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Sammanfattning 

I denna framställning redogörs för den nya amerikanska skattelagstiftningen Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA). Lagen syftar till att motverka skatteflykt och underlätta för 

den amerikanska skattemyndigheten IRS att beskatta utländska finansiella tillgångar. FATCA 

förmår utländska finansiella institut världen över att regelbundet rapportera information till 

IRS om deras amerikanska kontohavare och ägare. Den globala implementeringen av FATCA 

har kritiserats av finansinstitut och regeringar runt om i världen eftersom FATCA är en lag 

med extraterritoriell verkan. Uppsatsens syfte är därför att utreda hur FATCA påverkar 

svenska finansiella institut. De frågor som föranleder min framställning lyder huruvida 

FATCA är förenlig med folkrättsliga regler för extraterritoriell jurisdiktion samt om FATCA 

strider mot den rådande banksekretessen i Sverige. FATCA:s extraterritoriella tillämpning 

innebär att svenska finansiella institut ställs inför en utmaning när de ska efterleva FATCA på 

ett korrekt vis utan att samtidigt bryta mot svenska regler om banksekretess.  

Det resultat jag kommit fram till är att FATCA strider mot flera folkrättsliga principer, 

däribland territorialitetsprincipen, den personella suveräniteten och politisk suveränitet. 

Vidare strider FATCA även mot den svenska banksekretessen eftersom ett svenskt finansiellt 

institut inte kan upprätthålla en betryggande sekretess gentemot sina kunder om de väljer att 

sluta ett avtal om informationsutlämnande med IRS. Finansiella institut i Sverige får inte 

lämna ut inhämtade uppgifter till en myndighet i utlandet. Ett informationsutlämnande ska ske 

genom en svensk myndighet eftersom avvikelser från sekretessbestämmelsen endast bör göras 

i fall som kan godtas av den svenska rättsordningen.  

Den svenska finansbranschen väntar på att den svenska regeringen ska ingå ett bilateralt avtal 

med USA som tillåter finansiella institut att rapportera information, som bestämmelserna 

enligt FATCA kräver, direkt till Skatteverket. Målsättningen med ett sådant avtal är att 

förenkla implementeringen av FATCA och undvika lokala legala problem. Avtalet tillåter 

Sverige att använda ett lokalt angreppsätt för regelefterlevnad och sänker kostnader som 

kommer att uppstå när FATCA nu ska tillämpas av finansinstitut i Sverige och över hela 

världen. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Våren 2010 beslutade den amerikanska kongressen att införa nya regler i den amerikanska 

skattelagstiftningen för att motverka skatteflykt. Den nya lagen fick namnet Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA). Reglerna innebär att den amerikanska skattemyndigheten, 

Internal Revenue Service (IRS), nu ges större möjlighet att hitta och beskatta juridiska eller 

fysiska personer med anknytning till USA, som befinner sig utanför landets gränser och 

innehar utländska finansiella tillgångar.
1
 FATCA har skapat debatt världen över eftersom 

regleringen kommer att sträcka sig långt utanför USA:s gränser. Även om FATCA är en 

amerikansk reglering påverkar lagen betalningsströmmar från aktörer i hela världen. 

Utländska finansiella institut måste enligt reglerna lämna kontrolluppgifter till IRS om sina 

amerikanska kunders ekonomiska tillgångar utanför USA. Exempel på sådana tillgångar är 

banktillgodohavanden och värdepappersinnehav. Det är frivilligt för ett utländskt finansiellt 

institut att ansluta sig till ett FATCA-avtal men om ett institut väljer att inte ingå avtal med 

IRS om informationslämnande, kommer en schablonmässig källskatt på 30 % avräknas alla 

institutets egna betalningsströmmar eller deras kunders betalningar som härrör från USA.
2
 

Väljer ett finansiellt institut att ingå ett FATCA-avtal med IRS, tvingas institutet att hålla inne 

30 % av beloppet vid varje betalning med ursprung i USA. Detta visar på att amerikansk 

lagstiftning har getts ett mycket vittgående extraterritoriellt tillämpningsområde. 

Det är inte första gången USA inför regler som har en långtgående verkan utanför landets 

gränser. Extraterritoriell jurisdiktion är en princip USA valt att tillämpa i ett flertal fall.
3
 

Denna utveckling är oroande för svenska finansinstitut eftersom en efterlevnad av FATCA 

                                                 
1
 IRS, Summary of Key FATCA Provisions, http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Summary-of-Key-

FATCA-Provisions, publicerad 2012-08-04, hämtad 2012-11-19. 
2
 Timelines for Due Dilligence and Other Requirements Under FATCA, Announcement 2012-42 

http://www.irs.gov/pub/irs-drop/A-12-42.pdf, s. 1-2 , publicerad 2012-10-25, hämtad 2012-12-05. 
3
 Till exempel Dodd-Frank Act, Sarbanes-Oxley Act samt The Transportation Recall Enhancement 

Accountability and Documentation Act, alla tre regelverk innebär en extraterritoriell tillämpning av amerikanska 

regler. Se även Svernlöv, C, B:son Blomberg, E, Amerikansk extraterritorialitet; ytterligare exempel på olycklig 

lagstiftningsutveckling, 2003/04 Juridisk Tidskrift 454 (nedan betecknad Svernlöv & B:son Blomberg, 2003/04) 

samt Härkönen, Elif, Amerikansk övervakning av europeiska  värdepappersmarknader  – särskilt om 

tillämpningen av rule 10 (b) 5 efter  Dodd-Frank Act, ur Vänbok till Ingrid Arnesdotter, Jure Förlag, Stockholm, 

2012 (nedan betecknad Härkönen, 2012). 
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kan komma att innebära betydande kostnader
4
, samtidigt som stränga påföljder väntar om ett 

bolag underlåter att rapportera enligt lagens bestämmelser. 

I Sverige råder sedan länge en allmänt respekterad sekretessprincip inom bank- och 

finansbranschen som grundar sig i ett önskemål om att enskildas ekonomiska tillgångar, samt 

deras finansiella och ekonomiska förhållanden till finansinstitut, ska hållas hemliga. 

Banksekretessen är en nationell angelägenhet och nödvändig för kundernas tilltro och 

funktionen hos verksamma banker.
5
 De krav på rapportering till IRS som FATCA fordrar kan 

innebära att FATCA inte är förenlig med den rådande svenska banksekretessen. Ett 

informationsutlämnande om kontoinformation till IRS strider mot sekretessprincipen, 

eftersom enskildas förhållanden till finansinstitut i ett sådant läge inte kommer att 

hemlighållas. Svenska finansinstitut kan därav få problem med att efterleva FATCA samtidigt 

som de följer svenska lagar. Det förekommer dock situationer när ett finansiellt institut har en 

skyldighet enligt svensk lag att åsidosätta banksekretessen, exempelvis när en bank är skyldig 

att uppge information om en kunds beskattningsbara tillgångar till Skattemyndigheten.
6
 

Denna typ av åsidosättande innebär en begränsning i sekretessen, vilken utgörs av ett 

auktoritativt påbud från en svensk myndighet. IRS är däremot en utländsk myndighet och det 

är emellertid inte självklart att rapporteringsskyldigheten till IRS kommer att klassas som en 

myndighetsåtgärd vilket i vanliga fall innebär en begränsning i banksekretessen, således 

kvarstår frågan huruvida FATCA strider mot svensk banksekretess eller inte. 

 

1.2 Problemformulering 

Är FATCA förenlig med folkrättsliga regler för extraterritoriell jurisdiktion? 

Strider FATCA mot den rådande banksekretessen i Sverige?  

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens övergripande syfte är att redogöra för hur den nya amerikanska 

skattelagstiftningen FATCA påverkar svenska finansiella institut. Med anledning av att 

                                                 
4
 Dessa kostnader kan till exempel grundas i att en implementering av FATCA kan innebära att ett FFI tvingas 

ändra sitt befintliga IT-system för att följa rapporteringskraven till IRS samt att aktivt söka efter personer med 

anknytning till USA. En sådan åtgärd kräver extra arbete och orsakar administrativa kostnader. 
5
 Jansson, P-O, Banksekretess och annan finansiell sekretess, Svenska Bankföreningen, 2010, s. 15. (Nedan 

betecknad Jansson 2010.) 
6
 Jansson 2010, s. 138. 
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bestämmelserna enligt FATCA antogs av USA men tillämpas utanför landets gränser, kan 

lagen komma att inskränka svensk nationell lagstiftning. Jag ämnar därför undersöka 

folkrättsliga regler för extraterritoriell jurisdiktion samt diskutera huruvida FATCA är 

förenlig med banksekretess och annan finansiell sekretess på den svenska finansmarknaden.  

För att uppnå syftet vill jag utreda den extraterritoriella tillämpningen av FATCA, den 

amerikanska lagstiftningens vittgående extraterritoriella tillämpningsområden i allmänhet, 

samt hur FATCA förhåller sig till internationella folkrättsliga principer om extraterritoriell 

lagstiftning. Jag avser även att utreda om kravet enligt FATCA, att utlämna kontoinformation 

till IRS, kommer att utgöra en myndighetsåtgärd som innebär en begränsning i svensk 

banksekretess.  

 

1.4 Metod  

För att besvara mina frågeställningar avser jag att använda mig av en rättsdogmatisk metod, 

vilket innebär att jag kommer att tolka och systematisera lagtext, förarbeten, praxis och 

doktrin.
7
 Dessa rättskällor utgör grunden för att erhålla kunskap inom de rättsområden jag 

berör. Rättsdogmatik är en metod för att, med hjälp av rättskällor, fastställa gällande rätt. 

Uppsatsens frågeställningar är styrande för metod och material. För att utreda huruvida 

FATCA är förenlig med folkrättsliga regler för extraterritoriell jurisdiktion, och om 

regelverket kommer att strida mot den rådande banksekretessen i Sverige, behöver gällande 

rätt studeras. Gällande rätt är i själva verket en fiktion av hur rätten tillämpas för tillfället. 

Inom den internationella rätten finns ingen lagtext att tillgå, eftersom folkrätten består av 

sedvanerätt och traktaträtt. I dessa fall kommer jag med hjälp av allmänna rättsprinciper och 

doktrin tolka gällande rätt. Framställningen innehåller såväl deskriptiva som analyserande 

delar om vartannat, där jag försöker belysa de problem som finns inom området. Min text är 

utredande och delvis argumenterande för att sedan avslutas med en besvarning på de i 

problemformuleringen ställda frågorna.   

Av naturliga skäl låter jag den internationella rätten ta stor del i förevarande framställning. 

FATCA är en amerikansk lagstiftning som tillämpas extraterritoriellt världen över. Jag anser 

att en förståelse för, och en diskussion innehållandes, folkrättsliga principer kommer att ge 

tyngd till slutsatser och resonemang. Trots att jag skriver om en amerikansk rättsregel har jag 

                                                 
7
 Se även Kellgren, J, Holm, A, Att skriva uppsats i rättsvetenskap – råd och reflektioner, Studentlitteratur, 

Linköping, 2007, s. 47. (Nedan betecknad Kellgren & Holm, 2007.) 
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inte haft för avsikt att genomföra en komparativ studie mellan den amerikanska och den 

svenska rätten. Det finns inget mervärde i att jämföra likheter och olikheter mellan de olika 

rättssystemen eftersom FATCA är en unik amerikansk skatteregel. En liknande regel i det 

svenska rättssystemet existerar inte och därför har jag endast undersökt hur den amerikanska 

lagen påverkar svenska företag. Bogdan anser att ’jämförelsen’ utgör kärnan i en komparativ 

studie och komparativ rätt förekommer först när arbetets syfte handlar om att fastställa 

likheter och olikheter mellan olika rättsordningar.
8
  

I uppsatsen kommer jag att klargöra rådande rättsläge genom att huvudsakligen koncentrera 

texten på en framställning de lege lata, men avslutningsvis avser jag att föra en de lege 

ferenda diskussion,
9
 angående implementeringen av FATCA i Sverige. I denna diskussion 

ämnar jag presentera ett förslag på hur svenska aktörer ska agera och vad de bör tänka på med 

anledning av regelverkets implementering. Jag vill även ge uttryck för vad som behöver ske 

från regeringsnivå i Sverige för att underlätta en efterlevnad av FATCA för svenska 

finansiella institut. 

Utöver den rättsdogmatiska metoden och den rättsvetenskapliga forskningen på området avser 

jag att använda mig av en kvalitativ metod genom att genomföra ostrukturerade intervjuer 

med anställda inom finansiella institut. Anledningen till detta är att studera FATCA i sitt 

naturliga sammanhang och få tillgång till förstahandskunskaper om regelverket.
10

 Genom att 

använda en kvalitativ metod kan jag som författare skapa mig en djupare och mer fullständig 

uppfattning av den företeelse jag studerar.
11

 I mitt fall handlar det om hur banker i Sverige har 

reagerat på USA:s extraterritoriella tillämpning av FATCA och hur lagen har mottagits i 

praktiken. Intervjuer är värdefulla som redskap vid sidan av en traditionell juridisk metod. De 

bidrar till att identifiera intressanta problem, berika analysen och ge stöd åt mina slutsatser.
12

 

Möten med finansiella institut kommer hjälpa mig att få en inblick i hur instituten har 

förberett sig inför en stundande implementering av FATCA i Sverige. Styrkan i en 

ostrukturerad intervju ligger i att undersökningssituationen liknar ett vardagligt samtal. Jag 

                                                 
8
 Bogdan, M, Komparativ rätt, Juridiska Föreningen i Lund, 1978, s. 14. 

9
 De lege lata betyder ”hur lagstiftningen är idag” det vill säga ”vad är gällande rätt”.  De lege ferenda betyder 

”vilken lagstiftning vore önskvärd i framtiden” det vill säga ”vilka regler borde vi ha”. Se även Kellgren & 

Holm, 2007, s. 32. 
10

 Halvorsen, K, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 1992, s. 85. 
11

 Holme, I M, Solvang, B K, Forskningsmetodik. Om Kvalitativa och kvantitativa metoder, 2 uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 92. (Nedan betecknad Holme & Solvang 1997.) 
12

 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, 2 uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm 2007, s. 42. 
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kommer att sträva efter att låta de finansiella institut som jag intervjuar själva påverka 

samtalets utveckling.
13

  

 

Jag avser använda mig av amerikanskt material, bland annat Amerikas Förenta 

Staters kodifierade lagsamling, U.S. Code, rapporter från IRS och USA:s finansdepartement, 

för att beskriva och förklara regleringen kring FATCA. För att finna vägledning och en 

historisk bakgrund kring folkrätt och extraterritoriell lagstiftning kommer jag dels att använda 

mig av internationell doktrin och publikationer från bland annat den internationella 

handelskammaren, The International Chamber of Commerce, dels svensk lagstiftning och 

doktrin. I samband med min redogörelse för banksekretess och annan finansiell sekretess 

använder jag mig av svensk lagtext, förarbeten och doktrin. Den sistnämnda rättskällan har till 

största del bestått av doktrin från Svenska Bankföreningen.
14

 Jag har även tagit hänsyn till 

aktuell publicerad information avseende FATCA från olika delar av finansbranschen i 

Sverige.  

 

1.5 Avgränsningar 

Denna framställning kommer inte att innehålla några djupgående utredningar kring de 

skatterättsliga aspekterna av FATCA. Fokus kommer istället att ligga på att utreda hur 

bestämmelserna enligt FATCA påverkar utländska finansinstitut samt hur FATCA smidigast 

kan implementeras i utländska jurisdiktioner. Jag ämnar inte presentera någon djupgående 

presentation av USA:s rättsystem för läsaren, även om detta kan tyckas optimalt vid en 

redogörelse av en amerikansk reglering. En sådan introduktion ryms inte inom tidsramen för 

denna framställning. 

FATCA:s regelverk berör utländska finansinstitut och amerikanska skattebetalare som innehar 

utländska finansiella tillgångar. I kapitel två kommer jag att redogöra för begreppet FATCA 

och förklara lagens innebörd. De riktlinjer som framgår av FATCA och riktar sig till 

finansiella institut är de enda regler som är av intresse för svenska bolag. Med hänsyn till 

                                                 
13

 Holme & Solvang, 1997, s. 99. 
14

 I kapitel 5, banksekretess och annan finansiell sekretess, väljer jag att flertalet gånger hänvisa till Svenska 

Bankföreningens moderniserade fortsättning på framlidne professorn Nials verk under titeln Banksekretessen, 

författad av Per-Ola Jansson. Trots att den finansiella sekretessen utgör ett viktigt element i den svenska 

finansbranschen, har den ändå inte blivit föremål för annat än mycket kortfattad lagstiftning och i de 

lagförarbeten som finns har förhållandevis få kommentarer lämnats. Nials verk har under lång tid varit 

vägledande för tolkning och tillämpning av banksekretessen. Många förarbeten och departementsutredningar till 

lagar om finansiella verksamheter hänvisar till Nial för en korrekt tolkning av lagen. Exempel på utredningar 

som hänvisar till Nial är Prop. 2002/03:139 och Ds 2011:7.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kodifikation
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ovanstående ämnar jag inte i kapitel två att redogöra för hur lagen påverkar amerikanska 

privatpersoner, utan jag avser endast att utreda hur FATCA påverkar utländska finansiella 

institut.  

Utöver den svenska banksekretessen kan FATCA även tänkas strida mot annan lagstiftning 

om skydd av personuppgifter, exempelvis personuppgiftslagen (1998:204). För att inte denna 

framställning ska bli allt för omfattande väljer jag att avgränsa mig till att endast utreda 

huruvida regelverket kommer strida mot finansiell sekretess i Sverige. När jag skriver om 

sekretess riktar jag in mig främst på banksekretess med anledning av att andra former av 

finansiell sekretess grundar sig i regeln om banksekretess. I den praktiska verksamheten är 

skillnader mellan olika typer av sekretessbestämmer obetydlig och banksekretess har stått som 

förebild för annan lagreglerad sekretess i finansiell verksamhet.  

 

1.6 Terminologi 

När jag använder mig av begreppet banksekretess, syftar jag likaledes på sekretess i andra 

slag av kreditinstitut. Anledningen till detta är att den hävdvunna beteckningen banksekretess 

är tillämplig även på annan finansieringsrörelse än bankrörelse. Den gällande 

banksekretessbestämmelsen talar inte endast om banker, utan också om andra slag av 

finansinstitut som omfattas av lagen. 

Begreppet deltagande FFI (participating Foreign Financial Institutions) avser ett finansiellt 

institut som slutit avtal med IRS om informationsutlämnande och därav följer bestämmelserna 

enligt FATCA. 

När så behövs, använder jag mig av engelska juridiska termer som förekommer i den 

amerikanska lagstiftningen. Vid dessa tillfällen förklarar jag begreppets betydelse.  

 

1.7 Disposition  

Inledningsvis kommer jag att ge en deskriptiv redogörelse av FATCA i kapitel två. Min avsikt 

är att definiera lagen så att läsaren ska få en förståelse för lagens syfte och funktion. Eftersom 

FATCA tillkom för att möjliggöra beskattning av utlandsplacerade finanser härrörande från 

USA, är det av vikt att beröra den internationella beskattningen. I kapitel tre följer därför en 

redogörelse för nyss nämnda rättsområde. För att kunna besvara mina frågeställningar redogör 
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jag sedan för folkrättsliga regler för extraterritoriell jurisdiktion och den internationella 

utvecklingen av extraterritoriell lagstiftning i kapitel fyra, samt våra svenska finansiella 

sekretessregler i kapitel fem. FATCA börjar tillämpas i Sverige den 1 januari 2014. För att 

utreda hur banker i Sverige har reagerat på USA:s extraterritoriella tillämpning av FATCA 

och hur lagen har mottagits i praktiken, kommer jag i kapitel sex utreda FATCA:s påverkan 

inom den finansiella sektorn i Sverige. Framställningen avslutas med ett sammanfattande 

sjunde kapitel där jag diskuterar de resultat jag kommit fram till och ger svar på de i 

problemformuleringen ställda frågorna. 
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2 Foreign Account Tax Compliance Act 

2.1 Inledning 

Den amerikanska skattelagstiftningen FATCA
15

 omfattar ett nytt insyns- och 

rapporteringskrav för utländska skattebetalare. Bestämmelserna utgör ett komplext regelverk 

och för att läsaren av denna framställning ska få en förståelse för FATCA följer här en 

grundläggande genomgång av regelverket. 

 

2.2 Presentation av FATCA 

Den 18 mars 2010 antogs FATCA av den amerikanska kongressen med syfte att bekämpa 

skatteflykt. Lagen innebär att utländska finansinstitut över hela världen åläggs att i sin 

verksamhet aktivt söka efter amerikanska konton, så kallade United States accounts (U.S. 

accounts), som innehas av juridiska eller fysiska personer med anknytning till USA, så 

kallade United States persons (U.S. persons). Instituten måste sedan årligen rapportera 

kontoinformationen till den amerikanska skattemyndigheten Internal Revenue Service (IRS).
16

 

Den information som ska redovisas till IRS avser kontohavare, försäkringstagare, tillgångars 

värde, bruttoinsättningar till och bruttouttag eller betalningar från U.S. accounts med mera.
17

 

Även amerikanska skattebetalare som innehar utländska finansiella tillgångar måste 

rapportera dessa tillgångar till IRS. USA:s finansdepartement The United States Department 

of the Treasury (Treasury) och IRS menar att FATCA är en viktig utveckling i USA:s 

ansträngningar att förbättra efterlevnad av den skattelagstiftning som omfattar U.S. persons 

med utländska finansiella tillgångar.
18

 

 

2.3 Bakgrund 

FATCA antogs som en del av Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE)
19

, vilken 

syftar till att stimulera arbetsmarknaden i USA. FATCA kompletterar HIRE genom att 

                                                 
15

 26 U.S.C § 1471-1474 (2012). 
16

 26 U.S.C § 1471(b)(1)(A-C) (2012); se även IRS, Summary of Key FATCA Provisions, 

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Summary-of-Key-FATCA-Provisions, publicerad 2012-08-04, 

hämtad 2012-11-19. 
17

 26 U.S.C § 1471 (c) (2012). 
18

 IRS, Summary of Key FATCA Provisions, http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Summary-of-Key-

FATCA-Provisions, publicerad 2012-08-04, hämtad 2012-11-19. 
19

 Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act är en amerikansk reglering som, när den antogs, innebar 

nya skattelättnader direkt relaterade till att anställa personal och avskrivningar för investeringar i utrustning. 
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förhindra skatteflykt, vilket i sin tur tillvaratar USA:s ensidiga intresse att stärka sina egna 

finanser. Den 8 februari 2012 publicerade Treasury och IRS de föreslagna FATCA-

förordningarna i den amerikanska regeringstidskriften the Federal Register
20

.
21

 FATCA 

infördes sedan i den amerikanska skattelagstiftningen Internal Revenue Code
22

, i Chapter 4 - 

Taxes to enforce reporting on certain foreign accounts.
23

 

 

2.4 Vem omfattas av FATCA? 

FATCA omfattar alla icke-amerikanska finansinstitut världen över och amerikanska 

skattebetalare som innehar utländska finansiella tillgångar. IRS klassificerar utländska 

finansinstitut och organisationer som Foreign Financial Institutions (FFI) eller Non Financial 

Foreign Entities (NFFE). Kraven i FATCA innebär att utländska finansinstitut, FFI:er, måste 

rapportera till IRS om deras U.S. accounts. På samma sätt måste även vissa icke-finansiella 

utländska enheter, NFFE-företag, tillhandahålla information till IRS om deras amerikanska 

ägare.
24

 För att klassas som ett NFFE krävs det att mer än 10 % av företaget ägs av en 

amerikansk ägare.
25

 Enligt FATCA omfattar FFI:er varje enhet som accepterar medel för 

insättning inom loppet för bankverksamhet, innehar finansiella tillgångar för annans räkning i 

sin verksamhet eller verkar inom investeringsbranschen eller värdepappersmarknaden.
26

 

Många svenska företag såsom banker, fonder, kreditföretag, hypoteksinstitut, mäklarfirmor, 

clearingorganisationer, asset management företag och investeringsföretag kommer att klassas 

som FFI:er och påverkas direkt av FATCA. Även andra svenska företag som önskar investera 

på den amerikanska marknaden, eller NFFE-företag, kommer indirekt att påverkas av 

                                                 
20

 REG-121.647-10, 77 Fed. Reg. 9022. 
21

 Treasury, IRS Issue Proposed Regulations for FATCA Implemementation, IR-2012-15, 

http://www.irs.gov/uac/Treasury,-IRS-Issue-Proposed-Regulations-for-FATCA-Implementation, publicerad 

2012-02-08, hämtad 2012-12-12; se även Hemställan om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och 

Sverige, http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupgraphics/Hemst%C3%A4llan%20 

dubbelbeskattningsavtalet%20USA_Sverige.pdf/$file/Hemst%C3%A4llan%20dubbelbeskattningsavtalet%20US

A_Sverige.pdf, publicerad 2012-04-17, hämtad 2012-12-05. 
22

 IRS ansvarar för Internal Revenue Code och de har befogenhet att verkställa skattelagar samt genomdriva nya 

bestämmelser, se IRS hemsida: http://www.irs.gov/uac/The-Agency,-its-Mission-and-Statutory-Authority, 

publiceringsdatum saknas, hämtad 2012-12-06. 
23

 26 U.S.C § 1471- 1474 (2012). 
24

 Proposed regulations under chapter 4 in the Federal Register (REG-121647-10, 77 Fed. Reg. 9022) 

(proposed regulations), s. 3. http://www.irs.gov/pub/newsroom/reg-121647-10.pdf, publiceringsdatum saknas, 

hämtad 2012-11-20. 
25

26 U.S.C § 1472(d), § 1473 (2) (2012). 
26

 26 U.S.C § 1471(d)(5) (2012). 
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regleringen med anledning av de kan bli tvungna att lämna upplysningar till IRS om sina 

direkta och indirekta ägare till banker och finansinstitut som de samarbetar med.
27

  

 

2.5 FATCA-avtalet 

2.5.1 Inforationsutlämnande 

Rapporteringen från ett FFI till IRS ska fungera som ett informationsutbyte som utgörs av 

enskilda avtal mellan å ena sidan de företag som klassas som FFI:er, det vill säga banker, 

finansinstitut, fondbolag, stiftelser och försäkringsföretag med mera, å andra sidan IRS. Av 

FATCA:s bestämmelser framgår att alla FFI:er ska erbjudas att sluta ett FATCA-avtal med 

IRS om informationsutlämnande. Avtalet är nödvändigt för att ett FFI ska uppfylla de 

rapporteringskrav som krävs enligt FATCA och en förutsättning för att ett FFI ska undgå en 

schablonmässig källskatt på 30 % avseende alla institutets egna betalningstömmar, eller deras 

kunders betalningar, som härrör från USA.
28

 Nedan följer en närmare beskrivning av 

FATCA-avtalet och den nyss nämnda källskatten.  

 

2.5.2 Vad händer om ett FFI väljer att stå utanför FATCA? 

Det är frivilligt för ett utländskt finansinstitut att sluta avtal om informationslämnande med 

IRS avseende FATCA för att bli ett deltagande FFI, det vill säga ett FFI som medverkar till 

FATCA-samarbetet. Om ett FFI däremot avstår från att delta klassas företaget som ett icke-

deltagande FFI och drabbas av en källskatt på 30 % som avräknas från avkastningen dess 

egna tillgångar i USA genererar, så kallade withholdable payments.
29

  

I 26 U.S.C § 1473 (I) (2012)  framgår det att uttrycket withholdable payments åsyftar i 

allmänhet utbetalning av ränta, utdelningar, hyror, löner, premier, livräntor, kompensationer, 

ersättningar, avkastningar, inkomster, arvoden och andra årligt fastställda eller periodiska 

                                                 
27

 Notice and Request for Comments Regarding Implementation of Information Reporting and Withholding 

Under Chapter 4 of the Code, NOTICE 2010-60, s. 3ff. http://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-10-60.pdf, 

publiceringsdatum saknas, hämtad 2012-12-05; se även http://www.pwc.se/sv/radgivning/nio-vanliga-fragor-om-

fatca.jhtml, publiceringsdatum saknas, hämtad 2012-12-05. 
28

 26 U.S.C § 1471(a) (2012), § 1471 (b)(1) (2012), samt Timelines for Due Dilligence and Other Requirements 

Under FATCA, Announcement 2012-42 http://www.irs.gov/pub/irs-drop/A-12-42.pdf, publicerad 2012-10-25, 

hämtad 2012-12-05. 
29

 Proposed regulations under chapter 4 in the Federal Register (REG-121647-10, 77 Fed. Reg. 9022) 

(proposed regulations), s. 6 f. http://www.irs.gov/pub/newsroom/reg-121647-10.pdf, publicerad 2012-02-08, 

hämtad 2012-12-12. 
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vinster. För att dessa olika betalningar ska klassas som withholdable payments och drabbas av 

en 30-procentig källskatt, ska de ha sitt ursprung i USA (”from sources within the United 

States”
30

). Till withholdable payments hör även bruttointäkter från försäljning eller annan 

överlåtelse av egendom av det slag som kan producera ränta eller utdelning med ursprung i 

USA. 

 

2.5.3 Rapporteringskrav för ett deltagande FFI 

2.5.3.1 Eftersöka U.S. accounts 

För att korrekt uppfylla rapporteringskraven enligt FATCA måste ett FFI ingå ett särskilt avtal 

om informationsutlämnande med IRS. I Internal Revenue Code, 26 U.S.C § 

1471(b) Reporting requirements, etc. uppställs de rapporteringskrav som följer av ett 

FATCA-avtal.
31

 

Det första rapporteringskravet innebär ett åtagande om att aktivt söka efter U.S. accounts.
32

 

IRS kräver information om varje innehavare av varje U.S. account som upprätthålls av en 

finansiell institution. Det gäller både konton som innehas av amerikanska individer eller vissa 

amerikanska enheter och konton som innehas av utländska enheter med en betydande andel 

amerikanska ägare.
33

 Ett FFI som undertecknar ett FATCA-avtal, det vill säga ett deltagande 

FFI, förbinder sig att aktivt söka efter kunder med anknytning till USA. Detta innebär även en 

skyldighet att ta reda på huruvida en kunds konto ska rapporteras till IRS eller inte.  

 

2.5.3.2 Due diligence undersökning 

Det andra rapporteringskravet ålägger ett deltagande FFI att genomföra en speciell 

identifiering, en due diligence undersökning, för att identifiera nya och redan existerande 

amerikanska kontohavare.
34

 Kriterierna för att en kontohavare ska anses som en U.S. person 

är inte höga. Kraven är bland annat att en person ska bo i USA eller inneha en amerikansk 

adress, vara född i USA eller inneha amerikanskt medborgarskap. Även innehav av ett 

                                                 
30

 26 U.S.C § 1473 (1)(A)(i) (2012) – Definitions. 
31

 26 U.S.C § 1471 (2012). 
32

 26 U.S.C § 1471 (b) (A) (2012). 
33

 Proposed regulations under chapter 4 in the Federal Register (REG-121647-10, 77 Fed. Reg. 9022) 

(proposed regulations), s. 21.  http://www.irs.gov/pub/newsroom/reg-121647-10.pdf, publicerad 2012-02-08, 

hämtad 2012-12-11. 
34

 26 U.S.C § 1471 (b) (B) (2012). 
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amerikanskt telefonnummer innebär att innehavaren är en U.S. person.
35

 Kravet för att ett 

företagskonto ska klassas som ett U.S. account är att kontot ska innehas av en eller flera U.S. 

persons eller amerikanskägda utländska enheter.
36

 

 

2.5.3.3 Årliga rapporter till IRS 

Nästkommande krav förpliktar ett deltagande FFI att årligen rapportera definierade U.S. 

persons samt deras respektive tillgångar avseende varje U.S. account till IRS.
37

 Den 

information som ska rapporteras till IRS är:  

a. namn, adress och taxpayer identification number (TIN) för varje kontohavare som anges 

som U.S. person och, i händelse av att kontoinnehavaren är en amerikanskägd utländsk enhet, 

namn, adress och TIN för varje amerikansk ägare, 

b. kontonummer, 

c. kontosaldo eller värde, 

d. bruttoinkomster och uttag eller betalningar från kontot.
38

 

 

2.5.3.4 Innehålla skatt för motsträviga kontohavare 

Nästa krav innebär att ett deltagande FFI åläggs att innehålla skatt för withholdable payments 

som görs av ett FFI till en motsträvig kontoinnehavare. Om en kund med anknytning till USA 

inte ger sitt samtycke till att skicka kontrolluppgifter till IRS, ska 30 % av kontots behållning 

innehållas som skatt.
39

   

 

2.5.3.5 Innehålla skatt för icke-deltagande FFI 

Sista kravet går ut på att innehålla skatt för andra finansiella företag (och deras kunder) som 

inte tecknat ett FATCA-avtal med IRS. Ett FFI tvingas således att hålla inne skatt för så 

kallade icke-deltagande FFI, enskilda kontohavare som underlåter att lämna tillräcklig 

                                                 
35

 Proposed regulations under chapter 4 in the Federal Register (REG-121647-10, 77 Fed. Reg. 9022) 

(proposed regulations), s. 22.  http://www.irs.gov/pub/newsroom/reg-121647-10.pdf, publicerad 2012-02-08, 

hämtad 2012-12-11. 
36

 26 U.S.C § 1471 (d) (1)(a) (2012). 
37

 26 U.S.C § 1471 (b) (C) (2012). 
38

 26 U.S.C § 1471 (c) (2012). 
39

 26 U.S.C § 1471 (b) (D) (ii) (2012). 
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information för att avgöra huruvida de klassas som U.S. persons eller inte, eller företag som 

inte givit tillräckliga rapporter kring huruvida de har U.S. persons som ägare.
40

 

 

2.5.4 Hur fungerar källskatteavdraget på alla FATCA-relevanta transaktioner till icke-

deltagande institutioner och motsträviga kunder? 

Som nämnt ovan
41

 ska det utbetalande institutet, ett FFI, vid varje betalning med ursprung i 

USA, det vill säga vid varje withholdable payment, till en motsträvig kontohavare eller icke-

deltagande FFI hålla inne en skatt motsvarande 30 % av den aktuella betalningen.
42

 

Följaktligen gäller detta både för exempelvis en bank som håller inne denna skatt för sina 

kunders räkning, det vill säga för kundernas withholdable payment, och för ett FFI som håller 

inne skatten för en egen betalning med ursprung i USA. Detta förfarande kan tyckas 

svårbegripligt för den ovane och jag avser därför att närmare beskriva källskatteavdraget med 

två exemplifieringar.  

Den svenska finansbranschen förklarar förfarandet att innehålla källskatt, i samband med 

FATCA, med två exempel. Den första situationen uppstår när en enskild svensk person får en 

utdelning från värdepapper i USA. En svensk bank måste enligt FATCA hålla inne en 30-

procentig skatt av beloppet på en utbetalning när en av bankens kunder, en kontohavare som 

är obegränsat skatteskyldig i Sverige, får en utdelning från amerikanska aktier som ombesörjs 

av en amerikansk depåbank. Den andra situationen uppstår när ett deltagande FFI för över en 

utbetalning inom Sverige, på till exempel aktieutdelningar, räntor och hyror med amerikanskt 

ursprung, till ett icke-deltagande svenskt FFI som är obegränsat skatteskyldigt i Sverige.
43

 Det 

krävs därmed inte mer än att ett FFI vidarebefordrat en betalning med ursprung i USA till ett 

institut som inte ingått avtal med IRS om informationsutlämnande för att skyldigheten att 

hålla inne 30 % i skatt ska uppstå.
44

 

 

                                                 
40

 Proposed regulations under chapter 4 in the Federal Register (REG-121647-10, 77 Fed. Reg. 9022) 

(proposed regulations), s. 8 ff.  http://www.irs.gov/pub/newsroom/reg-121647-10.pdf, publicerad 2012-02-08, 

hämtad 2012-12-11.   
41

 Se stycke 2.5.3.4 och 2.5.3.5. 
42

 26 U.S.C § 1471(a) (2012). 
43

 Hemställan om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige, http://www.swedishbankers.se/ 

web/bfmm.nsf/lupgraphics/Hemst%C3%A4llan%20dubbelbeskattningsavtalet%20USA_Sverige.pdf/$file/Hems

t%C3%A4llan%20dubbelbeskattningsavtalet%20USA_Sverige.pdf, publicerad 2012-04-17, publiceringsdatum 

saknas, hämtad 2012-12-05. 
44

 Se uttalande från Ulrika Hansson, skatteexpert på Svenska Bankföreningen, http://www.swedishbankers.se/ 

web/bf.nsf/$all/33E1C05141E72D6CC12579F4003D2200, publiceringsdatum saknas, hämtad 2012-12-11.  



14 

  

2.6 Intergovernmental Agreement – ett mellanstatligt FATCA-avtal 

2.6.1 Bilaterala avtal ska förenkla implementering av FATCA 

Rapporteringskraven enligt FATCA kräver att ett FFI aktivt söker efter U.S. persons. En 

sådan åtgärd kan innebära att institutet tvingas ändra sina befintliga IT-system för att 

genomföra en rapportering till IRS. I de föreslagna FATCA-förordningarna
45

 som IRS 

publicerade i the Federal Register erkänner Treasury och IRS att en implementering av 

FATCA kan orsaka administrativa kostnader och kräva extra arbete för ett FFI. Efter att IRS 

och Treasury i början av februari 2012 publicerade ett utkast till FATCA-föreskrifterna har de 

övervägt alla synpunkter som inkommit och även kommunicerat med framtida FFI. 

Förfarandet har skett för att utveckla en genomförandestrategi som uppnår en lämplig balans 

mellan en strävan att uppfylla det politiska syftet för FATCA-bestämmelserna i Internal 

Revenue Code, nämligen målet att förebygga skatteflykt, och utmaningen med att minimera 

de bördor som åläggs aktörer runt om i världen. Treasury och IRS uppgav i februari 2012 att 

de, vidare i detta syfte, kommer att fortsätta samarbeta med berörda intressenter och utländska 

regeringar för att slutföra genomförandet av de föreslagna FATCA-förordningarna på ett 

effektivt sätt för berörda parter. Treasury och IRS vill minimera belastningen för ett FFI och 

underlätta samordningen med inhemska lagar och restriktioner, men samtidigt fortsätta 

samarbetet med utländska aktörer i kampen att förhindra skatteflykt.
46

  

Den 26 juli 2012 tillkännagav Treasury en modell för ett bilateralt avtal, Intergovernmental 

Agreement (IGA), mellan IRS och annan jurisdiktion som kan komma att förenkla en 

implementering av FATCA.
47

 Modellavtalet har framtagits i samråd med utländska regeringar 

och innebär att ett deltagande FFI har möjlighet att fullgöra sina rapporteringskrav om 

amerikanska konton enligt FATCA, genom att rapportera direkt till sin egen skattemyndighet. 

Myndigheten är sedan ansvarig för uppföljning och sanktionering av efterlevnad.
48

 

Modellavtalet grundas i ett ömsesidig uppgiftslämnande mellan USA och det land som väljer 

att sluta ett IGA med USA. Avtalet innebär att avtalsparten i ett IGA får ta del av uppgifter 

                                                 
45

 REG-121.647-10, 77 Fed. Reg. 9022. 
46

 Proposed regulations under chapter 4 in the Federal Register (REG-121647-10, 77 Fed. Reg. 9022) 

(proposed regulations), s. 5 f. http://www.irs.gov/pub/newsroom/reg-121647-10.pdf, publicerad 2012-02-08, 

hämtad 2012-12-14. 
47

 Timelines for Due Dilligence and Other Requirements Under FATCA, Announcement 2012-42 

http://www.irs.gov/pub/irs-drop/A-12-42.pdf, publicerad 2012-10-25, hämtad 2012-12-14. 
48

 Proposed regulations under chapter 4 in the Federal Register, ovan not 46 a.a., s. 6.  
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om sina egna medborgares tillgångar i USA.
49

 Kraven Treasury upptäller i avtalsmodellen är 

följande: 

-  Ett FFI ska samla den information som framgår av Internal Revenue Code och sedan 

rapportera denna information till regeringen i det land FFI:et har sin hemvist.
50

 

-  Regeringen i varje IGA-land ska ingå en överenskommelse om att årligen rapportera 

till IRS den samlade information som krävs enligt FATCA. Överenskommelsen ska 

ske genom ett bilateralt avtal, exempelvis ett inkomstskattetraktat eller annat 

automatiskt mellanstatligt utbyte av information med USA.
51

 

Efter att den första avtalsmodellen för bilaterala avtal tillkännagivits i juli 2012 meddelade 

Treasury senare samma sommar att, i enlighet med de riktlinjer som följer av FATCA, de 

tillsammans med IRS samarbetat med utländska jurisdiktioner för att utveckla multilaterala 

avtal med syfte att förbättra öppenhet och informationsutbyte på global basis.
52

 Avsikten var 

att skapa ytterligare ett modellavtal enligt vilken finansiella institutioner i partnerlandets 

jurisdiktion ska rapportera specificerad information direkt till IRS på ett sätt som 

överensstämmer med FATCA-förordningarna. Kravet kompletteras sedan med ett statligt 

informationsutbyte mellan partnerlandet och USA på begäran. Denna modell, och tidigare 

nämnda modell för bilaterala avtal, utgör grunden för USA:s ingåenden av internationella 

överenskommelser med intresserade länder.
53

 

 

2.6.2 Planerade bilaterala avtal 

Den 8 november 2012 meddelade Treasury i ett pressmeddelande
54

 att de har kontakt med 

mer än 50 länder och jurisdiktioner runt om i världen för att förbättra de internationella 

skattereglerna och genomförandet av FATCA. Första land att ingå ett bilateralt avtal med  

                                                 
49

 FATCA, http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/DDD0612C903C0738C12579D000413069, 

publicerad 2012-11-05, hämtad 2013-03-19. 
50

 26 U.S.C §§ 1471 -1474 (2012). 
51

 Proposed regulations under chapter 4 in the Federal Register (REG-121647-10, 77 Fed. Reg. 9022) 

(proposed regulations), s. 6. http://www.irs.gov/pub/newsroom/reg-121647-10.pdf, publicerad 2012-02-08, 

hämtad 2012-12-14. 
52

 Proposed regulations a.a., s.6. 
53

 Timelines for Due Dilligence and Other Requirements Under FATCA, Announcement 2012-42 s. 2f. 

http://www.irs.gov/pub/irs-drop/A-12-42.pdf, publicerad 2012-10-25, hämtad 2012-12-14.  
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 U.S. Engaging with More than 50 Jurisdictions to Curtail Offshore Tax Evasion, http://www.treasury.gov 

/press-center/press-releases/Pages/tg1759.aspx, publicerad 2012-08-11, hämtad 2012-12-14. 
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USA var Storbritannien. Bägge parter skrev den 12 september 2012 under ett avtal
55

 som 

grundar sig i den avtalsmodell Treasury tillkännagav den 26 juli 2012. Finansiella institut i 

Storbritannien rapporterar nu information enligt FATCA direkt till den brittiska 

skattemyndigheten. Enligt pressmeddelandet från den 8 november framgår att Treasury är i 

färd med att slutföra mellanstatliga avtal med fler stater. Förhoppningen hos Treasury var att 

avsluta förhandlingar med Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Japan, Schweiz, Kanada, 

Danmark, Finland, Guernsey, Irland, Isle of Man, Jersey, Mexiko, Nederländerna och Norge i 

slutet av 2012.
56

 Sedan den 14 februari 2013 framgår det av Treasurys hemsida att de länder 

som dittills ingått bilaterala avtal med USA är Storbritannien, Danmark, Mexico, Irland och 

Schweiz.
57

  

En aktiv dialog pågår mellan Treasury och fler jurisdiktioner. Treasurys önskan är att inleda 

förhandlingar med Argentina, Australien, Belgien, Caymanöarna, Cypern, Estland, Ungern, 

Israel, Korea, Liechtenstein, Malaysia, Malta, Nya Zeeland, Slovakien, Singapore och 

Sverige. Treasury uppger att arbetet med att fortsätta nå ut till intresserade jurisdiktioner som 

vill överväga en mellanstatlig strategi för genomförandet av FATCA ständigt pågår. Även 

alternativ till mellanstatliga avtal undersöks för Bermuda, Brasilien, Brittiska Jungfruöarna, 

Chile, Tjeckien, Gibraltar, Indien, Libanon, Luxemburg, Rumänien, Ryssland, Seychellerna, 

S:t Martin, Slovenien och Sydafrika.
58

 IRS andra modellavtal riktar sig främst till de länder 

som USA har ett begränsat informationsutbyte med. Avtalet syftar till att skapa en bättre 

förutsättning för USA att samverka med dessa länder för FATCA:s vidkommande.
59

  

 

                                                 
55

 Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 

Government of the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement 

FATCA, http://www.hm-treasury.gov.uk/d/facta_agreement_tax_compliance_140912.pdf, publicerad 2012-09-

12, hämtad 2012-12-14. 
56
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/press-center/press-releases/Pages/tg1759.aspx, publicerad 2012-11-08, hämtad 2012-12-14. 
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 Joint Statements and Signed Bilateral Agreements, http://www.treasury.gov/resource-center/tax-

policy/treaties/Pages/FATCA.aspx, publicerad 2013-02-14, hämtad 2013-03-18. 
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2.7 Reflektioner kring regelverket FATCA 

2.7.1 FATCA – en tvingande rapporteringsskyldighet 

FATCA börjar gälla den 1 januari 2013 och ska sedan gradvis implementeras runt om i 

världen med slutdatum år 2017. I Sverige ska lagen tillämpas senast den 1 januari 2014. Den 

15 juli blir det möjligt för finansiella institut att registrera sig som FFI via en webbportal.
60 

Som jag nämnde i inledningen till detta kapitel är FATCA ett komplext och omfattande 

regelverk. Efter att de första FATCA-föreskrifterna publicerades i februari 2012 har Treasury 

och IRS haft en mångfald av remissvar från andra länder att beakta. Den 17 januari 2013 

publicerade Treasury FATCA Final Regulations
61

 vilket omfattar nya uppdaterade regler. 

Denna slutliga omfattning utgör ett verk på över 500 sidor och innehåller runt 500 nya 

paragrafer jämfört med de första föreskrifterna. Trots att reglerna uppdaterats återstår 

regelverkets syfte – att förhindra skatteflykt. Den transparenta rapporteringen av skattepliktiga 

tillgångar placerade utanför USA gäller fortfarande.  

Det innebär en utmaning för ett finansiellt institut att bli ett deltagande FFI med anledning av 

hanteringen av identifiering, rapportering och källskatteavdrag. Det största problemet för 

svenska deltagande FFI kommer dock att handla om hur rapporteringsskyldigheten ska 

hanteras med anledning av de rådande finansiella sekretessbestämmelserna. Denna 

problematik behandlas i kapitel 5. Valet att inte deltaga i FATCA innebär istället negativa 

konsekvenser för ett FFI eftersom USA då innehåller 30 % av alla amerikanska 

betalningsströmmar i form av en källskatt. På grund av USA:s ledande ställning inom 

världsekonomin är många av världens länder beroende av finansiering i amerikanska dollar. 

Jag anser att det tydligt framgår att USA endast använder ovan nämnda källskatt som ett 

medel för att tvinga FFI:er att medverka till rapportering.  

 

2.7.2 Avtalen  

En utväg för svenska FFI:er att undgå valet mellan att bli ett deltagande FFI eller inte, är om 

även Sverige inom en snar framtid får till stånd ett mellanstatligt avtal, det vill säga ett IGA 

enligt Treasurys första avtalsmodell, med USA. Ett sådant IGA innebär kort sagt att USA och 

                                                 
60

 FATCA Timeline for Foreign Financial Institutions, 
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ett IGA-land träffar ett avtal om hur FATCA ska hanteras specifikt för IGA-landet. Inga 

individuella avtals skrivs således mellan ett FFI och IRS.
62

 Målsättningen med ett 

mellanstatligt avtal är att förenkla implementeringen av FATCA och undvika lokala legala 

problem. Avtalet tillåter länder att använda ett lokalt angreppsätt för regelefterlevnad och 

sänker kostnader som kommer att uppstå när FATCA nu ska tillämpas av finansinstitut över 

hela världen. 

Svenska Bankföreningen och flera andra branschorganisationer i Sverige arbetar för att ett 

IGA enligt den första avtalsmodellen ska komma till stånd mellan Sverige och USA så att 

svenska finansiella institut kan rapportera till Skatteverket istället för till IRS.
63

  

För att sammanfatta innebörden i IRS andra avtalsmodell kan sägas att ett FFI skriver avtal 

direkt med IRS och rapporteringen sker direkt till IRS, sedan är de lokala myndigheterna 

tillsammans med IRS ansvariga för uppföljning och sanktionering av efterlevnad av 

FATCA.
64
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 Se avsnitt 2.6.1 angående bilaterala avtal. 
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3 Internationell beskattning 

3.1 Inledning 

Samhällets ökade internationalisering innebär ökade risker för att en person kan komma att bli 

beskattad i två eller flera stater för samma inkomst. Sverige är ett land med traditionellt sett 

höga skattesatser. En dubbelbeskattning kan då innebära förödande konsekvenser för en 

fysisk eller juridisk skatteskyldig person. Anledningen till att dubbelbeskattning uppkommer 

är att alla länder i världen inte följer samma enhetliga princip vid avgörandet av vilka 

inkomster varje land har rätt att beskatta.
65

  

Förutom dubbelbeskattning har även den ökade internationella rörligheten skapat ökade 

möjligheter för de skatteskyldiga att med legala eller illegala medel undandra sig 

beskattning.
66

 FATCA är en extraterritoriell skattelagstiftning som tillkom för att möjliggöra 

beskattning av finanser härrörande från USA placerade utanför landets gränser. Kort sagt; 

FATCA ska motverka skatteflykt. För att öka förståelsen för FATCA:s tillkomst redogör jag 

nedan för begreppet internationell beskattning och extraterritoriell skatterätt. Kännedom om 

begreppen är även en förutsättning för att senare utreda huruvida FATCA strider mot 

internationell rätt.  

Internationell beskattning är den del av skatterätten som behandlar förhållanden som har 

anknytning till utlandet och omfattar tre områden; 

- Regler inom den interna skatterätten, vilka hanterar internationella transaktioner 

och/eller internationella förhållanden. För att avgöra i vilket land en person ska 

beskattas tillämpas domicil- eller hemvistprincipen, källstatsprincipen och 

nationalitetsprincipen.
67

 

- Bestämmelser om internationell juridisk dubbelbeskattning. En dubbelbeskattnings-

situation uppstår när två eller flera stater gör anspråk på att beskatta samma inkomst 

avseende samma tidsperiod.
68

  

- Den rättsordning som benämns unionsrätten och växer fram inom den Europeiska 

unionen. Syftet med EU är att verka för ekonomisk respektive social sammanhållning 

                                                 
65

 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, Simon-Almendal T, Inkomstskatt –en läro- och handbok 

i skatterätt, Del 2, Trettonde upplagan, Studentlitteratur, Lund 2011, s. 613. (Nedan betecknad Lodin, m.fl. 

2011.) 
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och solidaritet mellan medlemsstaterna. Av den anledningen har alla medlemsstater en 

fördragsknuten lojalitetsplikt innebärande ett löfte om att verka lojalt med 

gemenskapen och därmed även unionsrätten. Lojalitetsplikten är reglerad i artikel 4 

FEUF.
69

 

De två förstnämnda områdena inom internationell skatterätt är de som är intressanta att 

studera för att utreda huruvida FATCA strider mot internationell rätt. Jag kommer därför inte 

att ge en närmare beskrivning av unionsrätten. Nedan följer istället en presentation över vilka 

beskattningsprinciper som råder i Sverige och USA samt vad internationell dubbelbeskattning 

innebär. 

 

3.2 Beskattningsprinciper i Sverige och USA 

Hemvistprincipen, även kallad domicilprincipen, innebär att en person är skatteskyldig i den 

stat där personen är skatterättsligt bosatt för all sin inkomst som personen uppbär inom eller 

utom sitt hemvistland. Den svenska beskattningen bygger på hemvistprincipen. En person 

som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig i landet för sina samtliga inkomster 

oavsett varifrån inkomsterna kommer.
70

 Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) är en 

fysisk person, som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig 

anknytning hit, att betrakta som obegränsat skatteskyldig.
71

 För att vara begränsat 

skatteskyldig i Sverige för vissa inkomster, som till exempel kapitalvinst på en fastighet, ska 

en person varken vara bosatt eller vistats stadigvarande i landet och inte heller ha väsentlig 

anknytning till Sverige.
72

  

Ibland uppstår situationer när en begränsat skattskyldig person beskattas i Sverige för vissa 

inkomster med stark anknytning till landet. Vid ett sådant tillfälle tillämpar Sverige istället 

källstatsprincipen. Denna princip innebär att den stat, från vilken inkomsten härrör, beskattar 

inkomsten i fråga oavsett var den skattskyldige är skatterättsligt bosatt.
73
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saknas, hämtad 2013-01-11. 



21 

  

Den princip som tillämpas i USA kallas för nationalitetsprincipen och baseras på 

skattesubjektets medborgarskap. USA beskattar därav sina medborgare oavsett var de 

uppehåller sig och oavsett varifrån deras inkomster härrör.
74

 

 

3.3 Varför uppstår internationell dubbelbeskattning? 

När två stater tillämpar olika beskattningsprinciper uppstår internationell dubbelbeskattning, 

vilket innebär att två eller flera stater gör anspråk på att beskatta samma inkomst avseende 

samma tidsperiod. En sådan situation uppstår exempelvis när en amerikansk medborgare 

bosätter sig i Sverige, eftersom Sverige tillämpar hemvistprincipen och USA 

nationalitetsprincipen, eller när en i Sverige bosatt person äger en fastighet i ett land som 

tillämpar källstatsprincipen. Internationell dubbelbeskattning kan även uppkomma när två 

stater tillämpar samma princip, exempelvis hemvistprincipen där båda staterna anser att en 

skatteskyldig person har hemvist i det egna landet enligt sin interna lagstiftning.
75

 För att lösa 

en situation där flera stater gör anspråk på att beskatta samma inkomst används 

dubbelbeskattningsavtal. Dessa bilaterala avtal är en del av den internationella rätten och sluts 

mellan två stater för att reglera dubbelbeskattning och fördela inkomsten mellan de 

avtalsslutande länderna. Ett dubbelbeskattningsavtal kan endast begränsa, aldrig utvidga, den 

rätt att beskatta som tillkommer en stat enligt dess interna internationella skatterätt. Nyss 

nämnda princip är erkänd av praktiskt taget alla länder i världen. Sverige har avtal med alla 

ekonomiskt betydelsefulla stater, däribland USA. Reglerna som uppställs i ett 

dubbelbeskattningsavtal avgör i vilket land inkomsten ska beskattas, oavsett om det inte 

föreskrivs i ett lands interna internationella skatterätt.
76
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3.4 Extraterritoriell skatterätt 

Det råder olika beskattningsprinciper i olika länder. Som nämnts i avsnitt 3.2 har varje land 

själv rätt att avgöra hur den vill utforma sitt skatteanspråk. Handlingsfriheten hos staterna kan 

leda till extraterritoriella skattetvister. Konflikter kan uppstå i form av protester över 

dubbelbeskattning, överskottsbeskattning eller metoder för genomförande av nationella 

skattelagar.
77

 Som nämnts i avsnitt 3.3 används dubbelbeskattningsavtal för att lösa 

situationer när dubbelbeskattning och överskottsbeskattning uppstår. När det gäller 

genomförandet av nationella skattelagar, förekommer det ofta att bilaterala 

dubbelbeskattningsavtal även innehåller bestämmelser om utbyte av information mellan de 

undertecknade staternas skattemyndigheter. Dessa överenskommelser ger sällan några 

tryggande garantier för att den information som delgivits en annan stat behandlas 

konfidentiellt. Informationsutbytet innebär inte heller några rättigheter för den skattskyldige 

att påverka ett informationsutbyte, eller invända att information om dennes skatteskyldighet 

delges en annan stat.
78

  

Det är viktigt att uppmärksamma att varken ensidiga åtgärder eller dubbelbeskattningsavtal 

kan eliminera extraterritoriella problem. Redan år 1987 anförde den internationella 

handelskammaren, The International Chamber of Commerce, att skatteavtal inte tillräckligt 

minskar den totala bördan som kan drabba en enskild skattebetalare. Om ett 

dubbelbeskattningsavtal inte leder till tillräckliga skattelättnader kan de istället förhindra den 

internationella handelns utveckling. Handelskammaren ansåg att det krävdes en mer 

framskriden ömsesidig respekt stater sinsemellan rörande internationella skattefrågor.
79

 

Problematiken kring internationella skattefrågor har även uppmärksammats på en konferens 

om extraterritoriell lagstiftning som hölls 1993 av the Commitee of the International Law 

Association on the Legal Aspects of Extraterritorial Jurisdiction. I fördraget från konferensen 

framgår att inget land avstår från att beskatta inhemska inkomster, oavsett om inkomsterna 

som beskattas härrör från medborgare, utlänningar, bosatta eller icke bosatta. När det däremot 

handlar om att definiera inhemska inkomster uppstår olikheter i nationell lagstiftning. Dessa 

inkomster ger därav upphov till frågor om extraterritorialitet i sig. Mindre samstämmighet 

förekommer i praxis hos stater angående skatt på utländska inkomster och därför är även de 

extraterritoriella till sin natur. På konferensen framhölls att problemet med extraterritorialitet i 
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samband med skattefrågor förvärras av det faktum att det inte finns någon etablerad, 

universal, konventionell och sedvanlig folkrättslig regel avseende avgränsningen mellan 

inhemska och utländska inkomster. Framförallt finns inte någon universal regel, förutom 

dubbelbeskattningsavtal, som reglerar tilldelningen av skatt till fysiska eller juridiska personer 

vilka drabbas av dubbelbeskattning.
80

 

 

3. 5 Reflektioner kring internationell beskattning 

3.5.1 Nationalitetsprincipen - en bidragande faktor till extraterritoriell rättstillämpning? 

Världens skattesystem är inte samordnade och stater väljer att tillämpa olika skatteprinciper. 

Det är ett faktum som till viss del ger en förklaring till varför den amerikanska kongressen har 

antagit FATCA som lag. För fysiska eller juridiska personer som är bosatta i ett land med en, i 

en internationell jämförelse, hög skattenivå kan det vara lockande att flytta sina tillgångar 

utomlands för att på så vis undgå en hög beskattning.  I USA existerar inte det begrepp som i 

Sverige kallas ”begränsat skatteskyldig”, eftersom en amerikansk medborgare beskattas i 

USA oavsett hemvist. I Sverige beskattas obegränsat skatteskyldiga för all sin inkomst oavsett 

var den uppstått, begränsat skatteskyldiga beskattas däremot endast för den inkomst som 

uppkommit i Sverige. FATCA är en amerikansk skattelagstiftning och inom den 

extraterritoriella skatterätten är nationalitetsprincipen en drivande faktor till varför USA väljer 

att tillämpa en extraterritoriell lag. Enligt denna princip är alla amerikanska medborgare 

skatteskyldiga i USA oavsett var de uppehåller sig och oavsett varifrån deras inkomster 

härrör.
81

 Eftersom den internationella skatterätten inte uppvisar någon etablerad universal, 

konventionell och sedvanlig folkrättslig regel avseende avgränsningen mellan inhemska 

inkomster och utländska inkomster,
82

 är en extraterritoriell implementering av FATCA en 

åtgärd som vidtagits för att upprätthålla nationalitetsprincipen.  

 

Med anledning av införandet av FATCA tycker jag det är tydligt att den amerikanska 

regeringen nu intagit ett strängare förhållningsätt mot skatteskyldiga som utnyttjar möjligheter 

att undandra sig beskattning. Metoden för att förhindra skatteflykt har i USA utvecklats från 
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 samarbetsavtal till tvingande bestämmelser. Innan FATCA antogs löstes internationella 

skattetvister med dubbelbeskattningsavtal. Ett avtal är alltid frivilligt att ingå, FATCA 

däremot fungerar snarare som en tvingande efterlevnadsåtgärd.  

 

3.5.2 Avslutande kommentar angående internationell beskattning 

Trots det rådande dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA kommer svenska 

deltagande FFI i dagsläget bli rapporteringsskyldiga till IRS. För att ändra på detta måste 

Sverige få till stånd ett nytt avtal med USA där det stadgas att de finansiella instituten tillåts 

rapportera till skattemyndigheterna i Sverige och inte direkt till IRS. Till skillnad från 

FATCA grundar sig ett dubbelbeskattningsavtal på en ömsesidig överenskommelse, vilket 

enligt min mening måste vara att föredra framför ett avtal som endast tillvaratar ett lands 

intressen. De avtalsmodeller
83

 Treasury och IRS presenterat medför en ömsesidig 

rapportering vilket innebär att Skatteverket också får kontroll över människor som är bosatta i 

USA, men som samtidigt även är obegränsat eller begränsat skatteskyldiga i Sverige.  
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4 Folkrätt 

4.1 Inledning 

FATCA har skapat debatt världen över eftersom regleringen kommer att sträcka sig långt 

utanför USA:s gränser, vilket betyder att lagen har en extraterritoriell verkan. Extraterritoriell 

rättstillämpning är en folkrättsligt kontroversiell princip, trots det har extraterritoriella regler 

tillämpats sedan länge av många stater av olika anledningar. En av mina två frågeställningar i 

denna framställning är huruvida FATCA är förenlig med folkrättsliga regler för 

extraterritoriell jurisdiktion. I detta kapitel avser jag därför att besvara nyss nämnda 

frågeställning. Först och främst bör det utredas vilka regler som finns för extraterritoriell 

lagstiftning, eller om sådana regler över huvud taget existerar? Som jag tidigare nämnt 

påverkar FATCA aktörer över hela världen. Ett FFI kommer drabbas av lagstiftningen oavsett 

om de väljer att bli ett deltagande FFI eller inte. Hur kommer det sig att USA tagit sig rätten 

att anta en sådan extraterritoriell lag? Frågorna är många och för att finna svar på dessa 

funderingar följer i detta avsnitt en redogörelse över folkrättsliga principer och extraterritoriell 

rättstillämpning.  

Efter detta inledande avsnitt kommer kapitlet att delas in i ytterligare sex underavsnitt. För att 

få en förståelse för FATCA:s gränsöverskridande verkan kommer jag inledningsvis i avsnitt 

två ge en presentation av extraterritoriell lagstiftning och dess innebörd. Jag avser även att 

belysa olika skäl som förklarar extraterritoriella åtgärder. I det tredje avsnittet kommer USA:s 

tillämpning av extraterritoriell verksamhet att exemplifieras. I det fjärde avsnittet följer en 

historisk överblick på extraterritorialitet i den finansiella sektorn. Vidare i avsnitt fem utreder 

jag om extraterritoriell rättstillämpning strider mot folkrättsliga principer. Sedan ämnar jag, i 

det sjätte avsnittet, bringa klarhet i frågan huruvida extraterritoriell lagstiftning innebär 

internationell sedvänja och därav belyser jag begreppet internationell sedvänja. I det sista och 

sjunde avsnittet analyserar och sammanfattar jag den internationella och den extraterritoriella 

rätten och presenterar svar på de frågor som uppkommit avseende folkrättsliga regler. 

 

4.2 Extraterritoriell rättstillämpning 

4.2.1 Inledande kommentarer om den folkrättsliga maktanvändningen 

Folkrätten kan beskrivas som en sammanfattning av de bestämmelser som reglerar staternas 

inbördes offentligrättsliga förhållanden, det vill säga offentlig internationell rätt. Begreppet 
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folkrätt består av sedvanerätt, som anses binda alla stater oberoende av deras samtycke, samt 

traktaträtt, vilken tillkommit genom avtal och binder endast de avtalsslutande parterna.
84

 

Folkrätten berör förhållanden mellan stater och skiljer sig från den interna rättsordningen i en 

modern stat på grund av en avsaknad av en fast organisation. Folkrätten saknar en 

motsvarighet till de lagstiftande, dömande och verkställande organen i den internationella 

privaträtten.
85

  

När det gäller maktanvändningen av folkrättsliga anspråk gäller det för enskilda stater att själv 

ta sig rätt, detta för att effektivt hävda sina rättsanspråk, något som i princip är förbjudet i den 

inomstatliga rätten. Tolkningen och tillämpningen av internationell rätt är en sak uteslutande 

för staterna själva. Kärnan i detta resonemang är att stater och andra folkrättsliga subjekt 

respekterar de folkrättsliga reglerna trots att ett egentligt sanktionssystem saknas, folkrättens 

innebörd kvarstår därmed som relativt oklar.
86

  

 

4.2.2 Extraterritoriell jurisdiktion 

Den maktutövning som tillkommer en stat kallas jurisdiktion.  Huvudregeln för jurisdiktion är 

att varje stat lagstiftar inom sitt territorium, däremot finns vissa undantag i enighet med 

folkrätten som innebär en lagstiftning med extraterritoriell verkan.
87

 Ordet extraterritorialitet 

är en äldre benämning på diplomatiskt immunitet och har i Nationalencyklopedin givits 

innebörden:  

”utsträckande av en stats domsrätt utanför dess gränser. Exterritorialitet kan 

medföra att en handling som utförs lagenligt i en stat ändå bestraffas i en annan stat. 

Sådan exterritoriell lagstiftning kan vara folkrättsligt kontroversiell.”
88

  

I Black’s Law Dictionary ges ordet extraterritorial jurisdiction betydelsen: “A court’s ability 

to exercise power beyond its territorial limits.”
89

 En artikel från Melbourne Journal of 

International Law uppmärksammar att det inte finns någon universal regel som reglerar den 

extraterritoriella rätten. Extraterritorialitet förekommer snarare som uttryck för de tillfällen 
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när den nationella rätten tillämpas och verkställs för handlingar som sker utanför en stats egna 

territoriella gränser.
90

 

Vi lever idag i en allt mer globaliserad värld vilket är en anledning till att stater agerar på 

handlingar som sker utanför det egna territoriet. Flera olika skäl finns som förklarar 

extraterritoriella åtgärder, bland annat den internationella straffrätten som har orsakat en 

intensiv diskussion om jurisdiktionsfrågor över staternas territorialgränser. Även Förenta 

Nationerna (FN) uppvisar skäl som kan rättfärdiga extraterritoriell lagstiftning genom FN-

stadgan som reglerar olika former av fredsskapande och fredsbevarande operationer där 

många olika stater är involverade i ett tredje lands territorium. Ytterligare en anledning till 

extraterritoriella åtgärder är den globala handeln som innebär att företag har olika 

anknytningspunkter och länder där de är verksamma.
91

 Inom handelspolitik motiveras 

extraterritoriella åtgärder av djupt rotade nationella strategier, som i allmänhet är avgörande 

när extraterritoriella tvister uppstår inom området.
92

 Alla stater tillämpar dock inte sina 

handelslagar extraterritoriellt men inom detta område är USA en av de stater som legat i 

framkant med att tillämpa extraterritoriella lagar.
93

 Ett annat skäl som förklarar varför stater 

väljer att tillämpa lagar extraterritoriellt är effektteorin som har åberopats främst inom 

konkurrensrätten. Enligt effektteorin tillåts inhemska konkurrenslagar reglera utländska 

företag, samt inhemska företag verkandes utanför statens territorium, om deras verksamhet 

ger en ”effekt” inom det nationella territoriet. Dock existerar meningsskiljaktigheter över i 

vilken utsträckning läran korrekt motiverar extraterritoriell tillämpning av nationell 

lagstiftning.
94

  Rättsläget är oklart och jag återkommer till denna problematik i avsnitt 4.5.2.  

 

4.3 Extraterritoriell lagstiftning i USA  

4.3.1 Inledande kommentar  

FATCA är endast en av flera lagar med extraterritoriella inslag som den amerikanska 

kongressen antagit som lag i USA. Av vad som framkommit tidigare i detta kapitel angående 

extraterritoriell rättstillämpning kan vi se att en global ekonomisk utveckling bland annat 
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bidragit till att extraterritoriell lagstiftning har varit en allmänt vedertagen handling. En 

handling som till och med har varit motiverad av olika strategier och läror, exempelvis 

effektteorin. För att få en bild över USA:s extraterritoriella lagstiftning under de senare åren 

vill jag nedan visa på några exempel av lagar med extraterritoriell tillämpning, utöver 

FATCA, som har antagits av USA.  

 

4.3.2 Sarbanes-Oxley Act 

Sarbanes-Oxley Act (SOX)
95

 antogs år 2002 och är ett ofta uppmärksammat exempel på den 

extraterritoriella tillämpningen av amerikanska regler.
96

 Lagen syftar till att stärka den interna 

kontrollen över den finansiella rapporteringen och kom till som en reaktion på de stora 

företagskonkurser som skakade amerikanskt näringsliv runt millennieskiftet. Anledningen till 

att lagen väckte uppmärksamhet var att den förde med sig ökade krav på företag, revisorer 

och övervakningsorgan även utanför USA. Lagen omfattar alla företag som är registrerade vid 

Securities and Exchange Commission (SEC).
97

 Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB) är den amerikanska tillsynsmyndigheten för revisorer. Enligt SOX har PCAOB rätt 

att utföra kvalitetskontroller hos vissa utländska revisionsbyråer verksamma utanför USA.
98

 

Rätten att utföra denna granskning innebär en extraterritoriell tillämpning och kan stå i strid 

med vissa länders nationella regler. Lagen har dock ett gott syfte - att minska risken för 

felaktig information och bedrägerier. Trots att lagen uppvisar fördelar genom en möjlighet att 

etablera en gemensam plattform för bolagsstyrning för kontroller, mätning och indikatorer, 

kan dess extraterritoriella verkan få negativa konsekvenser för utländska bolag. Många 

svenska bolag omfattas av SOX och har därav tvingats lägga ner tid och pengar på att klara de 

krav som lagen uppställer. Denna efterlevnad tillkommer dessutom det arbete som krävs för 

att uppfylla kraven i den svenska Bolagskoden och den internationella redovisningsstandarden 

IFRS (International Financial Reporting Standards).
99
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4.3.3 The Transportation Recall Enhancement Accountability and Documentation Act 

Den 1 april 2003 infördes en amerikansk lag om ökad ansvarighet och dokumentering för 

återkallande inom transportområdet. The Transportation Recall Enhancement Accountability 

and Documentation Act (TREAD)
100

 omfattar alla tillverkare av lätta och medeltunga fordon, 

bussar, motorcyklar, släpvagnar och utrustning för motorfordon. Enligt TREAD har dessa en 

rapporteringsskyldighet till The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) 

för olyckor med skadande eller dödlig utgång, klagomål från konsumenter och fel som 

uppstår i tillverkarens produkter. NHTSA är en amerikansk myndighet för 

produktsäkerhetsinformation och en underliggande enhet till USA:s transportdepartement. I 

första hand är lagen tillämplig på tillverkare vars fordon eller fordonsutrustning har utbjudits 

till försäljning, sålts eller leasats i USA. Vad som gör denna lag extraterritoriell är att 

rapporteringsskyldigheten även gäller rapportering av fel som inträffat utanför USA. 

Tillverkare vars fordon eller utrustning har utbjudits till försäljning, sålts eller leasats i ett land 

utanför USA omfattas av lagen. Det gäller förutsatt att fordonet eller utrustningen är identisk 

eller väsentligen densamma som det fordon eller den utrustning som tillverkaren lanserat på 

den amerikanska marknaden. TREAD påverkar därav svenska tillverkare av vissa fordon, 

barnstolar, däck och även tillverkare av utrustning till motorfordon, eftersom även de är 

skyldiga att rapportera skador och olyckor till NHTSA.
101

 

 

I likhet med FATCA kan stränga påföljder uppkomma vid underlåtenhet att rapportera i 

enlighet med lagens bestämmelser. Konsekvensen av att inte följa TREAD innebär  en risk att 

bli bötfällt på höga belopp. För de fall ett bolag lämnar missvisande information kan det även 

bli föremål för straffrättsliga sanktioner i USA.
102

 

 

4.3.4 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 

Efter tider som präglats av finansiella skandaler och den finanskris som inleddes 2008 

beslutade den amerikanska kongressen, den 21 juli 2010, att anta Dodd-Frank Wall Street 

Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank Act)
103

.
104

 Lagens syfte är att skydda 
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konsumenter och stabilisera USA:s bankväsende från framtida kriser genom att öka insynen 

och ansvaret i den finansiella sektorn. Dodd-Frank Act är ett komplext och omfattande 

regelverk som innebär förändringar för aktörer på den amerikanska marknaden. Dessutom är 

många av reglerna i Dodd-Frank Act extraterritoriella vilket innebär att även rådgivare och 

kapitalförvaltare utanför USA, som faller in under vissa kriterier, behöver registrera sig hos 

den amerikanska tillsynsmyndigheten SEC.
105

 Dodd-Frank Act innehåller exempelvis regler 

som omfattar handlingar i USA som utgör betydande steg i främjandet av brott, även om en 

aktuell värdepapperstransaktion inträffar utanför USA och endast berör utländska investerare. 

Lagen omfattar även handlingar utanför USA som har förutsebara väsentliga effekter inom 

USA.
106

 

 

4.4 Extraterritorialitet i den finansiella sektorn – en historisk överblick 

FATCA är en extraterritoriell lag som berör företag som verkar inom den finansiella 

branschen. För att få en bättre förståelse för varför lagar tillämpas extraterritoriellt inom 

banksektorn följer nedan en redogörelse för den extraterritoriella lagtillämpningens historia 

inom detta område. 

Den internationella handelns framfart efter andra världskriget resulterade i att många 

nationella regeringar utökade sina regleringar beträffande staters ekonomiska verksamheter. 

De flesta stater valde att begränsa sin reglering gällande ekonomisk verksamhet att råda inom 

det nationella territoriet. Bilden kom dock att förändras allt eftersom stater började tillämpa 

nationella lagar extraterritoriellt. Dåtidens affärsbeteende har utvecklats till att sträcka sig 

utanför det nationella territoriet och sedan länge har extraterritoriella tvister varit vanliga 

inom banksektorn.
107

 För några decennier sedan, efter tider av krig och konflikter, var det 

vanligt att nationer utfärdade blockerande förelägganden som nekade fientliga nationer 

tillgång till finansiella institut som kontrollerades av medborgare i den stat som utfärdade 
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dessa förelägganden. Ett exempel på detta är USA:s agerande under gisslankrisen i Iran
108

 i 

slutet av 1970-talet. Under krisen vidtog USA sanktioner som innebar att alla tillgångar inom 

USA:s rättsskipning ägda av Irans centralbank och regering blockerades. USA förbjöd även 

alla överföringar av tillgångar som iranska enheter hade intresse av i samtliga amerikanska 

banker som verkade i den europeiska banksektorn.
109

  

Långt innan FATCA antogs som lag har extraterritoriella tvister förekommit. Nationella lagar 

har sedan länge tillämpats extraterritoriellt inom banksektorn av länder som begärt tillgång till 

information om sina medborgares utländska finansiella tillgångar av andra stater. The 

Chamber of Commerce skriver 1987 att det extraterritoriella kravet att begära tillgång till 

utländsk kontoinformation är vanligast hos amerikanska myndigheter och domstolar. Kravet 

sker i form av en ensidig åtgärd från USA för att genomdriva sina regleringar inom 

värdepappersrätt, skatterätt och läkemedelsrätt. USA:s efterfrågan på information har 

åtskilliga gånger kommit i konflikt med andra länders lagar om banksekretess eller annan 

lagstiftning om skydd av personuppgifter. Länder som Schweiz, Bahamas och Caymanöarna 

införde redan för flera år sedan straffrättsliga påföljder för nationella banker som lämnar ut 

kontoinformation utan medgivande från berörd kund. Dessa påföljder kan komma att gälla 

även om ett upplysningskrav beror på en tvångsåtgärd från en utländsk regering.
110

 Redan 

1958 framförde the US Supreme Court att amerikansk lag tillät den amerikanska staten att 

begära ut kontoinformation från utländska banker, även om handlingen skulle strida mot 

utländska rättssystem. Domstolen ansåg att underlåtenhet att utlämna information bidrog till 

negativa konsekvenser för den amerikanska staten.
111

   

 

4.5 Suveränitet 

4.5.1 Den suveräna staten 

Staterna är folkrättens viktigaste rättsubjekt. Enligt den internationella rättsordningen har en 

stat vissa suveräna rättigheter och skyldigheter som uppstår automatiskt i samband med 
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statsskapet.
112

 Med suveränitet menas att staten innehar rättigheter och skyldigheter från den 

första stund den uppkommer. Statens suveränitet innefattar rättigheter och skyldigheter knutna 

till användningen av en stats territorium, behandlingen av en stats medborgare och utövandet 

av det politiska styret i en stat.
113

 Alla stater är suveränt likställda och ingen stat kan vara 

underkastad någon annan stats vilja. Statens handlingsfrihet begränsas endast av sådana 

normer som staten frivilligt accepterat att efterleva.
114

  

 

4.5.2 Territorialitetsprincipen 

Suveränitet uppträder i olika former varav en av dem betecknas territoriell suveränitet. 

Begreppet jurisdiktion är en benämning på all slags maktutövning över personer och 

egendom, oavsett om den yttrar sig i lagstiftning, rättskipning, förvaltning eller exekution. 

Territorialitetsprincipen är den princip som ger en stat rätt att utöva domsrätt inom det land-, 

luft-, och havsområde som ingår i sitt eget territorium men inte inom andra staters 

territorier.
115

 I svensk rätt kan vi utläsa territorialitetsprincipen exempelvis i 2 kap. 1 § 

brottsbalken (1962:700).  

Vissa typer av brott kan ibland vara svåra att bestämma i tiden, vilket innebär att ett brott kan 

ha begåtts delvis i en stat och delvis i en annan. Det finns således en subjektiv och en objektiv 

sida av territorialitetsprincipen. Har ett land intresse av att utöva jurisdiktion i en situation när 

det rör sig om brott som påbörjats i landet men där följderna inträffar utanför landet handlar 

det om den subjektiva territorialitetsprincipen. Om det istället rör sig om ett intresse att utöva 

jurisdiktion när ett brott påbörjas utanför landet men fullbordas i landet eller att skadorna 

inträffar i landet handlar det om den objektiva territorialitetsprincipen.
116

 

Inom den internationella rätten finns det principer som rättfärdigar att lagar ges en 

gränsöverskridande tillämpning. Det handlar exempelvis om stadsskyddsprincipen som ger en 

stat rätt att utöva domsrätt med avseende på brott som riktar sig mot statens nationella 

säkerhet, eller universalitetsprincipen som ger en stat rätt att utöva domsrätt med avseende på 

internationella brott. Med internationella brott avses handlingar som är kopplade till ett 
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individuellt ansvar för den person som utfört gärningen baserat på regler i den internationella 

sedvanerätten. Det kan vara svårt att exakt avgöra vilka brott som direkt kan karakteriseras 

som internationella. Några relativt okontroversiella exempel är sjöröveri, slaveri, trafficking, 

brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser, folkmord och tortyr med mera.
117

 

 

Acceptansen av extraterritoriell rättstillämpning är generellt sett problematisk och innebär 

varierande konsekvenser. I de fall extraterritoriell lagstiftning tillämpas i samband med regler 

och lagstiftning om mänskliga rättigheter eller miljörätt kan åtgärden ha för avsikt att skydda 

enskilda personer och allmänheten. Däremot försvagas staternas suveränitet av 

extraterritoriell rättstillämpning desto mer den tillämpas, eftersom stater vid dessa tillfällen får 

agera i allt högre utsträckning i andra staters territorium.
118

 

 

4.5.3 Personell suveränitet 

En annan form av suveränitet kallas för personell suveränitet. I folkrätten finns rättigheter och 

skyldigheter knutna till staters behandling av egna och andra staters medborgare. Varje stat 

råder över sina egna medborgare och företag inkorporerade i staten. En stat har rätt att skapa 

rättsregler med bindande verkan som kan tillämpas i förhållande till medborgare bosatta i 

andra länder samt företag som bedriver sin verksamhet i andra stater. Friheten för en stat att 

utöva domsrätt gäller även när det rör handlingar som statens medborgare och företag vidtar 

utanför statens territoriella gränser. Däremot har en stat inte rätt att utöva myndighet på en 

annan stats territorium. Ett fullgörande av ett myndighetsbeslut eller en dom från en stat, kan 

endast få giltighet inom en annan stat om denna samtycker till beslutet.
119

 

 

4.5.4  Politisk suveränitet 

Den politiska suveräniteten innebär att de styrande i en stat är fria att praktisera vilken politisk 

ideologi och vilken ekonomisk ordning som helst. Självbestämmanderätten innebär även en 

motstående skyldighet för andra stater att respektera det politiska oberoende som 

självbestämmanderätten innebär. Den respekt en stat måste visa andra stater angående interna 

angelägenheter betecknas principen om non-intervention. Principen förbjuder alla former av 
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direkt och fysisk intervention på en stats territorium.
120

 Alla stater har rätt att lagstifta inom 

sitt eget territorium och stater får inte uttrycka åsikter om varandras interna angelägenheter. 

Om en stat blandar sig in i en annan stats lagstiftningsarbete innebär det en kränkning av non-

interventionsprincipen.
121

 

 

4.6 Internationell sedvänja 

4.6.1 Sedvanerätten - en av folkrättens rättskällor 

En handling som utförs utan att den är bestämd enligt skriftliga regler, utförs enligt sedvänja. 

En stat som tillämpar extraterritoriell lagstiftning, utsträcker sin domsrätt att gälla utanför sitt 

eget territorium.
122

 Detta kan medföra att en handling som utförs lagenligt i en stat, inte finns 

reglerad i en annan stats regelverk och därmed bestraffas handlingen i den staten. Kan ett 

handlande att tillämpa extraterritoriell lagstiftning motiveras med att det innebär sedvänja? 

För att ge svar på denna fråga följer nedan en redogörelse för internationell sedvänja och dess 

utveckling.  

Sedvanerätten är en av folkrättens rättskällor vilket framgår av stadgan för den internationella 

domstolen. I artikel 38 1 § (b) kan utläsas att domstolen ska tillämpa internationell sedvänja, 

det vill säga utgörande bevis för en allmän praxis godtagen såsom gällande rätt.
123

 Inom 

folkrätten konstitueras en sedvanerättslig regel av en stadspraxis, vilken är förenad med en 

övertygelse om dess riktighet. Enskilda staters regelbundna handlingar, bildar i objektivt 

hänseende underlag för den sedvanerättsliga regeln. Tilläggas bör att det inte endast rör sig 

om handlingar från en stats regering eller stadschef, även handlingar som utförs av alla 

stadsorgan som handlägger frågor av internationellt intresse bidrar till att skapa stadspraxis. 

Lagstiftande organ, domstolar, diplomater, militära myndigheter och vanliga 

förvaltningsmyndigheter utgör likaså en del av underlaget för den sedvanerättsliga regeln.
124

 

 

4.6.2 Sedvanerättens utveckling 

Vad är det som krävs för att en viss stadspraxis ska anses grunda en sedvanerättslig regel? 

Huvudregeln är att en praxis ska ha en viss omfattande anslutning bland stater inom den 
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aktuella sedvanerättsliga regelns verkningsområde, vara utbredd i tiden samt i huvudsak 

sammanhängande.
125

 Enligt Strömberg och Melander borde det egentligen krävas av regeln 

att den både är allmän och långvarig, samtidigt som det emellertid är ovisst hur långt dessa 

krav kan drivas. Det är svårt att begära att alla stater ska ha deltagit i utvecklingen av en viss 

praxis. För att lyckas med det ska alla stater fått möjlighet att ta ställning till den aktuella 

frågan. Även maktpolitiska faktorer kan ha betydelse för sedvanerättens utveckling, 

Strömberg och Melander anför att det är troligt att utvecklingen har styrts till stor del av de 

ledande västerländska stormakterna.
126

  

Om en stat har en enhetlig och allmänt godkänd motivering för sitt handlande föreligger en 

sedvanerättslig regel. En motivering som däremot får kritik från andra berörda stater, hindrar 

istället uppkomsten av en sedvanerättslig regel.
127

 En stat kan emellertid vara övertygad om 

att en företagen handling är folkrättsligt förpliktad eller folkrättsligt tillåten även om så inte är 

fallet. En stat kan även framställa ett krav mot en annan stat i övertygelsen att kravet har stöd i 

folkrätten. Däremot måste en stat kunna påvisa existensen av praxis exempelvis i någon slags 

domstolsprövning. Trots detta ifrågasättande är öppna eller underförstådd rättsliga 

motiveringar för staternas handlingssätt vanliga i internationella sammanhang.
128

  

 

4.7 Reflektioner kring folkrätt 

4.7.1 Extraterritoriell lagstiftning i USA – en oroande utveckling? 

Allt som allt finns det många anledningar till varför en stat väljer att tillämpa en lag utanför 

dess egna gränser. Skattekonkurrens, konkurrenspolitik, global ekonomisk utveckling och 

nationella strategier är bara några faktorer. En av de främsta anledningarna tycks vara 

effektteorin. Denna lära menar att en gränsöverskridande lag kan vara motiverad om 

effekterna av det beteende lagen ska reglera är betydande, direkta och förutsebara inom det 

nationella territoriet.
129

   

Jag anser att FATCA är ett bevis för att den amerikanska regeringen än idag anser att deras 

ensidiga intressen, att bevara statens finanser inom riket, väger tyngre än intresset att 

respektera utländska rättssystem samt intresset att ta hänsyn till folkrättsliga principer. Denna 
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tanke grundar jag på det faktum att FATCA antogs som en del av HIRE Act
130

, vilken syftar 

till att stimulera arbetsmarknaden i USA. Om USA kan förhindra skatteflykt genom att 

tillämpa FATCA gynnar det USA:s ensidiga intresse att stärka sina egna finanser. När länder 

tillämpar olika skattesatser uppstår fenomenet skattekonkurrens. Skadliga effekter kan 

uppkomma för ett lands skatteunderlag om de skatteskyldiga i landet väljer att flytta finanser 

utanför landets gränser, för att få denna rikedom beskattad i ett land med lägre skattesats. 

Problemet med den extraterritoriella tillämpningen av FATCA är att USA utnyttjar sina 

ensidiga intressen till fördel för sitt eget lands ekonomi eftersom bestämmelserna enligt 

FATCA inte innebär något informationsutbyte. Ett FFI drar själva ingen fördel av FATCA 

utan får endast ta del av negativa effekter i form av en uppgiftsskyldighet, administrativa 

bördor och investeringar i IT-infrastruktur. 

FATCA:s extraterritoriella verkan leder till att länder tvingas till en nationell implementering 

av regelverket. Jag vill påstå att USA har ökat kravet på tillgång till kontoinformation. Vid en 

tillbakablick på extraterritoriella tvister inom banksektorn kan jag konstatera att länder 

tidigare lämnat kontrolluppgifter och information om tillgångar på begäran från den 

amerikanska skattemyndigheten. Med anledning av FATCA har IRS nu skärpt kravet på 

informationsutlämnande till att innebära en lagstadgad automatisk informationsgivning. USA 

tillämpar följaktligen FATCA som en tvingande efterlevnadsåtgärd. Enligt min mening leder 

det till att bestämmelserna enligt FATCA avviker från bilden av ett skattesystem där källskatt 

används för att säkerställa att skatter betalas. För utländska finansinstitut kommer FATCA nu 

istället att innebära en ingripande skyldighet att följa en uppsättning rapporteringskrav. 

 

4.7.2  Är extraterritoriell rättstillämpning tillåtet enligt folkrättsliga principer? 

4.7.2.1 Avsaknaden av ett universellt sanktionssystem 

Som jag skriver i inledningen till detta kapitel bygger folkrätten på sedvanerätt, det vill säga 

principer som blivit allmänt accepterade och därmed utgör gällande rätt, samt traktaträtt. Ett 

universellt sanktionssystem saknas och för att effektivt hävda sina rättsanspråk behöver 

enskilda stater själva ta sig rätt.
131

 Det finns inte några specifika internationella lagregler att 

hämta vägledning från när det handlar om att besvara frågan huruvida rättstillämpning av 
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extraterritoriella lagar är tillåtet eller inte. För att finna ett svar får vi istället vända oss till de 

folkrättsliga principerna.   

 

4.7.2.2  Kan extraterritoriell lagstiftning vara rättsgiltig enligt territorialitetsprincipen? 

Det finns ett tillfälle när en folkrättslig princip tycks rättfärdiga gränsöverskridande 

rättstillämpning. För de fall det handlar om brott där skadorna är förödande för exempelvis 

mänskligheten eller miljön kan extraterritoriell tillämpning vara rättfärdigad med hjälp av 

teorierna om subjektiv och objektiv territoriell jurisdiktion. Den subjektiva territoriella 

jurisdiktionen innebär att en stat kan utöva jurisdiktion när en handling eller situation påbörjas 

inom statens territorium, oavsett om den fullbordats eller avslutats någon annanstans. Den 

objektiva territoriella jurisdiktionen innebär att staten där händelsen fullbordas kan åberopa 

sin jurisdiktion.
132

 Implementeringen av FATCA innebär en situation där USA har ett intresse 

av att utöva jurisdiktion för en handling som begås utanför landet, men där skadorna efter 

handlingen (uteblivna skatteintäkter) inträffar inom landet. Den objektiva 

territorialitetsprincipen anses främst omfatta brott som fullbordas inom landet eller där 

skadorna består av person- eller sakskador.
133

 Det är därför betydligt mer osäkert att principen 

även skulle omfatta rena förmögenhetsskador. I avsnitt 4.2.2 om extraterritoriell jurisdiktion 

nämnde jag att det råder meningsskiljaktigheter över i vilken utsträckning effektteorin 

motiverar extraterritoriell tillämpning av nationell lagstiftning. Effektteorin tillåter FATCA:s 

extraterritoriella tillämpning om effekterna av det beteende lagen ska förhindra är betydande, 

direkta och förutsebara inom USA. Det vill säga, teorin tillåter en tillämpning av en nationell 

lag utanför det nationella territoriet så länge som lagen har effekt inom det nationella 

territoriet. Läran har dock kritiserats utomlands och effektteorin och dess tillämpning förblir 

kontroversiell.
134

 Enligt Åkermark är effektteorin, till skillnad från den objektiva territoriella 

jurisdiktionen, mer långtgående och kontroversiell. Teorin har åberopats i första hand av USA 

främst inom konkurrensrätten där den ekonomiska effekten utgör länken som legitimerar 

jurisdiktionen.
135

 Jag anser att mycket talar för att den objektiva territorialitetsprincipen inte 

borde omfatta rena förmögenhetsskador, exempelvis en stats uteblivna skatteintäkter, 

eftersom en tillämpning av effektteorin inte anses vara lämplig om det endast leder till 

                                                 
132

 Se avsnitt 4.5.2 angående territorialitetsprincipen. 
133

 S.S. Lotus (Fr. v. Turk.); se även Day Wallace, 2002, s. 701. 
134

 Hixon, K, Extraterritorial Jurisdiction Under the Third Restatement of Foreign Relations Law of the States, 

Fordham International Law Journal, Volume 12, Issue 1, Article 6, 1988, s. 139. 
135

 Sevastik, m.fl., 2009, s. 125. 



38 

  

ekonomiska effekter. Ett förfarande som innebär en reglering av extraterritoriella beteenden 

med stöd av ekonomiska betingelser anses i doktrinen som ett kontroversiellt beteende och 

allt för ofta resulterar även denna typ av extraterritoriell rättstillämpning i internationella 

tvister.
136

 

 

Sammanfattningsvis anser jag att extraterritoriell lagstiftning endast är rättsgiltig enligt den 

objektiva territorialitetsprincipen om det brott en extraterritoriell lag ska förhindra, leder till 

sak- eller personskador eller skador som är förödande för mänskligheten. Jag finner inte 

extraterritoriell rättstillämpning som en berättigad handling om en extraterritoriell lag ska 

förhindra handlingar som framkallar rena förmögenhetsskador.  

 

4.7.2.3 Strider bestämmelserna i FATCA mot den personella och politiska suveräniteten? 

Den personella suveräniteten omfattar en stats frihet att utöva domsrätt och innebär att länder 

har självbestämmanderätt och handlingsfrihet att själv avgöra vilken beskattningsprincip som 

ska tillämpas inom landet. Däremot strider viss extraterritoriell rättstillämpning mot staters 

personella suveränitet, eftersom en stat inte har rätt att utöva myndighetsbeslut på en annan 

stats territorium utan samtycke.
137

 Vad gäller FATCA innebär regelverket ett beslut om att 

utländska finansiella institut ska uppfylla en rapporteringsskyldighet till amerikanska 

myndigheter. Även om den amerikanska myndigheten inte i direkt mening utövar ett 

myndighetsbeslut i utländska stater i samband med FATCA, innebär 

rapporteringsskyldigheten i sig ett myndighetsbeslut vilket omfattar deltagande FFI:er och har 

påverkan i utländska stater. 

Staternas självbestämmanderätt kommer av den politiska suveräniteten och innebär en 

ömsesidig skyldighet mellan stater att respektera varandras självbestämmanderätt. 

Skyldigheten betecknas principen om non-intervention. Jag anser att extraterritoriell 

rättstillämpning strider mot politisk suveränitet om en extraterritoriell lag innebär en påverkan 

på andra staters möjlighet att följa inhemska lagar.
138

 Om ett land tvingas ändra en inhemsk 

lag för att efterleva de amerikanska myndigheternas krav i samband med FATCA, anser jag 

att det kan likställas med en kränkning av non-interventionsprincipen. 
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4.7.3 Kan en extraterritoriell lagtillämpning innebära internationell sedvänja? 

Efter denna genomgång av olika områden där extraterritoriell lagstiftning tillämpats av USA, 

uppstår frågan huruvida den amerikanska historiska utvecklingen av extraterritoriell 

lagstiftning blivit en internationell sedvänja. Ett kriterium är att en sedvanerättslig regel ska 

vara allmän och långvarig.  Sedan lång tid tillbaka har USA en rättslig tradition att stifta lagar 

som påverkar andra stater. Ovan i avsnitt 4.3 har extraterritoriella lagar från senare år 

exemplifierats; Sarbanes-Oxley Act, TREAD Act samt Dodd-Frank Act. Det senaste 

omdebatterade exemplet på extraterritoriellt ingripande från den amerikanska myndigheten är 

FATCA. Något som talar för att USA:s rättsliga tradition utgör internationell sedvänja är att 

det är staternas regelbundna handlande som bildar underlag för en sedvanerättslig regel. USA 

är inte det enda land som antagit extraterritoriella lagar och under efterkrigstiden var 

extraterritoriell rättstillämpning ett vanligt fenomen. För att sedvänja ska föreligga måste dock 

staten ha en enhetlig och allmänt godkänd motivering för sitt handlande.
139

 FATCA tar sikte 

på att driva in amerikanska skatteinkomster och enligt min åsikt kan inte lagens syfte 

betraktas som en godkänd motivering, eftersom det är osäkert huruvida det anses acceptabelt 

att reglera extraterritoriella beteenden med ekonomiska betingelser.
140

 Det är dock viktigt att 

erinra sig att en stat kan företa en handling i tro om att den är folkrättsligt förpliktad eller 

folkrättsligt tillåten. Här råder ett oklart rättsläge och olika tolkningar förekommer huruvida 

extraterritoriell tillämpning är en statspraxis som grundar en sedvanrättslig regel. Som tidigare 

diskuterats i uppsatsen, står det klart att den objektiva territorialitetsprincipen omfattar 

handlingar där skadorna består av person- eller sakskador. Däremot har det flertalet gånger i 

doktrinen påpekats att det är osäkert om den objektiva territorialitetsprincipen även omfattar 

rena förmögenhetsskador,
141

 vilket tyder på att denna princip inte borde betraktas som en 

allmänt godkänd motivering för sedvänja. 

Ett av de viktigaste argumenten i denna diskussion är det faktum att en praxis ska ha en viss 

omfattande anslutning bland stater inom den aktuella sedvanerättsliga regelns 

verkningsområde. FATCA:s verkningsområde sträcker sig över hela världen och berör alla 

finansiella institut som påverkas av den amerikanska dollarn. FATCA:s föreskrifter har 

kritiserats globalt och IRS har mötts av motstridigheter från regeringar världen över med 
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anledning av de rapporteringskrav som regelverket kräver. En motivering som får kritik från 

stater inom den aktuella regelns verkningsområde, hindrar uppkomsten av en sedvanerättslig 

regel.
142

 Jag anser därför inte att USA:s extraterritoriella lagstiftningsutveckling utgör 

internationell sedvänja, eftersom många av de lagar med extraterritoriell verkan som USA 

antagit har fått kritik av stater inom regelverkens aktuella verkningsområden. Rättsläget är 

dock fortfarande till viss del oklart och öppna eller underförstådd rättsliga motiveringar för 

staternas handlingssätt är vanliga i internationella sammanhang. 

 

4.7.4 Varför är USA ett land i framkant vad gäller extraterritoriell rättstillämpning? 

USA har sedan länge tillämpat extraterritoriella lagar. Frågan blir således varför just USA är 

det land som allt oftast väljer en lagtillämpning utanför dess egna gränser? Svaret är komplext 

och kan enligt de Mestral och Gruchalla-Wesierski bero på många olika faktorer, såsom den 

rättsliga kulturen i USA och den intensitet med vilken regleringspolitiken bedrivs samt en 

vision av USA som ledare för den icke-kommunistiska västvärlden.
143

 Jag är villig att hålla 

med dessa argument. USA har haft en lång rättslig tradition av att själv ge sig rätten att 

tillämpa extraterritoriella lagar. Denna tradition kan mycket väl grunda sig i en strävan efter 

att bibehålla positionen som världens stormakt. USA har länge varit världens största ekonomi 

och innehar fortfarande idag en maktposition eftersom många stater är beroende av 

finansiering i amerikanska dollar. Enligt Handelsbankens strateg Mats Nyman är USA 

fortfarande världens största ekonomi trots att landet drabbades hårt av den finansiella kris som 

startade 2008.   

”Trots Kinas snabba frammarsch har USA fortfarande världens största ekonomi, 

världens största aktiemarknad, världens mest innovativa företag, världens största 

obligationsmarknad och världens största energiimport. Världsekonomin är 

fortfarande beroende av USA.”
144

 

Anledningen till att USA har givit sig själv rätt att tillämpa lagar med gränsöverskridande 

verkan, är helt enkelt att de kan göra det. Som framgår enligt Nyman är världsekonomin 

fortfarande beroende av den amerikanska ekonomin och om ett finansiellt institut väljer att stå 
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utanför FATCA:s föreskrifter stängs porten till den amerikanska handeln, eftersom USA då 

innehåller en straffskatt på alla betalningsströmmar till och från landet. En anpassning till 

amerikanska regler kan innebära betydande kostnader och extra arbetskraft för berörda bolag 

samtidigt som risken för rättsprocesser i USA ökar.
145

 USA:s extraterritoriella 

lagstiftningsutveckling är därför en oroande faktor för svenska aktiebolag.   
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5 Banksekretess och annan finansiell sekretess 

5.1 Inledning   

När det nu är utrett hur extraterritoriell lagstiftning förhåller sig till folkrättsliga principer är 

det dags att utreda min andra frågeställning: strider FATCA mot den rådande banksekretessen 

i Sverige? 

Begreppet sekretess förknippas ofta med tystnadsplikt och ett förbud mot att lämna ut 

allmänna handlingar. Inom bankverksamheten är sekretessen nödvändig och en förutsättning 

för att juridiska och fysiska personer ska kunna lita på att banken hemlighåller deras 

finansiella och ekonomiska förhållanden. I och med att FATCA tillämpas extraterritoriellt 

påverkar lagen svenska finansiella institut. När ett deltagande FFI fullgör sin 

rapporteringsskyldighet till IRS, kan institutet få problem med att efterleva de 

sekretessbestämmelser som svensk lagstiftning uppvisar. Jag vill i det följande kapitlet 

presentera en överblick av den svenska banksekretessen för att sedan redogöra för undantag 

från banksekretessen. Rapportskyldigheten enligt FATCA innebär att ett FFI förväntas utge 

information till en utländsk myndighet och därav uppkommer frågan om hur rättsläget ser ut 

när det gäller uppgifter som är inhämtade för en utländsk myndighets räkning.  

 

5.2 Banksekretessens ändamål 

Principen om sekretess värnar om de enskilda kunderna, vare sig de är privatpersoner eller 

företag. Den finansiella sekretessen gäller alla uppgifter rörande en kund oavsett hur känsliga 

de kan antas vara generellt sett eller för den enskilde kunden. Det kundskydd sekretessen är 

avsedd att skapa gäller för alla typer av förhållanden till en bank, långvariga såväl som 

kortvariga eller tillfälliga. Bankväsendets fortlevnad och utveckling grundas i kundernas 

förtroende. Förutsättningen för att ett finansiellt institut ska bibehålla sina kunders fortsatta 

förtroende, är att de har förmågan att bevara de hemligheter som anförtrotts dem.
146

  

Kundernas förtroende är viktigt för den finansiella sekretessens ändamål. Om kunder inte kan 

lita på att bankerna iakttar sekretess om deras förhållanden, kan det finansiella systemet 

fallera och leda till negativa effekter på ekonomin. En konsekvens kan vara att kunderna 

väljer att betjäna sig av banker i andra länder som uppvisar ett mer långtgående 

sekretesskydd. Kunderna skulle även kunna reagera genom att underlåta att lämna viktiga 
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uppgifter till banker, som sedan skulle varit av vikt för bankernas riskbedömning. Med 

anledning av detta är det troligt att de finansiella instituten i självbevarelsedrift upprätthåller 

sekretessen även utan stöd i lag. Sekretessen är dock lagstiftad, nivån för skydd av sekretessen 

måste vara tillfredställande hos alla institut som omfattas av lagstiftningen. Om ett enda 

svenskt finansiellt institut visar brister i sin sekretesshantering kan det äventyra förtroendet 

för hela landets finansiella system.
147

 

 

5.3 Den svenska banksekretessen  

5.3.1 Banksekretess - en allmän överblick 

Grunden för banksekretess i Sverige är det allmänna önskemålet om att enskildas finansiella 

och ekonomiska förhållanden till finansinstitut ska hållas hemliga. I samband med den 

finansiella marknadens utveckling genom tiden, kan önskemålet ha betingats av flera faktorer. 

Av integritetsskäl ska ingen behöva utlämna information om sin ekonomi och sina personliga 

förhållanden till tredjeman och att uppvisa sin ekonomiska ställning kan även innebära en 

riskfaktor. Den som har en känd förmögenhet kan lätt bli föremål för brott, såsom utpressning 

och stöld. Ett företags konkurrenter skulle kunna dra en oberättigad nytta av kunskaper om 

företagets ekonomiska ställning. Med anledning av bankväsendets långa historia och 

bankernas centrala ställning är banksekretessen det slag av sekretess som är mest omtalad på 

finansmarknaden. Bankernas kunder reste tidigt krav på att deras bankförhållanden skulle 

hemlighållas, sedan länge har banksekretessen således varit nödvändig för att bankväsendet 

överhuvudtaget ska fungera. Idag är banksekretessen en nationell angelägenhet för att trygga 

tilltron till och funktionen hos de verksamma bankerna.
148

 

Den svenska bank- och finansmarknaden har genomgått förändringar när det finansiella 

systemet byggts ut. Rörelseformerna för finansiell verksamhet har förändrats under de senaste 

decennierna och numera drivs verksamhet i allt större utsträckning i vittförgrenade koncerner 

eller filialer, ofta i flera olika länder. Banksekretessen har även blivit en förebild åt nya slag 

av företag, såsom börser och värdepappershandlande företag.
149
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5.3.2 Sekretess i annan finansiell verksamhet än bankverksamhet 

Varefter nya finansiella verksamheter tillkommit på finansmarknaden utöver bankerna, har ett 

behov av en sekretessreglering av dessa verksamheter uppstått. Detta har resulterat i ett stort 

antal lagar om finansiella verksamheter av olika slag som alla innehåller bestämmelser om 

sekretess. Banksekretessen har varit en vägledande förebild för alla dessa övriga former av 

finansiell sekretess och trots att utformningen för olika sekretessbestämmelser skiljer sig åt, är 

flera av dem identiska med bestämmelsen om banksekretess i lagen om bank- och 

finansieringsrörelse. Skillnaden i utformningen av olika sekretessbestämmelser förekommer 

när det gäller att avgöra vem som är sekretesspliktig. Det kan vara de enskilda personerna 

verksamma i rörelsen eller själva verksamheten i bolaget. Även om sekretessen riktas mot det 

rörelsedrivande subjektet uppträder istället sekretesskyldigheten genom anställda eller 

uppdragstagare. I den praktiska verksamheten blir därför en sådan skillnad i tillämpningen 

mellan de båda huvudtyperna av sekretessbestämmer obetydlig.  Ändamålet för de olika 

bestämmelserna om finansiell sekretess är densamma; enskildas förhållanden till kreditinstitut 

ska hemlighållas.
150

 

 

5.3.3 Lagregeln 

Den gällande bestämmelsen om banksekretess i Sverige regleras i lagen (2004:297) om bank- 

och finansieringsrörelse. I 1 kap 10 § finns sekretessbestämmelsen som lyder: ”Enskildas 

förhållanden till kreditinstitut får inte obehörigen röjas.” Denna mening utgör kärnan i 

banksekretessen och har haft samma sakliga utformning under mycket lång tid.
151

 

Sekretessprincipen har respekterats alltifrån affärsbankväsendets uppkomst. Principen blev 

lagfäst genom 1874 års kungörelse angående enskilda banker med rätt att utgiva egna 

banksedlar, där stadgades att ”enskildes förhållanden till banken må ej för allmänheten 

yppas”
 .152

  

Värt att nämna är att sekretessbestämmelsen innehåller tre huvudmoment. Först klargörs att 

det är enskildas förhållanden som skyddas av sekretessen. Med ”enskilda” åsyftas såväl 

fysiska som juridiska personer som i förhållande till banken anses som kund. Banksekretessen 

kan även bli tillämplig på indirekta kunder, den enda förutsättningen som råder är att ett 
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kontraktsförhållande föreligger i vid mening mellan banken och en annan, fysisk eller 

juridisk, person.
153

 Sedan gäller, att skyddet avser förhållanden till ett kreditinstitut. Med 

kreditinstitut avses bank och kreditmarknadsföretag
154

 vilket framgår av 1 kap 5 § 10 p., 

ovanstående lag. Till sist anges att sekretessen inte är absolut, de berörda förhållandena kan 

röjas om det inte sker obehörigen. Detta brukar betecknas ”obehörighetsrekvisitet” och är den 

grund bedömningar ska grunda sig i när det gäller att avgöra sekretessens räckvidd.
155

  

Enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse har verksamhetsbeteckningen ”bank” ersatts 

med begreppet ”kreditinstitut” vilket beror på att lagen inte endast täcker bankrörelse, utan 

också annan näraliggande verksamhet.
156

  

 

5.4 Obehörighetsrekvisitet 

5.4.1 Sekretessen är inte absolut 

Alla svenska finansiella institut omfattas av sekretessbestämmelsen och är enligt lag skyldiga 

att hålla enskildas förhållanden till kreditinstitut hemliga. Sekretessen är däremot inte absolut 

och det råder situationer där sekretessen begränsas.
157

 För att ett svenskt finansiellt institut, 

som väljer att sluta avtal med IRS om rapporteringsskyldighet, ska kunna efterleva kraven 

enligt FATCA samtidigt som de inte bryter mot sekretessregeln gäller det att  

rapporteringskraven från IRS omfattas av obehörighetsrekvisitet.   

För att sammanfatta lagregeln i stycket 5.3.3 angår banksekretessen normalt tre parter, den 

enskilda som omfattas av det sekretessbelagda förhållandet, banken som har kännedom om 

förhållandet och tredjeman som av något skäl kan vilja eller råka få del av uppgifter om 

förhållandet.
158

 I vissa situationer anses det inte obehörigt för en bank att lämna ut uppgifter 

om en kund. Sekretessen måste brytas till följd av att lagstiftningen ålägger finansinstitut att 

lämna uppgifter till myndigheter. Ett berört finansinstitut kan inte vägra denna uppmaning 

men är däremot skyldigt att se till att inte mer information lämnas ut om kunder än som följer 

av skyldigheten.
159

 För att avgöra sekretessens räckvidd krävs en bedömning av 
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obehörighetsrekvisitet genom att finna en jämvikt mellan de tre parternas befogade intressen. 

Vid en sådan bedömning bör rekvisitet tolkas snävt. Råder det tvekan om vad som gäller ska 

sekretessen respekteras tills det uppkommer en situation som leder att sekretessen kan 

brytas.
160

  

Den finansiella sekretessens obehörighetsrekvisit medför att om en lagstadga påbjuder en 

uppgiftsskyldighet, så gäller inte sekretessen.
161

 För de fall ett finansinstitut måste lämna ut 

kunduppgifter som annars vore sekretessbelagda, kan det inte ses som en konflikt mellan den 

lag som stadgar uppgiftsskyldigheten och den som stadgar sekretessen. När en bank väljer att 

lämna uppgifter vid en sådan situation innebär det att banken tolkat obehörighetsrekvisitet på 

ett godtagbart sätt.
162

   

 

5.4.2 I vilka situationer gäller obehörighetsrekvisitet? 

Obehörighetsrekvisitet innefattar fyra situationer i vilka sekretessen kan brytas på den grund 

att detta inte skulle vara obehörigt; 

- Första situationen aktualiseras när rekvisitet gäller mot kunden själv. 

- Den andra situationen gäller när sekretess kan brytas eftersom kunden har medgett att 

så ska ske.  

- Den tredje situationen uppstår när en bank är skyldig att lämna uppgifter om en viss 

kund, eller om sina kunder generellt sett, på grund av krav på detta i lag eller på grund 

av annat auktoritativt påbud.  

- Sista situationen faller in när något påbud att bryta mot sekretessen inte finns men när 

det trots detta inte kan anses obehörigt att lämna upplysningar om en kund till en 

tredje part.
163

 Sådana situationer uppstår exempelvis när ett intresse talat för att en 

uppgift kan lämnas utan lagstöd, samtidigt som det kan antas att berörda kunder inte 

nämnvärt drabbas av ett utlämnande av uppgifter om dem.
164

 

                                                 
160

 Jansson, 2010, s. 63. 
161

 Donner, G, Handbok i bankrätt, Bokförlaget juridik och samhälle, Stockholm, 1996, s. 293 f. (Nedan 

betecknad Donner, 1996.) 
162

 Prop. 2002/03:139 s. 479. 
163

 Jansson, 2010, s. 64. 
164

 Jansson, a.a., s. 133. 



47 

  

Det allmänna uttrycket ”icke obehörig” ska tolkas som att banken ska kunna lämna ut 

uppgifter om sina kunder under sådana förutsättningar.
165

  

 

5.5  Begränsningar i svensk finansiell sekretess 

5.5.1 Inledande kommentarer 

Det står klart att finansiella institut är skyldiga att lämna ut uppgifter när detta påbjuds enligt 

svenska bestämmelser.
166

 Därmed återstår frågan huruvida ett krav på rapportering från IRS 

enligt ett FATCA-avtal kan uppfattas som en situation vilken omfattas av 

obehörighetsrekvisitet och därmed bryter sekretessen. Det är oklart huruvida 

sekretessbegränsning endast gäller svenska myndigheter eller om även utländska myndigheter 

kan kräva ut uppgifter. Svenska myndigheter har till följd av lagstiftning rätt att kräva 

sekretessbelagda uppgifter från ett finansiellt institut. Av de fyra situationer jag nämnt i 5.4.1 

ovan är det den tredje situationen som blir aktuell för att utreda om sekretessbestämmelsen 

endast gäller myndigheter i Sverige. Situationen avser fallet när en bank är skyldig att lämna 

uppgifter om en viss kund, eller om sina kunder generellt sett, på grund av ett lagstadgat krav 

eller på grund av annat auktoritativt påbud. Det som måste utredas är om bestämmelserna 

enligt FATCA kan anses utgöra ett ”annat auktoritativt påbud” som leder till en skyldighet 

hos en svensk bank att lämna ut kunduppgifter till IRS. För att besvara frågan ämnar jag se 

närmare på specifika begränsningar i sekretessregeln som svensk rätt uppställer. Först och 

främst vill jag nämna, med hänvisning till vad som nämnts i 5.3.1, att vad som nedan följer 

angående undantag från sekretess gäller all form av lagstadgad finansiell sekretess oberoende 

av vilken sekretesstyp som avses. Obehörighetsprincipen förekommer i samtliga 

bestämmelser om sekretess i finansiell verksamhet.
167

 

 

5.5.2 Uppgifter till myndigheter 

5.5.2.1 Fall där sekretessen kan röjas 

Vissa situationer i samband med begränsningar i sekretessen är specifika för den finansiella 

verksamheten, exempelvis när uppgifter ska lämnas till Finansinspektionen enligt 13 kap 
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lagen om bank och finansieringsrörelse. Emellertid finns flera självklara fall när sekretessen 

får röjas och de legala kraven på uppgifter är riktade mot företag eller personer i allmänhet. 

Det handlar bland annat om utlämnande av uppgifter till riksgäldskontoret för ärenden om 

insättningsgaranti och investerarskydd, uppgifter för beskattningsmål, brottsmål, vittnesmål 

och andra upplysningar till domstol, uppgifter för att förhindra penningtvätt och finansiering 

av terrorism och uppgifter till andra svenska myndigheter, till exempel kronofogden, 

överförmyndare, försäkringskassan och konkurrensverket med mera. Det finns även fall när 

utländska myndigheter kan begära ut information från svenska finansiella institut. Dessa fall 

kan handla om internationell rättshjälp vid brottmål, ömsesidig handräckning i skatteärenden 

och bevisupptagning åt utländsk domstol med mera.
168

 De områden som berör FATCA och 

uppsatsens frågeställningar är de som berör ett instituts utlämnande av kunduppgifter för 

beskattningsändamål samt utländska myndigheters rätt att begära ut information från svenska 

finansiella institut.  

 

5.5.2.2 Utlämnande av uppgifter för beskattningsändamål 

Svensk rätt medger avsteg från den finansiella sekretessen när finansinstitut är skyldiga att 

utge kontrolluppgifter för beskattningsändamål till svenska myndigheter i syfte att få till stånd 

en riktig beskattning.
169

 Svensk lagstiftning uppställer fyra förfaranden avsedda att bidra till 

en riktig beskattning, nämligen lämnande av kontrolluppgifter, tredjemansförlägganden, 

taxeringsrevision av viss skatteskyldig och generella tredjemansrevisioner riktade mot en, på 

personplanet, obestämd krets.
170

 Förfarandet avseende lämnande av kontrolluppgifter är den 

handling som är intressant inom ramen för denna uppsats. Bestämmelserna finns i 14 kap 

skatteförfarandelagen (2011:1244). Där fastslås att juridiska och fysiska personer, och även 

dödsbon av den som har tillgodoräknat eller betalat ut ersättning, är skyldiga att lämna 

kontrolluppgifter till Skatteverket om bland annat ränteinkomster och fordringsrätter samt om 

avkastning av vissa slag på fordringsrätter.
171

 

Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter medger i många avseenden inte några problem för 

finansinstitut eftersom skyldigheten är automatiserad, den ingår i de nödvändiga 

verksamhetsförutsättningarna och framförallt för att den är angiven i skatteförfarandelagen. 
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Däremot kan skyldigheten i vissa avseenden frambringa tolkningsproblem. Normalt sätt kan 

det handla om gränsdragningen rörande vilka finansiella instrument som omfattas av 

skyldigheten. Inom ramen för denna framställnig handlar det dock om skyldigheten att lämna 

kontrolluppgifter till en utländsk myndighet. Jansson anser att oavsett om 

obehörighetsrekvisitet omfattar utländska myndigheter eller inte, står det under alla 

förhållanden klart att skyldigheten att lämna kontrolluppgifter medför en kraftig inskränkning 

i kundsekretessen.
172

 

 

5.5.2.3 Utlämnande av uppgifter till utländska myndigheter 

Frågan huruvida ett svenskt finansinstitut får lämna upplysningar om sina kunder till 

utländska myndigheter är belyst av Jansson. Ett finansinstitut kan utgå från att det rör sig om 

svenska myndigheter för de fall ett institut enligt svensk lag är skyldigt att bryta sekretessen 

och lämna information om kunder i den finansiella verksamheten, till en myndighet. Hur ska 

då en uppmaning från en utländsk myndighet till ett finansiellt institut, som slutit avtal med 

IRS om informationsutlämnande, hanteras i sekretesshänseende? Kan ett deltagande FFI 

efterfölja FATCA samtidigt som det följer sekretessbestämmelsen i lagen om bank- och 

finansieringsrörelse? Utgångspunkten för svenska finansiella institut är att inte annat än 

genom svenska myndigheter lämna uppgifter avsedda för utländska myndigheter och 

internationella organ. Detta uppgiftslämnande får då endast ske om så är föreskrivet i lag.
173

 

Den svenska finansiella sekretessen är föreskriven i svensk lag och avvikelser från den bör 

endast göras i de fall som kan godtas av den svenska rättsordningen.
174

 Det är av vikt att 

finansiella institut följer denna riktlinje, om uppgifter utelämnas till annan myndighet än i det 

egna landet bör dessa fortfarande behandlas med respekt. För att inte onödigtvis ge upp 

sekretessen krävs det att uppgifterna bevakas, vilket ett svenskt finansiellt institut inte 

förväntas ha möjlighet till.
175

 Enligt Jansson bör ett finansinstitut ”således normalt inte lämna 

upplysningar om sina kunder till utländska myndigheter. Den svenska finansiella sekretessen 

ska hävdas gentemot dessa.”
176

  

Det ska dock tilläggas att informationsöverföring mellan svenska och utländska myndigheter 

förekommer inom EU. För det fall ett myndighetssamarbete pågår mellan myndigheter med 
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tillsyn över finansinstitut kan en svensk myndighet få tillstånd att lämna vidare inhämtade 

uppgifter till en utländsk myndighet, utan att de uppgifterna ursprungligen har inhämtats för 

en utländsk myndighets räkning. Denna informationsöverföring är ett undantag från 

huvudregeln att svenska finansinstitut inte bör lämna upplysningar om sina kunder till 

utländska myndigheter.
177

  

 

5.5.3 Uppgifter inhämtade för utländska myndigheter enligt bilaterala avtal 

Som framgår i avsnitt 2.5 har Treasury och IRS skapat två modeller för bilaterala avtal mellan 

IRS och en annan jurisdiktion. Avtalen ska förenkla en implementering av FATCA i 

utländska rättssystem. Ett bilateralt avtal enligt den första modellen kan förhindra att 

utländska stater bryter mot sina inhemska sekretessbestämmelser, eftersom ett deltagande FFI 

enligt avtalsmodellen har möjlighet att fullgöra sina rapporteringskrav enligt FATCA genom 

att rapportera direkt till sin egen skattemyndighet. Det bör dock utredas huruvida ett 

informationsutbyte mellan två länder innebär att ett deltagande FFI, från något av de länder 

som är parter i avtalet, helt undkommer problematiken med sekretessinskränkningar? I det 

följande redogör jag för hur rättsläget ser ut vad gäller ett ömsesidigt informationsutbyte för 

skatteändamål.  

När Sverige avtalar om utbyte av upplysningar i skatteutredningar med andra länder regleras 

detta i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden (LÖHS). Lagen ger en 

svensk myndighet möjlighet att hos finansinstitut inhämta upplysningar för en utländsk 

myndighets räkning. För att ömsesidigt biträde ska lämnas krävs det enligt 4 § LÖHS att en 

överenskommelse ska ha träffats mellan Sverige och annan stat. I samband med 

skatteutredningar är det i första hand Skatteverket och Kronofogdemyndigheten som är 

behöriga svenska myndigheter enligt lagens 2 §. Även om Sverige ingått en överenskommelse 

om handräckning med annan stat, måste dock fortfarande hänsyn tagas till svensk lagstiftning 

och dess sekretessbestämmelser. Svenskt biträde får inte lämnas för handräckning som 

avviker från lagstiftning eller administrativ praxis i Sverige. Samma restriktion gäller för 

uppgifter som lämnas från en svensk behörig myndighet till en utländsk myndighet.  
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Uppgifterna får inte lämnas ut, om de inte finns tillgängliga enligt lag eller praxis i Sverige.
178

 

I de fall en uppgift lämnats om en person enligt LÖHS, ska denne som regel få underrättelse 

om detta.
179

 

 

5.6 Reflektioner kring banksekretess och annan finansiell sekretess 

5.6.1 Omfattas rapporteringsskyldigheten enligt FATCA av obehörighetsrekvisitet? 

Banksekretessen har varit en ledande förebild för alla övriga former av finansiell sekretess 

som uppkommit i Sverige i samband med den finansiella marknadens utveckling. 

Sekretessbestämmelsen fastslår att enskildas förhållanden till kreditinstitut inte obehörigen får 

röjas. Obehörighetsrekvisitet reglerar således situationer där sekretessen kan begränsas, 

exempelvis vid ett auktoritativt påbud från en myndighet. För att besvara frågan huruvida 

FATCA strider mot den rådande banksekretessen i Sverige, måste det utredas om ett 

auktoritativt påbud från en utländsk myndighet kan godtas enligt obehörighetsrekvisitet. Först 

och främst ska det uppmärksammas att denna fråga kan tolkas olika eftersom svaret inte finns 

direkt angivet i svensk lag. Jansson gör gällande att den svenska finansiella sekretessen är 

föreskriven i svensk lag och avvikelser från den bör endast göras i fall som kan godtas av den 

svenska rättsordningen. Ett svenskt deltagande FFI bör hålla sig till riktlinjen om att inte annat 

än genom en svensk myndighet lämna ut inhämtade uppgifter till en myndighet i utlandet.
180

 

Rapporteringskraven enligt bestämmelserna i FATCA kan därför inte anses utgöra ett ”annat 

auktoritativt påbud” som leder till en skyldighet hos en svensk bank att lämna ut 

kunduppgifter till IRS. Motsätter sig ett FFI denna princip finns det risk att de äventyrar 

sekretessen eftersom det kan vara svårt för dem att kontrollera att informationen behålls 

sekretessbelagd när uppgifterna lämnar landet.
181

 Jag anser därför att FATCA strider emot den 

svenska banksekretessen eftersom ett svenskt finansiellt institut inte kan upprätthålla en 

betryggande sekretess gentemot sina kunder enligt sekretessbestämmelsen i lagen om bank- 

och finansieringsrörelse, om de väljer att sluta ett avtal om informationsutlämnande med IRS. 
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5.6.2 Obehörighetsrekvisitet ska tolkas snävt 

Vid en tolkning av obehörighetsrekvisitet skulle det faktum att kundinformation från ett 

institut endast får lämnas till en svensk myndighet kunna ifrågasättas av ett FFI som önskar 

komma runt sekretessbestämmelsen för att möjligöra en lagenlig rapportering till IRS. Ett 

möjligt argument för ett ifrågasättande FFI är att tystnadsplikten endast förbjuder ”obehörigt” 

röjande av förhållanden rörande enskilda. För obehörighetsprövningen finns en allmän princip 

som säger att ett finansinstitut kan lämna ut uppgifter om sina kunder, när det finns ett befogat 

intresse för ett utlämnande som är starkare än intresset för sekretessen.
182

 Jag är dock tveksam 

till att en fullföljd rapportering enligt FATCA innebär ett starkare intresse än den svenska 

finansiella sekretessen, eftersom en sekretessinskränkning kan skada kundernas förtroende för 

sekretessen på den svenska finansmarknaden. För att ett finansiellt institut ska bibehålla sina 

kunders fortsatta förtroende, förutsätts det att de har förmågan att bevara de hemligheter som 

anförtrotts dem. I de fall kundernas förtroende för svenska finansinstitut sviktar, ökar risken 

för att svenska bankkunder istället väljer att placera sina tillgångar utomlands. Konsekvensen 

av en sådan situation är att svenskt kapital strömmar ut ur landet. En fortsatt negativ trend kan 

även leda till att utländska investerare undviker svenska banker och landet går på så vis miste 

om främmande kapital. 

Oavsett vilket intresse som anses vara starkast, och vid osäkerhet om hur 

obehörighetsrekvisitet ska tolkas, är det viktigt att erinra att rekvisitet ska tolkas snävt. För de 

fall minsta tveksamhet råder huruvida uppgiftsskyldighet gäller, ska den finansiella 

sekretessen kvarstå att gälla tills någon annan omständighet leder till att sekretessen kan 

brytas.
183

 Detta stöder även argumentet för att ett finansinstitut inte ska lämna upplysningar 

om sina kunder till utländska myndigheter. 

 

5.6.3 Viss begränsning i sekretessen är viktig  

De begränsningar av sekretessen som enligt lag är påbjudna är viktiga för att bekämpa 

penningtvätt och brott. Begränsningarna är även nödvändiga för att bekämpa terrorismhotet. 

Där går emellertid gränsen för hur mycket sekretessreglerna ska få inskränkas. Omotiverade 

begränsningar resulterar i att kundernas företroende för banken försvinner. Ett system där 
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sekretessregler bidrar till en trygg inställning för bankerna är viktig, inte minst för det 

finansiella systemets funktion.  

Som jag ser det finns det en möjlig lösning för svenska finansiella institut att efterleva 

FATCA på ett korrekt vis utan att strida mot banksekretessen när regelverket börjar att 

tillämpas. Denna lösning måste komma från den svenska regeringen och innebär att Sverige 

sluter ett bilateralt avtal med USA.  

 

LÖHS är den lag som möjliggör ett informationsbyte av uppgifter mellan Sverige och en 

annan stat utan att banksekretessen inskränks. Lagen blir tillämplig om Sverige skulle ingå ett 

bilateralt avtal om informationsutbyte med IRS i samband med FATCA, eller om Sverige 

vidtar nödvändiga ändringar i det befintliga dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och 

USA. Lagen ger de behöriga svenska myndigheterna en möjlighet att hos finansinstitut 

inhämta upplysningar för en utländsk skattemyndighets räkning och vice versa. Ifall ett 

bilateralt avtal kommer till stånd och upplysningar begärs med stöd av lagen, kan ett 

deltagande FFI förlita sig på att den svenska myndigheten har prövat lagens tillämplighet 

enligt 6 § LÖHS.
184
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6 FATCA:s påverkan inom den finansiella sektorn 

6.1 Inledning 

Många frågetecken kring FATCA:s extraterritoriella tillämpning och dess inskränkning i den 

svenska banksekretessen är nu utredda. Emellertid återstår frågan hur FATCA uppfattas av de 

finansiella institutionerna och vilka åtgärder som behöver vidtas av den svenska regeringen 

för att lösa den problematik som uppstår i och med att FATCA implementeras i svensk rätt. 

Uppsatsens övergripande syfte är att redogöra för hur FATCA påverkar svenska finansiella 

institut. För att skapa en förståelse för hur banker i Sverige har reagerat på USA:s 

extraterritoriella tillämpning och hur lagen har mottagits i praktiken har jag kontaktat två 

banker i Sverige; Danske Bank och Svenska Handelsbanken (nedan Handelsbanken). Syftet 

med dessa möten var främst att få en inblick i hur finansiella institut har förberett sig inför den 

stundande implementeringen av FATCA. 

 

6.2 Danske Bank  

6.2.1 Bankens åsikter om FATCA 

Många finansiella institut har varit kritiska till FATCA och troligtvis spekulerat i hur en 

implementering av regelverket ska gå till i praktiken. Danske Bank är inget undantag. Arne 

Peterson är chefsjurist på Danske Bank, Sverige filial och Richard Edlepil är skattejurist på 

samma bank. De är båda förundrade över FATCA och tycker att det är ofattbart att USA 

lyckats med att driva igenom regelverket utan att möta större motstånd. De har en känsla av 

att få egentligen vet hur FATCA kommer att utveckla sig. Danske Bank förlitar sig på att ett 

IGA enligt Treasurys första modellavtal skrivs under av Sverige och USA, Peterson och 

Edlepil ser ingen annan utväg. – Det finns egentligen inga alternativ att välja mellan. Banken 

kan inte släppa på sekretessen, och kommer inte att göra det heller, samtidigt vore det helt 

uteslutet att stå utanför FATCA. I sommar kan alla finansiella institut börja registrera sig via 

en webbportal och Danske Bank kommer då anmäla sig som ett FFI. Det har aldrig varit ett 

alternativ att inte registrera sig eftersom USA då innehåller skatt på alla betalningar som 

banken utför med amerikansk anknytning.
185

 Peterson framhåller att så länge den svenska 
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marknaden är beroende av finansiering i amerikanska dollar så har USA makt att styra 

implementeringen av FATCA i Sverige.  

Samtidigt som det är svårt att förstå hur USA kan tillämpa en lag som FATCA så förundras 

Peterson och Edlepil även över hur skickliga amerikanarna varit genom att stifta en sådan lag. 

Regelverket innebär att hela världen måste rätta sig efter ett land och deras skatteregler. De 

frågar sig om USA verkligen inser vidden av det arbete som FATCA kommer att innebära och 

om de verkligen har resurser att omhänderta all information som FFI:er från hela världen 

kommer rapportera.
186

 

 

6.2.2 Vidtagna åtgärder för att förbereda sig inför en implementering av FATCA 

En implementering av FATCA kommer troligtvis inte att genomföras helt utan problem för 

svenska banker även för det fall ett IGA kommer till stånd. Ett framtida avtal mellan Sverige 

och USA kommer sannolikt att likna det första modellavtal som Treasury presenterat.
187

 Den 

senaste informationen Edlepil fått från Bankföreningen är att Sverige har framställt sina 

önskemål på vilka produkter de vill ska undantas från rapporteringsplikten. Det finns 

produkter som Danske Bank, och säkerligen fler banker, vill slippa rapportera om; exempelvis 

kapitalförsäkringar, investeringssparkonton och pensionskonton. Edlepil menar att detta är 

produkter för vilka dagens rapportering till Skatteverket sannolikt är av mindre värde för IRS 

eftersom tillgångarna schablonbeskattas.  

Eftersom Danske Bank kan drabbas av de extraterritoriella reglerna i Dodd-Frank Act har de 

sedan tidigare ett system för att söka efter U.S. persons. På samma vis kommer Danske Bank 

att identifiera kunder i samband med FATCA. En åtgärd de snart måste vidtaga är att skapa ett 

system för att följa upp nya och befintliga kunder vilka i framtiden på något vis får 

anknytning till USA. Peterson anser att det kan bli en spännande uppgift eftersom det kanske 

till och med finns kunder som inte är medvetna om sin anknytning till USA, eller kunder som 

är svenska medborgare med en enda koppling till USA; ett amerikanskt medborgarskap 

genom en födsel i landet. Trots att en sådan kund även är svensk medborgare och levt i 

Sverige hela sitt liv, utan andra anknytningar till USA, är ett amerikanskt medborgarskap 
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tillräckligt för att bli klassad som en U.S. person. Anledning till detta är att USA tillämpar 

nationalitetsprincipen vid beskattning.
188

 

Peterson och Edlepil medger att ett IGA långsiktigt kan resultera i positiva konsekvenser i 

samband med skattefrågor, däremot anser de att FATCA överlag inneburit endast nackdelar 

för Danske Bank. De tror att USA ”spikar på sin kista” i och med deras extraterritoriella 

lagstiftningsutveckling. Resultatet av att bankerna oavbrutet tvingas arbeta med att efterleva 

nya globala regler leder slutligen till att företag undviker att investera på den amerikanska 

marknaden, eftersom det helt enkelt blir för mödosamt att efterleva amerikanska regler.
189

 

 

6.3 Handelsbanken  

6.3.1 Bankens åsikter om FATCA 

Handelsbanken är en av Sveriges fyra storbanker och har arbetat med att förbereda sig inför 

en implementering av FATCA sedan 2011. David Heinemann arbetar som projektledare för 

Handelsbankens FATCA-program som startades 2012. Programmet omfattar initiativ för att 

skapa regelverksförståelse samt utreda och genomföra de åtgärder som krävs för 

Handelsbankens FATCA-efterlevnad. Handelsbankens ambition är att FATCA ska medföra 

en så liten påverkan som möjligt för banken, både ur ett kundperspektiv och ur ett 

medarbetarperspektiv. – Det viktigaste för oss är att Handelsbanken kan uppfylla kraven 

enligt FATCA utan att en efterlevnad av reglerna leder till en störning i bankens verksamhet 

och en påverkan för bankens kunder.
190

  

 

Heinemann medger att tanken på ett globalt arbete för att motverka skatteflykt är rimlig och 

att FATCA i framtiden kan leda till positiva effekter för Sverige. Ett IGA-avtal innebär en 

ömsesidig rapportering av uppgifter vilket kan inbringa beskattningsbar inkomst till Sverige. 

