettledningen. 

 

Big City Bank Ltd. og datterselskapet i Storbritannia vil være omfattet av 

tilsvarende britiske regler (som gjennomfører CRS/DAC2 og FATCA). 

Datterselskapet i Danmark vil være omfattet av tilsvarende danske regler (som 

gjennomfører CRS/DAC2 og FATCA). DAC2 er EU-direktiv 2014/107/EF som 

gjennomfører CRS mellom EU-landene. 

 

3.3.2 Opplysningspliktige hjemmehørende både i Norge og i utlandet 

Er en opplysningspliktig hjemmehørende både i Norge og i én eller flere andre 

jurisdiksjoner, er det ikke påkrevet å gi CRS/FATCA-opplysninger til Skatteetaten om 

kontoforhold som holdes i utlandet og som blir rapportert i tråd med reglene som 

gjennomfører CRS og FATCA i det aktuelle landet. 
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3.3.3 Opplysningspliktige hjemmehørende i Norge som driver grensekryssende 

virksomhet i utlandet 

Opplysningsplikten omfatter konti som er tilknyttet grensekryssende virksomhet i 

utlandet når opplysningspliktige er hjemmehørende i Norge. Drives virksomheten 

gjennom filial i utlandet omfattes virksomheten ikke av opplysningsplikten. Den 

utenlandske filialen vil i stedet kunne være omfattet av tilsvarende regelverk i det landet 

der den er etablert. 

 

3.3.4 Opplysningspliktige hjemmehørende i utlandet som driver 

grensekryssende virksomhet i Norge 

Utenlandske enheter som ikke har filial i Norge og som driver grensekryssende 

virksomhet her, er ikke omfattet av de norske reglene som gjennomfører CRS og 

FATCA. 

 

3.4 Opplysningspliktige må registrere seg hos amerikanske 
skattemyndigheter 

Norske opplysningspliktige skal registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter 

(IRS) som tildeler et globalt identifikasjonsnummer (GIIN). Registreringen er nødvendig 

for å kunne rapportere opplysninger som skal utveksles til amerikanske 

skattemyndigheter. Det er viktig at de registrerte opplysningene oppdateres ved 

endringer.  

Enheter som ikke omfattes av opplysningsplikten eller som er fritatt, skal ikke 

registreres. Enheter som har status som «små finansielle institusjoner med lokal 

kundebase» må registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter om de skal 

rapportere opplysninger  
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Opplysningspliktige som opptrer som «sponsor» for andre enheter må registreres som 

«sponsoring entity», og de andre enhetene må registreres som «sponsored entity».  

Registreringen skal skje etter retningslinjer fra amerikanske skattemyndigheter. 

Det er ingen tilsvarende registreringsordninger i CRS, ut over at opplysningspliktige må 

registrere seg hos Skatteetaten. 
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4 Om finansielle forhold og forsikringer som omfattes av 

opplysningsplikten 

4.1 Produkter som omfattes av opplysningsplikten 

4.1.1 Oversikt over hvilke produkter som omfattes 

 

Opplysningspliktiges plikt til å fastslå hvor kontohavere/reelle rettighetshavere er 

skattemessig bosatt/hjemmehørende, er knyttet til de konti den opplysningspliktige 

forvalter, ikke kundeforholdet som sådan. Se nedenfor om hvem som anses å forvalte 

eller holde en konto. De konti som skal gjennomgås på denne måten, er de som 

omfattes av definisjonen av finansielle konti.  

 

Både CRS og FATCA har relativt vide definisjoner av de finansielle forhold og 

forsikringer som omfattes. Enkelte produkter er imidlertid fritatt, hovedsakelig fordi de 

er lite egnet for utenlandske kunder. 

 

Noen konti er helt fritatte, mens andre er delvis fritatte. Det er ikke nødvendig å 

gjennomgå kundeopplysninger i tilknytning til helt fritatte konti for å fastslå hvor 

kontohavere/reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende.  

 

Finansielle konti er: 

 ethvert innskudd mottatt i ordinær bankvirksomhet eller liknende 

forretningsvirksomhet, samt ethvert beløp hos et forsikringsselskap holdt i 

henhold til en garantert investeringskontrakt eller lignende avtale om å betale 

eller kreditere rente.  

 finansielle produkter holdt på konto.  
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 innskudd og interesser i innretninger som har inntekter som hovedsakelig kan 

henføres til investering, reinvestering, eller omsetning av finansielle produkter, 

og som styres, forvaltes eller på annen måte ledes av finansiell institusjon, 

herunder innskudd i verdipapirfond og alternative investeringsfond.  

 pensjonsavtaler, livrenter og andre avtaler der utsteder påtar seg å foreta 

utbetalinger i en tidsperiode som helt eller delvis er bestemt under henvisning til 

én eller flere fysiske personers forventede levealder.  

 forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi der utsteder påtar seg å utbetale et beløp 

dersom det inntreffer en spesifisert eventualitet som innebærer dødelighets-, 

sykdoms-, ulykkes-, ansvars- eller eiendelsrisiko.  

 

Som hovedregel skal en finansiell konto anses forvaltet eller holdt av: 

 For innskudd: den finansielle institusjon som er forpliktet til å foreta betalinger 

med hensyn til kontoen 

 For finansielt instrument eller produkt: den finansielle institusjon som holder 

midlene på konto (inkludert en finansiell institusjon som holder eiendeler på 

vegne av kunde i eget navn) 

 For egenkapital- og gjeldsinteresse i investeringsenhet: den aktuelle 

investeringsenheten  

 For livrentekontrakter og livsforsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi: den 

finansielle institusjon som er forpliktet til å foreta utbetalinger i henhold til 

kontrakten 

 

Det kan imidlertid være tilfeller der den finansielle institusjon, som etter hovedregelen 

skal anses for å holde kontoen, ikke er i besittelse av all nødvendig informasjon. I slike 

tilfeller kan det være nødvendig at den finansielle institusjonen, som er i slik besittelse, 

anses for å holde kontoen eller deler nødvendig informasjon med annen finansiell 

institusjon.  
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Opplysningspliktige kan tilby kundene flere typer finansielle konti. Eksempelvis vil et 

verdipapirforetak både kunne forvalte/oppbevare innskuddskonti og finansielle 

produkter på konto (fører av konto i verdipapirregister). Motsatt vil det også kunne være 

slik at finansielle institusjoner ikke holder noen finansiell konto, for eksempel fordi de 

finansielle instrumentene føres på konto i verdipapirregister med en annen 

registerfører.  

 

4.1.2 Innskuddskonti 

 

Som innskuddskonto omfattes enhver form for innskudd, herunder bruks-, drifts-, sjekk, 

spare-, tidsinnskudds-, e-penge- eller foliokonto. I tillegg omfattes enhver annen konto 

som er dokumentert ved banksertifikat, bankbok, investeringsbevis, sparebevis eller 

annet liknende instrument gitt og opprettholdt av en finansiell institusjon, som ledd i 

ordinær bankvirksomhet eller lignende virksomhet.  

 

Innskuddskonto omfatter også garanterte investeringskontrakter, og lignende avtaler 

inngått av forsikringsforetak og andre opplysningspliktige, når det er avtalt at det skal 

betales eller krediteres rente på beløpet. 

 

Omsettelige gjeldsinstrumenter som omsettes på et regulert marked eller over-the-

counter markedet og distribueres og holdes gjennom finansielle institusjoner anses 

normalt ikke som innskuddskonto, men som finansielle produkter. 

 

4.1.3 Finansielle produkter som holdes på konto 

 

Finansielle produkter som holdes på konto til fordel for en annen person, skal i denne 

sammenheng anses som holdt på en "forvaringskonto".  
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Finansielle produkter som holdes på en forvaringskonto omfatter blant annet: 

 aksjer 

 obligasjoner, sertifikater, gjeldsbrev og andre gjeldsbevis 

 valuta- og råvaretransaksjoner 

 kredittbytteavtaler, bytteavtaler basert på en ikke-finansiell indeks og andre 

byttekontrakter med fremtidig oppgjør 

 opsjoner og andre derivatinstrumenter 

 omsettelige andeler og rettigheter i deltakerlignede selskap mv. 

 forsikringsavtaler, pensjonsavtaler, livrenter mv. og rettigheter i slike avtaler 

 

Forsikringsavtaler, pensjonsavtaler, livrenter mv. anses ikke som forvaringskonti som 

sådan, men kan være eiendeler som holdes på en slik konto.  

 

Det er en forutsetning at det finansielle instrumentet eller produktet holdes gjennom et 

kontoforhold. En forvaringskonto anses holdt av den finansielle institusjon som holder 

finansielle produkter i forvaring. Dette innebærer at i tilfeller der et verdipapirforetak 

bare driver virksomhet med mottak og formidling av ordre eller utførelse av ordre på 

vegne av kunde, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1) nr 1 og 2, skal verdipapirforetaket 

ikke anses for å opprettholde en forvaringskonto. De systemene som benyttes i 

forbindelse med mottak og formidling av ordre, anses ikke som en finansiell konto. Det 

er den finansielle institusjonen som holder eller forvalter de aktuelle finansielle 

produkter, som er ansvarlig for å identifisere utenlandske kontohavere og rapportere 

kontoopplysninger. Dersom kundetransaksjonene gjennomføres i verdipapirforetakets 

eget navn, vil imidlertid verdipapirforetaket anses for å opprettholde en forvaringskonto 

for kunden. Også andre lignende ordninger som innebærer en forpliktelse til å returnere 

penger eller finansielle aktiva til andre, anses som en finansiell konto.  
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Eksempel 1  

Et verdipapirforetak er "kontofører investor" og har etablert en konto i norsk 

verdipapirregister lydende på kundens navn. Verdipapirforetaket fører selv ingen 

lister med oversikt over beholdninger på kontoen, men er et foretak som 

administrerer kontoen for investoren. Verdipapirforetaket kan i samråd med 

investoren ha gitt andre verdipapirforetak fullmakt til å bokføre beholdninger så 

vel inn som ut av kontoen. Det er verdipapirforetaket som er kontofører investor 

som opprettholder forvaringskontoen, og som dermed har plikt til å identifisere 

utenlandske kontohavere mv. og innrapportere konti som beskrevet i 

"Rettledning for utfylling og innlevering - Internasjonal Rapportering 

CRS/FATCA". Dette er ikke til hinder for at kontofører investor kan avtale at 

opplysningene skal gis av verdipapirregisteret, se avsnitt  8.3.  

 

Konto som holdes av en "kontofører utsteder" på vegne av utstederen (for 

eksempel et aksjeselskap som har utstedt egne aksjer), er ikke omfattet av 

rapporteringsplikten. 

 

Eksempel 2  

Et verdipapirforetak benytter en norsk depotbank for oppbevaring av svenske 

verdipapirer som eies av foretakets kunder. I det svenske verdipapirregisteret er 

depotbanken registrert som eier (nominee), i depotbanken er verdipapirforetaket 

registrert som eier, og i verdipapirforetaket er den enkelte investor registrert som 

eier. I slike tilfeller skal den norske depotbanken behandle verdipapirforetaket 

som kontohaver, mens verdipapirforetaket skal behandle investoren som sin 

kontohaver. Det er derfor verdipapirforetaket som opprettholder 

forvaringskontoen for investor, som anses å holde forvaringskontoen.  

 

Eksempel 3  

Et verdipapirforetak utfører handler for en investor som oppbevarer sine 

verdipapirer hos et annet verdipapirforetak eller en forvalter.  



 Side 65 av 155 
 

Verdipapirforetaket som utfører handelen henter solgte verdipapirer fra kontoen 

hos det andre verdipapirforetaket/forvalteren og leverer/registrerer kjøpte 

verdipapirer til den samme kontoen. Det er det foretaket som oppbevarer 

verdipapirene som skal identifisere investoren og eventuelt rapportere 

kontoopplysninger. Den som utfører handelen vil ikke anses for å holde en 

forvaringskonto, men må sørge for at riktige opplysninger om transaksjonen 

registreres hos foretaket som holder verdipapirene, slik at denne kan oppfylle sin 

opplysningsplikt. 

 

4.1.4 Generelt om gjelds- og egenkapitalinteresser i «investeringsenheter» 

 

I utgangspunktet omfatter opplysningsplikten ethvert innskudd og enhver interesse i 

investeringsenheten, herunder innskudd i verdipapirfond og alternative investeringsfond. 

Eier- eller kreditorinteresser i følgende innretninger omfattes likevel ikke: 

1. innretninger som kun gir investeringsrådgivning og opptrer på vegne av en kunde 

med formål å investere, forvalte eller administrere finansielle produkter i kundens navn i 

andre finansielle institusjoner; 

2. innretning som kun forvalter porteføljer for, og opptre på vegne av, en kunde med 

formål å investere, forvalte eller administrere finansielle produkter i kundens navn i 

andre finansielle institusjoner.  

 

Dette betyr at der en investeringsenhet er et verdipapirforetak, forvaltningsselskap eller 

annen lignende enhet, vil gjelds- eller egenkapitalinteresser i investeringsenheten som 

hovedregel ikke anses som en finansiell konto. Slik er det også for gjelds- og 

egenkapitalinteresser i enheter som anses som innskuddsinstitusjoner eller 

forvaringsinstitusjoner. 
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I noen typer investeringsenheter skal gjelds- og egenkapitalinteresser likevel anses som 

finansiell konto, nemlig i de enheter som er investeringsenheter fordi: 

 

 enhetens bruttoinntekt kan henføres til investering, reinvestering eller handel i 

finansielle eiendeler, og de er styrt av en finansiell institusjon, herunder 

investeringsenhet, eller  

 enheten fungerer eller fremstår som en kollektiv investeringsenhet, herunder 

verdipapirfond og alternative investeringsfond eller lignende investeringsenheter 

som er etablert med en investeringsstrategi for å investere, reinvestere eller 

handle med finansielle eiendeler.  

 

I ansvarlige selskaper, indre selskaper og partnerskap omfatter gjelds- og 

egenkapitalinteresser alle eierandeler, og gjeldsinteresser som er knyttet til overskudd i 

selskapet. 

 

4.1.5 Andeler i verdipapirfond 

 

Opplysninger om andeler i verdipapirfond skal etter regelverket gis av verdipapirfondet, 

se avsnitt  3.1.7 foran. Forvaltningsselskapet kan imidlertid identifisere kontohavere og 

rapportere opplysningene på vegne av fondet.  

 

Der andeler er forvalterregistrert, dvs med en annen finansiell institusjon som eier 

(nominee), er det ikke verdipapirfondet, men den som er registrert som eier (nominee), 

som er ansvarlig for rapporteringen av andelene.  

 

 Eksempel som viser hvordan rapporteringen skal gjennomføres: 

En utenlandsk person eier andeler i et verdipapirfond via en utenlandsk finansiell 

institusjon. I fondets andelsregister er den utenlandske finansielle institusjonen 

registrert som eier (nominee).  
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I slike tilfeller skal fondet behandle den finansielle institusjonen som sin kontohaver. 

Dersom kontohaver er en deltakende finansiell institusjon, skal ikke fondet gi 

opplysninger om fondsandelene. Det er den finansielle institusjonen som er 

registrert som eier (nominee) som anses å holde andelene på en forvaringskonto, 

se avsnitt 4.1.3, og som skal gi opplysninger om de andelene som holdes på vegne 

av den utenlandske andelseieren.  

 

4.1.6 Gjelds- og egenkapitalinteresser i alternative investeringsfond 

 

Opplysninger om eierinteresser i alternative investeringsfond skal etter regelverket gis 

av fondet, men forvalter kan utføre forpliktelsene på vegne av fondet etter avtale dem 

imellom, se avsnitt 8.3.  

 

Enhver person som enten har en kapitalinteresse eller en overskuddsinteresse i fondet, 

skal anses som andelseier.  

 

4.1.7 Gjelds- og egenkapitalinteresser i andre profesjonelt forvaltede enheter 

 

Definisjonen av begrepet "egenkapitalinteresse" omfatter også interesser i profesjonelt 

forvaltede investeringsenheter, herunder interesser i partnerskap og truster. Der et 

partnerskap er en finansiell institusjon, betyr begrepet "egenkapitalinteresse" en 

kapital- eller resultatinteresse i partnerskapet. Der en trust er en finansiell institusjon, 

anses en "egenkapitalinteresse" å bli holdt av enhver person som behandles som 

stifter eller begunstiget av hele eller deler av trusten, eller enhver annen fysisk person 

som utøver endelig effektiv kontroll over trusten. Det samme gjelder også andre 

lignende juridiske innretninger og stiftelser.  

 

En person vil bli behandlet som en begunstiget av en trust dersom personen har rett til 

å motta, direkte eller indirekte (for eksempel gjennom en nominee), en obligatorisk 
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utdeling eller, direkte eller indirekte, kan motta en skjønnsmessig (diskresjonær) 

utdeling fra trusten. Der en begunstiget bare kan motta en skjønnsmessig utdeling fra 

trusten og ikke har et rettslig krav på utbetalingen, vil denne bare bli behandlet som 

begunstiget til trusten dersom denne personen har fått rett til en utdeling i kalenderåret 

(dvs. enten har utdelingen blitt betalt eller skal betales). Det samme gjelder ved 

behandling av en person som en begunstiget til en annen lignende juridisk innretning 

eller stiftelse.  

 

4.1.8 Livrenter, pensjonsavtaler mv. 

 

Finansielle konti omfatter livrenter, pensjonsavtaler og andre avtaler der utsteder påtar 

seg å foreta utbetalinger i en tidsperiode som helt eller delvis er bestemt under 

henvisning til én eller flere fysiske personers forventede levealder. 

 

Dette innebærer at pensjonsavtaler som IPA/IPS, pensjonsavtaler etter 

innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven, samt kollektive og individuelle 

livrenter i utgangspunktet omfattes. For fritak, se avsnitt  4.2.2. 

 

4.1.9 Forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi 

 

Finansielle konti omfatter forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi der utsteder påtar seg 

å utbetale et beløp dersom det inntreffer en spesifisert eventualitet som innebærer 

dødelighets-, sykdoms-, ulykkes-, ansvars- eller eiendelsrisiko. 

 

Reassuransekontrakter mellom to forsikringsselskaper er ikke omfattet. 

 

Gjenkjøpsverdien er det største beløpet forsikringstaker er berettiget til ved innløsning 

eller terminering av kontrakten (uten fratrekk for innløsningsgebyr eller tilknyttede lån), 
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og det beløpet forsikringstaker kan låne i henhold/tilknytning til forsikringsavtalen. 

Gjenkjøpsverdien omfatter ikke beløp som kan utbetales etter en forsikringsavtale   

 

a) utelukkende på grunn av dødsfall av den forsikrede under en 

livsforsikringsavtale; 

b) ved ulykke- eller sykeforsikringsutbetaling eller annen utbetaling på bakgrunn 

av et økonomisk tap som det var forsikret for; 

c) For andre forsikringsavtaler/livrenter enn "Unit Link" omfatter gjenkjøpsverdi 

ikke tilbakebetaling av innbetalt premie som følge av avslutning av 

forsikringsavtalen, lavere risiko eller retting av feil.  

d) Utbytte som utbetales til forsikringstaker (utenom utbytte ved 

innløsning/terminering) regnes ikke som gjenkjøpsverdi når utbyttet relaterer 

seg til en forsikringsavtale hvor de eneste utbetalingene er de som er 

beskrevet under bokstav b)  

e) Tilbakebetaling av forskuddspremie eller premieinnskudd regnes ikke som 

gjenkjøpsverdi når premien skal betales årlig eller oftere og innbetalt beløp 

ikke overstiger premien som skal betales etter forsikringsavtalen det neste 

året. 

 

4.2 Produkter som er fritatt fra opplysningsplikten 

4.2.1 Konti for boligsparing for ungdom (BSU) 

 

Konti for Boligsparing for ungdom (BSU) er fritatt. Dersom avtalevilkårene er brutt etter 

skatteloven § 16-10 sjette ledd, vil konto ikke lengre ansees som fritatt konto. Dette 

innebærer at konto anses som innskuddskonti som omtalt i 4.1.2 og følgelig er 

opplysningspliktig. 
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4.2.2 Skattefavoriserte pensjonsordninger 

 

Skattefavoriserte pensjonsordninger omfattet av skatteloven § 6-45 er fritatt. Dette 

gjelder individuelle pensjonsavtaler (IPA/IPS, EPES mv.), pensjonsavtaler etter 

innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven.  

 

4.2.3 Kredittkortkonti med innskuddsbegrensninger 

 

Rene lånekonti anses ikke som finansielle konti. Ved kredittkortkonti kan det imidlertid 

være mulig å innbetale mer enn utestående, og slike konti kan derfor anses som 

finansielle konti. Bare dersom kontoen oppfyller vilkårene for fritak er den fritatt fra 

opplysningsplikten, slik at det er begrensinger i adgangen til å gjøre innskudd. 

 

Begrensningene må bestå i at kredittkortutsteder har innført retningslinjer og rutiner 

som 

 hindrer at saldo overstiger USD 50 000, eller  

 sikrer at innbetalte beløp som overstiger USD 50 000 tilbakeføres til kunden 

innen 60 dager 

 

Innbetalinger på kredittkort som er knyttet til omtvistede krav anses ikke som innskudd. 

