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INSTRUKTIONER OCH DEFINITIONER TILL EGENFÖRSÄKRAN 

Med enhet avses företag, föreningar, stiftelser eller andra associationsformer som definieras som enheter i 

lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet eller annan 

liknande skattelagstiftning gällande utbyte av upplysningar om investerare mellan olika länder. 

Aktiv icke-finansiell enhet 

Enhet vars intäkter under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod (perioden) till 

mindre än 50 procent utgörs av Passiv inkomst och vars tillgångar som innehades under perioden till mindre än 

50 procent utgjordes av tillgångar som genererar, eller innehas i syfte att generera, sådana inkomster. 

Stiftelser och föreningar m fl som betraktas som Aktiva icke-finansiella enheter 

 Enheter som är ideella föreningar som bedriver verksamhet för allmännyttiga ändamål eller som är 
registrerade trossamfund och som är särskilt undantagna från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. 

inkomstskattelagen (1999:1229); 

 välgörenhetsstiftelser som uppfyller villkoren för särskilt undantag från skattskyldighet i enlighet med 7 
kap. inkomstskattelagen (1999:1229); och 

 varje annan enhet som är undantagen från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. 15-17 §§ 
inkomstskattelagen (1999:1229). 

Till aktiva icke-finansiella enheter inkluderas: 

 icke-finansiella bolag vars andelar handlas på etablerad värdepappersmarknad (inkl till dem närstående 
bolag), 

 icke-finansiella uppstartsbolag (de första två åren), 

 icke-finansiella bolag i likvidation eller under konkursåtgärder, 

 holdingbolag vars verksamhet helt eller nästan uteslutande består i att äga hela eller delar av det 
utestående innehavet i, eller tillhandahålla finansiering och tjänster till dotterbolag (som inte är finansiella 

enheter), 

 finanscenter i icke-finansiella koncerner som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller 

hedgingtransaktioner med eller åt närstående företag (som inte är finansiella enheter). 

Finansiellt institut 

Ett Finansiellt institut är ett förvaringsinstitut, investeringsinstitut och vissa försäkringsbolag. En enhet är 

vidare ett finansiellt institut om den i sin näringsverksamhet, eller om den förvaltas av annan enhet som i sin 

näringsverksamhet, bedriver en eller flera av följande verksamheter för kunds räkning: 

 handel med värdepapper eller andra finansiella instrument, 

 individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller  

 annars investerar, administrerar eller förvaltar pengar eller andra medel. 

Passiv icke-finansiell enhet 

En Passiv icke-finansiell enhet är varken ett Finansiellt institut eller en Aktiv icke-finansiell enhet (se ovan), 

  



 

 

Passiv inkomst 

Passiv inkomst kan vara; utdelning, ränta, hyra och royalty, livränta, dödsfallskapital från livförsäkring, viss 

annan försäkringsavkastning, vinst från försäljning av tillgång som ger Passiv inkomst, vinst från 

råvaruförsäljning, valutavinst samt vinst från derivat. Hyra i verksamhet med anställd personal ses vanligtvis 

inte som Passiv inkomst. 

Skatteregistreringsnummer 

Ett identifikationsnummer för skattebetalare eller en funktionell motsvarighet till det om ett sådant nummer 

saknas. 

Verklig huvudman 

Verklig huvudman är en fysisk person som ytterst kontrollerar enheten genom direkt eller indirekt ägande av 

eller kontroll över mer än 25 procent av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösträtterna, eller 

som på annat sätt utövar kontroll över enheten. Verklig huvudman är även den som är framtida förmånstagare 

och innehavare till 25 procent eller mer av tillgångarna som förvaltas av t.ex. en stiftelse. 

Observera! 

Samtliga definitioner ovan är sammanfattningar/förkortningar av begrepp som definieras i svensk lag. För 

fullständiga legaldefinitioner av definierade begrepp ovan vänligen se lagen (2015:62) om identifiering av 

rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet eller annan liknande skattelagstiftning gällande 

utbyte av upplysningar om investerare mellan olika länder. 