Samtidigt anför Heinemann att FATCA är ytterligare ett regelverk vilken banken nödgas 

bygga stöd för att efterleva. – Det är naturligtvis ett merarbete för Handelsbanken att 

genomföra eftersökningar bland sina kunder för rapportering åt en annan part, samtidigt 

förstår vi syftet med lagen. Ett IGA är ett ömsesidigt avtal och kan således vara till fördel för 
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Sverige långsiktigt.
191

 I grund och botten medför efterlevnad av FATCA mer kostnader än 

inkomster för Handelsbanken, positiva effekter kan enligt Heinemann beskrivas som 

sideffekter. 

 

6.3.2 Handelsbankens FATCA-program 

Handelsbankens FATCA-program har sedan 2012 inneburit ett relativt omfattande arbete. 

Banken har för avsikt att de rutiner och IT-stöd som krävs för en FATCA-efterlevnad ska vara 

på plats innan den 1 januari 2014 när regelverket börjar tillämpas i Sverige. Heinemann anar 

att FATCA påverkar svenska finansinstitut ungefär lika mycket per kund vilket innebär att det 

torde fordras mer arbete för en bank som har många kunder.
192

  

 

Det kan innebära en utmaning för finansiella institut att genomföra de utredningar av kunder 

med amerikansk anknytning som FATCA kräver. Utöver vad regelverket kräver har 

Handelsbanken inte för avsikt att särbehandla amerikanska kunder på grund av FATCA. 

 – När det gäller våra kunder med amerikansk anknytning avser vi inte att särbehandla dessa 

på grund av FATCA, utöver den särbehandling som regelverket kräver. Personer med 

koppling till USA är fortfarande välkomna som kunder i vår bank, arbetet med FATCA 

innebär ingen förändring för banken avseende detta. I dagsläget arbetar vi med att utveckla 

stöd för att identifiera U.S. persons för att därefter ta fram en lösning för rapportering.
193

 

 

Det faktum att rapporteringsskyldigheten till IRS enligt FATCA utan ett IGA strider mot den 

svenska banksekretessen medför ingen oro inom Handelsbanken eftersom Heinemann menar 

att det är tydligt att den svenska regeringen har för avsikt att ingå ett IGA med USA. En viktig 

anledning till att Treasury skapat en bilateral nationell avtalsmodell är för att finansiella 

institut världen över ska kunna efterleva FATCA utan att bryta mot inhemska lagar.
194
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6.4 Reflektioner kring FATCA:s påverkan inom den finansiella sektorn  

6.4.1 En jämförelse mellan Danske Bank och Handelsbanken i samband med bankernas 

påverkan av FATCA 

Inget finansiellt institut i Sverige undgår att beröras av FATCA och de rapporteringskrav IRS 

förmår ett FFI att verkställa. Jag finner att inställningen till FATCA är densamma hos Danske 

Bank och Handelsbanken. FATCA innebär negativa konsekvenser i form av en banks 

ansträngningar att förstå regelverket och sedermera efterfölja det på korrekt vis. En 

efterlevnad av FATCA skapar mer kostnader än inkomster för svenska finansiella institut. 

Trots att båda bankerna anser att FATCA utgör en störande faktor i bankverksamheten, 

medger de likväl att ett IGA kan innebära långsiktiga fördelar för de fall svenska myndigheter 

tar del av uppgifter som kan inbringa beskattningsbar inkomst till Sverige. 

Bankerna skiljer sig åt avseende det arbete som skett inom banken för att förbereda sig inför 

FATCA-efterlevnad. Eftersom Handelsbanken har sitt huvudkontor i Sverige och Danske 

Bank sitt i Danmark faller det sig naturligt att Handelsbanken genomfört ett mer omfattande 

FATCA-arbete i Sverige medan Danske Bank utför sitt FATCA-arbete via Danmark.  

Jag förmodar att en skillnad mellan bankernas agerande i samband med FATCA beror på 

vederbörandens uppfattning av regelverket. Edlepil och Peterson framhåller kritik mot USA:s 

extraterritoriella rättstillämpning av FATCA och ifrågasätter regelverkets globala verkan. 

Både Danske Bank och Handelsbanken har som ambition är att efterleva FATCA genom ett 

förfaringssätt som påverkar deras kunder så lite som möjligt. I dagsläget avser de inte att säga 

upp kundförhållanden med anledning av FATCA. Svenska Bankföreningen meddelar att 

flertalet banker i Europa har blivit mindre benägna att låta personer med anknytning till USA 

att öppna bankkonton.    

”- Att försöka undvika problematiken på det sättet är ingen försvarbar eller 

långsiktigt hållbar lösning. Banker bör skaffa sig kunskap om hur kunder med 

amerikansk koppling ska kunna hanteras på ett respektfullt och professionellt sätt, 

säger Ulrika Hansson.”
195
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6.4.2 En önskan om ett IGA 

Efter mina samtal med Danske Bank och Handelsbanken inser jag vikten av att Sverige och 

USA så snart som möjligt tecknar ett IGA i enlighet med Treasurys första avtalsmodell. USA 

har anfört att de har förhoppningar om att inleda förhandlingar med Sverige och därför anser 

jag att det nu ligger i den svenska regeringens intresse att vidta åtgärder innan den 1 januari 

2014 när FATCA börjar tillämpas i Sverige.
196

 Ett FATCA-avtal mellan Sverige och USA 

innebär att det inte längre går att välja bort FATCA-efterlevnad. Emellertid skulle avtalet 

förenkla en efterlevnad av FATCA för svenska finansiella institut eftersom det är det enda 

alternativet för dem att efterfölja svenska sekretessregler. Jag tror även att de är få finansiella 

institut i Sverige som skulle välja bort FATCA-efterlevnad. Främst eftersom de då drabbas av 

ny 30 procentig skatt på alla amerikanska aktiviteter institutet genomför men även eftersom 

de riskerar att andra FFI:er inte vill göra affärer med dem på grund av den enkla anledningen 

att en affär blir för krångligt för andra institut. En önskan om ett bilateralt avtal mellan 

Sverige och USA har även uttryckts av den svenska finansbranschen, bestående av Svenska 

Bankföreningen, Svensk Försäkring, Svenska Fondhandlareföreningen, Fondbolagens 

förening, Finansbolagens förening samt Sparbankernas Riksförbund. I en hemställan om 

ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige, adresserat till Anders Borg och 

Peter Norman på Finansdepartementet, skrevs följande:  

”Den svenska finansbranschen hemställer om att Sverige tillsammans med USA 

vidtar nödvändiga ändringar i det befintliga dubbelbeskattningsavtalet mellan 

länderna med anledning av den amerikanska lagstiftningen Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) och därigenom åstadkommer ett informationsutbyte för 

skatteändamål som bygger på ömsesidighet och ett rättsäkert förfarande. De svenska 

branschorganisationerna hänvisar till avsiktsförklaringen av USA och fem EU-länder 

i ett gemensamt uttalande den 8 februari 2012.”
197
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 Se avsnitt 2.6.1 angående planerade bilaterala avtal. 
197

 Hemställan om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige, 

http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupgraphics/Hemst%C3%A4llan%20 

dubbelbeskattningsavtalet%20USA_Sverige.pdf/$file/Hemst%C3%A4llan%20dubbelbeskattningsavtalet%20US

A_Sverige.pdf, publicerad 2012-04-17, hämtad 2012-12-05. 
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7 Slutord  

7.1 Inledande ord angående arbetets resultat 

Efter denna utredning kring regelverket FATCA kan jag konstatera att de krav som 

bestämmelserna uppställer är oförenliga med svensk lagstiftning. Syftet med denna uppsats 

var att redogöra för hur den nya amerikanska skattelagstiftningen FATCA påverkar svenska 

finansiella institut genom att besvara de i problemformuleringen ställda frågorna. För att 

tydliggöra de resultat jag kommit fram till under arbetets gång, återkopplar jag i detta avsnitt 

till frågorna som föranlett framställningen. 

 

7.2 Är FATCA förenlig med folkrättsliga regler för extraterritoriell jurisdiktion? 

I min utredning har jag kommit fram till att FATCA strider mot flera folkrättsliga principer, 

en utav dem är territorialitetsprincipen. FATCA syftar till att motverka skatteflykt och de 

skador som reglerna ska förhindra omfattar förlorade skatteinkomster för USA. Detta är en 

skada av ekonomisk karaktär, det vill säga en ren förmögenhetsskada, och extraterritoriell 

lagstiftning anses inte vara berättigad om lagen ska förhindra handlingar som framkallar rena 

förmögenhetsskador. De situationer som anses rättfärdiga extraterritoriell lagstiftning enligt 

den objektiva territorialitetsprincipen omfattar endast de brott som leder till sak- eller 

personskador eller skador som är förödande för mänskligheten. 

Vidare anser jag även att FATCA strider mot den personella suveräniteten. 

Rapporteringsskyldigheten enligt FATCA innebär ett amerikanskt myndighetsbeslut som 

omfattar alla deltagande FFI och påverkar därmed utländska staters självbestämmande. Enligt 

den personella suveräniteten ska en stat aldrig kunna utöva myndighetsbeslut i en annan stat 

utan samtycke. 

FATCA är inte heller förenlig med politisk suveränitet eftersom reglernas extraterritoriella 

karaktär innebär en kränkning av non-interventionsprincipen, det vill säga en påverkan på 

andra länders möjlighet att efterleva inhemska lagar. Detta sker när ett land tvingas att ändra 

en inhemsk lag för att anpassa sig till en extraterritoriell lag. 
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7.3 Strider FATCA mot den rådande banksekretessen i Sverige?  

FATCA kommer att strida emot den svenska banksekretessen eftersom ett svenskt finansiellt 

institut inte kan upprätthålla en betryggande sekretess gentemot sina kunder enligt 

sekretessbestämmelsen i lagen om bank- och finansieringsrörelse, om de väljer att sluta ett 

avtal om informationsutlämnande med IRS. FATCA:s bestämmelser anses inte utgöra en 

situation som till följd av lagstiftning ålägger finansinstitut att lämna ut uppgifter. Detta beror 

på att ett rapporteringskrav från en utländsk myndighet inte kan anses utgöra ett ”annat 

auktoritativt påbud”. Enligt obehörighetsrekvisitet skulle ett sådant påbud leda till en 

skyldighet hos en svensk bank att lämna ut kunduppgifter till IRS. Den svenska finansiella 

sekretessen är föreskriven i svensk lag och avvikelser från den bör endast göras i de fall som 

godtas av den svenska rättsordningen. Riktlinjen för ett svenskt deltagande FFI är därför att 

inte annat än genom en svensk myndighet lämna ut inhämtade uppgifter till en myndighet i 

utlandet.  

 

7.4 FATCA:s påverkan på svenska finansiella institut  

Om inget bilateralt avtal mellan USA och Sverige kommer till stånd, för att underlätta en 

implementering av FATCA, ställs svenska finansiella institut mellan två oförenliga val. 

Alternativet för institutioner som omfattas av FATCA i dagsläget är att antingen respektera 

nationell rätt och inte rätta sig efter ett FATCA-avtal med IRS, eller att inte respektera den 

nationella lagstiftning för att istället uppfylla de rapporteringskrav som ett avtal om 

informationsutlämnande till IRS kräver. 

Utan ett IGA kan valet att bli ett deltagande eller icke-deltagande FFI liknas med uttrycket 

”att välja mellan pest eller kolera”. Det ena alternativet innebär att ett finansiellt institut inte 

går med på att lämna ut uppgifter till USA. Det drabbas då av en slags källskatt på 30 % på 

alla institutets betalningar med ursprung i USA, det vill säga så gott som alla amerikanska 

aktiviteter institutet utför, oberoende av om inkomsten är skattepliktig där eller inte. 

Dessutom finns det risk att andra FFI, med anledning av FATCA, avstår från att inleda nya 

affärsrelationer med det icke-deltagande FFI:et. Ett deltagande FFI är enligt reglerna 

förpliktade att, vid varje betalning med ursprung i USA till en icke-deltagande FFI, innehålla 

en skatt motsvarande 30 % av den aktuella betalningen. Detta är således ett kostsamt val för 

många finansiella institut, vilket leder till att nästa alternativ är det enda som är ekonomiskt 

hållbart. Om ett FFI istället väljer att efterleva FATCA och registrera sig hos IRS kommer 
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institutet emellertid bryta mot svenska inhemska lagar, vilket i sin tur kan innebära förödande 

konsekvenser. Det ligger i bankernas intresse att respektera kundernas integritet. Om 

sekretessen sätts på spel kan banken tappa kunder eftersom de då söker sig till andra aktörer. 

Bryter ett finansiellt institut mot sekretessbestämmelsen i lagen om bank och 

finansieringsrörelse riskerar de dessutom sanktioner enligt svensk lagstiftning.  

Jag ser endast en lösning på detta problem. Den svenska regeringen behöver inom snar 

framtid få till stånd ett bilateralt avtal, ett IGA i likhet med Treasurys första modellavtal, med 

USA som fastslår att svenska finansiella institut redovisar den kontoinformation 

bestämmelserna enligt FATCA kräver direkt till Skatteverket i Sverige. Oavsett om ett IGA 

löser sekretessproblematiken kvarstår faktum att FATCA har inneburit negativa konsekvenser 

för finansiella institut. Konsekvenserna beror av de ansträngningar som krävs för att förstå 

regelverket och sedermera efterfölja det på korrekt vis. En efterlevnad av FATCA kommer 

följaktligen skapa mer kostnader än inkomster för svenska finansiella institut.  

 

7.5 FATCA:s påverkan på den globala marknaden 

När det nu är utrett vilken påverkan FATCA haft på svenska finansiella institut vill jag även 

uppmärksamma effekterna av extraterritoriella lagar på den globala marknaden.  

Enligt den internationella handelskammaren är en av de mest allvarliga konsekvenserna av 

jurisdiktionella konflikter när den internationella handeln utsätts för motstridiga rättsliga 

skyldigheter som två eller fler nationella regeringar infört.
198

 FATCA innebär en omfattande 

skyldighet för ett FFI att följa en uppsättning rapporteringskrav. Det är inte bara i Sverige som 

ett sådant rapporteringskrav betyder en inskränkning i principen om finansiell sekretess. 

Genom en extraterritoriell tillämpning av FATCA begär den amerikanska myndigheten av 

utländska stater att vidta åtgärder som strider mot nationella lagar. Detta fenomen är sedan 

länge ett vanligt förekommande problem vid extraterritoriell rättstillämpning. Böter och 

civilrättsliga sanktioner har införts när företag har brutit mot inhemska lagar som en följd av 

att de drabbas av extraterritoriella regler.
199

  

En fördel med FATCA är att regelverket i praktiken faktiskt förebygger skatteflykt. De länder 

som idag kan benämnas som så kallade ”skatteparadis” undgår inte rapporteringskraven. Allt 
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 Born & Lange, 1987, s. 33. 
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för ofta drabbas länder, som tillämpar en hög skattesats, av att beskattningsbar inkomst 

placeras i utländska banker. Motivet hos den skatteskyldige är att inte betungas av samma 

skattesats som råder i hemlandet. FATCA är det första praktiska exemplet på hur länder 

arbetar mot en ökad transparens i form av internationell skatterapportering.  Problemet med 

regelverket i detta sammanhang är dock att rapporteringen inte är ömsesidig. FATCA 

tillvaratar USA:s finanser samtidigt som reglerna motverkar att finansiella tillgångar 

utomlands ges ett tryggt skydd från beskattning i USA. För andra stater betyder FATCA 

istället en inskränkning av rådande lagstiftning och uppkomna bördor ett FFI kunnat slippa 

om det inte vore för USA:s extraterritoriella tillämpning av lagar. Först den dag USA skrivit 

under ett IGA med samtliga berörda stater, så anser jag att FATCA uppnått en form av 

internationell ömsesidig skatterapportering. 

Extraterritoriell tillämpning av nationella lagar resulterar ofta i att internationella tvister 

uppstår, vilket kan leda till negativa effekter för den globala marknaden. Krav på ökad 

anpassning till olika regelverk kan innebära att företag avskräcks från att investera 

internationellt. Detta hindrar en produktiv ekonomisk verksamhet från att utvecklas vilket ger 

till följd att sysselsättningsmöjligheter går förlorade. Minskar den produktiva ekonomiska 

verksamheten, minskar även de inkomster som följer av en effektiv marknad. 

 

7.6 Avslutande kommentarer 

FATCA är ett regelverk som exemplifierar USA:s extraterritoriella rättstillämpning. Lagen är 

kontroversiell, för det första kan den ifrågasättas ur ett folkrättsligt perspektiv eftersom den 

strider mot vissa folkrättsliga principer och hindrar länder från att efterleva inhemska lagar. 

För det andra innebär den extraterritoriella tillämpningen av FATCA endast ett ensidigt 

gynnande av USA:s intresse att stärka sina egna finanser. 

 

I Juridisk Tidskrift 03/04 författade Svernlöv och B:son Blomberg en artikel om TREAD Act. 

De ansåg att lagen var ytterligare ett exempel på hur amerikansk lagstiftning getts ett mycket 

vittgående extraterritoriellt tillämpningsområde. Artikeln sista mening lyder: ”Frågan 

infinner sig dessutom vad nästa ingripande steg från den amerikanska lagstiftaren och 

amerikanska myndigheter kan komma att vara.”
200

 Svaret på frågan vet vi nu. I juli 2010 kom 

Dodd-Frank Act och nu, år 2013, har även FATCA börjat gälla med en effekt som påverkar 
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finansiella institut globalt. USA har genom sin maktposition antagit en lag som ger IRS rätt 

att tvinga utländska finansinstitut att rätta sig efter amerikanska rapporteringskrav. En allt för 

omfattande efterlevnad av nya globala regelverk från USA kan resultera i att företag undviker 

att investera på den amerikanska marknaden för de fall en efterlevnad av amerikanska regler 

framstår som alltför mödosam. Jag vill avsluta denna framställning likt Svernlöv och B:son 

Blomberg med en frågeställning; Hur länge kan USA fortsätta med denna typ av 

rättstillämpning innan den extraterritoriella lagstiftningsutvecklingen sätter stopp för landets 

dominerande ställning inom världsekonomin? 
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