Beløp som er kreditert en konto som følge av at kunden har returnert varer anses som 

innskudd i denne sammenheng. 

 

4.2.4 Konti som står i avdød persons navn 

 

Konti som står i avdød persons navn er unntatt dersom den opplysningspliktige er i 

besittelse av dokumentasjon på kontohaverens død (for eksempel en kopi av 

dødsattest). Dette innebærer at det ikke er nødvendig å gjennomgå kundeopplysninger 

i tilknytning til slike konti. 
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4.2.5 Visse sperrede konti 

 

Sperrede konti (typisk depositumkonti) er unntatt på visse vilkår.  

 

For det første gjelder unntaket konti som er opprettet for å stille sikkerhet i forbindelse 

med en dom eller kjennelse, når en advokat, eiendomsmegler eller annen mellommann 

opptrer på vegne av sin klient.  

 

For det andre gjelder unntaket i forbindelse med salg, bytte eller leie av fast eiendom 

eller løsøre når kontoen oppfyller alle de følgende vilkår: 

 den må bare inneholde tilstrekkelige midler til å sikre et krav mot en av 

partene direkte knyttet til transaksjonen eller et lignende krav, eller den må 

bestå av en finansiell eiendel som er deponert i forbindelse med salg, bytte 

eller leie av løsøret eller den faste eiendommen 

 den må bare brukes til å stille sikkerhet for kjøperen av en eiendom til å 

betale salgssummen, selger for å betale betinget forpliktelse, eller utleier 

eller leietaker for å dekke skade på den faste eiendommen eller løsøret som 

avtalt i leiekontrakten, 

  verdien på kontoen, inkludert avkastning, skal betales eller på annen måte 

overføres til fordel for kjøper, selger, utleier eller leietaker når eiendommen 

selges, byttes eller overdras, eller leiekontrakten opphører 

  kontoen er ikke en marginkonto eller lignende konto opprettet i forbindelse 

med salg eller bytte av en finansiell eiendel 

  det ikke er knyttet et kredittkort til kontoen 

 

Skattedirektoratet antar at depositum deponert på konto etter husleieloven § 3-5 vil 

oppfylle vilkårene for å anses som fritatte konti. Vi tar foreløpig et lite forbehold om at 

dette standpunktet kan bli endret på et senere tidspunkt. 
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4.2.6 Inaktive innskuddskonti 

 

Inaktive innskuddskonti er fritatt, forutsatt at saldoen på kontoen ikke oversteg USD 1 

000 per 31. desember 2015. Dette unntaket er annerledes enn de foregående fordi det 

bare gjelder konti som er opprettet før 1. januar 2016 og relaterer seg til kundens bruk 

av kontoen. Dersom vilkårene for å definere en konto som en inaktiv innskuddskonto er 

oppfylt, er det ikke nødvendig å gjennomgå eller rapportere kontoen. 

 

En innskuddskonto regnes som inaktiv når kontohaver ikke har gjennomført noen 

transaksjon på kontoen de siste tre år, og heller ikke har vært i kontakt med den 

opplysningspliktige i løpet av de siste seks årene. Har kontohaver hatt kontakt med 

opplysningspliktige, enten om den presumptivt inaktive kontoen eller om annen konto, 

så regnes ikke kontoen som inaktiv. 

 

Dersom kontohaver senere tar kontoen i bruk eller er i kontakt med den 

opplysningspliktige, regnes ikke kontoen lenger som inaktiv. I så fall må 

kontoopplysningene gjennomgås.  

 

4.2.7 E-pengekonto som kvalifiserer som lav-risiko konto 

 

Et e-pengeforetak er underlagt samme forpliktelser som andre finansielle foretak etter 

CRS. Utstedelse av elektroniske penger er underlagt reglene om kundekontroll og 

løpende oppfølging i hvitvaskingsloven. Plikten til å foreta kundekontroll ved etablering 

av kundeforhold gjelder imidlertid ikke ved utstedelse av elektroniske penger som ikke 

overstiger bestemte beløpsgrenser, jf. hvitvaskingsforskriften § 10 annet ledd nr. 5. 

Den samme begrensningen er gjeldene for opplysningsplikt om e-penger.  

 

At kontoen er en e-pengekonto kvalifiserer i seg selv ikke til at den er en lav-risiko 

konto, men det er likevel mulig å unnta e-pengekonto fra reglene om kundekontroll 
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dersom kontoen kvalifiserer under unntaket i CRS for en lav risiko konto. Dette vil være 

tilfellet om: 

 tjenestene som tilbys er definerte og begrenset til personer 

 månedlig innskudd ikke overstiger USD 1 250 (unntatt sosial støtte fra statlig 

forvaltning) 

 den finansielle institusjonen kan benytte forenklede hvitvaskingsprosedyrer på 

denne kontotypen siden den anses å ha lav risiko for hvitvasking og 

terrorfinansiering etter FATF og hvitvaskingsloven. 

 

4.2.8 Delvis fritak for visse fondsandeler (gjelder bare fra FATCA) 

 

Investeringsenheter er fritatt fra å gå gjennom interesser i investeringsenheten som 

regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked for å identifisere kontohavere og 

reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt i USA eller er amerikanske 

statsborgere. 

 

Det samme gjelder for innskudd i verdipapirfond og alternative investeringsfond som 

regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked, forutsatt at opplysningspliktig selv 

er et verdipapirfond eller et alternativt investeringsfond. Kravene som stilles til 

verdipapirmarkedet og til omsetningen er omtalt i avsnitt 6.1.1. 

 

4.2.9 Delvis fritak for kollektive livrenter (gjelder bare fra FATCA) 

 

Det er ikke nødvendig å gjennomgå kollektive livrenter som definert i skatteloven § 5-

41 for å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt 

i USA eller er amerikanske statsborgere. 
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4.3 Særlig om aksjer, fondsandeler mv. som er registrert i 

verdipapirregister 

Verdipapirregistre opererer et verdipapiroppgjørssystem og tilbyr i tillegg første 

innføring av finansielle instrumenter i et kontobasert system, eller levering og 

vedlikehold av verdipapirkontoer på øverste nivå. Finansielle instrumenter registreres 

på verdipapirkontoer i verdipapirregisteret. I Norge kan finansielle instrumenter stå på 

verdipapirkontoer i investorenes eget navn (enkeltkontoer) eller på samlekontoer som 

inneholder finansielle instrumenter tilhørende en eller flere investorer, der selve 

kontoen står i forvalters navn (forvalterkontoer). Når finansielle instrumenter står på 

forvalterkontoer vil den enkelte investors verdipapirinnehav fremgå av deltakernes 

egne registre (depotsystemer). Norske verdipapirregistre kan velge om de vil benytte 

kontoførere. Kontoførere er eksterne registerførere som står for all kontakt mellom 

verdipapirregisteret og investorer, rettighetshavere og utstedere. Kontofører investor 

oppretter verdipapirkonto for eiere og forvaltere, og foretar registreringer på 

verdipapirkontoen.1  

 

Verdipapirkontoer i verdipapirregister (jf. verdipapirregisterloven § 1-3) som føres av 

ekstern registerfører (jf. verdipapirregisterloven § 6-5 annet ledd), anses for å være 

oppbevart eller forvaltet av registerfører, og ikke av verdipapirregisteret. Bakgrunnen 

for at kontofører investor er pålagt opplysningsplikten er at det er kontofører investor 

som står for kontakten med kontohavere og reelle rettighetshavere og derfor er 

nærmest til å undersøke hvor de er skattemessig bosatt/hjemmehørende.2  

 

                                                 
1 

Denne beskrivelsen av verdipapirregistres virksomhet bygger på "Rapport om gjennomføring av forordning (EU) nr. 

909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjøret i Den europeiske union og om verdipapirregistre (CSDR), og innsyn i 

hvem som eier obligasjoner". Finansdepartementet sendte på høring 8. november 2016 et forslag til ny 

verdipapirregisterlov (forordning om verdipapiroppgjør og verdipapirregistre) og regler om innsyn i hvem som eier 

obligasjoner hvor rapporten var vedlagt som høringsnotat. 
 
2 For verdipapirregistre som benytter kontoførere fremgår denne løsningen av kommentarene til CRS del VIII punkt 64.  

Erklæringen om gjensidig forståelse mellom Norge og USA om FATCA-avtalen legger opp til samme løsning, se Prop. 

138 S (2012-13) s. 59. 
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Banker, verdipapirforetak og andre som opptrer som kontofører investor, anses å 

oppbevare/forvalte finansielle produkter på vegne av andre, og vil derfor normalt 

omfattes av opplysningsplikten som gjennomfører CRS og FATCA, se særlig avsnitt 

3.1.3 

 

Verdipapirfond, alternative investeringsenheter og enkelte andre investeringsenheter, 

skal gi opplysninger om innskudd og interesser (herunder andeler) i 

fondet/investeringsenheten. Det at andelene mv. i et fond er registrert hos en 

verdipapirsentral fritar ikke i seg selv fra opplysningsplikten. Det er et delvis unntak for 

fondsandeler i verdipapirfond og alternative investeringsfond som regelmessig 

omsettes i et etablert verdipapirmarked, se avsnitt 4.2.8.  
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5 Undersøkelse av skatteplikt til andre land når kontohaver 
er fysisk person 

5.1 Hvilke kontohavere det skal gis opplysninger om 

5.1.1 Fysiske personer 

 

Opplysningsplikten omfatter alle kontohavere som er fysiske personer skattemessig 

bosatt i utlandet. En kontohaver kan regnes som skattemessig bosatt i flere land, og 

opplysningsplikten vil da gjelde for hvert av de aktuelle landene. Det er de enkelte 

lands interne regler, for når en kontohaver regnes som skattemessig 

bosatt/hjemhørende i landet, som gjelder. Se OECDs ressursside vedrørende "Tax 

residency" for en oversikt over de enkelte medlemslands interne regler.  

 

Opplysningsplikten omfatter også amerikanske statsborgere uavhengig av hvor de er 

bosatt. Bakgrunnen for at opplysningsplikten omfatter amerikanske statsborgere er at 

de er skattepliktige til USA på grunnlag av sitt statsborgerskap. Opplysningsplikten 

gjelder også om en amerikansk statsborger er skattemessig bosatt i Norge og er norsk 

statsborger, eller statsborger/skattemessig bosatt i et annet land. 

 

Det er ikke relevant for opplysningsplikten om kontohaver er statsborger av et annet 

land enn USA. 

 

Undersøkelsene ved etablering av kontoforhold er nærmere beskrevet i avsnitt 5.2 og 

den samlede gjennomgangen av eksisterende konti i avsnitt 5.4. Oppfølging av 

endringer og nye relevante opplysninger er omtalt i avsnitt 5.3. 
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Illustrasjon av hvilke undersøkelser som skal gjøres ved gjennomgang av personkonti. Type 
undersøkelse som kreves varierer med datoen kontoen ble opprettet. 
 

5.1.2 Konti med flere kontohavere 

 

Når en konto har flere kontohavere, skal hele saldoen eller verdien av kontoen 

tilskrives hver av kontohaverne ved beregningen av om beløpsgrensene for 

gjennomgang av kontoen er overskredet. Dette gjelder også ved summering av 

kontoverdi for flere konti, og når det skal gis opplysninger om kontoen.  

 

Eksempel 

Dersom en konto med verdi på USD 100 000 er eid i fellesskap av to kontohavere 

og en av disse er skattemessig bosatt i USA eller er en amerikansk statsborger, 

skal hele beløpet tilskrives denne personen ved gjennomgang av kontoen, og når 

det skal gis opplysninger om kontoen.  
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Er begge kontohaverne skattemessig bosatt i USA eller amerikanske statsborgere, 

skal verdien USD 100 000 tilskrives begge kontohaverne. 

 

Er en eller flere kontohavere en enhet må det gjøres undersøkelser som omtalt i 

kapittel 6. 

 

5.1.3 Beløpsgrense for undersøkelse av konti  

 

Det er enkelte beløpsgrenser som gjelder ved undersøkelse av hvor kontohavere og 

reelle rettighetshavere som har eksisterende konti er skattepliktige. Beløpsgrensene er 

relevante både for eksisterende konti det ikke er påkrevet å undersøke, og for 

grundigere undersøkelser som kreves av konti med høye verdier. Beløpsgrensene er 

også relevante for oppfølging av eksisterende konti, og om det etableres nye 

kontoforhold som bygger på de undersøkelsene som er foretatt av eksisterende konti. 

Har kontohaver flere konti hos den opplysningspliktige eller nærstående, er det 

kontohavers totale verdi/saldo som må legges til grunn i vurderingen. 

 

Opplysningspliktige skal, ved beregning av kontosaldo eller verdi, ved gjennomgang av 

konti, summere saldo og verdi på alle konti med positiv verdi som kontohaver har i den 

finansielle institusjonen og nærstående enheter. Som hovedregel behøver dette likevel 

bare gjøres i den utstrekning datasystemer knytter flere konti sammen med et 

dataelement, for eksempel kundens identifikasjonsnummer, og muliggjør summering av 

kontosaldo. Gjøres summeringen som et ledd i å undersøke om en konto opprettet 1. 

januar 2016 eller senere kan anses som en eksisterende konto, jf. § 7-3-28, skal 

summeringen gjøres selv om det ikke finnes datasystemer som knytter flere konti 

sammen.  

 

Likeledes om summeringen gjøres som ledd i en vurdering av om vilkårene for å anse 

en konto som en kvalifisert kredittkortkonto er oppfylt, jf. § 7-3-9 annet ledd bokstav f.  
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Har en konto flere kontohavere, skal hele saldoen eller verdien tas med i beregningen 

av om beløpsgrensene som gjelder for undersøkelsene er overskredet. 

5.2 Undersøkelse av om kontohaver er skattepliktig til andre land 
ved etablering av kontoforhold 

5.2.1 Krav om innhenting av egenerklæring fra fysisk person om skatteplikt til 
andre land før etablering av kontoforhold 

 

Opplysningspliktige skal innhente en egenerklæring fra kontohaver som viser hvor 

kontohaver er skattemessig bosatt, og om kontohaver er amerikansk statsborger. 

Kontoforholdet kan ikke opprettes før egenerklæringen er innhentet fra kontohaver. 

Dersom kontohaver ikke vil avgi egenerklæring, skal opplysningspliktige ikke etablere 

kontoforholdet for kontohaver.  

 

Opplysningspliktige må foreta en vurdering av påliteligheten til opplysningene som er 

gitt i egenerklæringen. Vurderingen kan foretas etter at kontoforholdet er etablert. Er 

konto opprettet, men det viser seg etterpå at kontohaver har gitt feilaktige eller 

utilstrekkelige opplysninger ved etableringen av kontoforholdet, skal kontoen avsluttes 

om egenerklæring og eventuell annen nødvendig dokumentasjon ikke er innhentet og 

undersøkt innen 90 dager fra kontoen ble opprettet. 

 

5.2.2 Krav til innhold i en egenerklæring som innhentes fra fysisk person 

 

En egenerklæring som innhentes fra kontohaver som er fysisk person, skal inneholde: 

 kontohavers navn 

 kontohavers adresse 

 kontohavers fødselsdato 

 kontohavers fødsels-/D-nummer  

 opplysninger om land hvor kontohaver er skattemessig bosatt 

 opplysninger om kontohaver er/ikke er amerikansk statsborger 
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 utenlandsk identifikasjonsnummer med angivelse av utstederland, når 

kontohaver er skattemessig bosatt i utlandet, eller er amerikansk statsborger 

 

Opplysningspliktige kan forhåndsutfylle tilgjengelige opplysninger om kontohaver i 

egenerklæringsskjema som kontohaver bes om å fylle ut. Opplysninger om 

skattemessig bosted og amerikansk statsborgerskap kan ikke forhåndsutfylles, men 

kan fylles ut under samtale med kunden og som kunden senere signerer/bekrefter.  

 

Er kontohaver skattemessig bosatt i utlandet eller er amerikansk statsborger, skal 

egenerklæringen inneholde kontohavers utenlandske identifikasjonsnummer. Dersom 

et land ikke utsteder relevant identifikasjonsnummer eller ikke krever at opplysningene 

skal inneholde identifikasjonsnummer, er det ikke påkrevet at egenerklæringen 

inneholder kontohavers utenlandske identifikasjonsnummer. Det er ikke påkrevet å 

innhente utenlandsk identifikasjonsnummer når kontohaver godtgjør å ikke ha blitt 

tildelt et slikt nummer. Opplysningspliktige bør da oppfordre kontohaver til å skaffe seg 

et slikt nummer, og oppgi identifikasjonsnummeret til den opplysningspliktige når det 

blir tildelt. For mer informasjon om hvor fysiske personer regnes som skattemessig 

bosatt, og deres utenlandske identifikasjonsnummer, se avsnitt 2.5 og 2.6. 

 

Egenerklæringen må forplikte kontohaver til å gi beskjed om endringer knyttet til 

skattemessig bosted/amerikansk statsborgerskap, og utenlandsk 

identifikasjonsnummer.  

 

Egenerklæringen må være signert eller bekreftet og datert for å være gyldig som 

dokumentasjon.  

 

Opplysningene skal bekreftes eller signeres av kontohaver. Kontohaver kan fylle ut 

egenerklæringsskjema på papir, og så kan original eller en (elektronisk) kopi lagres. 

Kontohaver kan også gi opplysningene elektronisk, muntlig eller på annen måte, så 

lenge det kan dokumenteres i ettertid. Opplysningspliktige som innhenter 
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opplysningene over telefon må ta opp og arkivere samtalen, og gjøre kunden 

oppmerksom på dette. 

 

Det er altså ikke tilstrekkelig om kontohaver gis et dokument der det allerede er huket 

av at kontohaver bare er skattepliktig til Norge/ikke amerikansk statsborger, og med 

tekst som ber kontohaver å ta kontakt om det ikke stemmer. 

 

Det stilles ikke krav til at opplysningspliktige må innhente egenerklæring på et bestemt 

skjema, men det må påses at innhentede egenerklæringer inneholder de 

opplysningene som er beskrevet ovenfor. Det er opp til den enkelte opplysningspliktige 

å innhente opplysningene på den mest hensiktsmessige måten.  

 

OECD har publisert eksempler på egenerklæringsskjema med veiledning som er 

utarbeidet for CRS. Egenerklæringsskjemaene er utarbeidet av the Business and 

Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC). Verken OECD eller BIAC anser 

eksemplene som «beste praksis». Amerikanske skattemyndigheter (IRS) har utarbeidet 

egne egenerklæringsskjemaer som benyttes av amerikanske finansinstitusjoner for å 

innhente opplysninger om kunden. «Form W8-BEN» er for ikke-amerikanske personer 

og «Form W9» er for amerikanske personer.  

 

5.2.3 Opplysningspliktige må vurdere påliteligheten til opplysninger gitt i 
egenerklæring 

 

 

Opplysningspliktige skal, etter at egenerklæringen er innhentet, vurdere om 

opplysningene kontohaver har gitt i egenerklæringen er pålitelige ut fra andre 

opplysninger som innhentes ved kontoopprettelsen, herunder etter hvitvaskingsloven 

(AML/KYC).  
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Vurderingen kan foretas etter at kontoen er opprettet. Er det noe som tilsier at 

opplysningene gitt i egenerklæringen ikke er pålitelige, skal det innhentes en ny 

egenerklæring eller en rimelig forklaring/dokumentasjon fra kontohaver på hvorfor 

opplysningene gitt i egenerklæringen er korrekte. Er konto opprettet, men det viser seg 

at det er gitt feilaktige eller utilstrekkelige opplysninger ved kontoopprettelsen, skal 

kontoen avsluttes om egenerklæring og annen nødvendig dokumentasjon ikke er 

innhentet og gjennomgått innen 90 dager fra kontoen ble opprettet. 

 

For eksempel vil egenerklæringen regnes som upålitelig om kontohaver har oppgitt å 

være skattemessig bosatt i et annet land enn der kontohavers bosteds-/postadresse 

eller adressen som er oppgitt for hvitvaskingsformål. Har kontohaver oppgitt å være 

skattemessig bosatt i et annet land enn der adressen ligger, vil en rimelig forklaring 

kunne være at kontohaver: 

 er student ved et universitet (eller annen utdanningsinstitusjon) i det aktuelle 

landet, og har nødvendig visa 

 er lærer eller i er praksis ved et universitet (eller annen utdanningsinstitusjon), 

eller deltar i et utvekslingsprogram innenfor utdanning eller kultur, og har 

nødvendig visa 

 er diplomat fra det relevante landet 

 arbeider på lastebil eller tog i internasjonal trafikk 

 

Egenerklæringen skal innhente utenlandsk identifikasjonsnummer når kontohaver er 

skattemessig bosatt i et annet land, eller er amerikansk statsborger. Det innebærer at 

opplysningspliktige må påse at kontohaver har oppgitt sitt utenlandske 

identifikasjonsnummer når relevant identifikasjonsnummer utstedes i det aktuelle 

landet. Opplysningspliktige må vurdere om identifikasjonsnummeret ser korrekt ut, 

altså om det er grunn til å vite at nummeret er feil. Det stilles imidlertid ikke krav om at 

opplysningspliktige verifiserer at utenlandske identifikasjonsnumre er korrekte. Feil 

identifikasjonsnummer vil imidlertid kunne generere feilmeldinger som 
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opplysningspliktige må følge opp, i henhold til skatteforvaltningsforskriften §7-3-16 

andre ledd og §7-3-32 andre ledd. Skattedirektoratet anbefaler derfor at 

opplysningspliktige rutinemessig kontrollerer at det oppgitte identifikasjonsnummeret er 

korrekt når identifikasjonsnummeret finnes i pass eller andre dokumenter som 

kontohaver har fremlagt. Identifikasjonsnummerets gyldighet kan verifiseres mot 

landets spesifikasjon. OECD har samlet en oversikt over alle medlemslands 

identifikasjonsnummer for fysiske personer og enheter under "Tax identification 

numbers".  

 

Opplysningspliktige er ikke påkrevet å gå gjennom egenerklæringer periodisk, eller på 

annen måte bekrefte påliteligheten før det foreligger endringer eller nye relevante 

opplysninger, se avsnitt 5.3.3. 

 

5.2.4 Unntak fra plikten til å innhente egenerklæring fra kontohaver når slik 
egenerklæring allerede er innhentet 

 

Har en kontohaver, som oppretter en konto hos den opplysningspliktige, allerede en 

konto hos den opplysningspliktige (eller nærstående), kan en egenerklæring som 

allerede er innhentet fra kontohaver legges til grunn som dokumentasjon også for den 

nye kontoen. Dette gjelder likevel ikke dersom den opplysningspliktige vet eller bør vite 

at opplysningene i egenerklæringen er uriktige eller upålitelige. 

 

5.2.5 Unntak fra plikten til å innhente egenerklæring fra kontohaver som har en 
eller flere konti opprettet før 1. januar 2016 

 

Det er ikke nødvendig å innhente egenerklæring fra kontohaver om skatteplikt til andre 

land før opprettelse av en konto om: 

 kontohaver allerede eier eller råder over en konto opprettet før 1. januar 2016 

hos den opplysningspliktige, eller hos en nærstående i Norge, 
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 opplysningspliktige summerer verdien av den nye kontoen og de eksisterende 

konti, og dersom det foreligger endringer eller nye relevante opplysninger for én 

konto, vil det gjelde for samtlige konti som sees i sammenheng, 

 det ikke er påkrevet å gjennomføre ny kundekontroll ved opprettelse av kontoen 

etter lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv, 

og  

 opprettelse av kontoen ikke medfører at opplysningspliktige må innhente nye 

kundeopplysninger. Dette gjelder likevel ikke dersom den opplysningspliktige vet 

eller bør vite, at opplysningene gitt i en eksisterende egenerklæring, eller 

opplysningene som er lagt til grunn i annen dokumentasjon, er uriktige eller 

upålitelige. 

 

5.2.6 Unntak fra plikten til å innhente egenerklæring for kollektive 
forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og kollektive livrenter  

 

Er kontohaver medlem av en kollektiv forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi eller en 

kollektiv livrente som er utstedt til en arbeidsgiver eller individuelle ansatte, er det ikke 

påkrevet å innhente egenerklæring fra kontohaver (medlemmet) ved etableringen om: 

 den kollektive forsikringsavtalen med gjenkjøpsverdi eller den kollektive livrenten 

er utstedt til en arbeidsgiver og dekker 25 eller flere ansatte, 

 de ansatte er berettiget til å motta enhver kontraktsinteresse i tilknytning til sin 

avtale, og til å oppnevne begunstigede i tilfelle arbeidstakers død, og 

 den samlede utbetalingen til en ansatt eller begunstigede ikke overstiger USD 

1 000 000. 

 

Forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi anses som kollektive om: 

 forsikringsavtalen gir forsikringsdekning bare til fysiske personer som er relatert 

til en felles arbeidsgiver, fagforening eller lignende, og 
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 forsikringspremien beregnes for hvert enkelt medlem av den kollektive 

forsikringen (eller hvert medlem av en gruppe medlemmer) uten at det innhentes 

helseopplysninger fra medlemmet. Forsikringspremien kan likevel settes ut fra 

alder, kjønn og røykevaner til medlemmet eller en gruppe medlemmer. 

 

Livrenter anses i denne sammenheng som kollektive livrenter når de er relatert til en 

felles arbeidsgiver, fagforening eller lignende. 

 

Når kollektive forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og kollektive livrenter forfaller til 

utbetaling, må det undersøkes om kontohaver er skattepliktig til et annet land.  

 

5.3 Ny undersøkelse ved endringer og nye relevante opplysninger 

når kontohaver er fysisk person 

5.3.1 Innledning 

Dette kapittelet omhandler oppfølging av endringer og nye relevante opplysninger som 

tilsier at kontohaver, som er fysisk person, er skattemessig bosatt/amerikansk 

statsborger i et annet land enn de opplysningene som er registrert av 

opplysningspliktige.  

Endringer og relevante nye opplysninger skal følges opp uavhengig av når 

kontoforholdet ble etablert. Oppfølging av endringer og nye opplysninger er omtalt i 

avsnitt 5.3.3, hvor det er enkelte spesielle regler for kontoforhold etablert før 1. januar 

2016. Avsnitt 5.3.4 til 5.3.6 omtaler oppfølging av kontoforhold etablert før 1. januar 

2016 hvor kontohavers samlede saldo eller verdi overstiger USD 1 000 000.  

Er det endringer i en kontohavers skattemessige bosted/amerikansk statsborgerskap, 

må kontohavers utenlandske identifikasjonsnummer innhentes, se avsnitt 5.3.7.  

 



 Side 86 av 155 
 

5.3.2 Hva regnes som endringer og nye opplysninger 

Endringer og nye opplysninger er relevante om de kan ha betydning for kontohavers 

skattemessige bosted/amerikanske statsborgerskap. Endringer og nye opplysninger 

gjelder både når endringene fører til at den opplysningspliktige får nye opplysninger, 

eller dersom opplysningene på annen måte er i strid med registrerte opplysninger. 

Endringer omfatter også endringer av kontohavere på en av kontohavers konti, eller 

andre endringer eller opplysninger om en annen tilknyttet konto, dersom disse har 

betydning for kontohavers skattemessige bosted/amerikansk statsborgerskap. Det 

regnes ikke som en relevant opplysning at kontohaver får en ny adresse innenfor 

samme land. Tilbakemeldinger fra Skatteetaten ved leveranse av 

tredjepartsopplysninger, som angir at opplysninger på konto mangler eller er feilaktige, 

anses som nye opplysninger.  

 

5.3.3 Oppfølging av endringer eller nye relevante opplysninger  

 

En egenerklæring er gyldig som dokumentasjon frem til det tidspunktet den 

opplysningspliktige mottar nye eller endrede opplysninger, som gjør at 

opplysningspliktige vet, eller burde vite, at kontohavers skattemessige bosted er 

endret, at kontohaver er amerikansk statsborger, eller at opplysningene i 

egenerklæringen er uriktige eller upålitelige. Opplysningspliktige må da innhente en ny 

egenerklæring og dokumentbevis som viser hvor kontohaver er skattemessig bosatt, 

og om kontohaver er amerikansk statsborger, på samme måte som ved etablering av 

kontoforhold. Det kan i stedet innhentes en forklaring og dokumentasjon som viser at 

opplysningene i den tidligere innhentede egenerklæringen er korrekte. Mottar 

opplysningspliktige en ny korrekt egenerklæring og dokumentbevis fra kontohaver som 

bekrefter at kontohavers skattemessige bosted er endret, skal opplysningspliktig anse 

kontohaver som skattemessig bosatt der egenerklæringen viser.  
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Opplysningspliktige må derfor ha rutiner for å identifisere endringer og fange opp nye 

relevante opplysninger. I tillegg må det fremgå av egenerklæringen at kontohaver må 

ta kontakt med den opplysningspliktige og informere om endringer av forhold det er gitt 

opplysninger om i egenerklæringen, se avsnitt  5.2.2.  

 

Fristen for å innhente ny egenerklæring og dokumentbevis fra kontohaver er det siste 

tidspunktet av utgangen av inntektsåret og 90 dager. Fristen regnes fra endringen eller 

de nye opplysningene ble kjent for den opplysningspliktige. 

 

Om en opplysningspliktig ikke lykkes med å innhente en bekreftelse av gyldigheten til 

den opprinnelige egenerklæringen, eller å motta en ny egenerklæring fra kontohaver 

innen fristen, skal den opplysningspliktige anse kontohaver som skattemessig 

bosatt/amerikansk statsborger både i de(t) landet hvor kontohaver kan være 

skattemessig bosatt/amerikansk statsborger ut fra de nye opplysningene, og i de(t) 

landet kontohaver oppga i den opprinnelige egenerklæringen. Er konto opprettet, men 

det viser seg at det er gitt feilaktige eller utilstrekkelige opplysninger ved 

kontoopprettelsen, skal kontoen avsluttes om det ikke kan innhentes ny gyldig 

egenerklæring innen 90 dager. 

 

Er kontoforholdet etablert før 1. januar 2016, og kontohavers skattemessige bosted er 

fastslått ut fra gjeldende adresseopplysninger basert på dokumentbevis, må det også 

gjøres et elektronisk søk i tilgjengelige opplysninger før nytt skattemessig bosted 

legges til grunn.  

  

Eksempel 

Opplysningspliktig har lagt til grunn at Peder Ås er skattemessig bosatt i Sverige ut 

fra gjeldende adresseopplysninger basert på dokumentbevis. Fem år senere gir 

Peder Ås beskjed om at han har flyttet til Danmark, og oppgir sin nye adresse. 

Opplysningspliktig lykkes ikke med å innhente ny egenerklæring fra Peder Ås, og 
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må derfor gjennomføre et søk i elektronisk tilgjengelige opplysninger og deretter i 

det minste legge til grunn at Peder Ås er skattemessig bosatt i Danmark basert på 

den nye adressen han har oppgitt.  

 

Er kontoforholdet etablert før 1. januar 2016, og kontoen regnes som en udokumentert 

konto fordi det bare er en c/o-adresse eller en postoppbevaringsadresse som den 

eneste adressen oppført for kontohaver, må det gjøres søk etter opplysninger i 

papirarkiv som omtalt i avsnitt 5.4.6, eller innhentes korrekt egenerklæring og 

dokumentbevis fra kontohaver. 

 

Er kontoforholdet etablert før 1. januar 2016 og saldo/verdi har oversteget USD 1 000 

000 ved utgangen av 2015 eller et senere inntektsår, og en av opplysningene omtalt i 

avsnitt 5.4.5 knyttes til kontoen, skal det legges til grunn at kontohaver er skattemessig 

bosatt/amerikansk statsborger i alle de aktuelle landene. Det kan avkreftes at 

kontohaver er skattemessig bosatt/amerikansk statsborger etter reglene omtalt i avsnitt 

5.4.7. 

 

5.3.4 Undersøkelse første gang saldo/verdi overstiger USD 1 000 000 på konti 

opprettet før 1. januar 2016 

Er saldo/verdi USD 1 000 000 eller under, er det tilstrekkelig at den opplysningspliktige 

foretar et søk i dokumenterte adresseopplysninger eller et elektronisk søk ved 

undersøkelse av hvor eksisterende kontohavere er skattepliktige.  

 

Overstiger saldo/verdi på kontohavers konti USD 1 000 000, må det alltid foretas søk 

etter kundeopplysninger som tilsier at kontohaver er skattepliktig til et annet land. Om 

de relevante opplysningene ikke er elektronisk søkbare, må det også foretas et søk i 

papirarkiv.  
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Når kontohavers saldo/verdi overstiger USD 1 000 000 ved et senere inntektsår, må 

det gjøres et nytt søk i kundeopplysningene. Dette gjelder bare når 

kundeopplysningene ikke allerede er undersøkt etter reglene for konti med saldo/verdi 

som overstiger USD 1 000 000.  

 

Opplysningspliktige som har elektronisk søkbare felt for alle de relevante 

opplysningene må foreta et elektronisk søk. Det er likevel ikke nødvendig å foreta et 

nytt elektronisk søk om det tidligere er foretatt elektroniske søk i kundeopplysningene. 

For mer informasjon om kravene til elektronisk søkbare opplysninger, se avsnitt 5.4.5. 

Opplysningspliktige som ikke har elektronisk søkbare felt for alle opplysningene, må 

også søke etter opplysningene i dokumenter knyttet til kontoen. Undersøkelsene må 

være foretatt innen seks måneder (dvs. 30. juni).  

 

Søket må gjøres i kundefilen. I den utstrekning kundefilen ikke inneholder alle 

nødvendige opplysninger, må også følgende dokumenter innhentet siste fem år 

undersøkes: 

 dokumentbevis: 

o dokumentasjon på bosted utstedt av relevant myndighet der fysisk person 

er bosatt 

o gyldig pass, identitetskort eller lignende dokument utstedt av bemyndiget 

offentlig organ for legitimasjonsformål 

 kontoavtaler eller annen dokumentasjon på etablering av kontoforhold 

 dokumenter som er innhentet etter hvitvaskingsloven eller annen lovgivning 

 dokumenter som gir fullmakt eller signaturrett, og 

 dokumenter om fast instruks om overføring av midler 

 

For mer informasjon om søk etter kundeopplysninger som tilsier at kontohaver er 

skattepliktig til utlandet, se avsnitt 5.4.5 og 5.4.6. 
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5.3.5 Årlig gjennomgang av kundeopplysninger tilknyttet konti som er tildelt en 
kundeansvarlig (USD 1 000 000)  

 

Opplysningspliktige skal sørge for at der en kundeansvarlig har kunnskap om at 

kontohaver er skattemessig bosatt i et annet land eller er amerikansk statsborger, skal 

kontoen rapporteres med disse opplysningene. Det må foreligge rutiner som sørger for 

at kundeansvarlige oppdaterer registrerte opplysninger hvert år. Opplysningspliktige 

må også ha rutiner som sikrer at kundeansvarlige får kjennskap til opplysninger som er 

relevante for å oppdage eventuelle endringer i kontohavernes skattemessige bosted.  

 

Det er bare konti med saldo/verdi over USD 1 000 000 som omfattes av 

bestemmelsene om konti tildelt kundeansvarlige. Det avgjørende i denne sammenheng 

er om saldo/verdi på kontoen oversteg USD 1 000 000 ved utgangen av 2015, eller 

overstiger beløpet ved utgangen av et senere inntektsår. For å fastslå om verdien 

overstiger USD 1 000 000 skal opplysningspliktige påse at kundeansvarlig summerer 

verdien på alle konti kundeansvarlig forstår eller bør forstå at er direkte eid, kontrollert 

eller opprettet (annet enn i en forvalterrolle) av samme person.  

 

Kundeansvarlige er personer som er tildelt et særskilt løpende ansvar for å gi 

kontohaver løpende rådgivning om kontiene, og for det samlede tilbudet av finansielle 

produkter og tjenester, eller annen assistanse. En ansatt som ikke har direkte kontakt 

med kontohaver, eller som har en mer sporadisk oppfølging av kontohaver, anses ikke 

som kundeansvarlig i denne sammenheng. Kontohaver kan derfor regelmessig ha 

kontakt med ansatte hos den opplysningspliktige uten at de anses som kundeansvarlig 

av den grunn.  

 

Dersom en kundeansvarlig har eller får kunnskap om at kontohaver er skattemessig 

bosatt i et annet land eller er amerikansk statsborger, skal dette legges til grunn ved 

rapportering av opplysninger. Kontohaver skal da anses skattemessig bosatt i det 
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aktuelle landet, og kontohavers utenlandske identifikasjonsnummer må innhentes 

dersom landet usteder dette.  

 

5.3.6 Årlig gjennomgang av kundeopplysninger tilknyttet «udokumenterte 
konti» (USD 1 000 000)  

 

Dersom det på en konto opprettet før 1. januar 2016 er registrert en instruks om å 

oppbevare post eller en utenlandsk c/o-adresse, og det ikke er registrert en annen 

adresse på kontohaver, anses kontoen som en «udokumentert konto». 

 

 For å undersøke om kontohaver er skattemessig bosatt i et annet land, skal 

opplysningspliktige gjøre et søk i dokumenter eller innhente en egenerklæring eller 

dokumentbevis fra kontohaver, for å fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt. 

Dersom det ikke kan fastslås hvor kontohaver er skattemessig bosatt, skal kontoen 

innrapporteres som en udokumentert konto. 

 

Søket skal gjøres i følgende dokumenter: 

 dokumentbevis: 

o dokumentasjon på bosted utstedt av relevant myndighet der fysisk person 

er bosatt 

o gyldig pass, identitetskort eller lignende dokument utstedt av bemyndiget 

offentlig organ for legitimasjonsformål 

 kontoavtaler eller annen dokumentasjon på etablering av kontoforhold 

 dokumenter som er innhentet etter hvitvaskingsloven eller annen lovgivning 

 dokumenter som gir fullmakt eller signaturrett, og 

 dokumenter om fast instruks om overføring av midler 

 

Dersom opplysningspliktige ved gjennomgangen av eksisterende konti ikke finner 

annen adresse på kontohaver enn en instruks om å oppbevare post eller en utenlandsk 
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c/o-adresse, og man ikke har lykkes i å fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt, 

skal kontoen merkes som en «udokumentert konto» ved innrapporteringen. 

 

Overstiger en slik «udokumentert konto» USD 1 000 000 ved utgangen av 2015 eller et 

senere inntektsår, skal kundeopplysningene gjennomgås årlig så lenge kontoforholdet 

eksisterer eller konto ikke lengre regnes som udokumentert. 

 

5.3.7 Innhenting av utenlandsk identifikasjonsnummer fra fysisk person ved 

endringer 

CRS 
  

Opplysningspliktige må gjøre en rimelig innsats for å innhente utenlandske 

identifikasjonsnumre fra kontohavere og reelle rettighetshavere som har en 

eksisterende konto, når det identifiseres endringer som gjør at kontoen endrer status til 

en rapporteringspliktig konto.  

 

En rimelig innsats innebærer at opplysningspliktige må kontakte kontohaver og be om 

å få oppgitt kontohavers utenlandske identifikasjonsnummer og fødselsdato minimum 

to ganger; en gang i året endringen er identifisert, og en gang i det påfølgende 

kalenderår. Forsøkene på å innhente opplysningene må være reelle, og kan innebære 

kontakt med kontohaver per brev, personlig oppmøte eller per telefon, eller 

undersøkelse av lagrede dokumenter.  

 

Det stilles ikke krav om at kontoen avsluttes eller at bruken på annen måte begrenses 

om kontohaver ikke gir de etterspurte opplysningene. Forsøkene på å innhente 

opplysningene kan fortsette også etter de to årene om det ikke lykkes å innhente 

opplysningene. 
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FATCA 
 
Amerikanske identifikasjonsnumre skal uansett innhentes for inntektsåret 2020 for konti 

gjennomgått etter 5.4.2. Dette innebærer også at det for konti som avsluttes i 2020 og 

senere år, stilles krav om innhenting av amerikanske identifikasjonsnumre.  

 

Eventuelle manglende amerikanske identifikasjonsnumre vil generere feilmelding ved 

rapportering, hvor opplysningspliktige må korrigere feilaktige/ mangelfulle opplysninger 

innen leveringsfrist. Dersom manglende amerikansk identifikasjonsnumre ikke 

innhentes og rapporteres forut for utveksling, vil amerikanske skattemyndigheter (IRS) 

foreta en konkret vurdering av om manglende amerikanske identifikasjonsnumre 

medfører at opplysningspliktige anses å være i "significant non-compliance" med 

rapporteringskravene. 

 

 

5.4 Samlet gjennomgang av kundeopplysninger knyttet til 

eksisterende personkonti  

5.4.1 Oversikt over gjennomgangen av kundeopplysninger når kontohaver er 

fysisk person 

Opplysningspliktige skal undersøke kundeopplysninger knyttet til eksisterende konti for 

å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig 

bosatt/hjemmehørende i utlandet, eller er amerikanske statsborgere. 

 

Reglene for identifisering av kontohavere som er skattemessig bosatt i USA, eller 

amerikanske statsborgere, gjelder fra 1. juli 2014, mens de for andre land gjelder fra 1. 

januar 2016. Fra disse datoene skal undersøkelsene foretas ved kontoopprettelse. For 

eksisterende konti stilles det krav til en samlet gjennomgang av kundeopplysninger. 

Hva som regnes for å være eksisterende konti er derfor forskjellige avhengig av om det 
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gjelder undersøkelse av om kontohaver er skattemessig bosatt i USA/amerikansk 

statsborger, eller om kontohaver er skattemessig bosatt i andre land.  

 

Nedenfor er det gitt en oversikt over fristene for når undersøkelsen av 

kundeopplysningene knyttet til eksisterende konti som eies eller rådes over av fysiske 

personer skulle vært gjennomført. 

 

Frist Konto eksisterte Hva som skal undersøkes 

30.06.2015 30.06.2014 Kontohaver er skattemessig bosatt i USA/ am. 

statsborger og hadde verdier over USD 1 000 

000 

30.06.2016 30.06.2014 Kontohaver er skattemessig bosatt i USA/ 

am.statsborger uavhengig av kontoverdi. 

Unntak: Innskuddskonti med saldo USD 50 

000 eller lavere 

Unntak: Forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi 

USD 250 000 eller lavere. 

31.12.2016 31.12.2015 Kontohaver er skattemessig bosatt i et annet 

land enn Norge eller USA og hadde verdier 

over USD 1 000 000. 

31.12.2017 31.12.2015 Kontohaver er skattemessig bosatt i et annet 

land enn Norge eller USA uavhengig av 

kontoverdi. 

 

Opplysningspliktige kunne velge å innhente egenerklæring fra eksisterende 

kontohavere. 
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5.4.2 Samlet gjennomgang av konti som eksisterte 30. juni 2014 (FATCA) 

 

Fra 1. juli 2014 fikk lovgivningen om FATCA virkning i Norge. Alle konti opprettet fram 

til denne datoen regnes som eksisterende i forhold til reglene som springer ut av 

FATCA, mens konti opprettet etter denne datoen regnes som nye i forhold til de 

samme reglene. 

 

Opplysningspliktige skulle gått gjennom samtlige av sine konti som eksisterte per 30. 

juni 2014, for å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig 

bosatt eller hjemmehørende i USA, eller er amerikanske statsborgere.  

 

Opplysningspliktige skulle også gått gjennom samtlige av sine konti som eksisterte per 

30. juni 2014, for å identifisere ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i 

FATCA, se kapittel 9. Denne gjennomgangen skulle vært foretatt innen visse frister 

som varierer etter hva slags konto det gjelder.  

 

Gjennomgangen av eksisterende konti som innehas av fysisk person skulle ha vært 

foretatt innen 30. juni 2015 dersom saldo eller verdi oversteg 1 million USD per 30. juni 

2014. 

 

Gjennomgangen av alle andre konti, dvs. konti som innehas av fysisk person når 

saldo/verdi ikke oversteg 1 million USD per 30. juni 2014 og alle konti som innehas av 

enheter, skulle vært gjennomført innen 30. juni 2016.  Opplysningspliktige hadde altså 

ett år på å gjennomgå konti som innehas av fysisk person med høy saldo, og to år på å 

gjennomgå øvrige konti. 

 

Fra disse reglene gjelder noen unntak. Unntakene i de tre første kulepunktene gjelder 

bare FATCA, hvilket vil si at kontoene må gjennomgås på et senere tidspunkt som 

følge av CRS, se avsnitt 5.4.7. Opplysningspliktig kunne velge å ikke gå gjennom: 
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 konti med saldo eller verdi som ikke oversteg USD 50 000 per 30. juni 2014 når 

kontohaver er fysisk person. 

 forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og individuelle livrenter med en verdi på 

USD 250 000 eller mindre per 30. juni 2014 når kontohaver er fysisk person. 

 forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og individuelle livrenter som eies eller 

rådes over av fysisk person, forutsatt at lover eller forskrifter i Norge eller USA i 

praksis forhindrer salg av forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi eller individuelle 

livrenter til personer bosatt i USA, slik at den opplysningspliktige ikke har 

påkrevd registrering etter amerikansk rett, og forsikringsproduktene er 

opplysningspliktige etter skatteforvaltningsforskriften kapittel 7, og 

 konti med saldo eller verdi som ikke overstiger USD 250 000 per 30. juni 2014 

når kontohaver er en enhet. 

 

Plikten til å gjennomgå konti gjaldt også konti som var avsluttet før gjennomgangen var 

fullført, dvs. konti som var avsluttet mellom 1. juli 2014 og dato for fristen for 

gjennomgang. 

 

5.4.3 Samlet gjennomgang av konti som eksisterte 31. desember 2015 (CRS) 

 

Reglene som har sitt utspring i CRS fikk virkning i Norge 1. januar 2016. Alle konti 

opprettet til og med 31. desember 2015 regnes som eksisterende i forhold til CRS, 

mens konti opprettet etter denne datoen regnes som nye i forhold til de samme 

reglene. Dette skjæringspunktet gjelder dermed for pliktene relatert til søk etter 

kontohavere og reelle rettighetshavere bosatt i alle andre land enn USA. 

Opplysningspliktige skulle gått gjennom samtlige konti som eksisterte per 31. 

desember 2015, for å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er 

skattemessig bosatt eller hjemmehørende i andre land enn USA. Denne 

gjennomgangen skulle vært foretatt innen visse frister som varierer etter hva slags 

konto det gjelder.  
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Gjennomgangen av eksisterende konti som innehas av fysisk person skulle vært 

gjennomført innen 31. desember 2016, dersom saldo eller verdi oversteg 1 million USD 

per 31. desember 2015. Gjennomgangen av alle andre konti, dvs. konti som innehas 

av fysisk person når saldo/verdi ikke oversteg 1 million USD per 31. desember 2015 og 

alle konti som innehas av enheter, skulle vært foretatt innen 31. desember 2017. 

 

Fra disse reglene gjelder et valgfritt unntak. Opplysningspliktige kunne velge å ikke gå 

gjennom eksisterende konti som eies eller rådes over av enhet når saldo eller verdi 

ikke overstiger USD 250 000 ved utgangen av inntektsåret 2015. Dersom kontoen i et 

senere år overstiger USD 250 000 ved utgangen av inntektsåret, må den gjennomgås, 

se avsnitt 5.4.2. 

 

Plikten til å gjennomgå konti gjaldt også konti som var avsluttet før gjennomgangen var 

fullført, dvs. kontoene som ble avsluttet mellom 1. januar 2016 og dato for fristen for 

gjennomgang. 

 

5.4.4 Fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt ut i fra søk i dokumenterte 

adresseopplysninger 

Opplysningspliktige kan foreta et forenklet adressesøk. Det innebærer at de som har 

tilgang til folkeregisteret kan legge til grunn at alle kontohavere som er oppført med 

gjeldende bosted i Norge bare er skattemessig bosatt i Norge. Opplysningspliktige som 

har en gjeldende bostedsadresse på kontohaver, som er basert på dokumentbevis eller 

bekreftelse utstedt av relevant offentlig myndighet der kontohaver er bosatt, kan legge 

til grunn at kontohaver er skattemessig bosatt i det aktuelle landet. Det må uansett 

gjennomføres søk i opplysninger om kontohaver for å fastslå eller avkrefte om 

kontohaver er skattemessig bosatt i USA eller er amerikansk statsborger. Overstiger 

saldo eller verdi på kontohavers konti USD 1 000 000, må det uansett foretas et søk i 

kundeopplysninger (elektronisk og papirarkiv/skannede dokumenter) og spørring av 

kundeansvarlig, se avsnitt 5.3.4, 5.3.5, 5.4.5 og 5.4.6.  
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For at skattemessig bosted skal fastsettes på grunnlag av et adressesøk, må den 

opplysningspliktige ha rutiner slik at bostedsadresser baseres på dokumentbevis, og 

ikke bare på kundens egne opplysninger.  

 

Opplysningspliktige kan anse kontohaver som skattemessig bosatt i et land dersom: 

 det er registrert en bostedsadresse på kontohaver 

 adressen er en gjeldende adresse, og  

 adressen er basert på dokumentbevis 

 

Bostedsadresse må også være kontohavers gjeldende adresse. Adressen er i 

utgangspunktet gjeldende om det er den nyeste adressen som er registrert på 

kontohaver. En adresse er likevel ikke gjeldende om posten blir returnert som ikke-

leverbar postsending.  

 

En c/o-adresse eller en postadresse vil i utgangspunktet ikke anses som en 

bostedsadresse. En postadresse kan likevel anses som en bostedsadresse dersom det 

er klart at adressen er kontohavers faktiske bostedsadresse. På samme måte kan en 

c/o-adresse utgjøre en bostedsadresse. 

 

En bostedsadresse kan anses gjeldende selv om kontoen er inaktiv. En eksisterende 

konto regnes som inaktiv når kontohaver ikke har gjennomført noen transaksjon på 

kontoen de siste tre år, og heller ikke har vært i kontakt med den opplysningspliktige i 

løpet av de siste seks årene. Har kontohaver hatt kontakt med opplysningspliktige, 

enten om den presumptivt inaktive kontoen eller om annen konto, så regnes ikke 

kontoen som inaktiv. Det er et eget unntak for inaktive innskuddskonti, se avsnitt 4.2.6. 

 

Som dokumentbevis regnes  

 dokumentasjon på bosted utstedt av skattemyndighetene der fysisk person er 

bosatt   
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 gyldig pass, identitetskort eller lignende dokument utstedt av bemyndiget 

offentlig organ for legitimasjonsformål 

 

Kravet til dokumentbevis er oppfylt hvis den adressen opplysningspliktige har registrert 

er den samme, eller i samme land/jurisdiksjon som adressen på dokumentasjon som 

nevnt over. Fremgår ikke adressen av dokumentbeviset, må adressen være i samme 

land som nyeste utstedte dokumentasjon fra offentlig myndighet.  

 

Opplysningspliktige som har en gjeldende adresse på kontohaver, som er basert på 

folkeregisteret eller annen dokumentasjon utstedt av offentlig myndighet i det landet 

adressen ligger, kan legge til grunn at kontohaver er skattemessig bosatt der. Er 

kontohaver oppført med en utenlandsk adresse i folkeregisteret, regnes ikke adressen 

som basert på dokumentbevis. Det er fordi Norge ikke kan utstede dokumentasjon på 

at en person er bosatt i et annet land. Det innebærer at det også må gjøres søk etter 

andre opplysninger som omtalt i avsnitt 5.4.5, hvor den utenlandske adressen vil være 

en indikasjon på at kontohaver er skattemessig bosatt i det aktuelle landet.  

 

Hvis opplysningspliktige ikke har kunnet fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt 

etter fremgangsmåten over, må det gjennomføres søk etter opplysningene som er 

beskrevet i avsnitt  5.4.5 

 

Om samlet kontoverdi overstiger USD 1 000 000 ved utgangen av et senere inntektsår, 

eller endringer eller nye opplysninger tilsier at dokumentasjonen er feilaktig eller 

upålitelig, må opplysningene undersøkes som beskrevet i avsnitt 5.3.  
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5.4.5 Elektronisk søk etter kundeopplysninger som tilsier at kontohaver er 
skattepliktig til et annet land 

 

Det skal søkes etter følgende indisium på at kontohaver er skattemessig bosatt i 

utlandet eller er amerikansk statsborger: 

 Opplysninger om at kontohaver er skattemessig bosatt i et annet land  

 Gjeldende utenlandsk post- eller bostedsadresse (herunder utenlandsk 

postboksadresse eller c/o-adresse). Adressen må være gjeldende, jf. 

beskrivelsen av hva som ligger i begrepet "gjeldende" i avsnitt 5.4.4. Finnes det 

flere adresser på kontohaver, og en av adressene er til en forvalter, rådgiver, 

advokat eller annen mellommann, kan opplysningspliktige se bort fra denne 

adressen. 

 Utenlandsk telefonnummer uten at det også er registrert et norsk 

telefonnummer. Et utenlandsk telefonnummer er et indisium bare når det er et 

gjeldende telefonnummer. Det kan sees bort fra telefonnummer til en forvalter, 

rådgiver, advokat eller annen mellommann. 

 Fast instruks om overføring av penger eller midler fra en konto (som for alle 

andre land enn USA ikke er en innskuddskonto), til en utenlandsk konto. Med 

fast instruks menes at overføring skal gjøres regelmessig og ikke bare en gang.  

 Fullmakt eller signaturrett er tildelt en person med utenlandsk adresse. 

 En instruks om å oppbevare post, eller en utenlandsk c/o-adresse, og det ikke er 

registrert en annen adresse på kontohaver. En instruks om å oppbevare post er 

et indisium når instruksen sier at posten skal oppbevares inntil videre.  

 

For å fastslå eller avkrefte om kontohaver er skattemessig bosatt i USA, eller er 

amerikansk statsborger, skal det i tillegg til opplysningene nevnt over også søkes etter:  

 identifikasjon av kontohaver som amerikansk statsborger. Dette indisiet er 

oppfylt om det finnes søkbare opplysninger som angir at kontohaver er 

amerikansk statsborger. 
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 amerikansk telefonnummer når det også er registrert et norsk telefonnummer. Er 

det ikke registrert et norsk telefonnummer, fanges indisiet opp av listen over.  

 fast instruks om overføring av midler fra en innskuddskonto til en amerikansk 

konto, eller 

 en c/o-adresse eller en postoppbevaringsadresse som er den eneste adressen 

oppført for kontohaver.  

 

For konti med en verdi som ikke overstiger USD 1 000 000, skal en c/o-adresse utenfor 

USA eller en postoppbevaringsadresse ikke anses som et indisium. 

 

Dersom opplysningspliktige finner indisier som nevnt, skal kontohaver i utgangspunktet 

anses som skattemessig bosatt i de(n) jurisdiksjonen(e) indisiet peker mot. Det er 

imidlertid mulig å avkrefte at kontohaver er skattemessig bosatt/amerikansk statsborger 

ved å gjøre ytterligere undersøkelser, se avsnitt 5.4.7. 

 

Dersom det bare er en c/o-adresse eller en postoppbevaringsadresse som eneste 

adresse oppført for kontohaver, og ingen andre av opplysningene på listen over er 

funnet, skal opplysninger knyttet til kontoen undersøkes nøyere for å fastslå 

kontohavers skattemessige bosted. Opplysningspliktige skal da gjøre søk i papirarkiv 

eller innhente egenerklæring eller dokumentbevis som viser skattemessig bosted for 

kontohaver. Oversteg kontoverdiene USD 1 000 000 ved utgangen av inntektsåret 

2015 eller et senere inntektsår, skal det innhentes egenerklæring eller dokumentbevis 

fra kontohaver. Dersom det ikke lykkes å fastslå kontohavers skattemessige bosted ut 

fra undersøkelsene, skal kontoen regnes som en «udokumentert konto» og merkes 

som dette ved den årlige innrapporteringen, uavhengig av kontoverdi. Oversteg 

kontoverdiene USD 1 000 000, skal det også foretas årlige undersøkelser, se avsnitt 

5.3.5.  
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Dersom undersøkelsen av kundeopplysninger knyttet til en konto ikke fører til funn av 

opplysninger som nevnt over, er det ikke nødvendig å gjøre noe mer før det foreligger 

endringer eller nye opplysninger, eller samlet saldo/verdi på kontohavers konti 

overstiger USD 1 000 000 ved utgangen av et inntektsår.   

 

5.4.6 Søk etter kundeopplysninger i papirarkiv når kontohavers saldo/verdi 
overstiger USD 1 000 000 

 

Prosessene som er beskrevet i avsnitt 5.4.5 gjelder for alle konti. Men for konti med 

saldo eller verdi som overstiger USD 1 000 000 stilles det ekstra krav til søket etter 

opplysningene.  

 

Dersom ikke alle indisiene som er listet opp i avsnitt 5.4.5 er elektronisk søkbare, må 

det i tillegg gjøres manuelle søk i dokumenter. Det vil si at opplysningspliktige må gå 

gjennom hvert enkelt dokument, enten dette foreligger i papir eller i scannet form. At 

indisier ikke er søkbare betyr at kundefilen ikke har egne felter for opplysningene. Er 

det søkbare felt som ikke er fylt ut regnes opplysningene ikke som søkbare, med 

mindre det etter den opplysningspliktiges retningslinjer og rutiner innebærer at de 

relevante opplysningene ikke er tilgjengelige hos den opplysningspliktige. Siden kravet 

til papirsøk gjelder dokumenter fra de siste fem årene, må slike rutiner ha eksistert i 

minst fem år. 

  

Følgende dokumenter innhentet de siste fem årene må gjennomgås ved et 

dokumentsøk: 

 dokumentbevis: 

o dokumentasjon på bosted utstedt av relevant myndighet der fysisk person 

er bosatt 

o gyldig pass, identitetskort eller lignende dokument utstedt av bemyndiget 

offentlig organ for legitimasjonsformål 
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 kontoavtaler eller annen dokumentasjon på etablering av kontoforhold 

 dokumenter som er innhentet etter hvitvaskingsloven eller annen lovgivning 

 dokumenter som gir fullmakt eller signaturrett, og 

 dokumenter om fast instruks om overføring av midler 

 

En eventuell avkreftelse av at kontohaver er skattemessig bosatt i utlandet/amerikansk 

statsborger, kan ikke gjøres før et slik dokumentsøk er foretatt. 

 

5.4.7 Avkreftelse av at kontohaver er skattepliktig til et land etter at det er funnet 
opplysninger i søket 

 

Når det er gjort funn som tilsier at kontohaver er skattemessig bosatt i et annet 

land/amerikansk statsborger, skal kontoen innrapporteres med disse opplysningene. 

Opplysningspliktige kan også ta kontakt med kontohaver for å innhente dokumentasjon 

på at kontohaver ikke er skattemessig bosatt/amerikansk statsborger i de(t) aktuelle 

land(et). Opplysningspliktige må uansett ta kontakt med kontohaver for å innhente 

utenlandsk identifikasjonsnummer, se avsnitt  5.4.9. 

 

Er kontohaver amerikansk statsborger omfattes det uansett av opplysningsplikten. 

Opplysningene som det søkes etter har ulik styrke som indikasjon på at kontohaver er 

skattemessig bosatt i et land/amerikansk statsborger. Det stilles derfor litt ulike krav til 

dokumentasjon som opplysningspliktige må ha for at kontohaver likevel ikke skal 

innrapporteres som skattemessig bosatt/amerikansk statsborger i det aktuelle landet. 

Nedenfor gis det en oversikt over hvilken dokumentasjon som må foreligge om det er 

gjort ulike funn. 
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Funn Krav til dokumentasjon 

Utenlandsk telefonnummer 

uten at det også er registrert 

et norsk telefonnummer 

 

 egenerklæring som viser at kontohaver ikke er 

skattemessig bosatt/amerikansk statsborger i det 

aktuelle landet, og 

 dokumentbevis som dokumentasjon på at 

kontohaver ikke er bosatt i det aktuelle landet 

 

 

Utenlandsk post- eller 

bostedsadresse (herunder 

utenlandsk postboksadresse 

eller c/o-adresse) 

 

 egenerklæring som viser at kontohaver ikke er 

skattemessig bosatt/amerikansk statsborger i det 

aktuelle landet, og 

 dokumentbevis som dokumentasjon på at 

kontohaver ikke er bosatt i det aktuelle landet 

Fast instruks om overføring 

av midler fra en konto (som 

for alle andre land enn USA 

ikke er en innskuddskonto)  

til en utenlandsk konto 

 egenerklæring som viser at kontohaver ikke er 

skattemessig bosatt/amerikansk statsborger i det 

aktuelle landet, og 

 dokumentbevis som dokumentasjon på at 

kontohaver ikke er bosatt i det aktuelle landet 

Fullmakt eller signaturrett er 

tildelt en person med 

utenlandsk adresse 

 egenerklæring som viser at kontohaver ikke er 

skattemessig bosatt/amerikansk statsborger i det 

aktuelle landet, eller 

 dokumentbevis som dokumentasjon på at 

kontohaver ikke er bosatt i det aktuelle landet 

En instruks om å oppbevare 

post eller en utenlandsk c/o-

adresse, og det ikke er 

registrert en annen adresse 

på kontohaver 

 egenerklæring som viser at kontohaver ikke er 

skattemessig bosatt/amerikansk statsborger i det 

aktuelle landet, eller 

 dokumentbevis som dokumentasjon på at 

kontohaver ikke er bosatt i det aktuelle landet 
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Kundeopplysningene 

utvetydig angir et 

amerikansk fødested 

 en egenerklæring fra kontohaver som viser at 

kontohaver ikke er amerikansk statsborger eller 

skattemessig bosatt i USA, 

 pass eller annen myndighetsutstedt identitetskort 

som viser at kontohaver er statsborger av et annet 

land enn USA, og 

 en kopi av kontohavers bekreftelse av tap av 

amerikansk statsborgerskap, eller en rimelig 

forklaring på at kontohaver ikke har en slik 

bekreftelse. (Kontohaver kan også gi en rimelig 

forklaring på hvorfor han eller hun ikke ble tildelt 

amerikansk statsborgerskap ved fødselen.) 

Gjeldende amerikansk post- 

eller bostedsadresse 

 en egenerklæring fra kontohaver som viser at 

kontohaver ikke er amerikansk statsborger eller 

skattemessig bosatt i USA, og 

 pass eller annet myndighetsutstedt identitetskort 

som viser at kontohaver er statsborger av et annet 

land enn USA. 

Ett eller flere amerikanske 

telefonnumre som eneste 

telefonnummer 

 en egenerklæring fra kontohaver som viser at 

kontohaver ikke er amerikansk statsborger eller 

skattemessig bosatt i USA, og 
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 pass eller annet myndighetsutstedt identitetskort 

som viser at kontohaver er statsborger av et annet 

land enn USA.   

 

 

 

Fast instruks om å overføre 

midler til en amerikansk 

konto 

 en egenerklæring fra kontohaver som viser at 

kontohaver ikke er amerikansk statsborger eller 

skattemessig bosatt i USA, og 

 en bostedsbekreftelse utstedt av 

skattemyndighetene i betalingsmottakers 

bostedsland, pass, eller nasjonalt identitetskort 

mv. som ikke viser at kontohaver er amerikansk. 

En gjeldende fullmakt eller 

signaturrett tildelt en person 

med amerikansk adresse, en 

c/o adresse eller 

oppbevaringsadresse  som 

den eneste adresse 

 en egenerklæring som viser at kontohaver ikke er 

amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i 

USA, eller  

 et dokumentbevis som ikke viser tilknytning til 

USA. 

Ett eller flere amerikanske 

telefonnumre. 

 en egenerklæring som viser at kontohaver ikke er 

amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i 

USA, eller  

 et dokumentbevis som ikke viser tilknytning til 

USA. 
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5.4.8 Unntak fra gjennomgang av kundeopplysninger knyttet til kollektive 

forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og kollektive livrenter 

Er kontohaver medlem av en kollektiv forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi eller en 

kollektiv livrente som er utstedt til en arbeidsgiver eller individuelle ansatte, er det ikke 

påkrevet å innhente egenerklæring fra kontohaver (medlemmet) ved etableringen 

dersom: 

 den kollektive forsikringsavtalen med gjenkjøpsverdi eller den kollektive livrenten 

er utstedt til en arbeidsgiver og dekker 25 eller flere ansatte, 

 de ansatte er berettiget til å motta enhver kontraktsinteresse i tilknytning til sin 

avtale, og til å oppnevne begunstigede i tilfelle arbeidstakers død, og 

 den samlede utbetalingen til en ansatt eller begunstigede ikke overstiger USD 

1 000 000 

 

Forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi anses som kollektive om forsikringsavtalen 

 gir forsikringsdekning bare til fysiske personer med felles arbeidsgiver, 

fagforening eller lignende, og 

 beregner en forsikringspremie for hvert enkelt medlem av den kollektive 

forsikringen (eller hvert medlem av en gruppe medlemmer) uavhengig av det 

enkelte medlems helseopplysninger. Det kan likevel tas hensyn til alder, kjønn 

og røykevaner til medlemmene eller en gruppe medlemmer ved beregning av 

forsikringspremie 

 

Livrenter anses som kollektive livrenter når de er relatert til en felles arbeidsgiver, 

fagforening eller lignende. 
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5.4.9 Innhenting av utenlandsk identifikasjonsnummer fra kontohaver som er 
fysisk person og som har en eksisterende konto 

 

CRS 

For eksisterende konti, skal opplysningspliktige innhente kontohaveres utenlandske 

identifikasjonsnummer og fødselsdato innen utgangen av det andre inntektsår etter at 

opplysningene ble undersøkt. Dersom et land ikke utsteder relevant 

identifikasjonsnummer eller ikke krever at opplysningene skal inneholde 

identifikasjonsnummer, er det ikke påkrevet å innhente kontohavers utenlandske 

identifikasjonsnummer. 

 

Opplysningspliktige må gjøre en rimelig innsats for å innhente utenlandske 

identifikasjonsnumre fra kontohavere og reelle rettighetshavere som har eksisterende 

konti. 

 

Dette innebærer at kontohaver/reell rettighetshaver må kontaktes og bes om å oppgi 

sitt utenlandske identifikasjonsnummer og fødselsdato minst to ganger; en gang årlig i 

løpet av to påfølgende kalenderår. Forsøkene på å innhente opplysningene må være 

reelle, og kan innebære kontakt med kontohaver per brev, ved personlig oppmøte eller 

per telefon, eller undersøkelse av lagrede dokumenter. Det stilles ikke krav om at 

kontoen avsluttes, eller at bruken på annen måte begrenses om kontohaver ikke gir de 

etterspurte opplysningene. 

 

Forsøkene på å innhente utenlandsk identifikasjonsnummer kan gjerne fortsette også 

etter de to årene om det ikke lykkes å innhente opplysningene. 

 

FATCA 

Amerikanske identifikasjonsnumre skal uansett innhentes for inntektsåret 2020 for konti 

gjennomgått etter 5.4.2. Dette innebærer også at det for konti som avsluttes i 2020 og 

senere år, stilles krav om innhenting av amerikanske identifikasjonsnummer.  
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Eventuelle manglende amerikanske identifikasjonsnumre vil generere feilmelding ved 

rapportering, hvor opplysningspliktige må korrigere feilaktige/mangelfulle opplysninger 

innen leveringsfrist. Dersom manglende amerikanske identifikasjonsnumre ikke 

innhentes og rapporteres forut for utveksling, vil amerikanske skattemyndigheter (IRS) 

foreta en konkret vurdering av om manglende amerikanske identifikasjonsnumre 

medfører at opplysningspliktige anses å være i "significant non-compliance" med 

rapporteringskravene. 
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6 Undersøkelse av skatteplikt til andre land når kontohaver 
er en enhet 

6.1 Hvilke kontohavere som er enheter det skal gis opplysninger om 

 

 
 

Illustrasjon av hvilke kontohavere som skal gjennomgås. 
 

6.1.1 Kontohavere som er enheter hjemmehørende i utlandet (med unntak) 

Kontohavere hjemmehørende i utlandet 

Opplysningsplikten omfatter kontohavere som er enheter skattemessig 

hjemmehørende i utlandet. En kontohaver kan regnes som skattemessig 

hjemmehørende i flere land, og opplysningsplikten vil da omfatte hvert av landene.  
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Er en eller flere kontohavere fysiske personer må det gjøres undersøkelser som omtalt 

i kapittel 5. 

 

Er enheten skattemessig hjemmehørende i et annet land enn Norge gjelder 

opplysningsplikten likevel ikke når kontohaver er: 

 en enhet, og enhetens aksjer regelmessig omsettes i et etablert 

verdipapirmarked, eller enheten er nærstående enhet til slik enhet 

 en utenlandsk offentlig enhet, herunder utenlandske ambassader 

 en internasjonal organisasjon 

 en sentralbank  

 en «finansiell institusjon» som omtalt i avsnitt 3.1.1, eller 

 hjemmehørende i USA og er: 

 

o en organisasjon som er unntatt fra amerikansk skatteplikt  

o en amerikansk bank 

o en forvaltningsformue (trust) for fast eiendomsinvestering  

o et regulert investeringsselskap eller en enhet registrert hos det 

amerikanske finanstilsynet (Securities Exchange Commission)  

o et felleslegat  

o en forvaltningsformue (trust) som er fritatt fra amerikansk skatteplikt eller 

er en veldedig forvaltningsformue (trust), eller  

o en registrert verdipapirmegler 

 

Alle unntakene er nærmere omtalt nedenfor. 

 
En enhet som omfattes av opplysningsplikten har status etter CRS som 

rapporteringspliktig person («Reportable Person»). Amerikanske enheter som omfattes 

av opplysningsplikten har status etter FATCA som spesifiserte amerikanske personer 

(«Specified U.S. Persons»). 
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Unntaket for visse børsnoterte selskaper og deres nærstående 

Opplysningsplikten som gjennomfører CRS og FATCA har unntak når kontohaver er et 

selskap, og selskapets aksjer regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked, eller 

selskapet er nærstående enhet til et slikt selskap. 

 

Med et etablert verdipapirmarked menes et marked for handel med verdipapirer som er 

offisielt anerkjent og som overvåkes av offentlig myndighet der markedet er lokalisert, 

og som har hatt en årlig omsetning på over 1 mrd. USD hvert av de tre siste 

kalenderårene før vurderingen gjøres. Har verdipapirmarkedet flere lister hvor aksjer 

kan oppføres og omsettes separat, skal hver liste anses som et eget verdipapirmarked. 

Det innebærer at hovedlisten på Oslo børs vil anses som et etablert verdipapirmarked i 

denne sammenheng.  

 

Aksjer anses i denne sammenheng som regelmessig omsatt om det kontinuerlig 

omsettes et meningsfullt volum aksjer. For hver aksjeklasse er det kontinuerlig en 

meningsfull omsetning av aksjer om det i forrige kalenderår ble omsatt aksjer av 

aksjeklassen i minst 60 handelsdager utenom minsteomsetning, og det totale 

handelsvolumet i løpet av året utgjorde minst 10 prosent av det gjennomsnittlige 

antallet aksjer i aksjeklassen. 

 

En aksjeklasse vil normalt anses å oppfylle kravet til "regelmessig omsatt" for et 

kalenderår om aksjen omsettes i løpet av året på et etablert verdipapirmarked, og blir 

regelmessig omsatt av meglere som sørger for omsetning i aksjen («market maker»). 

En megler anses å sørge for omsetning i en aksje bare dersom megleren regelmessig 

kjøper aksjen fra, og selger aksjen til, uavhengige kunder som ledd i sin ordinære 

forretningsvirksomhet.  
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Unntaket for offentlige enheter 

Opplysningsplikten som gjennomfører CRS og FATCA har unntak når kontohaver er en 

offentlig enhet, herunder utenlandske ambassader.  

 

Offentlige enheter omfatter stater, delstater, regioner, provinser, fylker, kommuner mv., 

samt deres heleide organer/etater og virksomheter. Unntaket gjelder altså de integrerte 

delene av en jurisdiksjon, kontrollerte enheter og politiske underavdelinger.  

 

Den integrerte delen av et land omfatter enhver person, organisasjon, etat/tilsyn, byrå, 

fond eller annen innretning som utgjør en del av landes forvaltning. Overskudd fra den 

offentlige enheten må tilordnes enheten selv, eller landet, uten at noen inntekter 

kommer privatpersoner til gode. Statsoverhoder og andre offisielle personer som 

opptrer privat anses ikke som en integrert del av et land. 

 

Kontrollerte enheter omfatter enheter som formelt er adskilt fra landet (jurisdiksjonen) 

eller på annen måte utgjør en separat juridisk enhet, forutsatt at: 

 

 enheten er heleid og kontrollert av en eller flere offentlige enheter direkte eller 

gjennom en eller flere andre kontrollerte enheter, 

  enhetens overskudd tilordnes enheten selv, eller til en eller flere offentlige 

enheter, uten at noen inntekter kommer privatpersoner til gode, og 

 enhetens aktiva overføres til en eller flere offentlige enheter ved oppløsning 

 

Inntekt regnes ikke for å komme privatpersoner til gode, dersom midler deles ut 

gjennom offentlige programmer som har til hensikt å øke offentlig velferd, eller er 

knyttet til offentlig administrasjon. Inntekt anses likevel å være til fordel for 

privatpersoner hvis inntekten er knyttet til en offentlig enhet som driver en kommersiell 

virksomhet, slik som en kommersiell bankvirksomhet, og tilbyr finansielle tjenester til 

privatpersoner. 



 Side 114 av 155 
 

Unntak for internasjonale organisasjoner 

Opplysningsplikten som gjennomfører CRS og FATCA har unntak når kontohaver er en 

utenlandsk internasjonal organisasjon, dvs. en mellomstatlig eller overstatlig 

organisasjon som: 

 hovedsakelig utgjøres av land 

 har en overenskomst (avtale) om sitt hovedkvarter eller en lignende avtale med 

vertsnasjonen, og 

 ikke har inntekter som kommer privatpersoner til gode 

 

Unntaket for «finansielle institusjoner» 

CRS og FATCA gjør unntak når kontohaver er en utenlandsk «finansiell institusjon». 

Opplysningsplikten gjelder likevel reelle rettighetshavere i utenlandske 

«investeringsenheter» som er hjemmehørende i et land som ikke har tiltrådt CRS, se 

avsnitt 6.2.3. 

 

Kriteriene for at kontohaver skal anses som en «finansiell institusjon» er: 

• Innskuddsinstitusjoner: enheter som mottar innskudd som ledd i ordinær 

bankvirksomhet eller liknende forretningsvirksomhet, samt enheter som yter 

kreditt og som tillater at kunden betaler inn et beløp som overstiger 

utestående uten at dette umiddelbart blir tilbakeført til kunden 

• Forvaringsinstitusjoner: enheter som oppbevarer eller forvalter finansielle 

produkter for andres regning. Dette gjelder likevel ikke når mindre enn 20 

prosent av enhetens inntekter skriver seg fra oppbevaring og forvaltning av 

finansielle aktiva og relaterte finansielle tjenester de tre siste regnskapsår, 

eller den periode enheten har eksistert om det er kortere. Verdipapirkonto i 

verdipapirregister (jf. verdipapirregisterloven § 1-3) som føres av ekstern 

registerfører (jf. verdipapirregisterloven § 6-5 annet ledd) anses for å være 

oppbevart eller forvaltet av registerfører, og ikke av verdipapirregisteret. 



 Side 115 av 155 
 

• Spesifiserte forsikringsforetak: forsikringsforetak, forsikringsforetaks 

eierselskap og andre som utsteder eller er forpliktet til å foreta utbetalinger 

etter en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi, eller til å foreta utbetalinger 

etter en pensjonsavtale, en livrente, eller etter en annen avtale, når 

tidsperioden for utbetalingen er helt eller delvis bestemt under henvisning til 

en eller flere fysiske personers forventede levealder. Andre enn 

forsikringsforetak omfattes bare dersom bruttoinntektene fra forsikring, 

gjenforsikring, pensjonsavtaler og livrenter oversteg 50 prosent av 

bruttoinntektene forrige inntektsår, eller totalverdien av eiendeler knyttet til 

slike avtaler oversteg 50 prosent av totale eiendeler på et tidspunkt forrige 

inntektsår. 

• Investeringsenheter: 

o enheter som har 50 prosent eller mer av sin bruttoinntekt de tre siste 

regnskapsår fra én eller flere av følgende aktiviteter eller operasjoner, 

utøvet i forretningsvirksomhet for eller på vegne av en kunde: 

 omsetning av pengemarkedsinstrumenter (sjekker, veksler, 

banksertifikater, derivater osv.), utenlandsk valuta, børs-, rente- og 

indeksinstrumenter, omsettelige verdipapirer eller 

råvareterminkontrakter, 

 individuell og kollektiv porteføljeforvaltning, eller 

 annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av 

midler eller penger på vegne av andre personer 

o enheter som har inntekter som hovedsakelig kan henføres til investering, 

reinvestering, eller omsetning av finansielle produkter, og som styres, 

forvaltes eller på annen måte ledes av en enhet som oppfyller ett eller 

flere av vilkårene nevnt over 

 

Utenlandske finansielle institusjoner som er hjemmehørende i et land som har tiltrådt 

CRS-avtalen som gjelder Norge, anses som deltakende finansielle institusjoner fra det 

aktuelle landet.  
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Dette gjelder uansett ikke filialer den finansielle institusjonen har etablert i et annet 

land. Filialer av utenlandske finansielle institusjoner som er etablert i et land som har 

tiltrådt CRS-avtalen anses som deltakende finansielle institusjoner i det aktuelle landet. 

For liste over land som har inngått CRS-avtale med Norge, se avsnitt 6.2.3. 

 

6.1.2 Kontohavere som anses som ikke-deltakende finansielle institusjoner som 

definert i FATCA 

Under visse omstendigheter skal det informeres om betalinger til ikke-deltakende 

finansielle institusjoner, se kapittel 9. En ikke-deltakende finansiell institusjon er en 

finansiell institusjon som ikke anses å overholde FATCA av amerikanske 

skattemyndigheter. Hvilke enheter som anses som finansielle institusjoner følger av 

amerikansk intern rett, jf. FATCA-avtalen art. 1 punkt 1 bokstav r).  

 

Ikke-deltakende finansielle institusjoner omfatter: 

 finansielle institusjoner hjemmehørende i land som ikke har inngått en FATCA-

avtale med USA, og som ikke har inngått en FFI agreement med amerikanske 

skattemyndigheter 

 finansielle institusjoner hjemmehørende i land som har inngått en FATCA-avtale 

med USA, dersom amerikanske skattemyndigheter mener at de ikke overholder 

vilkårene i avtalen, jf. art. 5 punkt 2 og art. 4  

 

Amerikanske skattemyndigheter har på sine hjemmesider en oversikt over: 

 hvilke land og områder som har inngått avtaler om gjennomføring av FATCA 

 alle finansielle institusjoner som er registrert og som har blitt tildelt et GIIN-

nummer  
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Amerikanske skattemyndigheter vil ikke utarbeide en liste over ikke-deltakende 

finansielle institusjoner som er hjemmehørende i land som har inngått en FATCA-

avtale med USA. Amerikanske skattemyndigheter vil imidlertid stryke disse enhetene 

fra listen over finansielle institusjoner som har blitt tildelt et GIIN. 

 

Opplysningspliktige har enkelte særskilte plikter knyttet til betalinger som gjøres til ikke-

deltakende finansielle institusjoner, jf. FATCA-avtalen art. 4 punkt 1 bokstav d og e. 

 

6.1.3 Konti med flere kontohavere 

 

Når en konto har flere kontohavere, skal hele saldoen eller verdien av kontoen 

tilskrives hver av kontohaverne ved beregningen av om beløpsgrensene for 

gjennomgang av kontoen er overskredet. Dette gjelder også ved sammenlegging av 

kontoverdi for flere konti, og når det skal gis opplysninger om kontoen.  

 

Eksempel 

Dersom en konto med verdi på USD 100 000 er eid i fellesskap av to kontohavere 

og en av disse er en amerikansk person, skal hele beløpet tilskrives denne 

personen ved gjennomgang av kontoen, og når det skal gis opplysninger om 

kontoen. Er begge kontohaverne amerikanske personer, skal verdien USD 100 000 

gis for begge kontohaverne. 

 

6.1.4 Beløpsgrense ved undersøkelse av konti 

 

Det er enkelte beløpsgrenser ved undersøkelse av hvor kontohavere og reelle 

rettighetshavere som har eksisterende konti er skattepliktige.  

Beløpsgrensene er relevante både for eksisterende konti det ikke er påkrevet å 

undersøke, og for grundigere undersøkelser som kreves av konti med høye verdier. 

Beløpsgrensene er også relevante for oppfølging av eksisterende konti, og om det 
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etableres nye kontoforhold som bygger på de undersøkelsene som er foretatt av 

eksisterende konti. Har kontohaver flere konti hos den opplysningspliktige eller 

nærstående, er det kontohavers totale verdi/saldo som må legges til grunn i 

vurderingen. 

 

Opplysningspliktige skal, ved beregning av kontosaldo eller verdi ved gjennomgang av 

konti, summere saldo og verdi på alle konti med positiv verdi som kontohaver har i den 

finansielle institusjonen og nærstående enheter. Som hovedregel behøver dette likevel 

bare gjøres i den utstrekning datasystemer knytter flere konti sammen med et 

dataelement, for eksempel kundens identifikasjonsnummer, og muliggjør summering av 

kontosaldo. Gjøres summeringen som et ledd i å undersøke om en konto opprettet 1. 

januar 2016 eller senere kan anses som en eksisterende konto, jf. § 7-3-28, skal 

summeringen gjøres selv om det ikke finnes datasystemer som knytter flere konti 

sammen. Likeledes om summeringen gjøres som ledd i en vurdering av om vilkårene 

for å anse en konto som en kvalifisert kredittkortkonto er oppfylt, jf. § 7-3-9 annet ledd 

bokstav f.  Har en konto flere kontohavere, skal hele saldoen eller verdien tas med i 

beregningen av om beløpsgrensene som gjelder for undersøkelsene er overskredet. 

 

6.2 Hvilke reelle rettighetshavere det skal gis opplysninger om  

 
6.2.1 Reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt i andre land omfattes 

av opplysningsplikten  

 

Opplysningsplikten omfatter reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt i 

utlandet, og reelle rettighetshavere som er amerikanske statsborgere. En reell 

rettighetshaver kan være skattemessig bosatt i flere land, og opplysningsplikten vil da 

gjelde for hvert av de aktuelle landene. 

 



 Side 119 av 155 
 

 

 

Opplysningsplikten omfatter også amerikanske statsborgere uavhengig av hvor de er 

bosatt. Bakgrunnen for at opplysningsplikten omfatter amerikanske statsborgere er at 

de er skattepliktige til USA på grunnlag av sitt statsborgerskap. Opplysningsplikten 

gjelder også om en amerikansk statsborger er skattemessig bosatt i Norge og er norsk 

statsborger, eller statsborger/skattemessig bosatt i et annet land. 

 

Det er ikke relevant for opplysningsplikten om kontohaver er statsborger av et annet 

land enn USA. 

 

Norske reelle rettighetshavere er unntatt fra opplysningsplikten for inntektsårene 2016 

og 2017. Fra 1. januar 2018 må det også registreres opplysninger om reelle 

rettighetshavere som er skattemessig bosatt i Norge, ved etablering av kontoforhold og 

ved endringer/nye opplysninger. Opplysningene skal innrapporteres til Skatteetaten fra 

og med inntektsåret 2018. Det stilles ikke krav til en samlet gjennomgang av 

eksisterende konti for å registrere opplysninger om reelle rettighetshavere er 

skattemessig bosatt i Norge. 
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6.2.2 I hvilke enheter utenlandske reelle rettighetshavere skal identifiseres 

For å finne ut i hvilke enheter det skal undersøkes hvor reelle rettighetshavere er 

skattemessig bosatt, må det foretas det en utsiling der alle unntakene anvendes inntil 

man står igjen med gruppen aktuelle enheter. Unntakene er omtalt nedenfor. 
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Vær oppmerksom på at unntakene er noe ulike i forhold til plikten til å undersøke om 

reelle rettighetshavere er skattepliktige til USA, og om de er skattepliktige til andre land. 

