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INFORMATION OM FATCA OCH CRS 
 
Nya lagar har trätt i kraft gällande informationsutbyte. Sverige och USA undertecknade i 
augusti 2014 ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål, baserat på den amerikanska 
skattelagen FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act. Avtalet har genomförts i svensk 
lag och trädde i kraft den 1 april 2015. Samtliga finansiella institut måste inhämta information 
från sina kunder om eventuell skattskyldighet i annat land än i Sverige. 

Från och med 1 januari 2016 trädde lagen i kraft gällande en global standard för automatiskt 
utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS). 

I samband med att du öppnar ett konto hos Brocc Finance AB ombeds du att lämna ditt 
skatteregistreringsnummer. Ett skatteregistreringsnummer, Tax Identification Number (TIN), 
är ett identifikationsnummer för skattebetalare eller en funktionell motsvarighet till det om ett 
sådant nummer saknas. De flesta länder utfärdar skatteregistreringsnummer eller TIN. I 
Sverige används personnummer eller organisationsnummer som skatteregistreringsnummer. 
Information om utformningen av skatteregistreringsnummer i olika jurisdiktioner/stater finns 
på OECD:s webbplats som du når genom att klicka här.  

FATCA  

FATCA är en amerikansk lagstiftning som innebär att finansiella företag i Sverige måste lämna 
uppgifter till svenska Skatteverket om kontohavare som är amerikansk medborgare och/eller 
på annat sätt har skatterättslig hemvist i USA. Svenska Skatteverket kommer att rapportera 
uppgifterna vidare till den amerikanska skattemyndigheten. Du anses generellt ha amerikansk 
hemvist om du är bosatt i USA, är en amerikansk medborgare (inklusive personer med dubbelt 
medborgarskap), har ett giltigt arbetstillstånd (sk. Green card holder) eller annan permanent 
rätt att vistas i USA. Om du anses ha hemvist i USA kan du vara skyldig att betala skatt i USA. 
Behöver du hjälp och har frågor kring FATCA och skattelagstiftningen, rekommenderar vi att 
du vänder dig till en skatterådgivare.  

Läs mer om FATCA här:  

Bankföreningen  

Skatteverket  

IRS  

CRS  

CRS står för Common Reporting Standard och är en global standard för automatiskt utbyte av 
upplysningar om finansiella konton. I Sverige regleras finansiella instituts skyldigheter med 
anledning av CRS i lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte 
av upplysningar om finansiella konton. Lagen innebär att svenska finansiella institut måste 
inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. 
Brocc Finance AB är som sådant svenskt finansiellt institut skyldig att följa denna lag. Brocc 
Finance AB är skyldig att identifiera kontohavarens skatterättsliga hemvist, och översända 
vissa uppgifter till Skatteverket.  

 

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/
http://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/faktablad/fatca-aer-du-skattskyldig-i-usa/
http://www.swedishbankers.se/Sidor/6_F%C3%B6r%20bankkunder/08_%C3%84r%20du%25%2020skattsky%20ldig%20i%20USA.aspx
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/internationellainkomster/fatcaavtalmedusa.4.5a85666214dbad743ff7819.html?q=fatca
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca

