
‹.

Skattedirektoratet Saksbehandler Deresdato Vårdato
JonMartinJonsmoen 15.04.2013 25.06.2013

Telefon Deresreferanse Vårreferanse
94539518 13/14109.1-1S/KR 20131314795

Finansdepartementet
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Høring om gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og
generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter

- Vi viser til brev av 15. april 2013 fra Finansdepartementet og høringsnotat om forslag til
regelverksendringer som følge av mellomstatlig avtale om forbedret internasjonal overholdelse av
skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, og generell innføring av tilsvarende
opplysningsplikter i norsk rett. Skattedirektoratet har blitt gitt utsatt høringsfrist.

De foreslåtte endringene tar sikte på å:
utvide dagens krets av opplysningspliktige aktører på finansområdet,
pålegge aktørene å identifisere amerikanske skattytere ved å innhente tax
identificationnumber (TIN),
utvide dagens rapporteringsplikt av finansielle aktiva,
kreve innrapportert betalinger til "ikke-deltakende finansinstitusjoner",
utvide rapporteringsplikten for forvaltere og mellommenn og
fastsette nye regler om aktsomhetsprosedyrer

I. Innledning

Vi er positive til forslaget til regler som sikrer overholdelse av avtalen mellom Norge og USA om
FATCA. Vi er også positive til at opplysningsplikthjemmelene blir generelle slik at de gir grunnlag
for utvidet og spesifisert rapportering fra tredjemenn. En slik utvidet rapportering vil gi et bedre
grunnlag for likningen av norske skattytere og for automatisk utveksling av opplysninger med andre
land enn USA.

Vi ønsker å understreke betydningen av kvalitet på identifikasjonen generelt og for TIN spesielt.
Det blir viktig at det er enhetlige og tydelig definerte aktsomhetsprosedyrer som gir trygghet for et
jevnt kvalitetsnivå i rapporteringen.

Skattedirektoratet har noen generelle kommentarer til høringsnotatet, og enkelte særskilte
merknader til bestemmelser i ligningsloven.

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord
Postboks9200Grønland Sewww.skatteetaten.no 80080000
0134Oslo Org.nr:996250318 Telefaks
Forelektroniskhenvendelsesewww.skatleetaten.no 22170860
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2. Generellebemerkninger

Om å 'øreo 1 snin liktene enerelle

Departementetforeslåri høringsnotatetkapittel3.3 å gjøreopplysningspliktenforrapporterings-
pliktige generell,og ikke avgrensettil kontohaveresom kanha skatteplikttil USA.

Skattedirektorateter enig i at opplysningspliktengjøresgenerell.Videreforeslårdepartementat
opplysningspliktenpå enkelteområderblirutvidet.Dette legger til rettefor økt internasjonalt
samarbeid.Skatteetatenerfareratutenlandsrelasjoneri stadigstørregrader en normalsituasjonfor
skattyterne,bådenårdet gjelderfarnilie-,konsern-og forretningsforbindelser.Utviklingenmedfører
økt risiko for at skattepliktigeinntekterog formuerikke bliroppgitttil beskatningi Norge. Videre
legger forslagettil rettefor at flereinntekterog formuerbliroppgitttil beskatning,og beskattesi
Norge.

EksempelvisharSkatteetatenavdekketfleretilfellerav uteholdtekommisjonsinntekterfra
utenlandskeforretningsforbindelser,uoppgittelønnsinntekterfrautenlandskearbeidsgivereog bruk
av utenlandskeselskaperellerenheterforå skjulehvem som er reell eier av formuesgoderog
inntekterfraslike.

Etatenharogså avdekketfleretilfellerav fiktivutflytting,uteholdtnæringsinntektopptjenti Norge
plasserti formuesgoderi utlandetog faktureringav ikke reellekostnadertil virksomheti Norge fra
nærståendeutenlandskselskap. I sum kanunndragelsenemedførestoreprovenytap,og at lojale
skattyterefårmindretillit til at vi haret rettferdigskattesystem.

Forå avdekkeslike unndragelserer Skatteetatennormaltavhengigav informasjonfrautlandet.
Særligviktig er opplysningerfrafinansinstitusjoner,dadettegjørdetmulig å følge pengesporsom
kanlede til kildenfor unndragelsene.I denneforbindelseer inngåelsenav skatte-og
informasjonsutvekslingsavtalerviktig,da de gjørdet mulig å anmodeom informasjoni konkrete
saker.

Innføringav standardiserterutinerom tredjepartsrapporteringi storedelerav verdeni forbindelse
med FATCA, girmuligheterfor attilsvarendeinformasjonpå siktkanutvekslesregelmessigog
multilateraltmellom statene. Dettevil øke oppdagelsesrisikoenbetydelig,og antaså virke
forebyggendemot unndragelser.En standardiseringav opplysningersom utvekslesmellom landene
vil på sikt gi mulighetforbrukav opplysningeneved likningsbehandlingenog ikke baresom
kontrollopplysninger.

Erfaringerviser at skatterapporteringfratredjemannog forhåndsutfyllingpå selvangivelsenøker
etterlevelsenfor lønnsmottakereog pensjonister.Ikkeminstgjelderdetteskatteopplysningerved
investeringeri finansielleinstrumenter.Herviser analyseratmange skattytereverkenførertapeller
gevinst i selvangivelsennårdenneikke er forhåndsutfylt.En generell innføringav
opplysningspliktenforaktørenei finansmarkedet,slik Finansdepartementetforeslår,vil derforlegge
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til rettefor å gjøreskatterapporteringenenklerefor skattyterne.Den opplysningspliktsom følger av
gjeldendebestemmelseri ligningslovener ikketilstrekkelig,verkenpå subjektsideneller
objektsiden.Dette gjelderforeksempelderivaterog utenlandskefinansielleinstrumenterhandlet
gjennomnorskmegler. I tillegg er det uklarthvilkentilknytningtil Norge som krevesfor at
utenlandskeaktørerskal anses omfattetav dagenssubjektangivelse,jf. NOU 2009:4 kapittel3.5.3
som beskriveromfangetog utfordringeneved grensekryssendefinansielltjenesteyting.

Daglig omsettes finansielle instrumenterforstore verdier.På Oslo Børsble det eksempelvisomsatt
aksjerforca. 73 milliarderkroneri januar2013. Standardisertederivatermed børsnoterteaksjer
som underliggendeinstrumentble omsatttil en verdiav ca. 13,5milliarderkroneri sammeperiode.
Forutenbørshandelinngåsogså ikke- standardiserte(OTC—OverThe Counter)derivaterutenom
børs. Det er antattat det standardisertemarkedetutgjør25-30%av det totalederivatmarkedet,hvor
børsnoterteaksjererunderliggendeinstrument.I tillegg omsettesi OTC-markedetogså
derivatkontraktermed annetunderliggendeennbørsnoterteaksjer.Statistikkenviser at det omsettes
storeverdiersom skatteetatenikke harkunnskapom fratredjemenn.Dette innebærerbetydelig
risiko forstoreprovenytap.

Derivatermedføreren særligstorligningsmessigrisiko.Instrumentetopptrergjeme i parmed sitt
eget underliggendeeller med et annetderivatsom harmotsattverdiutvikling(sikringog
investeringsstrategiersom gjørbrukav fierederivateri kombinasjon).Dette utløserden risikoat det
instrumentetsom påførertap,gjernestorti forholdtil det initiellepengeutleggsom kreves,blir
rapporterti selvangivelsen, mens det som harmotgåendeverdiutviklingog medførergevinst, ikke
blir opplystom og vanskelig larseg avdekke.

Departementetsforslagom en generell innføringav opplysningspliktervil legge til rettefor at
behovet for opplysningspliktknyttettil derivaterog utenlandskefinansielleinstrumenterhandletvia
norskmellommannvil imøtekommes.

Om forskrifish'emmelfor innførin av TIN
I høringsnotatettil lovtekstener det på side 62 foreslåtten ny siste setningi § 5-11 nr. 1 at:
Skattedirektoratet kan bestemmeat oppgaven skal inneholdeutenlandskidentifikasjonsnummer
(Tlh0.

EtterSkattedirektoratetsoppfatninger det en avgjørendeforutsetningfor en velfungerende
utvekslingav automatiskekontrollopplysninger,at opplysningeneinneholderinformasjonom
skattytersskatteidentifikasjonsnummer(TIN) i mottakerlandet.Opplysningenom TIN er en
forutsetningfor at mottakerlandetkan få til en sikkeridentifiseringav den skattyteropplysningene
gjelder.
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3. Merknadertil den enkeltebestemmelse

Til li in sloven 5-3

Det foreslås ingen endringav ligningsloven § 5-3 om fordringog gjeld mv. Departementetmenerat
bestemmelsenallerededekkerbehovet foropplysningertil FACTA.Skattedirektorateter enig i
dette. Subjektbeskrivelsener tilstrekkeliggenerellforå gi nødvendigeopplysningerforbrukfor
FATCA og internretten.Oppgavepliktenpålegges finansinstitusjoner,verdipapirforetak,
pensjonskasserog andresom driverutlånsvirksomheteller låneformidlingsom næring.I tillegg
omfattesandresom harpengertil forvaltning.Objektbeskrivelsensynes også å væredekkendefor
etatensbehov for opplysningertil rapporteringtil FATCAog til eget bruk.

Departementetuttalerat andretyperkonti ennde nevntetypiskeinnskuddskontier omfattetav
innskuddsskontobegrepet,særlignevneskredittkortog lånekonti,mens forhåndsbetaltekort
(kontantkort)og elektroniskepengerkan falle inn underbegrepet"innskuddskonto"etteravtalen.
Departementetvil imidlertidikkeutvidebestemmelseni ligningsloven § 5-3 til også å omfatte
diverse formerforkontantkortsom ikke alleredeettersin arter innskuddskontoetter
lovbestemmelsen.

Direktoratetmenerat alle slike kontoerbøromfattes.Brukav opplysningenevil imidlertidvære
avhengig av at kundekontrollgjennomføresetterhvitvaskingsreglene.I dag gjennomføresslik
kundekontrollkun "vedmistanke",jf. forskrift13. mars2009 nr.302 § 10jf. hvvl § 6 nr.3.

Skatteetatenskontrollerfaringerviser at slike systemermuliggjørvalutasmuglingog hvitvaskingav
midlersom stammerfraskatteunndragelserog annenkriminalitet.

Til li in sloven 5-4

Departementetforeslårå endreordlydeni ligningsloven§ 5-4 slik atbestemmelsenpålegger
opplysningspliktforverdipapirforetak, og andre som ledd i sinforretningsvirksomhet tar del i
forvaltningen eller omsetningenavfinansielle instrumentereller andrefinansielle produkterfor
andres regning i tillegg til verdipapirregistresom errapporteringspliktigeettergjeldendeordlyd.
Opplysningspliktenforeslåså gjelde finansielleinstrumenterog andrefinansielleprodukter.

Direktoratetgir sin tilslutningtil ordlydensom vil omfattedefinisjoneneav forvaringsinstitusjoner
og investeringsenheter,jf. avtalenart.1 punkt1bokstavh) og j), samtandrerapporteringspliktige
finansinstitusjoneretteravtalensom driverslik virksomhet.Direktoratetstillerseg positivttil at
"andrefinansielleprodukter"tas inn som en ny kategorived siden av finansielleinstrumenter.Ved
å ta inn "andrefinansielleprodukter"vil rapporteringsreglenepå verdipapirområdetfå en robust
lovhjemmel,som kantilpassesmarkedsutviklingenog presiserespå forskriftsnivåfor å sikre
generell opplysningspliktforde finansielleproduktenesom er opplysningspliktigeetteravtalen.
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Avtalens rapporteringsplikter på verdipapirområdet er vidt definert i avtalen og omfatter en konto til
fordel for en annen person som innehar et hvilket som helst finansielt instrument eller en hvilken
som helst finansiell kontrakt inneholdt for investeringsformål, herunder finansielle aktiva som
innehas for andres regning, omsetning av pengemarkedsinstrumenter, utenlandsk valuta, børs-,
rente- og indeksinstrumenter, omsettelige verdipapirer eller råvareterminkontrakter,
porteføljeforvaltning, samt annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av midler
eller penger på vegne av andre personer.

Forsikringsavtaler som er inngått med investeringsformål og holdes som finansielle konto, vil
omfattes av ordlyden. Direktoratet antar at forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og
livrentekontrakter anses som finansielle produkter om de holdes som forvaringskonto i avtalens
forstand, og i slike tilfeller skal gjenkjøpsverdien rapporteres etter § 5-4. Slike kontrakter som er
inngått direkte mellom forsikringsselskapet og den forsikrede, vil etter vår oppfatning falle utenfor
anvendelsesområdet i § 5-4, og således utelukkende være rapporteringspliktige etter § 5-5 nr. 3 og §
5-9 a.

Direktoratet legger til grunn at finansielle produkter i utgangspunktet må avgrenses mot
egenkapital- og fremmedkapitalinteresser i selve den opplysningspliktige institusjonen. Slike
interesser vil falle inn under rapporteringsplikten etter ordlyden i ny § 5-9 c. Likevel vil
egenkapital- og fremmedkapitalinteresser kunne være rapporteringspliktige etter § 5-4 dersom de
omsettes gjennom institusjonen.

Til 5-5 nr. 3 o 5-9 bokstav a

Vi viser til departementets omtale av forsikringsavtaler i høringsnotatets kapittel 6.3.5
(forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi) og 6.3.6 (livrentekontrakter).

Når det gjelder hvilke institusjoner som har rapporteringsplikt etter avtalen, bestemmer avtalen at
spesifiserte forsikringsselskaper (enhver enhet som er et forsikringsselskap) plikter å rapportere
gjenkjøpsverdi på og utbetalinger under livsforsikringsavtaler. I praksis betyr dette norske
livsforsikringsselskap. Etter hovedregelen i forsikringsvirksomhetsloven, kan kun
livsforsikringsselskap tegne livsforsikringsavtaler. Et unntak er skadeforsikringsselskap som kan gis
tillatelse til å tegne kortvarige livsforsikringer i form av rene risikoforsikringer som gir
engangsbeløp. Ettersom rene risikoforsikringer ikke vil ha gjenkjøpsverdi, faller dette unntaket
utenfor avtalen. De selskapene som har rapporteringsplikt etter dagens regler i ligningsloven og
tilhørende forskrifter er "forsikringsselskap", "livsforsikringsselskap" og "alle selskaper som har
tillatelse fra Kongen til å drive livsforsikringsvirksomhet". Etter det Skattedirektoratet kan se, er
dagens rapporteringsregler vide nok slik at de omfatter "spesifiserte forsikringsselskap" etter
avtalen.

Vedrørende rapporteringen av formues- og avkastningsopplysninger, som avtalen pålegger
forsikringsselskaper å innrapportere, omfattes dette av dagens ligningslov § 5-5 nr. 3 og § 5-9
bokstav a.
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Skattedirektoratetmenerdermedat det ikke ernødvendigå endreligningsloven § 5-5 nr.3 og § 5-9
bokstava for å tilfredsstilleNorges forpliktelseretteravtalenvedrørendeforsikringsrapportering,da
disse bestemmelsenesammenholdtmed § 5-12 nr. 1 girtilstrekkelighjemmeltil å presiserei
forskriftde opplysningenesom avtalenkrever.

Til 5-7 aks'onærermv.

Departementetforeslåringen endringav ligningsloven§ 5-7. Etterbestemmelsensførsteledd skal
aksjeselskaperog allmennaksjeselskapergi opplysningerom aksjonærer,aksjekapitalenog
formuesverdi.Aksjeselskapkanværerapporteringspliktigetteravtalen(og ligningsloven§ 5-9
bokstav c) dersomde er en finansinstitusjonutelukkendefordide er en investeringsenhetder
egenkapitalinteresseneller fremmedkapitalinteressen(normalten aksje)ikke handlesi organiserte
markeder(se avtalensartikkel1 punkt1 bokstavj) og s)). Det rapporteringspliktigeaksjeselskapet
kanogså værerapporteringspliktigetterforslagtil ny ligningslov § 5-4 dersomvilkåreneetter
dennebestemmelsener oppfylt.Dersomdetoppstårdobbeltrapportering,kan det gjøresunntakfra
rapporteringspliktenei medholdav forskrifigittmed hjemmeli ligningsloven§ 5-12. Direktoratet
tiltrerderfordepartementetsvurderingav ligningsloven§ 5-7.

Til 5-9 c innskuddi verdi a irfondo andreinvesterin senheter

Departementetforeslårendringav ligningsloven§ 5-9 c. Gjeldendeordlydpålegger
opplysningspliktfor forvaltningsselskaperom innskuddsom ergjorti verdipapirfond.

Forslagtil ny § 5-9 c omfatteri tillegg til rapporteringspliktforinnskuddi verdipapirfond,enhver
egenkapital-og fremmedkapitalinteressei en investeringsenhetnårenhetener en finansinstitusjon
utelukkendefordiden er en investeringsenhetslik det er definerti avtalenart.1 punkt1 bokstavs)
underpunkt1 og bokstavj), og interessenikkeregelmessigomsettesi et etablertmarked.

Investeringsenheteri avtalenenhetsom driversom forretningsvirksomhet(eller som styresav en
enhet som driversom forretningsvirksomhet)omsetningav pengemarkedsinstrumenter,utenlandsk
valuta,børs-, rente-og indeksinstrumenter,omsetteligeverdipapirereller råvareterminkontrakter,
individuellog kollektivporteføljeforvaltning,eller annenformfor investering,administrasjoneller
forvaltningav midlereller pengerpå vegne av en kunde.Skattedirektoratetantarat alle disse
investeringsformenevil væreomfattetav det nye begrepet"finansielleprodukter",og dermedat
definisjonenav investeringsenhetervil væredekketopp i siste strekpunkti § 5-4 nr. I. Det antas
videre at det ertilstrekkeligom detpresiseresi forarbeideneatogså enhetersom styresav slik
enhet,vil væreomfattet,men at rapporteringspliktendabarevil omfattekontoerholdtgjennomden
styrteenheten.

Direktorateter av den oppfatningat anvendelsesområdetforligningsloven § 5-9 c børbegrensestil
eierandelerog gjeldsinstrumenteri kollektiveformuesmassersom verdipapirfondog andre
investeringsenheter,jf. våremerknadertil forslagettil ny § 5-4. Direktoratetantarat verdipapirfond
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er et praktisk eksempel på investeringsenheter som må pålegges rapporteringsplikt etter avtalen og
som antas å falle inn under § 5-9 c. I dag er det bare forvaltningsselskapet som har opplysningsplikt,
og ikke verdipapirfondet som rettssubjekt.

Vi antar, i likhet med departementets forslag, at det er hensiktsmessig at opplysningsplikten
presiseres til å gjelde innskudd, avkastning og realisasjon og hvor begrepet "innskudd" gis en
relativt vid definisjon som fanger opp både egenkapitals- og gjeldsinstrumenter.

Direktoratet antar at "andre som ledd i sin næringsvirksomhet driver porteføljeforvaltning" ikke er
et nødvendig tillegg i lovteksten, og foreslår derfor at teksten strykes fra forslaget til ny § 5-9 c. Vi
ser det videre som hensiktsmessig at det presiseres i forskriften til ligningsloven § 5-9 c at
rapporteringsplikten gjelder innskudd i verdipapirfond og andre investeringsenheter (i tråd med
avtalens definisjon) som utelukkende er finansinstitusjon fordi enheten ikke også oppfyller
vilkårene for å anses som forvaringsinstitusjon, innskuddsinstitusjon eller spesifisert
forsikringsselskap etter avtalen.

Direktoratet vil også påpeke at rapporteringspliktige egenkapital- og fremmedkapitalinteresser som
ikke regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked til dels vil kunne overlappe med
rapporteringsplikten for aksjer etter § 5-7 når en investeringsenhet er organisert som et aksjeselskap.
Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper har i dag rapporteringsplikt til aksjonærregisteret. Det er i
dag ca. 230 000 selskaper som rapporterer til ordningen, hvorav kun en liten andel vil oppfylle
vilkårene for å være finansinstitusjon i avtalens forstand. Av lovtekniske hensyn bør derfor § 5-7
beholdes uendret, i tråd med departementets forslag, men at rapporteringsplikten etter § 5-9 c gjøres
fullt ut dekkende slik at bestemmelsen også omfatter egne aksjer for investeringsenheter som er
organisert som aksjeselskaper, og som er rapporteringspliktige for sine egenkapitalinteresser etter
avtalen. For å sikre at opplysningene blir rapportert riktig, samt i tråd med avtalen, antar direktoratet
at det vil være hensiktsmessig at rapporteringsplikten for ulike eierandeler og gjeldsinstrumenter
blir presisert nærmere i forskrift til ligningsloven og i rettledning.

Skattedirektoratet foreslår at ny ligningsloven § 5-9 c skal lyde:
forvaltningsselskaper, verdipapikfond og andre investeringsenheter om innskudd, avkastning og
realisasjon, i verdipapirfond og andre investeringsenheter,

Til 5-11 nr. 1 om utenlandsk identifikas'onsnummer

For å få til en god informasjonsutveksling med andre land er det nødvendig at norske
skattemyndigheter kan identifisere de opplysninger som skal oversendes til andre land. Det er også
nødvendig at opplysningene inneholder informasjon som gjør at mottakerlandet kan identifisere den
personen opplysningen gjelder. Den beste måten å sikre identifisering i mottakerlandet, er at
kontrollopplysningen inneholder informasjon om skattyters skatteidentifikasjonsnummer (TIN) i
bostedslandet.
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Tilsvarendevil det værehelt avgjørendeforom norskeskattemyndigheterkankoble mottatte
kontrollopplysningertil riktigskattyter,at denutenlandskekontrollopplysningeninneholder
opplysningerom det norskepersonnummeret.

Ved utvekslingav opplysningerunderFATCA-avtalenerdet særskiltregulerthvordanskattyter
skal identifiseresog på sikt er det et kravav om opplysningeneskal inneholdeinformasjonom
amerikanskTIN.

Det pågårfor tidenet nordisksamarbeidom automatiskutvekslingav kontrollopplysningerom lønn
og pensjon,hvormanbLa.skal se på om det ermulig å utveksleopplysningerså tidlig at de kan
hensyntasi den forhåndsutfylteselvangivelsen.Det er i forbindelsemed dettearbeidetkonstatertat
en av de viktigste forutsetningenefor en velfungerendeautomatiskutvekslingav opplysningerer at
mottakerlandetkanidentifiseredenskattyteropplysningengjelder.Det er således ønskelig at alle
oppgavegiverekanpålegges å rapportereutenlandskTIN.

Skattedirektoratetstøtterforslagetom at det gis en generellhjemmeltil å kreveopplysningerfra
oppgavegivereom utenlandskTIN.

Forat norskeskattemyndigheterskalkunnefinne de opplysningersom skal sendestil utlandet,er
det også viktig at innrapporteringeninneholderopplysningerom landkode,dvs, en opplysningom i
hvilket landskattyterer skattepliktig.Direktoratetleggertil grunnat det er hjemmeli den enkelte
bestemmelse i ligningslovenkapittel5 til å pålegge oppgavegiverå gi opplysningom skattyters
skattemessigebostedsland.

Til 5-12 n nr.4

Departementetforeslåren generellforskriftshjemmelsom giradgangtil å gjennomførede
forpliktelsersom følgerav avtalermed andrelandsom er inngåttmed hjemmeli
dobbeltbeskatningsloven.En slik hjemmelgir adgangtil å fastsetteet eget gjennomføringskapitteli
forskriftentil ligningslovenkapittel5, som skalsikreat forpliktelsenesom Norge harpåtattseg i
avtalenmed USA om forbedretintemasjonaloverholdelseav skattelovgivningenog gjennomføring
av FATCA,blirgjennomførti norskrett.