Kontohavers status som aktiv/passiv i CRS og FATCA er omtalt nedenfor. 

 

Oppfyller kontohaver kriteriene for å anses som en «finansiell institusjon» som omtalt i 

avsnitt 3.1.1, skal det undersøkes hvor reelle rettighetshavere er skattepliktige bare i 

den utstrekning det følger av avsnitt 6.2.3.  

 

Unntak fra plikten til å identifisere reelle rettighetshavere 

Det skal ikke undersøkes hvor reelle rettighetshavere er skattepliktige når  

 mindre enn 50 prosent av virksomhetens bruttoinntekt i foregående inntektsår 

var passiv inntekt og mindre enn 50 pst. av virksomhetens aktiva i foregående 

inntektsår var passive aktiva (se omtale nedenfor)  

 selskapets aksjer omsettes jevnlig i et etablert verdipapirmarked eller selskapet 

er nærstående enhet til slikt selskap  

 kontohaver er en offentlig enhet, internasjonal organisasjon eller sentralbank 

eller er heleid organ eller virksomhet (se omtale under avsnitt 6.1.1)   

 virksomheten består i det vesentligste 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 (se omtale nedenfor) 

 virksomheten er under oppstart og investerer kapital i aktiva de første 24 

måneder for å drive annen virksomhet enn som finansiell institusjon  

 virksomheten er i ferd med å avvikle eller omorganisere sine aktiva når den ikke 

har drevet forretningsvirksomhet som finansiell institusjon de siste fem år, og 

ikke skal drive slik virksomhet  

 virksomheten driver hovedsakelig med finansierings- og sikringstransaksjoner 

med eller for nærstående enheter som ikke er finansielle institusjoner,  
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og yter ikke finansierings- eller sikringstjenester overfor noen enhet som ikke er 

en nærstående enhet, forutsatt at gruppen bestående av alle slike nærstående 

enheter hovedsakelig driver en annen forretningsvirksomhet enn virksomhet 

som finansiell institusjon (se nedenfor)  

 kontohaver oppfyller samtlige vilkår slik at den 

o er organisert som en stiftelse (eller lignende) der kontohaver er 

hjemmehørende for rent religiøse, veldedige, vitenskapelige, artistiske, 

kulturelle formål eller utdanningsformål  

o er regulert og fritatt fra inntektsskatt etter lovgivningen i det land den er 

hjemmehørende 

o ikke har andelseiere eller medlemmer som har eiendomsrett eller interesse i 

form av begunstigelse i kontohavers inntekter eller eiendeler   

o er underlagt lovgivning eller det følger av stiftelsesdokumentene at uttak fra 

virksomheten ikke kan gjøres til annet enn formålet, samt til rimelig betaling 

for mottatte tjenester og kjøp av eiendeler til markedspris  

o ved avvikling skal alle eiendeler i henhold til lovgivning eller 

stiftelsesdokumentene tilfalle en annen allmennyttig organisasjon eller 

offentlige myndigheter. 

 

Oppfyller kontohaver disse vilkårene og er en næringsorganisasjon, 

profesjonsorganisasjon, handelskammer, arbeidstakerorganisasjon, landbruks- eller 

hagebruksforening, eller organisasjon som utelukkende arbeider for å forbedre 

lokalsamfunnet eller sosial velferd, er det bare påkrevet å undersøke om reelle 

rettighetshavere er skattepliktige til USA. Det er ikke påkrevet å undersøke om reelle 

rettighetshavere er skattemessig bosatt i andre land. 

 

Det skal ikke gis opplysninger om reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt i 

USA/amerikanske statsborgere når kontohaver er:  
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 hjemmehørende i USA 

 opprettet i et amerikansk territorium og alle eierne av betalingsmottaker er reelt 

bosatt i vedkommende amerikanske territorium  

 en ikke-amerikansk styresmakt, en styresmakt på et amerikansk territorium, en 

internasjonal organisasjon, en ikke-amerikansk sentralbank eller en enhet som 

er heleid av en eller flere av de forannevnte 

 

Som passive inntekter/aktiva regnes 

 dividender /utbytte og lignende utbetalinger 

 renteinntekter 

 leieinntekter og royalties, unntatt leieinntekter og royalties fra aktiv virksomhet 

helt eller delvis utøvet av virksomhetens ansatte 

 livrenter 

 nettogevinster ved salg eller bytte av finansielle produkter som gir opphav til 

passive inntekter tilsvarende inntektene nevnt over 

 nettogevinster fra transaksjoner i finansielle produkter (herunder futures, 

forwards, opsjoner og lignende transaksjoner)  

 netto valutagevinster 

 nettoinntekter fra finansielle instrumenter som gir betaling av beløp fra en part til 

en annen ved gitte intervaller, beregnet på grunnlag av en nærmere angitt 

indeks på en pålydende verdi i bytte for spesifisert vederlag, eller et løfte om å 

betale tilsvarende beløp (swap) 

 beløp mottatt fra forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi 

 

Når en virksomhet regelmessig yter investeringstjenester og tilknyttede tjenester, skal 

ikke inntekter knyttet til slik virksomhet regnes som passiv inntekt. Eiendelenes verdi 

skal vurderes til markedsverdi eller bokført verdi i henhold til virksomhetens balanse. 
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Når en virksomhet består i det vesentligste av å yte finansielle tjenester til ett eller flere 

datterselskaper som ikke driver virksomhet som finansiell institusjon, stilles det krav om 

at minst 80 prosent av virksomheten er slik virksomhet. Dersom selskapets forvaltning 

av eierskap eller finansielle tjenester utgjør mindre enn 80 prosent av virksomheten, 

men selskapet har også annen aktiv inntekt (dvs. inntekt som ikke er passiv) vil 

virksomheten anses som aktiv dersom den aktive delen av virksomheten totalt sett 

utgjør minst 80 prosent av virksomheten. For å avgjøre om annen virksomhet enn 

forvaltning av eierskap eller finansielle tjenester som ytes til nærstående enheter anses 

som aktiv, er det avgjørende om mindre enn 50 prosent av virksomhetens 

inntekt/aktiva er passiv. Kravet om 80 prosent av virksomheten gjelder også når 

virksomheten både holder aksjer og yter finansielle tjenester til ett eller flere 

datterselskaper. Et selskap anses som datterselskap når virksomheten eier aksjer 

direkte eller indirekte i selskapet. 

 

Enheter som oppfyller vilkårene over for å anses som aktive, har status som aktiv NFE 

(«active NFE») i CRS, og aktiv NFFE («active NFFE») i FATCA. Enheter som anses 

som passive, har status som passiv NFE («passive NFE») i CRS, og passiv NFFE 

(«passive NFFE») i FATCA. NFE er forkortelse for Non-Financial Entity, mens NFFE er 

forkortelse for Non-Financial Foreign Entity. 

 

6.2.3 Reelle rettighetshavere i visse «investeringsenheter» hjemmehørende i 

land som ikke har tiltrådt CRS 

Opplysningsplikten omfatter reelle rettighetshavere i «investeringsenheter type 2» 

hjemmehørende i land som ikke har tiltrådt CRS. Opplysningsplikten gjelder ikke reelle 

rettighetshavere skattemessig bosatt i USA. For mer om investeringsenheter, se avsnitt 

3.1.6 til 3.2. 

 

Opplysningsplikten retter seg særlig mot utenlandske truster (forvaltningsformuer) og 

andre innretninger som ikke rapporterer CRS-opplysninger til skattemyndighetene i sitt 

hjemland, fordi landet ikke har tiltrådt CRS.  
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Land som har tiltrådt CRS («partnerjurisdiksjoner») 

Det skal ikke gis opplysninger om reelle rettighetshavere i visse «investeringsenheter» 

når kontohaver er hjemmehørende i et land som har tiltrådt CRS. Følgende land anses 

å ha tiltrådt en avtale med Norge som gjennomfører CRS: 

  

Albania, Andorra, Anguilla, Antigua og Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, 

Barbados, Belgia, Belize, Bermuda, Brasil, British Virgin Islands, Bulgaria, 

Canada, Cayman Islands, Chile, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Curacao, 

Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Færøyene, Ghana, Gibraltar, Grenada, 

Grønland, Guernsey, Hellas, India, Indonesia, Irland, Island, Isle of Man, Israel, 

Italia, Japan, Jersey, Kina, Korea, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, 

Litauen, Luxembourg, Malaysia, Malta, Marshalløyene, Mauritius, Mexico, 

Monaco, Montserrat, Nauru, Nederland, New Zealand, Niue, Polen, Portugal, 

Qatar, Romania, Russland, St. Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saudi-Arabia, St. 

Vincent og Grenadinene, Samoa, San Marino, Seychellene, Singapore, St. 

Maarten, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Turks 

& Caicos Islands, Tyrkia, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, Uruguay og Østerrike. 

 

Se OECDs nettsider for oppdatert liste. 

 

Hvilke enheter som fyller kriteriene for å anses som «investeringsenhet type 2» 

Opplysningsplikten for reelle rettighetshavere gjelder når kontohaver er enheter som 

har bruttoinntekter som primært kan henføres til investering, reinvestering eller handel 

med finansielle aktiva og er under forvaltning, styring eller ledelse av en «finansiell 

institusjon».  

 

Dette er alternativ 2 i definisjonen av investeringsenhet, men slike enheter har status 

som «passiv NFE» i CRS. Status som «finansiell institusjon»/ «investeringsenhet» i 

CRS forutsetter at CRS er gjennomført i nasjonal lovgivning der enheter er 

hjemmehørende. For mer om «passiv NFE», se avsnitt 6.2.2.  
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6.3 Undersøkelse av om kontohaver/reell rettighetshaver er 
skattepliktig til andre land ved etablering av kontoforhold for 
enheter  

6.3.1 Innledning 

Opplysningspliktige skal innhente en egenerklæring fra kontohaver/reell rettighetshaver 

som viser hvor kontohaver og reelle rettighetshavere er skattepliktige som omtalt i 

avsnitt 6.1 og 6.2. Kontoforholdet kan ikke opprettes før egenerklæringen er innhentet 

fra kontohaver/ reell rettighetshaver. Dersom kontohaver ikke vil avgi egenerklæring, 

skal opplysningspliktige ikke etablere kontoforholdet for kontohaver. 

 

 
 

Illustrasjon av gjennomgang av enhetskonti. Gjennomgangen av eksisterende konti (kolonne 1 og 2 fra 

venstre) behandles i avsnitt 6.5. 

 

Opplysningspliktige må foreta en vurdering av påliteligheten av opplysningene som er 

gitt i egenerklæringen. Se nærmere om dette i avsnitt 6.3.3. Vurderingen kan foretas 

etter at kontoforholdet er etablert.  
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Er kontoforhold opprettet, men det viser seg etterpå at kontohaver har gitt feilaktige 

eller utilstrekkelige opplysninger ved etableringen av kontoforholdet, skal kontoen 

avsluttes om egenerklæring og eventuell annen nødvendig dokumentasjon ikke er 

innhentet og undersøkt innen 90 dager fra kontoen ble opprettet. 

 

Er kontohaver skattemessig hjemmehørende i et annet land, skal det gis CRS/FATCA-

opplysninger om kontoforholdet med mindre opplysningspliktig ut fra egenerklæring 

eller offentlig tilgjengelige opplysninger rimeligvis konkluderer med at kontohaver er 

omfattet av et av unntakene omtalt i avsnitt 6.1.1. 

 

Er reell rettighetshaver skattemessig bosatt i et annet land eller amerikansk 

statsborger, skal det gis CRS/FATCA-opplysninger om kontoforholdet. 

 

6.3.2 Krav til innhold i en egenerklæring 

Opplysningspliktige skal innhente egenerklæring fra kontohaver/reell rettighetshaver 

som viser hvor kontohaver og reelle rettighetshavere er skattepliktige. 

Opplysningspliktige må også sørge for å innhente opplysninger/egenerklæring om 

kontohaver som er nødvendige for å avgjøre om det skal innhentes egenerklæring om 

hvor reelle rettighetshavere er skattepliktige, og om kontohaver er ikke-deltakende 

finansiell institusjon som definert i FATCA. Opplysningene kan innhentes på den 

opplysningspliktiges egne skjema, og i den form den enkelte opplysningspliktige ser 

som hensiktsmessig. 

 

Det skal legges til grunn at reelle rettighetshavere er de personer som er identifisert 

etter hvitvaskingsloven. Reelle rettighetshavere er definert i hvitvaskingsloven § 2 

bokstav e og § 14. 

 

Egenerklæring om reelle rettighetshaveres skattemessige bosted/amerikansk 

statsborgerskap kan innhentes fra kontohaver, eller fra den enkelte reelle 
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rettighetshaver. Egenerklæringen skal også forplikte kontohaver/reell rettighetshaver til 

å ta kontakt med den opplysningspliktige og gi opplysninger ved endringer. 

 

Egenerklæring om hvor kontohaver er skattemessig hjemmehørende 

Det skal alltid innhentes egenerklæring om hvor kontohaver er (skattemessig) 

hjemmehørende. Egenerklæringen fra kontohaver skal være signert eller bekreftet av 

person med signaturrett eller fullmakt, datert og inneholde opplysninger om: 

 

 kontohavers navn 

 kontohavers adresse 

 land hvor kontohaver er (skattemessig) hjemmehørende  

 utenlandsk identifikasjonsnummer med angivelse av utstederland når 

kontohaver er (skattemessig) hjemmehørende i utlandet 

 

En enhet som ikke er skattemessig hjemmehørende i noe land, skal regnes som 

hjemmehørende på stedet der hovedkontorets adresse ligger. Stater, regionale og 

lokale forvaltningsmyndigheter regnes som hjemmehørende i det aktuelle landet. 

Forvaltningsformuer ("truster") regnes som hjemmehørende der forvalter ("trustee") er 

hjemmehørende, med mindre forvaltningsformuen er skattemessig hjemmehørende i et 

annet land. 

 

Egenerklæringen bør også inneholde opplysninger om kontohaver er unntatt fra 

opplysningsplikten, se avsnitt 6.1.1.  

 

Egenerklæring om kontohaver er ikke-deltakende finansiell institusjon som 

definert i FATCA 

Når opplysningspliktige ikke kan fastslå med rimelig sikkerhet at kontohaver er en 

deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA, eller regnes som aktiv som 

omtalt i avsnitt 6.2.2, er det nødvendig å innhente en egenerklæring fra kontohaver 
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som viser om kontohaver er ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA. 

Det innebærer at dersom en kontohaver kan være en finansiell institusjon, må 

opplysningspliktige innhente en slik egenerklæring med mindre kontohaver er registrert 

med globalt identifikasjonsnummer (GIIN) hos amerikanske skattemyndigheter. 

 

I hvilke tilfeller skal det innhentes egenerklæring om hvor reelle rettighetshavere 

er skattemessig bosatt/amerikanske statsborgere 

Opplysningspliktige skal innhente egenerklæring fra kontohaver eller den enkelte reelle 

rettighetshaver som viser hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt, og om 

reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere, når kontohaver regnes som 

 passiv, se avsnitt 6.2.2 

 «investeringsenhet type 2», med mindre kontohaver er hjemmehørende i et land 

som har tiltrådt CRS, se avsnitt 6.2.3 

 

Opplysningspliktige må innhente egenerklæring som viser om kontohavers status i 

CRS og FATCA er aktiv/passiv/finansiell institusjon, med mindre opplysningspliktig ut 

fra egne eller offentlig tilgjengelige opplysninger rimeligvis kan konkludere med at 

kontohaver regnes som  

 aktiv, se avsnitt 6.2.2 

 finansiell institusjon som ikke er en «investeringsenhet type 2» hjemmehørende i 

et land som har tiltrådt CRS, se avsnitt 6.2.3  

 

 

Egenerklæring om hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/om reelle 

rettighetshavere er amerikanske statsborgere 

Egenerklæring om skatteplikt for reelle rettighetshavere skal inneholde: 

 reelle rettighetshaveres navn 

 reelle rettighetshaveres adresse 

 reelle rettighetshaveres fødselsdato 
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 reelle rettighetshaveres fødsels-/D-nummer  

 opplysninger om land hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt 

 opplysninger om reelle rettighetshavere er/ikke er amerikanske statsborgere 

 utenlandsk identifikasjonsnummer med angivelse av utstederland når reelle 

rettighetshavere er skattemessig bosatt i utlandet, eller er amerikanske 

statsborgere 

 

6.3.3 Opplysningspliktige må vurdere påliteligheten av opplysninger gitt i 

egenerklæringen 

Opplysningspliktige skal, etter at egenerklæringen er innhentet, vurdere om 

opplysningene kontohaver har gitt i egenerklæringen er pålitelige ut fra andre 

opplysninger som innhentes ved kontoopprettelsen, herunder etter hvitvaskingsloven 

(AML/KYC).  

 

Vurderingen kan foretas etter at kontoen er opprettet. Er det noe som tilsier at 

opplysningene gitt i egenerklæringen ikke er pålitelige, skal det innhentes en ny 

egenerklæring eller en rimelig forklaring/dokumentasjon fra kontohaver på hvorfor 

opplysningene gitt i egenerklæringen er korrekte. Er konto opprettet, men det viser seg 

at det er gitt feilaktige eller utilstrekkelige opplysninger ved kontoopprettelsen, skal 

kontoen avsluttes om egenerklæring og annen nødvendig dokumentasjon ikke er 

innhentet og gjennomgått innen 90 dager fra kontoen ble opprettet. 

 

 

En egenerklæring vil for eksempel regnes som upålitelig om kontohavers adresse 

ligger i en annen jurisdiksjon enn jurisdiksjonen hvor kontohaver oppgir å være 

skattemessig bosatt, eller om det ved opprettelsen er oppgitt en adresse i en annen 

jurisdiksjon enn adressen som er oppgitt for hvitvaskingsformål. 
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6.3.4 Unntak fra plikten til å innhente egenerklæring fra kontohaver når slik 
egenerklæring allerede er innhentet 

 

Har en kontohaver som oppretter en konto hos den opplysningspliktige allerede en 

konto hos den opplysningspliktige (eller nærstående), kan en egenerklæring som 

allerede er innhentet fra kontohaver legges til grunn som dokumentasjon også for den 

nye kontoen. 

 

6.3.5 Unntak fra plikten til å innhente egenerklæring fra kontohaver som har en 
eller flere konti opprettet før 1. januar 2016 

 

Det er ikke nødvendig å innhente egenerklæring fra kontohaver om skatteplikt til andre 

land før opprettelse av en konto om: 

 kontohaver allerede eier eller råder over en konto opprettet før 1. januar 2016 

hos den opplysningspliktige eller hos en nærstående i Norge, 

 opplysningspliktige summerer verdien av den nye kontoen og de eksisterende 

konti, og dersom det foreligger endringer eller nye relevante opplysninger for én 

konto, vil det gjelde for samtlige konti som sees i sammenheng, 

 det ikke er påkrevet å gjennomføre ny kundekontroll ved opprettelse av kontoen 

etter lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv, 

og  

 opprettelse av kontoen ikke medfører at opplysningspliktige må innhente nye 

kundeopplysninger 

Dette gjelder likevel ikke dersom den opplysningspliktige vet eller bør vite, at   

opplysningene gitt i en eksisterende egenerklæring eller opplysningene som er lagt til 

grunn i annen dokumentasjon, er uriktige eller upålitelige. 
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6.4 Ny undersøkelse ved endringer og nye relevante opplysninger 
når kontohaver er en enhet 

6.4.1 Innledning 

Dette kapitlet omhandler oppfølging av endringer og nye relevante opplysninger som 

tilsier at kontohaver/reell rettighetshaver er skattemessig 

hjemmehørende/bosatt/amerikansk statsborger i et annet land enn de opplysningene 

som er registrert av opplysningspliktige, eller at kontohaver er ikke-deltakende finansiell 

institusjon som definert i FATCA. Det samme gjelder endringer som har betydning for 

om det skal gis opplysninger om reelle rettighetshaveres skattemessig 

bosted/amerikansk statsborger. 

 

Endringer og relevante nye opplysninger skal følges opp uavhengig av når 

kontoforholdet ble etablert. Oppfølging av endringer og nye opplysninger er omtalt i 

avsnitt 6.4.3. Er det endringer i en kontohavers/reell rettighetshavers skattemessige 

hjemmehørende/bosted/amerikansk statsborgerskap, må utenlandske 

identifikasjonsnummer innhentes, se avsnitt 6.4.6. 

