
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 2 mars 2015

(Finlands författningssamlings nr 165/2015)

Statsrådets förordning

25/2015

om ikraftträdande av avtalet med Amerikas förenta stater för att förbättra internationell
efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA och om ikraftträdande av
lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för

lagstiftningen

Utfärdad i Helsingfors den 26 februari 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Amerikas förenta stater för
att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA
(154/2015):

1 §
Det i Helsingfors den 5 mars 2014 mellan
Republiken Finlands regering och Amerikas
förenta staters regering ingångna avtalet för
att förbättra internationell efterlevnad av
skatteregler och för att genomföra FATCA är
i kraft från och med den 20 februari 2015 så
som därom har överenskommits.
Avtalet har godkänts av riksdagen den
10 februari 2015 och av republikens presi-
dent den 20 februari 2015. Noterna om dess
godkännande har utväxlats den 20 februari
2015.

2 §
De bestämmelser i avtalet och protokollet

som inte hör till området för lagstiftningen är
i kraft såsom förordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i avtalet med Amerikas förenta stater för att
förbättra internationell efterlevnad av skatte-
regler och för att genomföra FATCA
(154/2015) träder i kraft den 2 mars 2015.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 2 mars

2015.

Helsingfors den 26 februari 2015

Finansminister Antti Rinne

Konsultativ tjänsteman Anders Colliander
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Fördragstext 
 
Översättning  
 

Avtal 
mellan Republiken Finlands regering och 
Amerikas förenta staters regering för att 

förbättra internationell efterlevnad av 
skatteregler och för att genomföra FATCA 
 
 
 

Då Republiken Finlands regering och Ame-
rikas förenta staters regering (vardera "en 
part", och tillsammans "parter") har långvari-
ga och nära relationer i fråga om ömsesidigt 
bistånd i skatteärenden och önskar ingå ett 
avtal för att förbättra internationell efterlev-
nad av skatteregler genom att bygga vidare på 
denna relation; 

 
Då artikel 26 i avtalet mellan Republiken 

Finlands regering och Amerikas förenta sta-
ters regering för att undvika dubbelbeskatt-
ning och förhindra kringgående av skatt be-
träffande skatter på inkomst och på förmö-
genhet, sådant det lyder ändrat genom proto-
kollet, undertecknat i Helsingfors den 21 sep-
tember 1989, sådant det lyder ändrat genom 
protokollet undertecknat i Helsingfors den 1 
maj 2006 ("Konventionen"), berättigar att ut-
byta information för beskattningen också på 
automatiskt basis;  

 
Då Amerikas förenta stater har infört be-

stämmelser som är allmänt kända som Fore-
ign Account Tax Compliance Act ("FATCA"; 
lagen om iakttagande av skattebestämmelser i 
fråga om utländska konton) och som i fråga 
om vissa konton tar i bruk ett rapporterings-
system för finansinstitut; 

Då Republiken Finlands regering stöder 
FATCAs allmänna grundläggande politik att 
förbättra iakttagande av skattebestämmelser; 

 
Då FATCA har väckt många frågor, till ex-

empel den att finska finansinstitut kanske inte 
kan iaktta vissa aspekter av FATCA på grund 
av nationella rättsliga hinder;  

 
Då Amerikas förenta stater inhämtar infor-

mation i fråga om vissa konton, som upprätt-

Agreement 
between the Government of the Republic 

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

to Implement FATCA 
 
 

Whereas, the Government of the Republic 
of Finland and the Government of the United 
States of America (each, a “Party,” and to-
gether, the “Parties”) have a longstanding 
and close relationship with respect to mutual 
assistance in tax matters and desire to con-
clude an agreement to improve international 
tax compliance by further building on that re-
lationship; 

Whereas, Article 26 of the Convention be-
tween the Government of the Republic of 
Finland and the Government of the United 
States of America for the Avoidance of Dou-
ble Taxation and the Prevention of Fiscal 
Evasion with Respect to Taxes on Income 
and on Capital, as amended by the Protocol, 
signed at Helsinki on September 21, 1989, as 
amended by the Protocol done at Helsinki on 
May 1, 2006 (the “Convention”) authorizes 
exchange of information for tax purposes, in-
cluding on an automatic basis; 

 
Whereas, the United States of America en-

acted provisions commonly known as the 
Foreign Account Tax Compliance Act 
(“FATCA”), which introduce a reporting re-
gime for financial institutions with respect to 
certain accounts; 

 
Whereas, the Government of the Republic 

of Finland is supportive of the underlying 
policy goal of FATCA to improve tax com-
pliance; 

Whereas, FATCA has raised a number of 
issues, including that Finnish financial insti-
tutions may not be able to comply with cer-
tain aspects of FATCA due to domestic legal 
impediments;  

Whereas, the Government of the United 
States of America collects information re-
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hålls av amerikanska finansinstitut och inne-
has av personer bosatta i Finland, och förplik-
tar sig att utbyta sådan information med Re-
publiken Finlands regering och strävar till 
lika stora mängder av utbyte; 

 
Då parterna förpliktar sig till ett långsiktigt 

samarbete för att uppnå gemensamma stan-
darder i rapportering och vederbörlig aktsam-
het för finansinstitut; 

Då Amerikas förenta staters regering er-
känner behovet att koordinera rapporterings-
förpliktelser enligt FATCA med finska fi-
nansinstitutens övriga rapporteringsförpliktel-
ser beträffande amerikansk skatt för att und-
vika dubbel rapportering; 

Då ett mellanstatligt tillvägagångssätt i ge-
nomförande av FATCA kan behandla finska 
finansinstituts rättsliga hinder och minska de-
ras börda; 

Då parterna önskar ingå ett avtal för att för-
bättra internationell efterlevnad av skattereg-
ler och bestämma om genomförande av 
FATCA på basis av nationell rapportering 
och ömsesidigt automatiskt utbyte enligt 
Konventionen och beaktande den förtrolighet 
och det övriga skydd som föreskrivs i Kon-
ventionen, däri inbegripet de bestämmelser 
som begränsar användning av de upplysning-
ar som utbyts enligt Konventionen; 

 
Har parterna kommit överens om följande: 

garding certain accounts maintained by U.S. 
financial institutions held by residents of Fin-
land and is committed to exchanging such in-
formation with the Government of the Re-
public of Finland and pursuing equivalent 
levels of exchange; 

Whereas, the Parties are committed to 
working together over the longer term to-
wards achieving common reporting and due 
diligence standards for financial institutions; 

Whereas, the Government of the United 
States of America acknowledges the need to 
coordinate the reporting obligations under 
FATCA with other U.S. tax reporting obliga-
tions of Finnish financial institutions to avoid 
duplicative reporting; 

Whereas, an intergovernmental approach to 
FATCA implementation would address legal 
impediments and reduce burdens for Finnish 
financial institutions; 

Whereas, the Parties desire to conclude an 
agreement to improve international tax com-
pliance and provide for the implementation 
of FATCA based on domestic reporting and 
reciprocal automatic exchange pursuant to 
the Convention and subject to the confidenti-
ality and other protections provided for there-
in, including the provisions limiting the use 
of the information exchanged under the Con-
vention; 

 
Now, therefore, the Parties have agreed as 

follows: 
 

 
 

Artikel 1 

Definitioner 

1. Vid tillämpningen av detta avtal och dess 
tillägg ("Avtalet") har följande uttryck nedan 
angiven betydelse: 

 
a) "Förenta staterna" åsyftar Amerikas för-

enta stater, däri inbegripet dess delstater, men 
uttrycket omfattar inte amerikanska territori-
er. Hänvisningar till "delstat" av Förenta sta-
terna omfattar District of Columbia.  

 
b) "Amerikanska territorier" åsyftar Ame-

rikanska Samoa, Samväldet Nordmarianerna, 

Article 1 

Definitions 

1. For purposes of this agreement and any 
annexes thereto (“Agreement”), the follow-
ing terms shall have the meanings set forth 
below: 

a) The term “United States” means the 
United States of America, including the 
States thereof, but does not include the U.S. 
Territories. Any reference to a “State” of the 
United States includes the District of Colum-
bia.  

b) The term “U.S. Territory” means Amer-
ican Samoa, the Commonwealth of the 
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Guam, Samväldet Puerto Rico eller Ameri-
kanska Jungfruöarna. 

 
c) "IRS" åsyftar U.S. Internal Revenue Ser-

vice. 
d) "Finland" åsyftar Republiken Finland. 
 
e) "Partnerjurisdiktion" åsyftar en jurisdik-

tion som har i kraft ett avtal med Förenta sta-
terna för att möjliggöra genomförandet av 
FATCA. IRS ska offentliggöra en lista som 
identifierar alla partnerjurisdiktioner. 

 
f) "Behörig myndighet" åsyftar: 
 
(1) i fråga om Förenta staterna, Secretary of 

the Treasury eller hans delegat; och 
(2) i fråga om Finland, finansministeriet el-

ler dess befullmäktigade ombud. 
g) "Finansinstitut" åsyftar förvaringsinsti-

tut, depositionsinstitut, investeringsenhet eller 
specificerat försäkringsbolag. 

 
h) "Förvaringsinstitut" åsyftar en enhet som 

håller finansiella medel för andras räkning 
som en väsentlig del av sin affärsverksamhet. 
En enhet håller finansiella medel för andras 
räkning som en betydlig del av sin affärsverk-
samhet, om dess bruttoinkomst, som är hän-
förlig till hållande av finansiella medel och 
därmed förknippade finansiella tjänster, mot-
svarar eller överstiger 20 procent av dess 
bruttoinkomst under det kortaste av: (i) tre-
årsperiod som utlöper den 31 december (eller 
den sista dagen av räkenskapsperiod som inte 
utgörs av ett kalenderår) före det år under vil-
ket ärendet avgörs; eller (ii) den period under 
vilken enheten har existerat. 

i) "Depositionsinstitut" åsyftar en enhet 
som mottar insättningar inom ramen för sed-
vanlig bankverksamhet eller annan likadan 
affärsverksamhet.  

j) "Investeringsenhet" åsyftar en enhet som 
driver som rörelse (eller är ledd av en enhet 
som driver som rörelse) en eller flera av föl-
jande verksamheter eller operationer för en 
kund eller på dennes vägnar: 

(1) handel med penningmarknadsinstrument 
(checker, skuldebrev, depositionsbevis, deri-
vat osv.), utländsk valuta, valuta-, ränte- och 
indexinstrument, överlåtbara värdepapper el-
ler handel med råvarufuturer; 

Northern Mariana Islands, Guam, the Com-
monwealth of Puerto Rico, or the U.S. Virgin 
Islands. 

c) The term “IRS” means the U.S. Internal 
Revenue Service. 

d) The term “Finland” means the Republic 
of Finland. 

e) The term “Partner Jurisdiction” means a 
jurisdiction that has in effect an agreement 
with the United States to facilitate the im-
plementation of FATCA. The IRS shall pub-
lish a list identifying all Partner Jurisdictions. 

 
f) The term “Competent Authority” means: 
 
(1) in the case of the United States, the 

Secretary of the Treasury or his delegate; and 
(2) in the case of Finland, the Ministry of 

Finance or its authorized representative. 
g) The term “Financial Institution” means 

a Custodial Institution, a Depository Institu-
tion, an Investment Entity, or a Specified In-
surance Company. 

h) The term “Custodial Institution” means 
any Entity that holds, as a substantial portion 
of its business, financial assets for the ac-
count of others. An entity holds financial as-
sets for the account of others as a substantial 
portion of its business if the entity’s gross in-
come attributable to the holding of financial 
assets and related financial services equals or 
exceeds 20 percent of the entity’s gross in-
come during the shorter of: (i) the three-year 
period that ends on December 31 (or the final 
day of a non-calendar year accounting pe-
riod) prior to the year in which the determi-
nation is being made; or (ii) the period during 
which the entity has been in existence. 

i) The term “Depository Institution” means 
any Entity that accepts deposits in the ordi-
nary course of a banking or similar business.  

 
j) The term “Investment Entity” means any 

Entity that conducts as a business (or is man-
aged by an entity that conducts as a business) 
one or more of the following activities or op-
erations for or on behalf of a customer: 

(1) trading in money market instruments 
(cheques, bills, certificates of deposit, deriva-
tives, etc.); foreign exchange; exchange, in-
terest rate and index instruments; transferable 
securities; or commodity futures trading; 
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(2) individuell och kollektiv portföljförvalt-
ning; eller 

(3) annan form av investering, administre-
ring eller förvaltning av medel eller pengar på 
andra personers vägnar. 