FATCA-avtaleninneholderbl.a. reglerom duediligence-prosedyreforskattyteresom omfattesav
avtalen.Skattedirektoratetoppfatterhøringsnotatetslik atman leggeropp til at det ikke skal tas inn
reglerom due diligence-prosedyreri internlovgivning,men at manharlagt til grunnat disse
reglene kan gis i forskriftentil ligningsloven.En slik fremgangsmåteantaså værebegrunneti at
reglene i FATCA-avtalenanses inkorporerti norskrettgjennomdobbeltbeskatningsloven.Etter
direktoratetsoppfatningmå reglersom påleggeroppgavegiverpliktersom f.eks. duediligence-
prosedyrer,væreforankreti internlovgivning.Ettervåroppfatninggirdobbeltbeskatningsloven
ikke hjemmelfor at slike plikterforankresbarei avtalerinngåttmed andreland.Den foreslåtte
forskrffishjemmelenvil da ikke gi adgangtil å fastsettereglerom due diligence-prosedyrer.
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Forskriftshjemmelengirheller ikkeadgangtil å påleggeoppgavegivereandreplikterennde som
følger direkteav internlovgivning eller avtalermed andrelandsom er inkorporerti norsklov
gjennomdobbeltbeskatningsloven.Dettebetyrbl.a. atbestemmelsenikke åpnerforat mangjennom
forskriftkanpålegge finansinstitusjonerå gjennomføreduediligence-prosedyrerforå identifisere
kontoersom tilhørerkundersom erskattepliktigetil andrelandennUSA. Bestemmelsenåpner
heller ikke for at mankanpålegge finansinstitusjonerå gi opplysningerom betalingeri
forvalterkjedereller rapportereenkeltebetalingertil andrefinansinstitusjoner.

Om den internasjonalestandardenforutvekslingav automatiskeopplysningermed andrelandenn
USA, kreverat norskefinansinstitusjonerpålegges en generellduediligence-prosedyreutoverdet
som i dag følger av AML-reglene,må det gis reglerom dettei norsklov. En slik pliktvil ikke følge
direkteav skatteavtalenog den kanhellerikke hjemlesi en "competentauthorityagreement".

Skattedirektoratetantarat denrapporteringspliktensom krevesforå oppfylle den internasjonale
standarden,i sin helhet må følge av internlov. Dersompliktentil å gi opplysningerbarereguleresi
avtalermellom Norge og andreland,vil samtligeavtalermåtteforelegges Stortingetslik at de blir
inkorporerti norskrettgjennomdobbeltbeskatningsloven.

Sett fraet praktiskståstederdet ønskelig med generellerapporteringsreglerslik at uttrekketav de
kontrollopplysningersom skal sendestil andreland,kanskje etterde sammerutinerfor alle land.
Dette tilsier at det er ønskelig atdet ikke gis forskjelligereglerfor innrapporteringav opplysninger
om skattyterei ulike land.

4. økonomiske og administrativekonsekvenser

Iverksettelsenav FATCA-avtaleni norskrettog i skattesystemetvil føretil bådeøkonomiskeog
administrativekonsekvenserfor Skatteetaten.Kostnadenevil avhengeav gjennomføringsmodellog
ambisjonsnivå.

Skattedirektoratetantarat det vil bli økt behov forveiledning,kontrollog oppfølgingslik at
kvalitetetenpå oppgaveneblirkorrekteog i samsvarmed nye kravi ligningslovenog forskrifter.
Mangeav produkteneer komplekseog kompliserteog såledesressurskrevendeå rapportereinn.

Det fremgårav punkt11.2 at det foreløpigikke er gjortberegningerav gevinsteneved innføringen,
verkennårdet gjelderriktigereskatteprovenyellerredusertkontrollbehovved skattekontorene.

Stikkprøvekontrollerharvist at det er grunntil å antaat utvidetopplysningspliktog økt gradav
forhåndsutfyllingav gevinsterog tap,vil øke etterlevelsenog dermedogså skatteprovenyet.

I forholdtil kontrollav selskapsinvestorervil et økt omfangav opplysningerom handleri
finansielle instrumentergi Skatteetatenet bedregrunnlagforå identifiserefeil håndteringav
fritaksmetodensregelverk.Dettegir anledningtil å øke ressursbrukenytterligeremot dette
segmentet,både i forholdtil kontrollog veiledningstiltak,med økt etterlevelsesom resultat.



2013/314795 Side10av10

Skattedirektoratetstøtteropp om reglersom legger til rettefor økt internasjonalsamhandlingog
informasjonsutveksling.Dette vil bidratil å redusererisikoenforat skattepliktigeinntekterikke
kommertil beskatningog gjøredet enklerefor skattyterneå etterlevereglene.

Med hilsen

JanM. Magnus
Avdelingsdirektør
Rettsavdelingen,personskatt
Skattedirektoratet (20 /4i,e,

LeneRingsåSolberg