6.4.2 Hva regnes som endringer og nye opplysninger 

Endringer og nye opplysninger er relevante om de kan ha betydning for hvor 

kontohaver/reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt enn de 

opplysningene som er registrert av opplysningspliktige, om kontohaver/ reell 

rettighetshaver er amerikansk statsborger eller at kontohaver er ikke-deltakende 

finansiell institusjon som definert i FATCA.  

 

Endringer og nye relevante opplysninger gjelder både når endringene fører til at den 

opplysningspliktige får nye opplysninger, eller opplysningene på annen måte er i 

motstrid med registrerte opplysninger. Endringer omfatter også endringer av 

kontohavere/reelle rettighetshavere på en av kontohavers konti, andre endringer eller 
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opplysninger om en annen konto som er tilknyttet kontoen dersom endringene har 

betydning for kontohavers skattemessige bosted/amerikansk statsborgerskap. Det 

regnes ikke som en relevant opplysning at kontohaver får en ny adresse innenfor 

samme land. 

 

6.4.3 Oppfølging av endringer og nye relevante opplysninger 

Foreligger det endringer eller nye relevante opplysninger som gjør at 

opplysningspliktige vet, eller burde vite, at egenerklæring eller annen dokumentasjon 

som er lagt til grunn ved undersøkelsen av kontohavers/reell rettighetshavers 

skatteplikt er uriktige eller upålitelige, må det foretas nye undersøkelser.  

 

Fristen for å innhente ny egenerklæring og dokumentbevis fra kontohaver er det siste 

tidspunktet av utgangen av inntektsåret og 90 dager. Fristen regnes fra endringen eller 

de nye opplysningene ble kjent for den opplysningspliktige. 

 

Opplysningspliktige må da innhente en ny egenerklæring som viser hvor kontohaver er 

skattemessig hjemmehørende og om kontohaver er ikke-deltakende finansiell 

institusjon. Det kan i stedet innhentes en forklaring og dokumentasjon som viser at det 

er gitt korrekte opplysninger i innhentet egenerklæringen eller dokumentasjon. 

Dokumentasjonen må oppbevares som beskrevet i kapittel 7. Dersom 

opplysningspliktig ikke kan innhente en bekreftelse av gyldigheten til den opprinnelige 

egenerklæringen/dokumentasjonen eller ny egenerklæring,  

 

skal den opplysningspliktige anse kontohaver som skattemessig hjemmehørende både 

i de(t) landet hvor kontohaver oppga i den opprinnelige egenerklæringen og i de(t) 

landet hvor de nye opplysningene tilsier at kontohaver kan være skattemessig 

hjemmehørende. 



 Side 134 av 155 
 

Videre må det fastslås om det er nødvendig å undersøke hvor reelle rettighetshavere 

er skattepliktige. Opplysningspliktige må innhente tilleggsdokumentasjon eller 

egenerklæring som viser om kontohavers status i CRS og FATCA er 

aktiv/passiv/finansiell institusjon som omtalt i  avsnitt 6.2.2 og 6.2.3. Dersom 

opplysningspliktig ikke kan fastslå kontohavers status, må det legges til grunn at 

kontohaver regnes som passiv slik at det også må innhentes opplysninger om reelle 

rettighetshavere er skattemessig bosatt/amerikanske statsborgere. 

 

For å undersøke hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt, og om de er 

amerikanske statsborgere, skal det innhentes egenerklæring fra kontohaver/reell 

rettighetshaver som viser hvor reelle rettighetshavere er skattepliktige. Det kan i stedet 

innhentes en forklaring og dokumentasjon som viser at det er gitt korrekte opplysninger 

i innhentet egenerklæring eller dokumentasjon. Dokumentasjonen må oppbevares som 

beskrevet i kapittel 7. Dersom opplysningspliktig ikke kan innhente en bekreftelse av 

gyldigheten til den opprinnelige egenerklæringen/dokumentasjonen eller ny 

egenerklæring, skal den opplysningspliktige gjøre søk i elektroniske opplysninger som 

omtalt i avsnitt 5.4.5, for å fastslå hvor reell rettighetshaver er skattemessig 

bosatt/amerikansk statsborger.  

 

Opplysningspliktige må ha rutiner for å identifisere endringer og fange opp nye 

relevante opplysninger. For reelle rettighetshavere vil relevante nye opplysninger 

omfatte opplysningene som er omtalt i avsnitt 5.4.5.  

I tillegg har kontohaver plikt til å ta kontakt med den opplysningspliktige og gi 

opplysninger ved endringer som påvirker innholdet i egenerklæringen. Dette skal det 

opplyses om i egenerklæringen. For mer informasjon om kravene som stilles ved 

innhenting av egenerklæringer, se avsnitt 5.2 for personer og avsnitt 6.3 for enheter. 

 



 Side 135 av 155 
 

Er konto opprettet, men det viser seg at det er gitt feilaktige eller utilstrekkelige 

opplysninger ved kontoopprettelsen, skal kontoen avsluttes om det ikke kan innhentes 

ny gyldig egenerklæring i løpet av 90 dager. 

 

6.4.4 Undersøkelse første gang saldo/verdi overstiger USD 250 000 på konti 

opprettet før 1. januar 2016 

Det er ikke påkrevet å gjennomgå eksisterende enhetskonti hvor saldo eller verdi per 

30. juni 2014 /31.12.2015 er USD 250 000 eller mindre. Dersom saldo eller verdi i et 

senere år overstiger USD 250 000 ved årets slutt, skal kontoen gjennomgås etter 

prosedyren for gjennomgang av enhetskonti innen 12 måneder. Det er altså saldo eller 

verdi ved inntektsårets slutt som er avgjørende for om beløpsgrensen er overtrådt. Ved 

beregning av saldo eller verdi på en konto skal alle kontohavers konti med positiv saldo 

hos opplysningspliktige legges sammen, se avsnitt 5.1.3. Om en kontohaver 

manipulerer saldo ved inntektsårets slutt for å unngå rapporteringsplikt, vil dette kunne 

rammes av omgåelsesbestemmelsen i skatteforvaltningsloven § 7-3 nr. 4. Etter samme 

bestemmelse er opplysningspliktig pålagt å undersøke eventuelle mistanker om forsøk 

på å unngå at en eller flere konti blir rapport til skattemyndighetene i  kontohavers/reell 

rettighetshavers hjemland.  

 

Har opplysningspliktig gjennomgått kontoopplysningene før kontoen oversteg USD 250 

000, er det ikke nødvendig med en ny gjennomgang. 

 

6.4.5 Undersøkelse første gang saldo/verdi overstiger USD 1 000 000 på konti 

opprettet før 1. januar 2016 

Overstiger konto med kontohaver som en enhet USD 1 000 000 ved utgangen av et 

inntektsår, må det foretas nye undersøkelser. Ved undersøkelsene av hvor reelle 

rettighetshavere er skattemessig bosatt og om de er amerikanske statsborgere må det 

innhentes egenerklæring fra kontohaver/reell rettighetshaver.  
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Har opplysningspliktig gjennomgått kontoopplysningene før kontoen oversteg USD 1 

000 000 og det er innhentet egenerklæring om hvor reelle rettighetshavere er 

skattemessig bosatt/amerikanske statsborgere, er det ikke nødvendig med en ny 

gjennomgang. 

 

6.4.6 Innhenting av utenlandsk identifikasjonsnummer fra en enhet/reell 

rettighetshaver ved endringer 

Opplysningspliktige skal innhente utenlandsk identifikasjonsnummer når kontohaver 

eller reell rettighetshaver er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i utlandet, eller 

er amerikansk statsborger. Dette betyr at opplysningspliktig skal be kontohaver eller 

reell rettighetshaver oppgi sitt identifikasjonsnummer, dersom slikt 

identifikasjonsnummer utstedes i det aktuelle landet. Det er ikke nødvendig å innhente 

utenlandsk identifikasjonsnummer dersom det ikke er påkrevet etter lovgivningen i det 

aktuelle landet. 

 

Opplysningspliktige har ikke plikt til å kontakte utenlandske skattemyndigheter. OECD 

har laget en nettportal som beskriver de ulike lands identifikasjonsnumre og regler for 

skattemessig bosted. Lenker er lagt er ut på skatteetaten.no/crs-fatca under "Relevante 

lenker". 

 

CRS 

For eksisterende konti, skal opplysningspliktige innhente kontohaveres og reelle 

rettighetshaveres utenlandske identifikasjonsnummer og fødselsdato innen utgangen 

av det andre inntektsår etter at kontoen ble gjennomgått.  

  

Opplysningspliktige må gjøre en rimelig innsats for å innhente utenlandske 

identifikasjonsnumre fra kontohavere og reelle rettighetshavere som har eksisterende 

konti.  



 Side 137 av 155 
 

 

Dette innebærer at kontohaver/reell rettighetshaver må kontaktes og bes om å oppgi 

sitt utenlandske identifikasjonsnummer og fødselsdato minst to ganger; en gang årlig i 

løpet av to forskjellige kalenderår. Forsøkene på å innhente opplysningene må være 

reelle, og kan innebære kontakt med kontohaver per brev, ved personlig oppmøte eller 

per telefon, eller undersøkelse av lagrede dokumenter. Det stilles ikke krav om at 

kontoen avsluttes eller at bruken på annen måte begrenses om kontohaver ikke gir de 

etterspurte opplysningene. Forsøkene på å innhente opplysningene kan fortsette også 

etter de to årene om det ikke lykkes å innhente opplysningene. 

 

FATCA 

For eksisterende konti, skal opplysningspliktig innhente kontohavers og reelle 

rettighetshavers amerikanske identifikasjonsnummer og fødselsdato fra og med 

inntektsåret 2020 for konti som er gjennomgåtte etter 5.4.2.  Dette innebærer også at 

det for konti som avsluttes i 2020 og senere år, stilles krav om innhenting av 

amerikanske identifikasjonsnummer.  

 

Eventuelle manglende amerikanske identifikasjonsnumre vil generere feilmelding ved 

rapportering, hvor opplysningspliktige må korrigere feilaktige/mangelfulle opplysninger 

innen leveringsfrist. Dersom manglende amerikansk identifikasjonsnumre ikke 

innhentes og rapporteres forut for utveksling,  

vil amerikanske skattemyndigheter (IRS) foreta en konkret vurdering av om manglende 

amerikanske identifikasjonsnumre medfører at opplysningspliktige anses å være i 

"significant non-compliance" med rapporteringskravene. 
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6.5 Samlet gjennomgang av kundeopplysninger når kontohaver er 
en enhet  

6.5.1 Samlet gjennomgang av konti som eksisterte 30. juni 2014 (FATCA) 

 

Fra 1. juli 2014 fikk lovgivningen om FATCA virkning i Norge. Alle konti opprettet fram 

til denne datoen regnes som eksisterende i forhold til reglene som springer ut av 

FATCA, mens konti opprettet etter denne datoen regnes som nye i forhold til de 

samme reglene. Opplysningspliktige skal gå gjennom samtlige av sine konti som 

eksisterte per 30. juni 2014, for å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere 

som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i USA, eller er amerikanske 

statsborgere. Opplysningspliktige skal også gå gjennom samtlige av sine konti som 

eksisterte per 30. juni for å identifisere ikke-deltakende finansielle institusjoner som 

definert i FATCA, se kapittel 9. Denne gjennomgangen skal være foretatt innen visse 

frister som varierer etter hva slags konto det gjelder.  

 

Gjennomgangen av eksisterende konti som innehas av en enhet, skal foretas innen 30. 

juni 2016. Opplysningspliktige har altså to år på å gjennomgå slike konti. 

 

Opplysningspliktig kan velge å ikke gå gjennom: 

 konti med saldo eller verdi som ikke overstiger USD 250 000 per 30. juni 2014 

når kontohaver er en enhet. 

 

Plikten til å gå gjennom konti gjelder også konti som er avsluttet før gjennomgangen er 

fullført, dvs. konti som er avsluttet mellom 1. juli 2014 og dato for fristen for 

gjennomgang. 

 

6.5.2 Samlet gjennomgang av konti som eksisterte 31. desember 2015 (CRS) 

 

Reglene som har sitt utspring i CRS fikk virkning i Norge i 1. januar 2016. Alle konti 

opprettet til og med 31. desember 2015 regnes som eksisterende i forhold til CRS, 
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mens konti opprettet etter denne datoen regnes som nye i forhold til de samme 

reglene. Dette skjæringspunktet gjelder dermed for pliktene relatert til søk etter 

kontohavere og reelle rettighetshavere bosatt i alle andre land enn USA. 

Opplysningspliktig skal gå gjennom samtlige konti som eksisterte per 31. desember 

2015, for å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig 

bosatt eller hjemmehørende i andre land enn USA. Denne gjennomgangen skal være 

foretatt innen visse frister som varierer etter hva slags konto det gjelder.  

 

Gjennomgangen av eksisterende konti som innehas av enheter, skal være foretatt 

innen 31. desember 2017. 

 

Opplysningspliktige kan velge å ikke gå gjennom eksisterende konti som eies eller 

rådes over av en enhet når saldo eller verdi ikke overstiger USD 250 000 ved utgangen 

av inntektsåret 2015. Dersom kontoen i et senere år overstiger USD 250 000 ved 

utgangen av inntektsåret, må den gjennomgås, se avsnitt 6.4.3. 

 

Plikten til å gå gjennom konti gjelder også konti som er avsluttet før gjennomgangen er 

fullført, dvs. kontoene som er avsluttet mellom 1. januar 2016 og dato for fristen for 

gjennomgang. 

 

6.5.3 Hvordan fastslå hvor eksisterende kontohaver er skattemessig 
hjemmehørende 

 

Opplysningspliktige skal gå gjennom tilgjengelige opplysninger, herunder opplysninger 

som er innhentet i tråd med AML/KYC-rutiner, for å fastslå om opplysningene indikerer 

at kontohaver er skattemessig hjemmehørende i et annet land. 
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Dersom opplysningene viser at kontohaver er stiftet eller etablert i utlandet, eller har 

utenlandsk adresse, indikerer dette at kontohaver er skattemessig hjemmehørende i et 

annet land. 

 

Det skal likevel ikke gis CRS/FATCA-opplysninger om kontoforholdet hvis 

opplysningspliktige innhenter egenerklæring fra kontohaver, eller ut fra egne eller 

offentlig tilgjengelige opplysninger rimeligvis konkluderer med, at kontohaver er 

omfattet av et unntak omtalt i avsnitt 6.1.1.  

 

6.5.4 Hvordan fastslå eksisterende kontohavers status etter CRS og FATCA  

 

For å fastslå om en kontohaver er en finansiell institusjon eller annen enhet, skal 

opplysningspliktige gjennomføre undersøkelser på bakgrunn av tilgjengelige 

opplysninger, og om nødvendig innhente en egenerklæring fra kontohaver for å fastslå 

kontohavers status. Sektorkoder og næringskoder anses som tilgjengelige 

opplysninger. 

 

Opplysningspliktige som har fastslått at mindre enn 50 prosent av en kontohavers 

bruttoinntekt/aktiva var passiv på bakgrunn av retningslinjene til det amerikanske 

skjemaet W-8BEN-E, kan legge dette til grunn ved vurderingen av om eksisterende 

kontohaver har status som aktiv også i CRS ("aktiv NFE"). 

 

Opplysningspliktige må identifisere ikke-deltakende finansielle institusjoner. Reglene 

for gjennomgang av finansielle konti som innehas av kontohaver som er en enhet, er 

omtalt i kapittel 6. Alle nye finansielle konti må gjennomgås ved opprettelse. 

Oppsummert gjelder følgende tidsfrister for gjennomgang av eksisterende konti: 

 Oversteg kontoens saldo eller verdi per 30. juni 2014 USD 250 000, skal kontoen 

være gjennomgått innen 30. juni 2016 
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 Oversteg kontoens saldo eller verdi per 30. juni 2014 ikke USD 250 000, skal 

kontoen gjennomgås innen 12 måneder når saldo eller verdi ved utgangen av 

inntektsåret 2016 eller et senere inntektsår overstiger USD 250 000 

 Oversteg kontoens saldo eller verdi per 30. juni 2014 ikke USD 250 000, skal 

kontoen gjennomgås innen 6 måneder når saldo eller verdi ved utgangen av 

inntektsåret 2015 eller et senere inntektsår overstiger USD 1 000 000 

Er kontoen opprettet i tidsrommet 1. juli til 31. desember 2014, skal kontoen 

gjennomgås innen 30. juni 2016 (uavhengig av saldo eller verdi) 

 

6.5.5 Hvordan fastslå hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt og om 
de er amerikanske statsborgere 

 

Opplysningspliktige skal innhente egenerklæring som fra kontohaver eller reelle 

rettighetshavere som viser hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt, og om 

reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere, når kontohaver er: 

 en passiv enhet som omtalt i avsnitt 6.2.2 

 innretning hjemmehørende i et land som ikke har tiltrådt CRS som omtalt i 

avsnitt 6.2.3 

 

Egenerklæringen skal inneholde de samme opplysninger og behandles på samme 

måte som egenerklæringer som innhentes fra kontohavere som er fysiske personer, se 

avsnitt 5.2. Dersom det ikke lykkes å innhente egenerklæring fra kontohaver, må det i 

stedet gjøres søk i kundeopplysninger som beskrevet i avsnitt 5.4.5 og 5.4.6. 

Oppdages ingen slike opplysninger i søket er det ikke nødvendig med nye 

undersøkelser, inntil endringer eller nye opplysninger som omfatter en av de 

opplysningene det er søkt etter.  

 

Dersom kontosaldo eller verdi ikke overstiger USD 1 000 000, kan opplysningspliktige 

basere seg på egne opplysninger for å fastslå hvor reelle rettighetshavere er 
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skattemessig bosatt, ved å gjennomføre søk etter opplysninger som omtalt i avsnitt 

5.4.4 og 5.4.5. 

 

Det er ikke nødvendig å innhente opplysninger om reelle rettighetshavere som er 

skattemessig bosatt i USA eller amerikanske statsborgere, når kontohaver er: 

 innretning hjemmehørende i et land som ikke har tiltrådt CRS som omtalt i 

avsnitt 6.2.3 

 kontohaver er opprettet i et amerikansk territorium og alle eierne av 

betalingsmottaker er reelt bosatt i vedkommende amerikanske territorium  

 kontohaver er en ikke-amerikansk styresmakt, en styresmakt på et amerikansk 

territorium, en internasjonal organisasjon, en ikke-amerikansk sentralbank eller 

en enhet som er heleid av en eller flere av de forannevnte 

 

Det skal legges til grunn at reelle rettighetshavere er de personer som er identifisert 

etter hvitvaskingsloven. 

6.5.6 Innhenting av utenlandsk identifikasjonsnummer når kontohaver som er 
en enhet har en eksisterende konto 

 

For eksisterende konti, skal opplysningspliktige innhente kontohaveres og reelle 

rettighetshaveres utenlandske identifikasjonsnummer og fødselsdato innen utgangen 

av det andre inntektsår etter at opplysningene ble undersøkt. For mer om kravet til 

innhenting av utenlandsk identifikasjonsnummer fra eksisterende kontohaver/reell 

rettighetshaver, se avsnitt 6.4.4. 
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7 Krav til dokumentasjon av de foretatte undersøkelsene 

7.1 Krav til dokumentasjon 

 
Opplysningspliktige skal oppbevare dokumentasjon som viser grunnlaget for de 

undersøkelsene som er foretatt for å undersøke hvor kontohaver er skattemessig 

bosatt mv. Dokumentasjonen skal oppbevares i fem år etter utløpet av året hvor den 

opplysningspliktige skal gi opplysningene til skattemyndighetene ("rapporteringsåret"). 

Det skal altså oppbevares dokumentasjon i form av egenerklæring mv. i tilknytning til et 

kontoforhold i hele den perioden kontoforholdet eksisterer, og i fem år etter utløpet av 

siste året kontoforholdet ble rapportert (eller skulle vært rapport) til skattemyndighetene 

når kontoforholdet er avsluttet. Når det foreligger ny dokumentasjon slik at tidligere 

dokumentasjon ikke lenger er gjeldende, skal tidligere dokumentasjonen oppbevares i 

minst fem år fra utløpet av det siste rapporteringsåret dokumentasjonen er relevant for. 

 

Dokumentasjon som inneholder en utløpsdato er gyldig frem til denne dato eller til 

utløpet av det femte året etter dokumentasjonen ble forelagt den opplysningspliktige.  

 

Dokumentasjonen kan oppbevares i original, kopi eller være lagret elektronisk. 

Elektronisk lagret informasjon må kunne tilgjengeliggjøres ved forespørsel. 

Opplysningspliktige skal kunne dokumentere: 

 dato for gjennomgang av dokumentasjonen 

 hvilke typer dokumenter som ble gjennomgått 

 passnummer, eller annet identifikasjonsnummer  

 

Elektronisk dokumentasjon kan bare mottas om det elektroniske systemet sikrer at 

informasjon som mottas er den samme som ble sendt. I tillegg må det føres kontroll 

med all tilgang til dokumentasjonen som har resultert i endringer. Det elektroniske 

systemet må videre kunne verifisere at den som logger seg inn og sender informasjon 

faktisk er den personen oppgitt i dokumentbevisene. 