Denna underpunkt 1(j) skall tolkas på ett 
sätt som överensstämmer med liknande orda-
lydelse som används i definitionen av "fi-
nansinstitut" i Financial Action Task Force 
Recommendations. 

k) "Specificerat försäkringsbolag" åsyftar 
en enhet som är ett försäkringsbolag (eller ett 
holdingbolag av ett försäkringsbolag) som ger 
försäkringsavtal med kontantvärde (Cash Va-
lue Insurance Contract) eller livränteavtal 
(Annuity Contract) eller är förpliktat att er-
lägga betalningar beträffande sådana avtal. 

l) "Finskt finansinstitut" åsyftar (i) ett fi-
nansinstitut som är bosatt i Finland, med un-
dantag av de filialer av sådant finansinstitut 
som är belägna utanför Finland, och (ii) en fi-
lial av ett finansinstitut som inte är bosatt i 
Finland, om sådan filial är belägen i Finland. 

 
m) "Partnerjurisdiktions finansinstitut" 

åsyftar (i) ett finansinstitut som är etablerat i 
en partnerjurisdiktion, med undantag av de fi-
lialer av sådant finansinstitut, som är belägna 
utanför partnerjurisdiktionen, och (ii) en filial 
av ett finansinstitut som inte är etablerat i en 
partnerjurisdiktion, om sådan filial är belägen 
i partnerjurisdiktionen. 

 
n) "Rapporterande finansinstitut" åsyftar, 

beroende på sammanhanget, ett rapporterande 
finskt finansinstitut eller ett rapporterande 
amerikanskt finansinstitut. 

o) "Rapporterande finskt finansinstitut" 
åsyftar ett finskt finansinstitut som inte är ett 
icke-rapporterande finskt finansinstitut. 

 
p) "Rapporterande amerikanskt finansinsti-

tut" åsyftar (i) ett finansinstitut som är bosatt i 
Förenta Staterna, med undantag av de filialer 
av sådant finansinstitut, som är belägna utan-
för Förenta staterna, och (ii) en filial av ett fi-
nansinstitut som inte är bosatt i Förenta sta-
terna, om sådan filial är belägen i Förenta sta-
terna, förutsatt att finansinstitutet eller filialen 
kontrollerar, mottar eller har i förvar inkomst 
i fråga om vilken information ska utbytas en-
ligt artikel 2 underpunkt (2)(b) i detta avtal. 

(2) individual and collective portfolio man-
agement; or 

(3) otherwise investing, administering, or 
managing funds or money on behalf of other 
persons. 

This subparagraph 1(j) shall be interpreted 
in a manner consistent with similar language 
set forth in the definition of “financial institu-
tion” in the Financial Action Task Force 
Recommendations. 

k) The term “Specified Insurance Com-
pany” means any Entity that is an insurance 
company (or the holding company of an in-
surance company) that issues, or is obligated 
to make payments with respect to, a Cash 
Value Insurance Contract or an Annuity Con-
tract. 

l) The term “Finnish Financial Institution” 
means (i) any Financial Institution resident in 
Finland, but excluding any branch of such 
Financial Institution that is located outside 
Finland, and (ii) any branch of a Financial 
Institution not resident in Finland, if such 
branch is located in Finland. 

m) The term “Partner Jurisdiction Finan-
cial Institution” means (i) any Financial In-
stitution established in a Partner Jurisdiction, 
but excluding any branch of such Financial 
Institution that is located outside the Partner 
Jurisdiction, and (ii) any branch of a Finan-
cial Institution not established in the Partner 
Jurisdiction, if such branch is located in the 
Partner Jurisdiction. 

n) The term “Reporting Financial Institu-
tion” means a Reporting Finnish Financial 
Institution or a Reporting U.S. Financial In-
stitution, as the context requires. 

o) The term “Reporting Finnish Financial 
Institution” means any Finnish Financial In-
stitution that is not a Non-Reporting Finnish 
Financial Institution. 

p) The term “Reporting U.S. Financial In-
stitution” means (i) any Financial Institution 
that is resident in the United States, but ex-
cluding any branch of such Financial Institu-
tion that is located outside the United States, 
and (ii) any branch of a Financial Institution 
not resident in the United States, if such 
branch is located in the United States, pro-
vided that the Financial Institution or branch 
has control, receipt, or custody of income 
with respect to which information is required 
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q) "Icke-rapporterande finskt finansinstitut" 

åsyftar ett finskt finansinstitut, eller en annan 
enhet, som är bosatt i Finland och som be-
skrivs i Tillägg II som icke-rapporterande 
finskt finansinstitut eller som annars kvalifi-
cerar som ett utländskt finansinstitut, som an-
ses iaktta gällande skattebestämmelser (dee-
med-compliant foreign financial institution), 
eller kvalificerar som en undantagen verklig 
förmånsägare (exempt beneficial owner) en-
ligt relevanta U.S. Treasury Regulations. 

r) "Icke-deltagande finansinstitut" åsyftar 
ett icke-deltagande utländskt finansinstitut så-
som uttrycket definieras i relevanta U.S. Tre-
asury Regulations, men uttrycket omfattar 
inte finskt finansinstitut eller annan partnerju-
risdiktions finansinstitut, med undantag av fi-
nansinstitut som behandlas som icke-
deltagande finansinstitut enligt artikel 5 un-
derpunkt 2(b) i detta avtal eller motsvarande 
bestämmelse i ett avtal mellan Förenta stater-
na och en partnerjurisdiktion. 

 
s) "Finanskonto" åsyftar ett konto som upp-

rätthålls av ett finansinstitut och omfattar: 
 
(1) när det gäller enheter, som är finansin-

stitut enbart därför att de är investeringsenhe-
ter, egetkapital- eller skuldandelar (bortsett 
från andelar som omsätts regelmässigt på en 
etablerad värdepappersmarknad) i finansinsti-
tutet; 

 (2) när det gäller finansinstitut som inte be-
skrivs i underpunkt 1(s)(1) i denna artikel, 
egetkapital- eller skuldandelar i finansinstitu-
tet (bortsett från andelar som regelmässigt 
omsätts på en etablerad värdepappersmark-
nad), om (i) egetkapital- eller skuldandelens 
värde bestäms, direkt eller indirekt, huvud-
sakligen på grund av tillgångar som medför 
skattepliktiga betalningar med amerikansk 
källa, och (ii) andelsklassen upprättades i syf-
te att undvika rapportering enligt detta avtal; 
och 

(3) försäkringsavtal med kontantvärde och 
livränteavtal som ges eller upprätthålls av fi-
nansinstitut, med undantag av icke-
placeringsbunden, icke-överlåtbar omedelbar 
livränta som ges till fysisk person och som 
räknar penningvärdet till pensionsförmåner 

to be exchanged under subparagraph (2)(b) 
of Article 2 of this Agreement. 

q) The term “Non-Reporting Finnish Fi-
nancial Institution” means any Finnish Fi-
nancial Institution, or other Entity resident in 
Finland, that is described in Annex II as a 
Non-Reporting Finnish Financial Institution 
or that otherwise qualifies as a deemed-
compliant FFI or an exempt beneficial owner 
under relevant U.S. Treasury Regulations. 

 
 
 
r) The term “Nonparticipating Financial 

Institution” means a nonparticipating FFI, as 
that term is defined in relevant U.S. Treasury 
Regulations, but does not include a Finnish 
Financial Institution or other Partner Jurisdic-
tion Financial Institution other than a Finan-
cial Institution treated as a Nonparticipating 
Financial Institution pursuant to subpara-
graph 2(b) of Article 5 of this Agreement or 
the corresponding provision in an agreement 
between the United States and a Partner Ju-
risdiction. 

s) The term “Financial Account” means an 
account maintained by a Financial Institu-
tion, and includes: 

(1) in the case of an Entity that is a Finan-
cial Institution solely because it is an Invest-
ment Entity, any equity or debt interest (other 
than interests that are regularly traded on an 
established securities market) in the Financial 
Institution;  

(2) in the case of a Financial Institution not 
described in subparagraph 1(s)(1) of this Ar-
ticle, any equity or debt interest in the Finan-
cial Institution (other than interests that are 
regularly traded on an established securities 
market), if (i) the value of the debt or equity 
interest is determined, directly or indirectly, 
primarily by reference to assets that give rise 
to U.S. Source Withholdable Payments, and 
(ii) the class of interests was established with 
a purpose of avoiding reporting in accor-
dance with this Agreement; and 

(3) any Cash Value Insurance Contract and 
any Annuity Contract issued or maintained 
by a Financial Institution, other than a nonin-
vestment-linked, nontransferable immediate 
life annuity that is issued to an individual and 
monetizes a pension or disability benefit pro-
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eller förmåner vid arbetsoförmåga som ges på 
grund av ett konto som faller utanför defini-
tionen av finanskonto i Tillägg II. 

Utan hinder av det föregående omfattar ut-
trycket "finanskonto" inte ett konto som faller 
utanför definitionen av finansiellt konto i 
Tillägg II. Vid tillämpningen av detta avtal 
"omsätts andelarna regelmässigt", om det 
finns en betydande mängd av kontinuerlig 
omsättning av andelarna, och "etablerad vär-
depappersmarknad" åsyftar en börs, som är 
officiellt erkänd och övervakad av offentlig 
myndighet (i den ort där marknaden är belä-
gen) och i vilken det årliga värdet av omsatta 
andelar är betydande. Vid tillämpningen av 
denna underpunkt 1(s) är en andel i ett finans-
institut inte "regelmässigt omsatt" och ska 
behandlas som finanskonto, om innehavaren 
av andelen (annat än ett finansinstitut som 
verkar som förmedlare) är registrerad i räken-
skaper av sådant finansinstitut. Den föregå-
ende satsen tillämpas inte på andelar som har 
första gången registrerats i sådant finansinsti-
tuts räkenskaper före den 1 juli 2014, och be-
träffande andelar, som har första gången regi-
strerats i sådant finansinstitut räkenskaper den 
1 juli 2014 eller därefter, är finansinstitutet 
inte skyldigt att tillämpa den föregående sat-
sen före den 1 januari 2016. 

 
t) "Depositionskonto" omfattar varje kom-

mersiellt konto, checkkonto, sparkonto, tids-
bundet konto eller sparkassekonto, eller kon-
to, som dokumenteras med depositions-, 
sparkasse-, bank- eller skuldsättningscertifi-
kat eller -urkund, eller annat likadant instru-
ment, som upprätthålls av finansinstitut inom 
ramen för sedvanlig bankverksamhet eller 
annan likadan affärsverksamhet. Deposi-
tionskonto omfattar också ett belopp som ett 
försäkringsbolag innehar enligt ett garanterat 
investeringsavtal eller liknande avtal för att 
betala eller kreditera ränta på beloppet. 

u) "Förvaringskonto" åsyftar ett konto (an-
nat än försäkringsavtal eller livränteavtal) till 
förmån för annan person, vilket har något fi-
nansiellt instrument eller avtal som innehas 
för investeringsändamål (häri inbegripet, men 
inte begränsat till, aktie eller andel i ett bolag, 
masskuldebrevslån, debentur eller annat bevis 
på gäld, valuta- eller råvarutransaktion, kre-
ditswap, swap baserad på ett icke-finansiellt 

vided under an account that is excluded from 
the definition of Financial Account in Annex 
II. 

Notwithstanding the foregoing, the term 
“Financial Account” does not include any 
account that is excluded from the definition 
of Financial Account in Annex II. For pur-
poses of this Agreement, interests are “regu-
larly traded” if there is a meaningful volume 
of trading with respect to the interests on an 
ongoing basis, and an “established securities 
market” means an exchange that is officially 
recognized and supervised by a governmental 
authority in which the market is located and 
that has a meaningful annual value of shares 
traded on the exchange. For purposes of this 
subparagraph 1(s), an interest in a Financial 
Institution is not “regularly traded” and shall 
be treated as a Financial Account if the hold-
er of the interest (other than a Financial Insti-
tution acting as an intermediary) is registered 
on the books of such Financial Institution. 
The preceding sentence will not apply to in-
terests first registered on the books of such 
Financial Institution prior to July 1, 2014, 
and with respect to interests first registered 
on the books of such Financial Institution on 
or after July 1, 2014, a Financial Institution is 
not required to apply the preceding sentence 
prior to January 1, 2016. 

t) The term “Depository Account” includes 
any commercial, checking, savings, time, or 
thrift account, or an account that is evidenced 
by a certificate of deposit, thrift certificate, 
investment certificate, certificate of indebt-
edness, or other similar instrument main-
tained by a Financial Institution in the ordi-
nary course of a banking or similar business. 
A Depository Account also includes an 
amount held by an insurance company pur-
suant to a guaranteed investment contract or 
similar agreement to pay or credit interest 
thereon. 

u) The term “Custodial Account” means an 
account (other than an Insurance Contract or 
Annuity Contract) for the benefit of another 
person that holds any financial instrument or 
contract held for investment (including, but 
not limited to, a share or stock in a corpora-
tion, a note, bond, debenture, or other evi-
dence of indebtedness, a currency or com-
modity transaction, a credit default swap, a 
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index, avtal om teoretiskt kapital eller notio-
nal principal contract, försäkringsavtal eller 
livränteavtal och option eller annat derivatin-
strument). 

v) "Egetkapitalandel" åsyftar i fråga om de 
sammanslutningar som är finansinstitut, anti-
gen kapital- eller vinstandel i sammanslut-
ningen. I fråga om de truster som är finansin-
stitut anses egetkapitalandel vara ägd av varje 
person som behandlas som stiftare eller för-
månstagare av hela trusten eller en del av den, 
eller varje annan fysisk person som utövar de-
finitiv effektiv kontroll över trusten. Specifi-
cerad amerikansk person ska behandlas som 
förmånstagare av en utländsk trust, om sådan 
specificerad amerikansk person har rätt att di-
rekt eller indirekt (till exempel genom en no-
minell ägare) motta en obligatorisk utdelning 
från trusten eller kan direkt eller indirekt mot-
ta en skönsmässig utdelning från trusten.  

w) "Försäkringsavtal" åsyftar avtal (andra 
än livsränteavtal) enligt vilket försäkringsgi-
varen accepterar att betala ett belopp vid in-
träffandet av en specificerad händelse, som 
omfattar dödlighets-, sjukdoms-, olycks-, an-
svars- eller egendomsrisk. 

x) "Livränteavtal" åsyftar ett avtal enligt 
vilket försäkringsgivaren accepterar att betala 
ett belopp under en tidsperiod som helt eller 
delvis bestäms på grund av en eller flera fy-
siska personers förväntade livslängd. Ut-
trycket omfattar också avtal som anses vara 
livränteavtal enligt lag, föreskrift eller praxis i 
den jurisdiktion, där avtalen blev givna, och 
enligt vilka försäkringsgivaren accepterar att 
erlägga betalningar under en period av flera 
år.  

y) "Försäkringsavtal med kontantvärde" 
åsyftar försäkringsavtal (andra än återförsäk-
ringsavtal mellan två försäkringsbolag med 
regressansvar) med ett kontantvärde av mer 
än 50 000 dollar. 

z) "Kontantvärde" åsyftar det största av (i) 
det belopp som försäkringstagaren har rätt att 
motta vid inlösning eller upphörande av avta-
let (bestämt utan nedsättning för eventuell be-
talning i fråga om inlösning eller försäkrings-
lån), och (ii) det belopp som försäkringstaga-
ren kan låna enligt eller i fråga om avtalet. 
Utan hinder av det föregående omfattar "kon-
tantvärde" inte belopp, som betalas enligt för-
säkringsavtalet som:  

swap based upon a nonfinancial index, a no-
tional principal contract, an Insurance Con-
tract or Annuity Contract, and any option or 
other derivative instrument). 

v) The term “Equity Interest” means, in the 
case of a partnership that is a Financial Insti-
tution, either a capital or profits interest in 
the partnership. In the case of a trust that is a 
Financial Institution, an Equity Interest is 
considered to be held by any person treated 
as a settlor or beneficiary of all or a portion 
of the trust, or any other natural person exer-
cising ultimate effective control over the 
trust. A Specified U.S. Person shall be treat-
ed as being a beneficiary of a foreign trust if 
such Specified U.S. Person has the right to 
receive directly or indirectly (for example, 
through a nominee) a mandatory distribution 
or may receive, directly or indirectly, a dis-
cretionary distribution from the trust.  

w) The term “Insurance Contract” means a 
contract (other than an Annuity Contract) 
under which the issuer agrees to pay an 
amount upon the occurrence of a specified 
contingency involving mortality, morbidity, 
accident, liability, or property risk. 

x) The term “Annuity Contract” means a 
contract under which the issuer agrees to 
make payments for a period of time deter-
mined in whole or in part by reference to the 
life expectancy of one or more individuals. 
The term also includes a contract that is con-
sidered to be an Annuity Contract in accor-
dance with the law, regulation, or practice of 
the jurisdiction in which the contract was is-
sued, and under which the issuer agrees to 
make payments for a term of years.  

y) The term “Cash Value Insurance Con-
tract” means an Insurance Contract (other 
than an indemnity reinsurance contract be-
tween two insurance companies) that has a 
Cash Value greater than $50,000. 

z) The term “Cash Value” means the great-
er of (i) the amount that the policyholder is 
entitled to receive upon surrender or termina-
tion of the contract (determined without re-
duction for any surrender charge or policy 
loan), and (ii) the amount the policyholder 
can borrow under or with regard to the con-
tract. Notwithstanding the foregoing, the 
term “Cash Value” does not include an 
amount payable under an Insurance Contract 
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(1) personskada- eller sjukdomsförmån el-

ler annan förmån, som är ersättning för eko-
nomisk förlust som uppstått vid ett försäk-
ringsfall;  

(2) återbäring av en tidigare betald premie 
till försäkringstagaren enligt ett försäkrings-
avtal (annat än ett livsförsäkringsavtal) på 
grund av annullering eller upphörande av för-
säkringen, reduktion av riskexponering under 
försäkringsavtalets giltighetstid eller som 
följd av omberäkning av premien på grund av 
rättelse av konteringsfel eller annan liknande 
fel; eller  

(3) utdelning till försäkringstagaren på 
grund av det ifrågavarande avtalets eller 
gruppens försäkringsutveckling. 

aa) "Rapporteringspliktigt konto" åsyftar, 
beroende på sammanhanget, amerikanskt 
rapporteringspliktigt konto eller finskt rap-
porteringspliktigt konto. 

bb) "Finskt rapporteringspliktigt konto" 
åsyftar ett finansiellt konto som upprätthålls 
av ett rapporterande amerikanskt finansinsti-
tut om: (i) i fråga om ett depositionskonto, 
kontot innehas av fysisk person som är bosatt 
i Finland och mer än 10 dollar ränta betalas 
på kontot i vilket som helst kalenderår, eller 
(ii) i fråga om ett finanskonto som är annat än 
ett depositionskonto, kontoinnehavaren är bo-
satt i Finland, häri inbegripet en enhet, som 
visar med ett certifikat att den är skattemäs-
sigt bosatt i Finland, i fråga om vilket det be-
talas eller krediteras sådan inkomst med ame-
rikansk källa, som ska rapporteras enligt un-
dertitel A kapitel 3 eller undertitel F kapitel 
61 av U.S. Internal Revenue Code. 

cc) "Amerikanskt rapporteringspliktigt kon-
to" åsyftar ett finansiellt konto som upprätt-
hålls av ett rapporterande finskt finansinstitut 
och innehas av en eller flera specificerade 
amerikanska personer eller av en icke-
amerikansk enhet med en eller flera kontrol-
lerande personer som är specificerad ameri-
kansk person. Utan hinder av det föregående 
ska ett konto inte behandlas som ett ameri-
kanskt rapporteringspliktigt konto, om kontot 
inte identifieras som ett amerikanskt rapporte-
ringspliktigt konto efter tillämpningen av akt-
samhetsproceduren (due diligence procedu-
res) i Tillägg I. 

 

as:  
(1) a personal injury or sickness benefit or 

other benefit providing indemnification of an 
economic loss incurred upon the occurrence 
of the event insured against;  

(2) a refund to the policyholder of a previ-
ously paid premium under an Insurance Con-
tract (other than under a life insurance con-
tract) due to policy cancellation or termina-
tion, decrease in risk exposure during the ef-
fective period of the Insurance Contract, or 
arising from a redetermination of the pre-
mium due to correction of posting or other 
similar error; or  

(3) a policyholder dividend based upon the 
underwriting experience of the contract or 
group involved. 

aa) The term “Reportable Account” means 
a U.S. Reportable Account or a Finnish Re-
portable Account, as the context requires. 

 
bb) The term “Finnish Reportable Ac-

count” means a Financial Account main-
tained by a Reporting U.S. Financial Institu-
tion if: (i) in the case of a Depository Ac-
count, the account is held by an individual 
resident in Finland and more than $10 of in-
terest is paid to such account in any given 
calendar year; or (ii) in the case of a Finan-
cial Account other than a Depository Ac-
count, the Account Holder is a resident of 
Finland, including an Entity that certifies that 
it is resident in Finland for tax purposes, with 
respect to which U.S. source income that is 
subject to reporting under chapter 3 of subti-
tle A or chapter 61 of subtitle F of the U.S. 
Internal Revenue Code is paid or credited. 

cc) The term “U.S. Reportable Account” 
means a Financial Account maintained by a 
Reporting Finnish Financial Institution and 
held by one or more Specified U.S. Persons 
or by a Non-U.S. Entity with one or more 
Controlling Persons that is a Specified U.S. 
Person. Notwithstanding the foregoing, an 
account shall not be treated as a U.S. Report-
able Account if such account is not identified 
as a U.S. Reportable Account after applica-
tion of the due diligence procedures in Annex 
I. 
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dd) "Kontoinnehavare" åsyftar den person 
som det finansinstitut, som upprätthåller kon-
tot, listar eller identifierar som innehavare av 
ett finanskonto. En person, annan än ett fi-
nansinstitut, som innehar ett finanskonto för 
en annan persons förmån eller räkning som 
agent, förvarare, nominell ägare, underteck-
nare, investeringsrådgivare eller förmedlare 
behandlas inte som kontoinnehavare vid till-
lämpningen av detta avtal, utan sådan annan 
person behandlas som kontoinnehavare. Vid 
tillämpningen av den omedelbart föregående 
satsen omfattar uttrycket "finansinstitut" inte 
ett finansinstitut, som är organiserat eller bil-
dat i något territorium av Förenta staterna. I 
fråga om försäkringsavtal med kontantvärde 
eller livränteavtal är kontoinnehavaren varje 
person, som har rätt att motta kontantvärdet 
eller byta avtalets förmånstagare. Om ingen 
kan motta kontantvärdet eller byta förmånsta-
garen, kontoinnehavaren är varje person som 
nämns som ägare i avtalet och varje person 
som har en personlig rätt till betalning enligt 
avtalets villkor. När ett försäkringsavtal med 
kontantvärde eller ett livränteavtal förfaller 
till betalning, behandlas alla de personer, som 
har rätt att motta en betalning enligt avtalet, 
som kontoinnehavare. 

 
ee) "Amerikansk person" åsyftar ameri-

kansk medborgare eller fysisk person som är 
bosatt i Förenta staterna, sammanslutningar 
eller samfund som är organiserade i Förenta 
staterna eller enligt lagstiftningen av Förenta 
staterna eller någon av dess delstater, trust, 
om (i) en domstol i Förenta staterna skulle 
enligt tillämplig lagstiftning ha behörighet att 
ge order eller domar i fråga om alla väsentli-
ga spörsmål beträffande trustens förvaltning 
och (ii) en eller flera amerikanska personer 
har behörighet att kontrollera alla trustens vä-
sentliga beslut, eller dödsbo efter en person 
som är amerikansk medborgare eller bosatt i 
Förenta staterna. Denna underpunkt 1(ee) ska 
tolkas i överensstämmelse med U.S. Internal 
Revenue Code. 

ff) "Specificerad amerikansk person" åsyf-
tar amerikansk person som är annan än: (i) ett 
bolag vars aktier omsätts regelmässigt på en 
eller flera etablerade värdepappersmarknader, 
(ii) ett bolag som är medlem i samma utvid-
gad närstående grupp, såsom den definieras i 

dd) The term “Account Holder” means the 
person listed or identified as the holder of a 
Financial Account by the Financial Institu-
tion that maintains the account. A person, 
other than a Financial Institution, holding a 
Financial Account for the benefit or account 
of another person as agent, custodian, nomi-
nee, signatory, investment advisor, or inter-
mediary, is not treated as holding the account 
for purposes of this Agreement, and such 
other person is treated as holding the ac-
count. For purposes of the immediately pre-
ceding sentence, the term “Financial Institu-
tion” does not include a Financial Institution 
organized or incorporated in a U.S. Territory. 
In the case of a Cash Value Insurance Con-
tract or an Annuity Contract, the Account 
Holder is any person entitled to access the 
Cash Value or change the beneficiary of the 
contract. If no person can access the Cash 
Value or change the beneficiary, the Account 
Holder is any person named as the owner in 
the contract and any person with a vested en-
titlement to payment under the terms of the 
contract. Upon the maturity of a Cash Value 
Insurance Contract or an Annuity Contract, 
each person entitled to receive a payment un-
der the contract is treated as an Account 
Holder. 

ee) The term “U.S. Person” means a U.S. 
citizen or resident individual, a partnership or 
corporation organized in the United States or 
under the laws of the United States or any 
State thereof, a trust if (i) a court within the 
United States would have authority under 
applicable law to render orders or judgments 
concerning substantially all issues regarding 
administration of the trust, and (ii) one or 
more U.S. persons have the authority to con-
trol all substantial decisions of the trust, or an 
estate of a decedent that is a citizen or resi-
dent of the United States. This subparagraph 
1(ee) shall be interpreted in accordance with 
the U.S. Internal Revenue Code. 

 
 
ff) The term “Specified U.S. Person” 

means a U.S. Person, other than: (i) a corpo-
ration the stock of which is regularly traded 
on one or more established securities mar-
kets; (ii) any corporation that is a member of 
the same expanded affiliated group, as de-
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paragraf 1471(e)(2) av U.S. Internal Revenue 
Code som ett bolag beskrivet i klausul (i), 
(iii) Förenta staterna eller något ämbetsverk 
eller instrument som helt ägs av Förenta sta-
terna, (iv) en delstat av Förenta Staterna, ter-
ritorium av Förenta Staterna, politisk under-
avdelning av någon av de ovannämnda, eller 
ämbetsverk eller instrument som helt ägs av 
en eller flera av de ovannämnda, (v) en orga-
nisation som är undantagen från beskattning 
enligt paragraf 501(a) av U.S. Internal Reve-
nue Code, eller en individuell pensionsord-
ning såsom den definieras i paragraf 
7701(a)(37) av U.S. Internal Revenue Code, 
(vi) en bank såsom den definieras i paragraf 
581 av U.S. Internal Revenue Code, (vii) en 
fastighetsinvesteringstrust såsom den definie-
ras i paragraf 856 av U.S. Internal Revenue 
Code, (viii) ett reglerat investeringsbolag så-
som det definieras i paragraf 851 av U.S. In-
ternal Revenue Code eller en enhet registre-
rad i Förenta staternas Securities Exchange 
Commission enligt Förenta staternas Invest-
ment Company Act av år 1940 (15 U.S.C. 
80a-64), (ix) en allmän trustfond såsom den 
definieras i paragraf 584(a) av U.S. Internal 
Revenue Code, (x) en trust som är undanta-
gen från skatt enligt paragraf 664(c) av U.S. 
Internal Revenue Code eller som beskrivs i 
paragraf 4947(a)(1) av U.S. Internal Revenue 
Code, (xi) en handlare av värdepapper, råva-
ror eller derivatinstrument (häri inbegripet av-
tal om teoretiskt kapital, terminer, futurer och 
optioner) som har registrerats som sådan en-
ligt lagstiftningen av Förenta staterna eller 
någon delstat, (xii) mäklare såsom den defini-
eras i paragraf 6045 (c) av U.S. Internal Re-
venue Code, eller (xiii) en skattefri trust en-
ligt en plan som beskrivs i paragraf 403(b) el-
ler 457(g) av U.S. Internal Revenue Code.  

gg) "Enhet" åsyftar en juridisk person eller 
ett juridiskt arrangemang, såsom en trust.  

hh) "Icke-amerikansk enhet" åsyftar en en-
het som inte är en amerikansk person. 

ii) "Skattepliktig betalning med amerikansk 
källa" åsyftar betalningar av ränta (inklusive 
eventuella ursprungliga emissionsrabatter), 
dividend, hyra, lön, premie, livränta, kom-
pensation, vederlag och gottgörelse, och 
andra fasta eller fastställbara årliga eller peri-
odiska vinster och inkomst, om sådan betal-
ning sker från källor inom Förenta staterna. 

fined in section 1471(e)(2) of the U.S. Inter-
nal Revenue Code, as a corporation described 
in clause (i); (iii) the United States or any 
wholly owned agency or instrumentality 
thereof; (iv) any State of the United States, 
any U.S. Territory, any political subdivision 
of any of the foregoing, or any wholly owned 
agency or instrumentality of any one or more 
of the foregoing; (v) any organization exempt 
from taxation under section 501(a) of the 
U.S. Internal Revenue Code or an individual 
retirement plan as defined in section 
7701(a)(37) of the U.S. Internal Revenue 
Code; (vi) any bank as defined in section 581 
of the U.S. Internal Revenue Code; (vii) any 
real estate investment trust as defined in sec-
tion 856 of the U.S. Internal Revenue Code; 
(viii) any regulated investment company as 
defined in section 851 of the U.S. Internal 
Revenue Code or any entity registered with 
the U.S. Securities and Exchange Commis-
sion under the Investment Company Act of 
1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) any common 
trust fund as defined in section 584(a) of the 
U.S. Internal Revenue Code; (x) any trust 
that is exempt from tax under section 664(c) 
of the U.S. Internal Revenue Code or that is 
described in section 4947(a)(1) of the U.S. 
Internal Revenue Code; (xi) a dealer in secu-
rities, commodities, or derivative financial 
instruments (including notional principal 
contracts, futures, forwards, and options) that 
is registered as such under the laws of the 
United States or any State; (xii) a broker as 
defined in section 6045(c) of the U.S. Inter-
nal Revenue Code; or (xiii) any tax-exempt 
trust under a plan that is described in section 
403(b) or section 457(g) of the U.S. Internal 
Revenue Code.  

 
gg) The term “Entity” means a legal person 

or a legal arrangement such as a trust.  
hh) The term “Non-U.S. Entity” means an 

Entity that is not a U.S. Person. 
ii) The term “U.S. Source Withholdable 

Payment” means any payment of interest (in-
cluding any original issue discount), divi-
dends, rents, salaries, wages, premiums, an-
nuities, compensations, remunerations, 
emoluments, and other fixed or determinable 
annual or periodical gains, profits, and in-
come, if such payment is from sources within 
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Utan hinder av det föregående omfattar en 
skattepliktig betalning med amerikansk källa 
inte betalningar som inte behandlas som skat-
tepliktiga betalningar i relevanta U.S. Treasu-
ry Regulations. 

jj) En enhet är "närstående enhet" av en an-
nan enhet om antingen en enhet kontrollerar 
den andra eller de två enheterna är under 
gemensam kontroll. I detta sammanhang om-
fattar kontroll sådant direkt eller indirekt 
ägande av enhets rösträtt eller värde som 
överstiger 50 procent. Utan hinder av det fö-
regående kan Finland behandla en enhet som 
icke-närstående enhet av en annan enhet, om 
de två enheter inte är medlemmar i samma 
utvidgad närstående grupp såsom den definie-
ras i paragraf 1471(e)(2) av U.S. Internal Re-
venue Code. 

kk) "Amerikanskt TIN" åsyftar skattebetala-
res amerikanska federala identifikations-
nummer. 

ll) "Finskt TIN" åsyftar skattebetalares fins-
ka identifikationsnummer.  

mm) "Kontrollerande personer" åsyftar de 
fysiska personer som utövar kontroll över en 
enhet. I fråga om trust åsyftar uttrycket stifta-
re, förvaltare, skyddare (om sådana finns), 
förmånstagare eller en klass av förmånstagare 
och annan fysisk person som i sista hand ef-
fektivt kontrollerar trusten, och i fråga om 
annat juridiskt arrangemang än trust åsyftar 
uttrycket personer i motsvarande eller likadan 
position. Uttrycket "kontrollerande personer" 
ska tolkas på ett sätt som motsvarar tolkning-
en i Financial Action Task Force Recommen-
dations. 

2. Ett uttryck, som inte har definierats i det-
ta avtal ska, såvida inte sammanhanget föran-
leder annat eller de behöriga myndigheterna 
överenskommer om en gemensam betydelse 
(såsom intern lagstiftning tillåter), ha den be-
tydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt 
enligt den partens lagstiftning som tillämpar 
avtalet, och den betydelse, som uttrycket har 
enligt tillämplig skattelagstiftning i denna 
part, äger företräde framför den betydelse ut-
trycket ges i annan lagstiftning i denna part. 

 
 

the United States. Notwithstanding the fore-
going, a U.S. Source Withholdable Payment 
does not include any payment that is not 
treated as a withholdable payment in relevant 
U.S. Treasury Regulations. 

jj) An Entity is a “Related Entity” of an-
other Entity if either Entity controls the other 
Entity, or the two Entities are under common 
control. For this purpose control includes di-
rect or indirect ownership of more than 50 
percent of the vote or value in an Entity. 
Notwithstanding the foregoing, Finland may 
treat an Entity as not a Related Entity of an-
other Entity if the two Entities are not mem-
bers of the same expanded affiliated group as 
defined in section 1471(e)(2) of the U.S. In-
ternal Revenue Code. 

 
kk) The term “U.S. TIN” means a U.S. fed-

eral taxpayer identifying number. 
 
ll) The term “Finnish TIN” means a Finnish 

taxpayer identifying number.  
mm) The term “Controlling Persons” 

means the natural persons who exercise con-
trol over an Entity. In the case of a trust, such 
term means the settlor, the trustees, the pro-
tector (if any), the beneficiaries or class of 
beneficiaries, and any other natural person 
exercising ultimate effective control over the 
trust, and in the case of a legal arrangement 
other than a trust, such term means persons in 
equivalent or similar positions. The term 
“Controlling Persons” shall be interpreted in 
a manner consistent with the Financial Ac-
tion Task Force Recommendations. 

2. Any term not otherwise defined in this 
Agreement shall, unless the context other-
wise requires or the Competent Authorities 
agree to a common meaning (as permitted by 
domestic law), have the meaning that it has at 
that time under the law of the Party applying 
this Agreement, any meaning under the ap-
plicable tax laws of that Party prevailing over 
a meaning given to the term under other laws 
of that Party. 
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Artikel 2 

Skyldighet att inhämta och utbyta information 
i fråga om rapporteringspliktiga konton 

1. Om inte bestämmelserna i artikel 3 för-
anleder annat, ska varje part inhämta den in-
formation som specificeras i stycke 2 i denna 
artikel i fråga om alla rapporteringspliktiga 
konton och årligen automatiskt utbyta denna 
information med den andra parten enligt be-
stämmelserna i artikel 26 i Konventionen. 

 
2. Den information som ska inhämtas och 

utbytas är: 
a) I fråga om Finland, beträffande varje 

amerikanskt rapporteringspliktigt konto av 
varje rapporterande finskt finansinstitut: 

(1) namn, adress och amerikanskt TIN av 
varje specificerad amerikansk person, som är 
kontoinnehavare av sådant konto och, i fråga 
om icke-amerikanska enheter som efter till-
lämpning av den i Tillägg I angivna aktsam-
hetsproceduren identifieras som enheter med 
en eller flera kontrollerande personer som är 
specificerade amerikanska personer, namn, 
adress och amerikanskt TIN (om det finns) av 
sådan enhet och varje sådan specificerad 
amerikansk person; 

(2) kontonumret (eller den funktionella ek-
vivalenten om kontonumret saknas);  

 
(3) det rapporterande finska finansinstitu-

tets namn och identifikationsnummer; 
(4) kontots saldo eller värde (häri inbegripet 

i fråga om försäkringsavtal med kontantvärde 
eller livränteavtal, kontantvärdet eller inlös-
ningsvärdet) vid utgången av det relevanta 
kalenderåret eller annan relevant rapporte-
ringsperiod eller, om kontot har avslutits un-
der sådant år, omedelbart före avslutningen;  

(5) i fråga om förvaringskonton:  
(A) totalt bruttobelopp av ränta, totalt brut-

tobelopp av dividend och totalt bruttobelopp 
av annan inkomst, som har genererats i fråga 
om de tillgångar som hålls på kontot, i varje 
fall betalt eller krediterat till kontot (eller be-
träffande kontot) under kalenderåret eller an-
nan lämplig rapporteringsperiod; och  

 
(B) totala bruttointäkterna från försäljning 

eller inlösning av egendom betalda eller kre-

Article 2 

Obligations to Obtain and Exchange Infor-
mation with Respect to Reportable Accounts 

1. Subject to the provisions of Article 3 of 
this Agreement, each Party shall obtain the 
information specified in paragraph 2 of this 
Article with respect to all Reportable Ac-
counts and shall annually exchange this in-
formation with the other Party on an auto-
matic basis pursuant to the provisions of Ar-
ticle 26 of the Convention. 

2. The information to be obtained and ex-
changed is: 

a) In the case of Finland with respect to 
each U.S. Reportable Account of each Re-
porting Finnish Financial Institution: 

(1) the name, address, and U.S. TIN of 
each Specified U.S. Person that is an Ac-
count Holder of such account and, in the case 
of a Non-U.S. Entity that, after application of 
the due diligence procedures set forth in An-
nex I, is identified as having one or more 
Controlling Persons that is a Specified U.S. 
Person, the name, address, and U.S. TIN (if 
any) of such entity and each such Specified 
U.S. Person; 

 
(2) the account number (or functional 

equivalent in the absence of an account num-
ber);  

(3) the name and identifying number of the 
Reporting Finnish Financial Institution; 

(4) the account balance or value (including, 
in the case of a Cash Value Insurance Con-
tract or Annuity Contract, the Cash Value or 
surrender value) as of the end of the relevant 
calendar year or other appropriate reporting 
period or, if the account was closed during 
such year, immediately before closure;  

(5) in the case of any Custodial Account:  
(A) the total gross amount of interest, the 

total gross amount of dividends, and the total 
gross amount of other income generated with 
respect to the assets held in the account, in 
each case paid or credited to the account (or 
with respect to the account) during the calen-
dar year or other appropriate reporting pe-
riod; and  

(B) the total gross proceeds from the sale 
or redemption of property paid or credited to 
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diterade till kontot under ett kalenderår eller 
en annan lämplig rapporteringsperiod beträf-
fande vilken det rapporterande finska finans-
institutet har verkat som förvarare mäklare, 
nominell ägare eller på annat sätt som konto-
innehavarens agent;  

(6) i fråga om depositionskonto, totalt brut-
tobelopp av ränta betalt eller krediterat till 
kontot under kalenderåret eller annan lämplig 
rapporteringsperiod; och 

 
(7) i fråga om konton, som inte beskrivs i 

underpunkterna 2(a)(5) eller 2(a)(6) i denna 
artikel, det totala bruttobelopp som har betalts 
eller krediterats till kontoinnehavaren i an-
slutning till kontot under kalenderåret eller 
annan lämplig rapporteringsperiod och beträf-
fande vilket det rapporterande finska finans-
institutet är förpliktat eller gäldenär, häri in-
begripet totalbeloppet av alla inlösningsbetal-
ningar, som har erlagts till kontoinnehavaren 
under kalenderåret eller annan lämplig rap-
porteringsperiod. 

b) I fråga om Förenta staterna, beträffande 
varje finskt rapporteringspliktigt konto av 
varje rapporterande amerikanskt finansinsti-
tut: 

(1) namn, adress och finskt TIN av person 
som är bosatt i Finland och som är kontots 
kontoinnehavare;  

(2) kontonumret (eller den funktionella ek-
vivalenten om kontonumret saknas);  

 
(3) det rapporterande amerikanska finansin-

stitutets namn och identifikationsnummer; 
(4) det bruttobelopp av ränta som har beta-

lats till ett depositionskonto; 
(5) det bruttobelopp av dividend med ame-

rikansk källa, som har betalats eller kredite-
rats till kontot; och  

(6) det bruttobelopp av annan inkomst med 
amerikansk källa, som har betalats eller kredi-
terats till kontot, för den del det är underkas-
tad rapportering enligt undertitel A kapitel 3 
eller undertitel F kapitel 61 av U.S. Internal 
Revenue Code. 
 
 

the account during the calendar year or other 
appropriate reporting period with respect to 
which the Reporting Finnish Financial Insti-
tution acted as a custodian, broker, nominee, 
or otherwise as an agent for the Account 
Holder;  

(6) in the case of any Depository Account, 
the total gross amount of interest paid or 
credited to the account during the calendar 
year or other appropriate reporting period; 
and 

(7) in the case of any account not described 
in subparagraph 2(a)(5) or 2(a)(6) of this Ar-
ticle, the total gross amount paid or credited 
to the Account Holder with respect to the ac-
count during the calendar year or other ap-
propriate reporting period with respect to 
which the Reporting Finnish Financial Insti-
tution is the obligor or debtor, including the 
aggregate amount of any redemption pay-
ments made to the Account Holder during the 
calendar year or other appropriate reporting 
period. 

b) In the case of the United States, with re-
spect to each Finnish Reportable Account of 
each Reporting U.S. Financial Institution: 

 
(1) the name, address, and Finnish TIN of 

any person that is a resident of Finland and is 
an Account Holder of the account;  

(2) the account number (or the functional 
equivalent in the absence of an account num-
ber);  

(3) the name and identifying number of the 
Reporting U.S. Financial Institution; 

(4) the gross amount of interest paid on a 
Depository Account; 

(5) the gross amount of U.S. source divi-
dends paid or credited to the account; and  

 
(6) the gross amount of other U.S. source 

income paid or credited to the account, to the 
extent subject to reporting under chapter 3 of 
subtitle A or chapter 61 of subtitle F of the 
U.S. Internal Revenue Code. 
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Artikel 3 

Tidspunkt och metod för utbyte av informa-
tion 

1. Vid tillämpningen av skyldigheten till in-
formationsutbyte i artikel 2 i detta avtal kan 
beloppet och karakteriseringen av erlagda be-
talningar med anknytning till ett amerikanskt 
rapporteringspliktigt konto fastställas enligt 
principerna i den finska skattelagstiftningen 
och beloppet och karakteriseringen av erlagda 
betalningar med anknytning till ett finskt rap-
porteringspliktigt konto kan fastställas enligt 
principerna i den amerikanska federala in-
komstskattelagstiftningen.  

2. Vid tillämpningen av skyldigheten till in-
formationsutbyte i artikel 2 i detta avtal ska 
den information, som utbyts, identifiera den 
valuta, i vilken alla relevanta belopp är an-
givna. 

3. I fråga om artikel 2 stycke 2 i detta avtal 
ska information inhämtas och utbytas för år 
2014 och alla senare år, med det undantag att: 

 
a) I fråga om Finland: 
(1) är upplysningar som ska inhämtas och 

utbytas för år 2014, endast de upplysningar, 
som beskrivs i artikel 2 underpunkterna 
2(a)(1)–2(a)(4) i detta avtal;  

 
(2) är upplysningar som ska inhämtas och 

utbytas för år 2015, de upplysningar, som be-
skrivs i artikel 2 underpunkterna 2(a)(1)–
2(a)(7) i detta avtal, med undantag av de brut-
tointäkter, som beskrivs i artikel 2 underpunkt 
2(a)(5)(B) i detta avtal; och 

 
(3) är upplysningar som ska inhämtas och 

utbytas för år 2016 och senare år, de upplys-
ningar, som beskrivs i artikel 2 underpunkter-
na 2(a)(1)–2(a)(7) i detta avtal; 

 
b) I fråga om Förenta staterna är upplys-

ningar som ska inhämtas och utbytas för år 
2014 och senare år, alla de upplysningar, som 
identifieras i artikel 2 underpunkt 2(b) i detta 
avtal.  

4. Utan hinder av stycke 3 av denna artikel, 
är parterna, i fråga om varje rapporterings-
pliktigt konto, som upprätthålls av ett rappor-
terande finansinstitut den 30 juni 2014, och 

Article 3 

Time and Manner of Exchange of Informa-
tion 

1. For purposes of the exchange obligation 
in Article 2 of this Agreement, the amount 
and characterization of payments made with 
respect to a U.S. Reportable Account may be 
determined in accordance with the principles 
of Finland’s tax laws, and the amount and 
characterization of payments made with re-
spect to a Finnish Reportable Account may 
be determined in accordance with principles 
of U.S. federal income tax law.  

 
2. For purposes of the exchange obligation 

in Article 2 of this Agreement, the informa-
tion exchanged shall identify the currency in 
which each relevant amount is denominated. 

3. With respect to paragraph 2 of Article 2 
of this Agreement, information is to be ob-
tained and exchanged with respect to 2014 
and all subsequent years, except that: 

a) In the case of Finland: 
(1) the information to be obtained and ex-

changed with respect to 2014 is only the in-
formation described in subparagraphs 2(a)(1) 
through 2(a)(4) of Article 2 of this Agree-
ment;  

(2) the information to be obtained and ex-
changed with respect to 2015 is the informa-
tion described in subparagraphs 2(a)(1) 
through 2(a)(7) of Article 2 of this Agree-
ment, except for gross proceeds described in 
subparagraph 2(a)(5)(B) of Article 2 of this 
Agreement; and 

(3) the information to be obtained and ex-
changed with respect to 2016 and subsequent 
years is the information described in sub-
paragraphs 2(a)(1) through 2(a)(7) of Article 
2 of this Agreement; 

b) In the case of the United States, the in-
formation to be obtained and exchanged with 
respect to 2014 and subsequent years is all of 
the information identified in subparagraph 
2(b) of Article 2 of this Agreement.  

4. Notwithstanding paragraph 3 of this Ar-
ticle, with respect to each Reportable Ac-
count that is maintained by a Reporting Fi-
nancial Institution as of June 30, 2014, and 
subject to paragraph 4 of Article 6 of this 
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om inte artikel 6 stycke 4 av detta avtal föran-
leder annat, inte skyldiga att inhämta och in-
kludera i den information, som utbyts, det 
finska eller amerikanska (beroende på sam-
manhanget) TIN av någon relevant person, 
om sådant TIN inte ingår i det rapporterande 
finansinstitutets arkiverade upplysningar. Par-
terna ska i sådant fall inhämta och inkludera i 
den information, som utbyts, den relevanta 
personens födelsedatum, om det rapporteran-
de finansinstitutet har det i sitt arkiv. 

 
5. Om inte styckena 3 och 4 i denna artikel 

föranleder annat, ska den information, som 
beskrivs i artikel 2 i detta avtal, utbytas inom 
nio månader efter utgången av det kalenderår 
vilket informationen berör.  

6. De finska och amerikanska behöriga 
myndigheterna ska enligt förfarandet vid öm-
sesidig överenskommelse (om vilket bestäms 
i artikel 25 av Konventionen) ingå ett avtal 
eller arrangemang, som ska: 

a) bestämma proceduren för de skyldigheter 
till automatiskt informationsutbyte, som be-
skrivs i artikel 2 i detta avtal; 

b) bestämma regler och procedur, som kan 
vara nödvändiga för att genomföra artikel 5 i 
detta avtal; och 

c) vid behov bestämma proceduren för att 
utbyta den information som rapporteras enligt 
artikel 4 underpunkt 1(b) av detta avtal. 

 
7. All information, som utbyts, omfattas av 

de sekretessbestämmelser och övriga 
skyddsmekanismer, som bestäms i Konven-
tionen, häri inbegripet de bestämmelser, som 
begränsar användning av den information, 
som utbyts. 
 

Agreement, the Parties are not required to 
obtain and include in the exchanged informa-
tion the Finnish TIN or the U.S. TIN, as ap-
plicable, of any relevant person if such tax-
payer identifying number is not in the records 
of the Reporting Financial Institution. In such 
a case, the Parties shall obtain and include in 
the exchanged information the date of birth 
of the relevant person, if the Reporting Fi-
nancial Institution has such date of birth in its 
records. 

5. Subject to paragraphs 3 and 4 of this Ar-
ticle, the information described in Article 2 
of this Agreement shall be exchanged within 
nine months after the end of the calendar 
year to which the information relates.  

6. The Competent Authorities of Finland 
and the United States shall enter into an 
agreement or arrangement under the mutual 
agreement procedure provided for in Article 
25 of the Convention, which shall: 

a) establish the procedures for the auto-
matic exchange obligations described in Ar-
ticle 2 of this Agreement; 

b) prescribe rules and procedures as may be 
necessary to implement Article 5 of this 
Agreement; and 

c) establish as necessary procedures for the 
exchange of the information reported under 
subparagraph 1(b) of Article 4 of this 
Agreement. 

7. All information exchanged shall be sub-
ject to the confidentiality and other protec-
tions provided for in the Convention, includ-
ing the provisions limiting the use of the in-
formation exchanged. 
 

 
Artikel 4 

Tillämpning av FATCA på finska finansinsti-
tut 

1. Behandling av rapporterande finska fi-
nansinstitut. Varje rapporterande finskt fi-
nansinstitut ska behandlas så att den anses 
följa paragraf 1471 av U.S. Internal Revenue 
Code, och inte vara föremål för innehållande 
av källskatt enligt paragrafen, om Finland 
iakttar sina skyldigheter enligt artiklarna 

Article 4 

Application of FATCA to Finnish Financial 
Institutions 

1. Treatment of Reporting Finnish Finan-
cial Institutions. Each Reporting Finnish Fi-
nancial Institution shall be treated as comply-
ing with, and not subject to withholding un-
der, section 1471 of the U.S. Internal Reve-
nue Code if Finland complies with its obliga-
tions under Articles 2 and 3 of this Agree-
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2 och 3 i detta avtal i fråga om sådant rappor-
terande finskt finansinstitut, och det rapporte-
rande finska finansinstitutet: 

a) identifierar amerikanska rapporterings-
pliktiga konton och rapporterar årligen till 
den finska behöriga myndigheten den infor-
mation, som ska rapporteras enligt artikel 2 
underpunkt 2(a) i detta avtal, vid den tidpunkt 
och på det sätt som beskrivs i artikel 3 i detta 
avtal; 

b) för år 2015 och år 2016 årligen rapporte-
rar till den finska behöriga myndigheten 
namnet av varje icke-deltagande finansinsti-
tut, till vilket det har erlagt betalningar, och 
deras totalbelopp; 

c) följer de tillämpliga registreringskraven 
på IRS:s FATCA-registreringswebbsida; 

 
d) i den omfattning ett rapporterande finskt 

finansinstitut (i) verkar som en kvalificerad 
förmedlare (vid tillämpningen av paragraf 
1441 av U.S. Internal Revenue Code), som 
har valt att ta på sig det primära ansvaret att 
innehålla skatt enligt undertitel A kapitel 3 av 
U.S. Internal Revenue Code, (ii) är en ut-
ländsk sammanslutning, som har valt att ver-
ka som en utländsk sammanslutning som in-
nehåller skatt (vid tillämpningen av både pa-
ragraf 1441 och paragraf 1471 av U.S. Inter-
nal Revenue Code) eller (iii) är en utländsk 
trust, som har valt att verka som en utländsk 
trust som innehåller skatt (vid tillämpningen 
av både paragraf 1441 och paragraf 1471 av 
U.S. Internal Revenue Code), innehåller 30 
procent av varje skattepliktig betalning med 
amerikansk källa till varje icke-deltagande fi-
nansinstitut; och  

e) i fråga om ett rapporterande finskt fi-
nansinstitut som inte beskrivs i underpunkt 
1(d) av denna artikel och som erlägger en be-
talning av, eller verkar som förmedlare med 
hänsyn till en skattepliktig betalning med 
amerikansk källa till ett icke-deltagande fi-
nansinstitut, det rapporterande finska finans-
institutet ger till varje omedelbar betalare av 
sådan skattepliktig betalning med amerikansk 
källa den information, som behövs för att in-
nehållning av skatt och rapportering beträf-
fande denna betalning kan ske. 

Utan hinder av det föregående ska ett rap-
porterande finskt finansinstitut i fråga om vil-
ket villkoren av detta stycke 1 inte är uppfyll-

ment with respect to such Reporting Finnish 
Financial Institution, and the Reporting Fin-
nish Financial Institution: 

a) identifies U.S. Reportable Accounts and 
reports annually to the Finnish Competent 
Authority the information required to be re-
ported in subparagraph 2(a) of Article 2 of 
this Agreement in the time and manner de-
scribed in Article 3 of this Agreement; 

 
b) for each of 2015 and 2016, reports annu-

ally to the Finnish Competent Authority the 
name of each Nonparticipating Financial In-
stitution to which it has made payments and 
the aggregate amount of such payments; 

c) complies with the applicable registration 
requirements on the IRS FATCA registration 
website; 

d) to the extent that a Reporting Finnish 
Financial Institution is (i) acting as a quali-
fied intermediary (for purposes of section 
1441 of the U.S. Internal Revenue Code) that 
has elected to assume primary withholding 
responsibility under chapter 3 of subtitle A of 
the U.S. Internal Revenue Code, (ii) a foreign 
partnership that has elected to act as a with-
holding foreign partnership (for purposes of 
both sections 1441 and 1471 of the U.S. In-
ternal Revenue Code), or (iii) a foreign trust 
that has elected to act as a withholding for-
eign trust (for purposes of both sections 1441 
and 1471 of the U.S. Internal Revenue 
Code), withholds 30 percent of any U.S. 
Source Withholdable Payment to any Non-
participating Financial Institution; and  

 
 
e) in the case of a Reporting Finnish Finan-

cial Institution that is not described in sub-
paragraph 1(d) of this Article and that makes 
a payment of, or acts as an intermediary with 
respect to, a U.S. Source Withholdable Pay-
ment to any Nonparticipating Financial Insti-
tution, the Reporting Finnish Financial Insti-
tution provides to any immediate payor of 
such U.S. Source Withholdable Payment the 
information required for withholding and re-
porting to occur with respect to such pay-
ment. 

Notwithstanding the foregoing, a Reporting 
Finnish Financial Institution with respect to 
which the conditions of this paragraph 1 are 
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da, och inte vara föremål för innehållande av 
källskatt enligt paragraf 1471 av U.S. Internal 
Revenue Code, med mindre sådant rapporte-
rande finskt finansinstitut behandlas av IRS 
som icke-deltagande finansinstitut enligt arti-
kel 5 underpunkt 2(b) i detta avtal. 

 
2. Åsidosättande av regler rörande icke-

samarbetande konton. Förenta staterna får 
inte kräva att ett rapporterande finskt finans-
institut innehåller skatt enligt paragraf 1471 
eller 1472 av U.S. Internal Revenue Code i 
fråga om ett konto, som innehas av en icke-
samarbetande kontoinnehavare (som definie-
ras i paragraf 1471(d)(6) av U.S. Internal Re-
venue Code), eller avslutar sådant konto, om 
den amerikanska behöriga myndigheten i frå-
ga om sådant konto mottar information, som 
anges i artikel 2 underpunkt 2(a) i detta avtal, 
om inte bestämmelserna i artikel 3 i detta av-
tal föranleder annat. 

3. Särskild behandling av finska pensions-
ordningar. Förenta Staterna ska behandla de i 
Tillägg II beskrivna finska pensionsordning-
arna som utländska finansinstitut, som anses 
iaktta gällande skattebestämmelser, eller som 
undantagna verkliga förmånsägare (beroende 
på sammanhanget) vid tillämpningen av pa-
ragraferna 1471 och 1472 av U.S. Internal 
Revenue Code. Vid tillämpningen av detta 
omfattar en finsk pensionsordning en enhet 
som är etablerad eller belägen i Finland och 
reglerad av Finland, eller ett i förhand fast-
ställt kontraktuellt eller juridiskt arrange-
mang, som drivs för att tillhandahålla pen-
sionsförmåner eller förvärva inkomst för att 
tillhandahålla sådana förmåner enligt finsk 
lagstiftning och som regleras i fråga om pre-
mier, vinstutdelningar, rapportering, spons-
ring och beskattning.  

4. Identifikation och behandling av andra 
utländska finansinstitut som anses iaktta gäl-
lande skattebestämmelser, och av undantagna 
verkliga förmånsägare. Förenta staterna ska 
behandla varje icke-rapporterande finskt fi-
nansinstitut som ett utländskt finansinstitut, 
som anses iaktta gällande bestämmelser, eller 
som en undantagen verklig förmånsägare (be-
roende på sammanhanget) vid tillämpningen 
av paragraf 1471 av U.S. Internal Revenue 
Code.  

 

not satisfied shall not be subject to withhold-
ing under section 1471 of the U.S. Internal 
Revenue Code unless such Reporting Finnish 
Financial Institution is treated by the IRS as a 
Nonparticipating Financial Institution pursu-
ant to subparagraph 2(b) of Article 5 of this 
Agreement. 

2. Suspension of Rules Relating to Recalci-
trant Accounts. The United States shall not 
require a Reporting Finnish Financial Institu-
tion to withhold tax under section 1471 or 
1472 of the U.S. Internal Revenue Code with 
respect to an account held by a recalcitrant 
account holder (as defined in section 
1471(d)(6) of the U.S. Internal Revenue 
Code), or to close such account, if the U.S. 
Competent Authority receives the informa-
tion set forth in subparagraph 2(a) of Article 
2 of this Agreement, subject to the provisions 
of Article 3 of this Agreement, with respect 
to such account. 

3. Specific Treatment of Finnish Retirement 
Plans. The United States shall treat as 
deemed-compliant FFIs or exempt beneficial 
owners, as appropriate, for purposes of sec-
tions 1471 and 1472 of the U.S. Internal 
Revenue Code, Finnish retirement plans de-
scribed in Annex II. For this purpose, a Fin-
nish retirement plan includes an Entity estab-
lished or located in, and regulated by, Fin-
land, or a predetermined contractual or legal 
arrangement, operated to provide pension or 
retirement benefits or earn income for pro-
viding such benefits under the laws of 
Finland and regulated with respect to contri-
butions, distributions, reporting, sponsorship, 
and taxation.  

 
 
 
4. Identification and Treatment of Other 

Deemed-Compliant FFIs and Exempt Benefi-
cial Owners. The United States shall treat 
each Non-Reporting Finnish Financial Insti-
tution as a deemed-compliant FFI or as an 
exempt beneficial owner, as appropriate, for 
purposes of section 1471 of the U.S. Internal 
Revenue Code.  
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5. Särskilda regler beträffande de närstå-
ende enheter och filialer, som är icke-
deltagande finansinstitut. Om ett finskt fi-
nansinstitut, som annars uppfyller de krav, 
som beskrivs i stycke 1 av denna artikel, eller 
som beskrivs i styckena 3 eller 4 av denna ar-
tikel, har en närstående enhet eller filial, som 
opererar i en jurisdiktion, som hindrar sådan 
närstående enhet eller filial från att uppfylla 
kraven på ett deltagande utländskt finansinsti-
tut eller ett utländskt finansinstitut, som anses 
iaktta gällande skattebestämmelser vid till-
lämpningen av paragraf 1471 av U.S. Internal 
Revenue Code, eller har en närstående enhet 
eller filial, som behandlas som ett icke-
deltagande utländskt finansinstitut enbart där-
för att en övergångsregel för begränsade ut-
ländska finansinstitut och begränsade filialer 
enligt relevanta U.S. Treasurys Regulations 
har löpt ut, sådant finskt finansinstitut ska 
fortfarande anses iaktta villkoren i detta avtal 
och det ska fortfarande behandlas som ett ut-
ländskt finansinstitut som anses iaktta gällan-
de skattebestämmelser eller som en undanta-
gen verklig förmånsägare (beroende på sam-
manhanget) vid tillämpningen av paragraf 
1471 av U.S. Internal Revenue Code, förut-
satt att: 

a) det finska finansinstitutet behandlar varje 
sådan närstående enhet eller filial som ett se-
parat icke-deltagande finansinstitut vid till-
lämpningen av alla rapporterings- och inne-
hållningskrav i detta avtal, och varje sådan 
närstående enhet eller filial presenterar sig till 
innehållningspliktiga agenter som ett icke-
deltagande finansinstitut; 

b) varje sådan närstående enhet eller filial 
identifierar sina amerikanska konton och rap-
porterar informationen om dessa konton så-
som paragraf 1471 av U.S. Internal Revenue 
Code förutsätter, i den omfattning det är tillå-
tet enligt de relevanta lagar som tillämpas på 
den närstående enheten eller filialen; och 

c) en sådan närstående enhet eller filial inte 
särskilt försöker få amerikanska konton, som 
innehas av personer som inte är bosatta i den 
jurisdiktion, där sådan närstående enhet eller 
filial är belägen, eller konton som innehas av 
icke-deltagande finansinstitut som inte är eta-
blerade i den jurisdiktion, där sådan filial el-
ler närstående enhet är belägen, och sådan fi-
lial eller närstående enhet inte utnyttjas av det 

5. Special Rules Regarding Related Entities 
and Branches That Are Nonparticipating Fi-
nancial Institutions. If a Finnish Financial In-
stitution, that otherwise meets the require-
ments described in paragraph 1 of this Article 
or is described in paragraph 3 or 4 of this Ar-
ticle, has a Related Entity or branch that op-
erates in a jurisdiction that prevents such Re-
lated Entity or branch from fulfilling the re-
quirements of a participating FFI or deemed-
compliant FFI for purposes of section 1471 
of the U.S. Internal Revenue Code or has a 
Related Entity or branch that is treated as a 
Nonparticipating Financial Institution solely 
due to the expiration of the transitional rule 
for limited FFIs and limited branches under 
relevant U.S. Treasury Regulations, such 
Finnish Financial Institution shall continue to 
be in compliance with the terms of this 
Agreement and shall continue to be treated as 
a deemed-compliant FFI or exempt beneficial 
owner, as appropriate, for purposes of section 
1471 of the U.S. Internal Revenue Code, 
provided that: 

 
 
 
 
a) the Finnish Financial Institution treats 

each such Related Entity or branch as a sepa-
rate Nonparticipating Financial Institution for 
purposes of all the reporting and withholding 
requirements of this Agreement and each 
such Related Entity or branch identifies itself 
to withholding agents as a Nonparticipating 
Financial Institution; 

b) each such Related Entity or branch iden-
tifies its U.S. accounts and reports the infor-
mation with respect to those accounts as re-
quired under section 1471 of the U.S. Inter-
nal Revenue Code to the extent permitted 
under the relevant laws pertaining to the Re-
lated Entity or branch; and 

c) such Related Entity or branch does not 
specifically solicit U.S. accounts held by per-
sons that are not resident in the jurisdiction 
where such Related Entity or branch is lo-
cated or accounts held by Nonparticipating 
Financial Institutions that are not established 
in the jurisdiction where such branch or Re-
lated Entity is located, and such branch or 
Related Entity is not used by the Finnish Fi-
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finska finansinstitutet eller någon annan när-
stående enhet för att kringgå förpliktelserna 
enligt detta avtal eller paragraf 1471 av U.S. 
Internal Revenue Code (beroende på sam-
manhanget). 

6. Tidskoordinering. Utan hinder av artikel 
3 styckena 3 och 5 i detta avtal:  

 
a) är Finland inte skyldigt att inhämta och 

utbyta information som gäller ett kalenderår 
som är före det kalenderår för vilket delta-
gande utländska finansinstitut ska enligt rele-
vanta U.S. Treasury Regulations rapportera 
likadan information till IRS; 

 
b) är Finland inte skyldigt att inleda utbyte 

av information före det datum då deltagande 
utländska finansinstitut ska enligt relevanta 
U.S. Treasury Regulations rapportera likadan 
information till IRS;  

c) är Förenta staterna inte skyldigt att in-
hämta och utbyta information som gäller ett 
kalenderår som är före det första kalenderår i 
fråga om vilket Finland ska inhämta och ut-
byta information; och 

 
d) är Förenta staterna inte skyldigt att inleda 

utbyte av information före det datum då Fin-
land ska inleda utbyte av information. 

 
7. Koordination av definitioner med U.S. 

Treasury Regulations. Finland kan i genom-
förandet av detta avtal, utan hinder av artikel 
1 och definitionerna i Tilläggen av detta av-
tal, använda och tillåta finska finansinstitut 
använda en definition i relevanta U.S. Treasu-
ry Regulations i stället för en motsvarande 
definition i detta avtal, förutsatt att sådan till-
lämpning inte tillintetgör målsättningarna av 
detta avtal. 
 

nancial Institution or any other Related En-
tity to circumvent the obligations under this 
Agreement or under section 1471 of the U.S. 
Internal Revenue Code, as appropriate. 

 
6. Coordination of Timing. Notwithstand-

ing paragraphs 3 and 5 of Article 3 of this 
Agreement:  

a) Finland shall not be obligated to obtain 
and exchange information with respect to a 
calendar year that is prior to the calendar 
year with respect to which similar informa-
tion is required to be reported to the IRS by 
participating FFIs pursuant to relevant U.S. 
Treasury Regulations; 

b) Finland shall not be obligated to begin 
exchanging information prior to the date by 
which participating FFIs are required to re-
port similar information to the IRS under rel-
evant U.S. Treasury Regulations;  

c) the United States shall not be obligated 
to obtain and exchange information with re-
spect to a calendar year that is prior to the 
first calendar year with respect to which Fin-
land is required to obtain and exchange in-
formation; and 

d) the United States shall not be obligated 
to begin exchanging information prior to the 
date by which Finland is required to begin 
exchanging information. 

7. Coordination of Definitions with U.S. 
Treasury Regulations. Notwithstanding Arti-
cle 1 of this Agreement and the definitions 
provided in the Annexes to this Agreement, 
in implementing this Agreement, Finland 
may use, and may permit Finnish Financial 
Institutions to use, a definition in relevant 
U.S. Treasury Regulations in lieu of a corre-
sponding definition in this Agreement, pro-
vided that such application would not frus-
trate the purposes of this Agreement. 