 Side 144 av 155 
 

I utgangspunktet skal dokumentasjon for kontohaver oppbevares i tilknytning til hver 

enkelt konto. Dette utgangspunktet kan imidlertid fravikes når flere konti sees i 

sammenheng. 

 

For konti med saldo eller verdi som overstiger USD 1 000 000, skal dokumentasjonen i 

tillegg vise hvilke elektroniske søk som er foretatt, hvilke forespørsler som er rettet til 

kundeansvarlig og svarene på disse. 

 

Opplysningspliktige kan lagre egenerklæringer i original, bekreftet kopi eller elektronisk 

kopi. Elektronisk lagret dokumentasjon må kunne tilgjengeliggjøres på forespørsel. 

 

7.2 Dokumentbevis 

 

Egenerklæring skal være signert/bekreftet og vedlagt den dokumentasjon som 

bekrefter kontohaverens status. Opplysningspliktige kan ikke i noe tilfelle basere seg 

på en egenerklæring eller annen dokumentasjon som den har grunn til å tro er feilaktig 

eller upålitelig. Dokumentasjon for en kontohavers status anses gyldig inntil det 

foreligger nye relevante opplysninger som indikerer at egenerklæringen eller annen 

dokumentasjon er feilaktig eller uriktig. 

 

Det vil i en del tilfeller være nødvendig å innhente dokumentasjon fra kontohaver ut 

over egenerklæringen. Dette gjelder spesielt i de tilfellene der det i gjennomgangen av 

eksisterende konti er funnet indiser på at kontohaver er skattemessig 

bosatt/hjemmehørende i utlandet, men hvor opplysningspliktige har anledning til å 

"avkrefte" slike indisier, og således likevel ikke anse vedkommende skattemessig 

bosatt i det aktuelle landet. Slik dokumentasjon skal foreligge i original, kopi eller 

elektronisk.  
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Følgende dokumenter vil være dokumentbevis: 

 dokumentasjon på bosted utstedt av relevant myndigheter i hjemlandet, gyldig 

pass, identitetskort eller lignende dokument utstedt av bemyndiget offentlig 

organ for legitimasjonsformål 

 offisiell dokumentasjon utstedt av et bemyndiget offentlig organ som inneholder 

en enhets navn og adresse til enhetens hovedkontor i jurisdiksjonen hvor 

enheten er hjemmehørende eller den ble stiftet eller opprettet 

 revidert regnskap, kredittrapport utstedt av tredjepart, konkurskjennelse, og 

dokumentasjon utstedt av offentlig tilsynsmyndighet 

 

Opplysningspliktige forventes å ha rutiner for å identifisere endringer og fange opp nye 

relevante opplysninger, se avsnitt 5.3.3. 

 

I tillegg forventes opplysningspliktige å informere kunden om deres plikt til å melde fra 

dersom det foreligger nye opplysninger eller endringer i opplysninger som tidligere er 

lagt til grunn.  

 

7.3 Dokumentasjon innhentet av tredjepart 

 

Opplysningspliktige kan legge til grunn dokumentasjon innhentet av en tredjepart, se 

avsnitt 8.3 om bruk av tjenesteleverandør. 

 

I de tilfeller en tjenesteleverandør innhenter og oppbevarer dokumentasjon på vegne 

av den opplysningspliktige, må de opplysningspliktige forsikre seg om at de enkelt har 

tilgang på denne dokumentasjonen ved behov. De opplysningspliktige må ha 

muligheten til å vurdere når og hvordan dokumentasjonen ble innhentet, og til å 

kontrollere at tjenesteleverandøren har fulgt de prosedyrer som er omtalt i denne 

rettledningen.  
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Tjenesteleverandøren må ha et system som fanger opp nye eller endrede opplysninger 

som har betydning for innhentet dokumentasjon eller kontohavers status, og 

videreformidle dette til de opplysningspliktige de bistår. 

 

8 Særlige spørsmål  

8.1 Omregning av valuta 

 

Reglene for gjennomgang av konti inneholder terskelbeløp i amerikanske dollar. Når 

den finansielle kontoen lyder på annen valuta enn amerikanske dollar, er det derfor 

nødvendig å omregne beløpene. Ved omregningen skal en offentliggjort vekslingskurs 

brukes, for eksempel Norges Banks sluttkurser ved utgang av kalenderåret. 

 

8.2 Vergemål og fullmakter 

 

Det er ikke gitt spesielle regler for vergemål eller fullmakter i 

skatteforvaltningsforskriftens kapittel 7. Reglene for hvem som har adgang til å signere 

egenerklæringsskjemaene vil derfor følge av annen relevant lovgivning, herunder 

reglene for inngåelse av kontoavtaler, vergemål og fullmakter.  

 

Umyndige personer som har adgang til gyldig å inngå kontoavtale, kan derfor også 

gyldig signere egenerklæringsskjema som påkrevet. 

 

8.3 Bruk av tjenesteleverandører 

 

Opplysningspliktige kan utkontraktere gjennomføringen av de pliktene som er 

beskrevet i denne rettledningen. Utkontraktering av gjennomføringen har ikke 

betydning for ansvaret for å etterleve regelverket. Det legges derfor til grunn at 

opplysningspliktige før et eventuelt oppdrag settes bort til tredjepart må forsikre seg om 
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at denne tredjeparten har samme opplysninger som den opplysningspliktige selv, 

eventuelt at den opplysningspliktige undersøker tilleggsinformasjon i tillegg til den 

informasjonen som eventuelt gjennomgås av andre. 

 

Adgangen til å utkontraktere er begrenset av alminnelige ulovfestede prinsipper og 

vilkår for utkontraktering, som fremgår av NOU 2001: 23 på s. 28–30: 

 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 

 

I enkelte lover finnes det egne bestemmelser som regulerer adgangen til 

utkontraktering. For verdipapirforetak gjelder reglene om utkontraktering i 

verdipapirhandelloven § 9-11 og verdipapirforskriften § 9-14 flg. For finansforetak er 

adgangen til utkontraktering mv. regulert i finansforetaksloven § 13-4. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou_2001-23/id117811/


 Side 148 av 155 
 

Egenerklæringen kan også innhentes av tredjeparter, f.eks. megler eller rådgiver, eller 

utkontraheres, jf hvitvaskingsloven §§ 11 og 12, men det vil være institusjonen som er 

ansvarlig for at reglene i denne forskriften er fulgt. 

 

8.4 Fusjon og annen overtagelse av kontoforhold 

 

Dersom en opplysningspliktig som anses å overholde gjeldende bestemmelser blir 

overtatt av et konsern som følge av fusjon eller oppkjøp, kan den nye 

opplysningspliktige basere seg på de undersøkelsene som er foretatt av om 

kontohavere/reelle rettighetshavere er skattepliktige til andre land. Den finansielle 

institusjonen som overtar kontoforholdene må gjennomgå kontiene på nytt i den 

utstrekning den har grunn til å vite at tidligere gjennomgang som er foretatt ikke er 

pålitelig, eller det foreligger nye relevante opplysninger som indikerer at egenerklæring 

eller dokumentasjon er feilaktig.  

   

Skattedirektoratet anbefaler at det ved fusjonen eller overtagelsen foretas en 

stikkprøvekontroll som viser at gjennomgangen som er foretatt er pålitelig.  

 

Opplysningspliktige som fusjonerer eller overtar kundeporteføljer bør ta kontakt med 

Skatteetaten for å få avklart hvordan opplysningene skal innrapporteres. 

 

8.5 Nærstående til ikke-deltakende finansielle institusjoner som 
definert i FATCA 

 

Opplysningspliktige som er nærstående til en ikke-deltakende finansiell institusjon som 

definert i FATCA, anses ikke selv som en ikke-deltakende finansiell institusjon. 

Opplysningspliktige må imidlertid i slike tilfeller behandle den nærstående enheten som 

en ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA. Dette har betydning for 

plikter knyttet til enkelte betalinger.  
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I denne sammenheng anses en ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i 

FATCA som nærstående om den opplysningspliktige styrer eller er styrt av den andre 

enheten, eller de er under felles kontroll av en tredje juridisk person eller innretning. For 

dette formålet anses kontroll å omfatte direkte eller indirekte eierandel på mer enn 50 

prosent av stemmene og verdi i en enhet. 

 

De særlige reglene som gjelder nærstående enheter som er ikke-deltakende finansielle 

institusjoner som definert i FATCA, er regulert i avtalen mellom Norge og USA artikkel 

4 punkt 5: 

Dersom en Norsk Finansinstitusjon, som for øvrig oppfyller kravene i punkt 1 i denne artikkel eller er 

omhandlet i punkt 3 eller 4 i denne artikkel, har en Nærstående Enhet eller filial som driver i en 

jurisdiksjon som forhindrer vedkommende Nærstående Enhet eller filial fra å oppfylle kravene til en 

deltakende FFI eller en FFI som anses å overholde gjeldende bestemmelser når det gjelder den 

amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471, skal vedkommende Norske Finansinstitusjon 

fortsatt ha overholdt vilkårene i denne Avtalen og fortsatt behandles som en FFI som anses å 

overholde gjeldende bestemmelser eller som en fritatt virkelig rettighetshaver når det gjelder den 

amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471, forutsatt at: 

a) den Norske Finansinstitusjonen behandler hver slik Nærstående Enhet eller filial som en separat 

Ikke-Deltakende Finansinstitusjon når det gjelder alle rapporterings- og kildeskattekrav i denne 

Avtalen og hver slik Nærstående Enhet eller filial identifiserer seg selv overfor 

kildeskattetrekkrepresentanter som en Ikke-Deltakende Finansinstitusjon, 

b) hver slik Nærstående Enhet eller filial identifiserer sine amerikanske kontoer og rapporterer 

opplysninger vedrørende de kontoene som påkrevet etter den amerikanske Internal Revenue Code 

paragraf 1471 i den grad det er tillatt etter den relevante lovgivningen som kommer til anvendelse på 

den Nærstående Enhet eller filial, og 

c) slik Nærstående Enhet eller filial ikke spesifikt oppfordrer til oppretting av amerikanske kontoer 

innehatt av personer som ikke er bosatt i jurisdiksjonen som vedkommende Nærstående Enhet eller 

filial er lokalisert i eller kontoer innehatt av Ikke-Deltakende Finansinstitusjoner som ikke er etablert i 

jurisdiksjonen som vedkommende filial eller Nærstående Enhet er lokalisert i, og vedkommende filial 

eller Nærstående Enhet ikke benyttes av vedkommende Norske Finansinstitusjon eller noen annen 

Nærstående Enhet til å omgå forpliktelsene etter henholdsvis denne Avtalen eller den amerikanske 

Internal Revenue Code paragraf 1471. 
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8.6 Omgåelse av regelverket  

 

Skatteforvaltningsloven inneholder en særskilt bestemmelse om omgåelse i § 7-3 nr. 4.  

 

Bestemmelsen lyder slik: 

Dersom opplysningspliktig etter denne bestemmelsen innretter seg for å unngå at 

opplysninger blir utvekslet etter overenskomst med fremmed stat, skal pliktene etter 

denne bestemmelsen likevel gjelde. Opplysningspliktig som har grunn til å tro at 

kontohaver eller annen person har innrettet seg for å unngå at opplysninger blir 

utvekslet etter overenskomst med fremmet stat, skal foreta undersøkelser for å 

avkrefte eller bekrefte mistanken. Dersom mistanken ikke kan avkreftes, skal den 

opplysningspliktige gi de opplysningene som foreligger, herunder om de forholdene 

som har medført mistanke. 

 

Bestemmelsen gjelder to ulike typesituasjoner, og retter seg mot de som er 

opplysningspliktige etter bestemmelsen. 

 

Nedenfor har vi tatt inn noen eksempler på omgåelse. 

 

Eksempel 1: Kontoen flyttes til en nærstående enhet 

En finansiell institusjon gir en kunde råd om å opprette en konto hos en annen 

institusjon som er en nærstående til den finansielle institusjonen, men som ligger i 

en ikke-deltakende jurisdiksjon. Den finansielle institusjonen 

rapporterer/gjennomgår ikke kontoen fordi den formelt sett ikke er hos dem, men 

yter service og opprettholder et kundeforhold som om kontoen var hos den 

finansielle institusjonen. I et slikt tilfelle vil omgåelsesregelen føre til at kontoen 

anses opprettholdt av den finansielle institusjonen og rapporteringsplikten anses å 

ligge hos denne. 

 

Eksempel 2: Saldo ved årsslutt  
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Opplysningspliktige, kontohavere eller tredjeparter manipulerer saldo ved 

inntektsårets slutt for å unngå at det utveksles opplysninger til utenlandske 

skattemyndigheter. Omgåelsesregelen vil da føre til at opplysningspliktige skal 

behandle kontoen som om denne manipuleringen ikke hadde funnet sted.  

 

Eksempel 3: Plassere penger hos kredittkortutstedere som er unntatt fra 

opplysningsplikt 

Tilsvarende som eksempelet over, men pengene flyttes før årsskiftet over til 

kredittkortkonti slik at saldo kommer under beløpsgrensen for rapporteringsplikt. 

 

Eksempel 4: Unnlate å lagre opplysninger elektronisk 

En finansiell institusjon unnlater å føre elektronisk arkiv slik at et elektronisk søk 

etter indisier ikke gir treff. Eller en finansiell institusjon holder sine datasystem 

kunstig adskilt slik at man unngår summering av kontoverdier. 

 

Eksempel 5: Gjelds- og egenkapitalinteresser i finansielle institusjoner 

Gjelds- og egenkapitalinteresser i finansielle institusjoner som i utgangspunktet ikke 

anses som finansielle konti, skal uansett omfattes om interesseklassen er etablert 

med et formål om å unngå at det gis opplysninger til utenlandske 

skattemyndigheter. 

 

Eksempel 6: CBI/RBI-ordninger 

Ordninger med bosted og statsborgerskap ved investeringer (CBI/RBI) gjør det 

mulig for enkeltpersoner å få bosted eller statsborgerskap gjennom lokale 

investeringer eller mot et fast gebyr, av legitime grunner. Slike ordninger kan 

potensielt misbrukes for å skjule eiendeler og unngå rapportering. OECD har 

analysert CBI/RBI-ordninger som tilbys av CRS-forpliktede stater,  

og identifisert dem i en liste over jurisdiksjoner som potensielt utgjør en høy risiko 

for integriteten av CRS. 

 

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/
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I tillegg til situasjonene beskrevet over, pålegger bestemmelsen en aktsomhetsplikt. 

Dersom en opplysningspliktig etter § 7-3 har grunn til å tro at en kontohaver eller en 

annen person har innrettet seg for å unngå at opplysninger blir utvekslet med en 

fremmed stat, skal vedkommende foreta undersøkelser for å avkrefte eller bekrefte 

mistanken. Kontohavere og andre som gir manglende eller uriktige opplysninger som 

ledd i å unndra skatt i et annet land, kan straffes for bedrageri etter straffeloven § 371 

eller dokumentfalsk etter straffeloven § 361. Den opplysningspliktiges 

undersøkelsesplikt vil i disse tilfellene dreie seg om forhold som den 

opplysningspliktige med rimelighet kan forventes å skaffe seg kjennskap om som ledd i 

et kundeforhold mv. Fører undersøkelsene fra den opplysningspliktige ikke til at 

mistanken kan avkreftes, skal den opplysningspliktige gi de opplysninger som 

foreligger. Dette innebærer at den opplysningspliktige skal gi skattemyndighetene 

opplysninger om produktet som nevnt i § 7-3 nr. 2, opplysninger om kontohaver mv. 

som nevnt i § 7-3 nr. 3 og opplysninger om de forholdene som har medført mistanke, 

samt andre opplysninger vedkommende besitter. Skatteetaten vil etter slik rapportering 

vurdere å utveksle opplysningene til de(t) aktuelle land(et) og anmelde vedkommende 

til politiet for bedrageri. 

 

8.7 Kontroll og sanksjoner 

 

Norske skattemyndigheter er forpliktet til å følge opp etterlevelsen av reglene som 

gjennomfører de internasjonale avtalene. Reglene om kontroll og sanksjoner er regulert 

i skatteforvaltningsloven kap. 10 og 14. 

 

8.8 Opplysningspliktiges manglende oppfyllelse av vilkårene i 
FATCA-avtalen 

 

Norske opplysningspliktige er gjennom FATCA-avtalen fritatt fra den amerikanske 

kildeskatten som er regulert i FATCA-lovgivningen. Dette fritaket forutsetter at avtalens 
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vilkår overholdes, jf. avtalen art. 4. Ved vesentlig overtredelse av vilkårene i avtalen, vil 

norske opplysningspliktige derfor risikere å miste retten til dette fritaket, og dermed bli 

gjenstand for 30 prosent amerikansk kildeskatt etter FATCA. 

 

Norske og amerikanske skattemyndigheter har inngått en egen avtale om 

gjennomføring av FATCA-avtalen. Avtalen er inngått som en Competent Authority 

Arrangement (CAA). Denne avtalen inneholder blant annet bestemmelser om hva som 

skal anses som mindre og administrative feil, og hva som anses som vesentlige 

overtredelse av FATCA-avtalen, se avtalen § 4.  
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9 Opplysningsplikt om betalinger til ikke-deltakende 
finansielle institusjoner  

 

Den amerikanske FATCA-lovgivningen medfører at bestemte betalinger til konti i 

norske og utenlandske finansielle institusjoner i utgangspunktet er gjenstand for trekk 

av 30 prosent kildeskatt til USA. Utenlandske finansielle institusjoner som inngår avtale 

med amerikanske skattemyndigheter om å gi opplysninger om kontoforhold som 

tilhører amerikanske kunder, unngår imidlertid kildeskatten.  

 

Norske finansielle institusjoner er fritatt fra den amerikanske kildeskatten fordi Norge og 

USA har inngått avtale om gjennomføring av FATCA. Fritaket forutsetter at 

institusjonene overholder avtalens vilkår. Foruten vilkåret om rapportering av finansielle 

konti som eies eller rådes over av amerikanske kunder, er det også vilkår knyttet til 

bestemte betalinger. Dette gjelder betalinger til finansielle institusjoner som er 

gjenstand for den amerikanske kildeskatten, såkalte ikke-deltakende finansielle 

institusjoner som definert i FATCA.  

 

Reglene er gjennomført i norsk rett i skatteforvaltningsloven § 7-3 og 

skatteforvaltningsforskriften § 7-3 kapittel J. Bakgrunnen for disse reglene finnes i 

avtalen artikkel 4 punkt 1, bokstav d. og e.  

 

Finansielle institusjoner skal bidra til at det trekkes riktig kildeskatt etter de amerikanske 

FATCA-reglene, når trekkpliktige betalinger formidles til ikke-deltakende finansielle 

institusjoner. Det avgjørende for plikten er altså om betalingen er underlagt kildeskatt 

etter amerikanske regler. De norske reglene som gjennomfører FATCA, inneholder 

ikke regler om trekkplikt. For at det skal bli foretatt et riktig trekk, skal norske finansielle 

institusjoner i stedet gi nødvendig informasjon til foregående ledd i betalingskjeden. 

Finansielle institusjoner som har påtatt seg å trekke amerikansk kildeskatt i en avtale 

inngått direkte med amerikanske skattemyndigheter, er unntatt fra disse reglene. Hva 

er "ikke-deltakende finansielle institusjoner"?  
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En ikke-deltakende finansiell institusjon er en finansiell institusjon som ikke anses å 

overholde FATCA av amerikanske skattemyndigheter. Hvilke enheter som anses som 

finansielle institusjoner følger av amerikansk intern rett. Ikke-deltakende finansielle 

institusjoner omfatter: 

 finansielle institusjoner hjemmehørende i land som ikke har inngått en FATCA-

avtale med USA, og som ikke har inngått en FFI agreement med amerikanske 

skattemyndigheter 

 finansielle institusjoner hjemmehørende i land som har inngått en FATCA-avtale 

med USA, dersom amerikanske skattemyndigheter mener at de ikke overholder 

sine forpliktelser  

 

Når kontohaver er en enhet, må kontohavers status fastslås. Dersom det ikke kan 

fastslås med rimelighet at en kontohaver er en deltakende finansiell institusjon eller en 

aktiv NFFE, er det nødvendig å innhente en egenerklæring fra kontohaver. Det 

innebærer at dersom en kontohaver kan være en finansiell institusjon, må 

opplysningspliktige sjekke om kontohaver er registrert med GIIN eller innhente en 

egenerklæring som viser dens status. 

 

På amerikanske skattemyndigheters hjemmeside finnes en oversikt over: 

 hvilke land og områder som har inngått avtaler om gjennomføring av FATCA 

 alle finansielle institusjoner som er registrert og som har blitt tildelt et GIIN-

nummer  

 

Amerikanske skattemyndigheter har nå gått ut med informasjon om at de ikke vil 

utarbeide en liste over ikke-deltakende finansielle institusjoner som er hjemmehørende 

i partnerjurisdiksjoner. En slik liste er omtalt i FATCA-avtalen artikkel 5 punkt 2. 

Amerikanske skattemyndigheter vil i stedet stryke dem fra listen over finansielle 

institusjoner som har blitt tildelt et GIIN. 
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