 
 

Artikel 5 

Samarbete i iakttagande och verkställande 

 
1. Obetydliga och administrativa fel. En 

behörig myndighet ska anmäla den behöriga 
myndigheten i den andra parten, då den först-
nämnda har en grund att tro att administrativa 

Article 5 

Collaboration on Compliance and Enforce-
ment 

1. Minor and Administrative Errors. A 
Competent Authority shall notify the Compe-
tent Authority of the other Party when the 
first-mentioned Competent Authority has 
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fel eller andra obetydliga fel kan ha medfört 
felaktig eller ofullständig rapportering av in-
formation eller resulterat i andra överträdelser 
av detta avtal. Den behöriga myndigheten i 
denna andra part ska tillämpa sin nationella 
lagstiftning (häri inberäknad tillämpliga 
straff) för att inhämta korrigerad och/eller 
fullständig information eller för att avgöra 
andra överträdelser av detta avtal. 

2. Väsentlig överträdelse. 
a) En behörig myndighet ska anmäla den 

behöriga myndigheten i den andra parten då 
den förstnämnda har slagit fast att det finns 
en väsentlig överträdelse av skyldigheterna 
enligt detta avtal i fråga om ett rapporterande 
finansinstitut i den andra jurisdiktionen. Den 
behöriga myndigheten i denna andra part ska 
tillämpa sin nationella lagstiftning (häri inbe-
räknad tillämpliga straff) för att behandla den 
väsentliga överträdelse som beskrivs i anmä-
lan.  

b) Om sådana verkställande åtgärder i fråga 
om ett rapporterande finskt finansinstitut inte 
avgör överträdelsen inom 18 månader efter en 
anmälan om väsentlig överträdelse först läm-
nades, Förenta staterna ska behandla det rap-
porterande finska finansinstitutet som ett 
icke-deltagande finansinstitut enligt denna 
underpunkt 2(b).  

 
3. Bruk av tredje parts tjänsteleverantörer. 

Varje part kan tillåta rapporterande finansin-
stitut använda tredje parts tjänsteleverantörer 
för att uppfylla de skyldigheter, som en part 
har ställt på dessa rapporterande finansinsti-
tut, såsom det avses i detta avtal, men dessa 
skyldigheter ska förbli de rapporterande fi-
nansinstitutens ansvar. 

4. Förhindrande av kringgående. Parterna 
ska vid behov genomföra förutsättningar för 
att hindra finansinstitut från att införa praxis 
som syftar till att kringgå rapportering enligt 
detta avtal. 

reason to believe that administrative errors or 
other minor errors may have led to incorrect 
or incomplete information reporting or re-
sulted in other infringements of this Agree-
ment. The Competent Authority of such other 
Party shall apply its domestic law (including 
applicable penalties) to obtain corrected 
and/or complete information or to resolve 
other infringements of this Agreement. 

2. Significant Non-Compliance. 
a) A Competent Authority shall notify the 

Competent Authority of the other Party when 
the first-mentioned Competent Authority has 
determined that there is significant non-
compliance with the obligations under this 
Agreement with respect to a Reporting Fi-
nancial Institution in the other jurisdiction. 
The Competent Authority of such other Party 
shall apply its domestic law (including appli-
cable penalties) to address the significant 
non-compliance described in the notice.  

b) If, in the case of a Reporting Finnish Fi-
nancial Institution, such enforcement actions 
do not resolve the non-compliance within a 
period of 18 months after notification of sig-
nificant non-compliance is first provided, the 
United States shall treat the Reporting Fin-
nish Financial Institution as a Nonparticipat-
ing Financial Institution pursuant to this sub-
paragraph 2(b).  

3. Reliance on Third Party Service Provid-
ers. Each Party may allow Reporting Finan-
cial Institutions to use third party service 
providers to fulfill the obligations imposed 
on such Reporting Financial Institutions by a 
Party, as contemplated in this Agreement, but 
these obligations shall remain the responsi-
bility of the Reporting Financial Institutions. 

4. Prevention of Avoidance. The Parties 
shall implement as necessary requirements to 
prevent Financial Institutions from adopting 
practices intended to circumvent the report-
ing required under this Agreement. 

 
 

Artikel 6 

Ömsesidig förpliktelse till att fortsätta att öka 
effektiviteten av informationsutbyte och öp-

penhet 

1. Ömsesidighet. Förenta staternas regering 

Article 6 

Mutual Commitment to Continue to Enhance 
the Effectiveness of Information Exchange 

and Transparency 

1. Reciprocity. The Government of the 
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erkänner behovet att uppnå likadana nivåer i 
ömsesidigt automatiskt informationsutbyte 
med Finland. Förenta staternas regering för-
pliktar sig att ytterligare förbättra öppenhet 
och utvidga utbytesförhållandet med Finland 
genom att arbeta för införande av bestämmel-
ser och främja och stöda relevant lagstiftning 
för att uppnå sådana likadana nivåer i ömse-
sidigt automatiskt informationsutbyte. 

 
 
2. Behandling av genomgångsbetalningar 

och bruttoavkastning. Parterna förpliktar sig 
att samarbeta tillsammans med partnerjuris-
diktioner för att utveckla ett praktiskt och ef-
fektivt alternativt tillvägagångssätt (som mi-
nimerar belastningen) för att uppnå de poli-
tiska målsättningarna att innehålla skatt i frå-
ga om utländska genomgångsbetalningar och 
bruttoavkastning.  

3. Utveckling av gemensam rapporterings- 
och utbytesmodell. Parterna förpliktar sig att 
arbeta med partnerjurisdiktioner, Organisa-
tionen för ekonomiskt samarbete och utveck-
ling (OECD) och den Europeiska Unionen för 
att anpassa villkoren av detta avtal och andra 
avtal mellan Förenta staterna och partnerju-
risdiktioner till en gemensam modell av au-
tomatiskt utbyte av information, häri inbegri-
pet utveckling av rapporterings- och aktsam-
hetsstandarder för finansinstitut. 

4. Dokumentation av konton som upprätt-
hålls den 30 juni 2014. I fråga om rapporte-
ringspliktiga konton som upprätthålls av ett 
rapporterande finansinstitut den 30 juni 2014: 

a) Förenta staterna åtar sig att införa före 
den 1 januari 2017 för rapportering beträffan-
de år 2017 och senare år regler som förpliktar 
rapporterande amerikanska finansinstitut att 
inhämta och rapportera finskt TIN av varje 
kontoinnehavare av ett finskt rapporterings-
pliktigt konto, såsom artikel 2 underpunkt 
2(b)(1) i detta avtal förutsätter; och 

b) Finland åtar sig att införa före den 1 ja-
nuari 2017 för rapportering beträffande år 
2017 och senare år regler som förpliktar rap-
porterande finska finansinstitut att inhämta 
amerikanskt TIN av varje specificerad ameri-
kansk person såsom artikel 2 underpunkt 
2(a)(1) i detta avtal förutsätter. 

United States acknowledges the need to 
achieve equivalent levels of reciprocal auto-
matic information exchange with Finland. 
The Government of the United States is 
committed to further improve transparency 
and enhance the exchange relationship with 
Finland by pursuing the adoption of regula-
tions and advocating and supporting relevant 
legislation to achieve such equivalent levels 
of reciprocal automatic information ex-
change. 

2. Treatment of Passthru Payments and 
Gross Proceeds. The Parties are committed 
to work together, along with Partner Jurisdic-
tions, to develop a practical and effective al-
ternative approach to achieve the policy ob-
jectives of foreign passthru payment and 
gross proceeds withholding that minimizes 
burden.  

 
3. Development of Common Reporting and 

Exchange Model. The Parties are committed 
to working with Partner Jurisdictions, the 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development, and the European Union, on 
adapting the terms of this Agreement and 
other agreements between the United States 
and Partner Jurisdictions to a common model 
for automatic exchange of information, in-
cluding the development of reporting and due 
diligence standards for financial institutions. 

4. Documentation of Accounts Maintained 
as of June 30, 2014. With respect to Report-
able Accounts maintained by a Reporting Fi-
nancial Institution as of June 30, 2014: 

a) The United States commits to establish, 
by January 1, 2017, for reporting with respect 
to 2017 and subsequent years, rules requiring 
Reporting U.S. Financial Institutions to ob-
tain and report the Finnish TIN of each Ac-
count Holder of a Finnish Reportable Ac-
count as required pursuant to subparagraph 
2(b)(1) of Article 2 of this Agreement; and 

b) Finland commits to establish, by January 
1, 2017, for reporting with respect to 2017 
and subsequent years, rules requiring Report-
ing Finnish Financial Institutions to obtain 
the U.S. TIN of each Specified U.S. Person 
as required pursuant to subparagraph 2(a)(1) 
of Article 2 of this Agreement. 
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Artikel 7 

Enhetlighet i tillämpningen av FATCA på 
partnerjurisdiktioner  

1. Finland ska medges den fördel av even-
tuella förmånligare villkor enligt artikel 4 el-
ler Tillägg I i detta avtal beträffande tillämp-
ning av FATCA på finska finansinstitut, som 
medges en annan partnerjurisdiktion enligt ett 
undertecknat bilateralt avtal, enligt vilket den 
andra partnerjurisdiktionen förpliktar sig att 
iaktta de samma i artiklarna 2 och 3 i detta 
avtal beskrivna skyldigheter som Finland, och 
på samma villkor och förutsättningar som be-
skrivs avtalet och i artiklarna 5—9 i detta av-
tal.  

2. Förenta staterna ska meddela Finland om 
sådana eventuella förmånligare villkor och 
sådana förmånligare villkor ska tillämpas au-
tomatiskt enligt detta avtal, som om sådana 
villkor var specificerade i detta avtal, och 
med verkan från datumet för undertecknande 
av det avtal, som innehåller de förmånligare 
villkor, utom då Finland skriftligen vägrar sig 
att tillämpa dem. 

Article 7 

Consistency in the Application of FATCA to 
Partner Jurisdictions  

1. Finland shall be granted the benefit of 
any more favorable terms under Article 4 or 
Annex I of this Agreement relating to the ap-
plication of FATCA to Finnish Financial In-
stitutions afforded to another Partner Juris-
diction under a signed bilateral agreement 
pursuant to which the other Partner Jurisdic-
tion commits to undertake the same obliga-
tions as Finland described in Articles 2 and 
3 of this Agreement, and subject to the same 
terms and conditions as described therein and 
in Articles 5 through 9 of this Agreement.  

2. The United States shall notify Finland of 
any such more favorable terms and such 
more favorable terms shall apply automati-
cally under this Agreement as if such terms 
were specified in this Agreement and effec-
tive as of the date of signing of the agreement 
incorporating the more favorable terms, un-
less Finland declines in writing the applica-
tion thereof. 

 
 

Artikel 8 

Konsultationer och ändringar 

1. Om det uppkommer svårigheter i genom-
förande av detta avtal, varje part kan be om 
konsultationer för att utveckla ändamålsenli-
ga åtgärder för att säkra fullgörelse av detta 
avtal. 

2. Detta avtal kan ändras genom ett skrivet 
ömsesidigt avtal mellan parterna. Om inte an-
nat överenskommits, ska sådan ändring träda 
i kraft genom detsamma förfarande som be-
skrivs i artikel 10 stycke 1 i detta avtal. 
 

Article 8 

Consultations and Amendments 

1. In case any difficulties in the implemen-
tation of this Agreement arise, either Party 
may request consultations to develop appro-
priate measures to ensure the fulfillment of 
this Agreement. 

2. This Agreement may be amended by 
written mutual agreement of the Parties. Un-
less otherwise agreed upon, such an amend-
ment shall enter into force through the same 
procedures as set forth in paragraph 1 of Ar-
ticle 10 of this Agreement. 

 
 

Artikel 9 

Tillägg 

Tilläggen utgör en integrerande del av detta 
avtal. 

Article 9 

Annexes 

The Annexes form an integral part of this 
Agreement. 
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Artikel 10 

Avtalets varaktighet 

1. Detta avtal träder i kraft den dag då Fin-
land skriftligen meddelar Förenta staterna att 
Finland har slutfört de behövliga interna pro-
cedurerna för ikraftträdandet av detta avtal. 

 
2. Vardera parten kan säga upp detta avtal 

genom att skriftligen underrätta den andra 
parten härom. Sådan uppsägning träder i kraft 
den första dagen av den månad som följer ef-
ter utgången av tolvmånadersperiod efter da-
gen av underrättelsen om uppsägning. 

 
3. Parterna ska före den 31 december 2016 

förhandla i god tro för att vid behov ändra 
detta avtal för att avspegla framgång i de för-
pliktelser som anges i artikel 6 i detta avtal. 

 
 
 
Till bekräftelse härav har undertecknade, 

därtill vederbörligen befullmäktigade av de-
ras regeringar, undertecknat detta avtal. 

 
Som skedde den 5 mars 2014 i två exem-

plar på engelska. 
 

Article 10 

Term of Agreement 

1. This Agreement shall enter into force on 
the date of Finland’s written notification to 
the United States that Finland has completed 
its necessary internal procedures for entry in-
to force of this Agreement. 

2. Either Party may terminate this Agree-
ment by giving notice of termination in writ-
ing to the other Party. Such termination shall 
become effective on the first day of the 
month following the expiration of a period of 
12 months after the date of the notice of ter-
mination. 

3. The Parties shall, prior to December 31, 
2016, consult in good faith to amend this 
Agreement as necessary to reflect progress 
on the commitments set forth in Article 6 of 
this Agreement. 

 
 
In witness whereof, the undersigned, being 

duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed this Agreement. 

 
Done at Helsinki, in duplicate, in the Eng-

lish language, this 5th day of March, 2014. 
 

 
För Republiken Finlands regering: 
 
 
För Amerikas förenade staters regering: 
 

For the government of the Republic of 
Finland: 
 
For the Government of the United States 
of America: 
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Bilaga 1 
 

TILLÄGG I 
 

AKTSAMHETSFÖRPLIKTELSER VID 
IDENTIFIKATION OCH RAPPORTE-
RING AV AMERIKANSKA RAPPOR-
TERINGSPLIKTIGA KONTON OCH 
BETALNINGAR TILL VISSA ICKE-
DELTAGANDE FINANSINSTITUT 

 

ANNEX I 
 

DUE DILIGENCE OBLIGATIONS FOR 
IDENTIFYING AND REPORTING ON 
U.S. REPORTABLE ACCOUNTS AND 

ON PAYMENTS TO CERTAIN 
NONPARTICIPATING FINANCIAL 

INSTITUTIONS 
 

 
I. Allmänt 
A. Finland ska förutsätta att rapporterande 

finska finansinstitut tillämpar aktsamhetspro-
ceduren i detta Tillägg I för att identifiera 
amerikanska rapporteringspliktiga konton och 
konton, som innehas av icke-deltagande fi-
nansinstitut. 

B. Vid tillämpningen av avtalet, 
1. Är alla belopp i amerikanska dollar och 

de ska anses omfatta de motsvarande belop-
pen i andra valutor. 

2. Om här inte något annat föreskrivs, ska 
ett kontos saldo eller värde bestämmas enligt 
den sista dagen av kalenderåret eller annan 
relevant rapporteringsperiod. 

3. Om en saldo- eller värdegräns ska enligt 
detta Tillägg I bestämmas enligt den 30 juni 
2014 (per 30.6.2014), det relevanta saldot el-
ler värdet ska bestämmas enligt den dagen el-
ler den sista dagen av den rapporteringsperi-
od, som utlöper omedelbart före den 30 juni 
2014, och om en saldo- eller värdegräns ska 
enligt detta Tillägg I fastställas enligt den sis-
ta dagen av ett kalenderår, det relevanta sal-
dot eller värdet skall bestämmas enligt den 
sista dagen av ett kalenderår eller annan rele-
vant rapporteringsperiod.  

4. Om inte paragraf II underpunkt E(1) i 
detta Tillägg I föranleder annat, ska ett konto 
behandlas som ett amerikanskt rapporterings-
pliktigt konto från och med den dag då det 
identifieras som sådant enligt aktsamhetspro-
ceduren i detta Tillägg I. 

5. Om inte något annat föreskrivs, ska in-
formation om ett amerikanskt rapporterings-
pliktigt konto rapporteras årligen i det kalen-
derår som följer det år som informationen be-
rör. 

C. Som ett alternativ till den procedur som 
beskrivs i varje paragraf av detta Tillägg I, 

I. General 
A. Finland shall require that Reporting 

Finnish Financial Institutions apply the due 
diligence procedures contained in this Annex 
I to identify U.S. Reportable Accounts and 
accounts held by Nonparticipating Financial 
Institutions. 

B. For purposes of the Agreement, 
1. All dollar amounts are in U.S. dollars 

and shall be read to include the equivalent in 
other currencies. 

2. Except as otherwise provided herein, the 
balance or value of an account shall be de-
termined as of the last day of the calendar 
year or other appropriate reporting period. 

3. Where a balance or value threshold is to 
be determined as of June 30, 2014, under this 
Annex I, the relevant balance or value shall 
be determined as of that day or the last day of 
the reporting period ending immediately be-
fore June 30, 2014, and where a balance or 
value threshold is to be determined as of the 
last day of a calendar year under this Annex 
I, the relevant balance or value shall be de-
termined as of the last day of the calendar 
year or other appropriate reporting period.  

 
4. Subject to subparagraph E(1) of section 

II of this Annex I, an account shall be treated 
as a U.S. Reportable Account beginning as of 
the date it is identified as such pursuant to the 
due diligence procedures in this Annex I. 

 
5. Unless otherwise provided, information 

with respect to a U.S. Reportable Account 
shall be reported annually in the calendar 
year following the year to which the informa-
tion relates. 

C. As an alternative to the procedures de-
scribed in each section of this Annex I, Fin-



 25/2015  
  

 

26 

kan Finland låta rapporterande finska finans-
institut använda den procedur som beskrivs i 
relevanta U.S. Treasury Regulations för att 
fastslå, om ett konto är ett amerikanskt rap-
porteringspliktigt konto eller ett konto som 
innehas av ett icke-deltagande finansinstitut. 
Finland kan låta rapporterande finska finans-
institut göra sådant val särskilt för varje para-
graf i detta Tillägg I antingen i fråga om alla 
relevanta finanskonton eller särskilt i fråga 
om varje klart identifierad grupp av sådana 
konton (liksom enligt branschen eller den 
plats där kontot upprätthålls). 
 

land may permit Reporting Finnish Financial 
Institutions to rely on the procedures de-
scribed in relevant U.S. Treasury Regulations 
to establish whether an account is a U.S. Re-
portable Account or an account held by a 
Nonparticipating Financial Institution. Fin-
land may permit Reporting Finnish Financial 
Institutions to make such election separately 
for each section of this Annex I either with 
respect to all relevant Financial Accounts or, 
separately, with respect to any clearly identi-
fied group of such accounts (such as by line 
of business or the location of where the ac-
count is maintained). 
 

 
II. Existerande personliga konton. Föl-

jande regler och procedur tillämpas för att 
identifiera amerikanska rapporteringspliktiga 
konton bland existerande personliga konton 
("existerande personkonton"). 

 
A. Konton för vilka ingen undersökning, 

identifiering eller rapportering krävs. On det 
rapporterande finska finansinstitutet inte väl-
jer något annat antingen i fråga om alla exi-
sterande personkonton eller särskilt i fråga 
om varje klart identifierad grupp av sådana 
konton, då de finska genomförandereglerna 
möjliggör ett sådant val, är det inte nödvän-
digt att undersöka, identifiera eller rapportera 
följande konton som amerikanska rapporte-
ringspliktiga konton: 

1. Om underpunkt E(2) av denna paragraf 
inte föranleder annat, ett existerande person-
konto med saldo eller värde som inte översti-
ger 50 000 dollar den 30 juni 2014. 

2. Om underpunkt E(2) av denna paragraf 
inte föranleder annat, ett redan existerande 
personkonto som är ett försäkringsavtal med 
kontantvärde eller livränteavtal med saldo el-
ler värde av 250 000 dollar eller mindre den 
30 juni 2014. 

3. Ett existerande personkonto, som är ett 
försäkringsavtal med kontantvärde eller liv-
ränteavtal, förutsatt att Finlands eller Förenta 
staternas lagar eller bestämmelser faktiskt 
hindrar försäljning av sådant försäkringsavtal 
med kontantvärde eller livränteavtal till per-
soner bosatta i Förenta staterna (t.ex. om det 
ifrågavarande finansinstitutet inte har den 
nödvändiga registreringen enligt amerikansk 

II. Preexisting Individual Accounts. The 
following rules and procedures apply for 
purposes of identifying U.S. Reportable Ac-
counts among Preexisting Accounts held by 
individuals (“Preexisting Individual Ac-
counts”). 

A. Accounts Not Required to Be Reviewed, 
Identified, or Reported. Unless the Reporting 
Finnish Financial Institution elects otherwise, 
either with respect to all Preexisting Individ-
ual Accounts or, separately, with respect to 
any clearly identified group of such accounts, 
where the implementing rules in Finland 
provide for such an election, the following 
Preexisting Individual Accounts are not re-
quired to be reviewed, identified, or reported 
as U.S. Reportable Accounts: 

1. Subject to subparagraph E(2) of this sec-
tion, a Preexisting Individual Account with a 
balance or value that does not exceed 
$50,000 as of June 30, 2014. 

2. Subject to subparagraph E(2) of this sec-
tion, a Preexisting Individual Account that is 
a Cash Value Insurance Contract or an Annu-
ity Contract with a balance or value of 
$250,000 or less as of June 30, 2014. 

 
3. A Preexisting Individual Account that is 

a Cash Value Insurance Contract or an Annu-
ity Contract, provided the law or regulations 
of Finland or the United States effectively 
prevent the sale of such a Cash Value Insur-
ance Contract or an Annuity Contract to U.S. 
residents (e.g., if the relevant Financial Insti-
tution does not have the required registration 
under U.S. law, and the law of Finland re-
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lagstiftning, och den finska lagstiftningen 
förutsätter rapportering eller innehållning av 
skatt i fråga om försäkringsprodukter som in-
nehas av personer bosatta i Finland). 

4. Ett depositionskonto med saldo av 50 
000 dollar eller mindre. 

B. Undersökningsprocedur för existerande 
personkonton med saldo eller värde den 30 
juni 2014 som överstiger 50 000 dollar (250 
000 dollar i fråga om ett försäkringsavtal 
med kontantvärde eller livränteavtal) men 
som inte överstiger 1 000 000 dollar ("låg-
värdekonton"). 

1. Sökning i elektroniskt arkiv. Det rappor-
terande finska finansinstitutet ska undersöka 
elektroniskt sökningsbar data som bevaras av 
det rapporterande finska finansinstitutet för 
alla följande amerikanska indicier: 

a) Identifiering av kontoinnehavaren som 
amerikansk medborgare eller person bosatt i 
Förenta staterna; 

b) Otvetydig uppgift om amerikansk födel-
seort; 

c) Gällande amerikansk post- eller bostads-
adress (häri inbegripet amerikansk postbox-
adress); 

d) Gällande amerikanskt telefonnummer; 
e) Stående instruktioner om överföring av 

medel till ett konto som upprätthålls i Förenta 
staterna; 

f) För närvarande gällande fullmakt eller 
underteckningsrätt som beviljats en person 
med en amerikansk adress; eller 

g) en c/o- eller postbevaringsadress som är 
den enda adress som det rapporterande finska 
finansinstitutet har i arkiv för kontoinnehava-
ren. I fråga om ett existerande personkonto, 
som är ett lågvärdekonto, ska en c/o-adress 
utanför Förenta staterna eller en postbeva-
ringsadress inte behandlas som en amerikansk 
indicia. 

2. Om man i den elektroniska sökningen 
inte upptäcker något av de i underpunkt B(1) 
i denna paragraf angivna amerikanska indici-
erna, krävs det inga ytterligare åtgärder före 
det sker en sådan ändring i omständigheterna 
som resulterar i att ett eller flera amerikanska 
indicier är förknippade med kontot, eller kon-
tot blir ett högvärdekonto som beskrivs i 
stycke D i denna paragraf. 

3. Om man i den elektroniska sökningen 
upptäcker något av de i underpunkt B(1) i 

quires reporting or withholding with respect 
to insurance products held by residents of 
Finland). 

 
4. A Depository Account with a balance of 

$50,000 or less. 
B. Review Procedures for Preexisting Indi-

vidual Accounts With a Balance or Value as 
of June 30, 2014, that Exceeds $50,000 
($250,000 for a Cash Value Insurance Con-
tract or Annuity Contract), But Does Not Ex-
ceed $1,000,000 (“Lower Value Accounts”). 

 
1. Electronic Record Search. The Report-

ing Finnish Financial Institution must review 
electronically searchable data maintained by 
the Reporting Finnish Financial Institution 
for any of the following U.S. indicia: 

a) Identification of the Account Holder as a 
U.S. citizen or resident; 

 
b) Unambiguous indication of a U.S. place 

of birth; 
c) Current U.S. mailing or residence ad-

dress (including a U.S. post office box); 
 
d) Current U.S. telephone number; 
e) Standing instructions to transfer funds to 

an account maintained in the United States; 
 
f) Currently effective power of attorney or 

signatory authority granted to a person with a 
U.S. address; or 

g) An “in-care-of” or “hold mail” address 
that is the sole address the Reporting Finnish 
Financial Institution has on file for the Ac-
count Holder. In the case of a Preexisting In-
dividual Account that is a Lower Value Ac-
count, an “in-care-of” address outside the 
United States or “hold mail” address shall not 
be treated as U.S. indicia. 

2. If none of the U.S. indicia listed in sub-
paragraph B(1) of this section are discovered 
in the electronic search, then no further ac-
tion is required until there is a change in cir-
cumstances that results in one or more U.S. 
indicia being associated with the account, or 
the account becomes a High Value Account 
described in paragraph D of this section. 

 
3. If any of the U.S. indicia listed in sub-

paragraph B(1) of this section are discovered 
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denna paragraf angivna amerikanska indici-
erna eller om det sker en sådan ändring i om-
ständigheterna, som resulterar i att ett eller 
flera amerikanska indicier är förknippade 
med kontot, det rapporterande finska finans-
institutet ska behandla kontot som ett ameri-
kanskt rapporteringspliktigt konto, utom då 
det väljer att tillämpa underpunkt B(4) i den-
na paragraf och något av undantagen i under-
punkten är tillämpligt i fråga om detta konto. 

4. Oavsett upptäckten av amerikanska indi-
cier enligt underpunkt B(1) i denna paragraf 
är ett rapporterande finskt finansinstitut inte 
förpliktat att behandla ett konto som ett ame-
rikanskt rapporteringspliktigt konto, om: 

a) Om information om kontoinnehavaren 
otvetydigt visar en amerikansk födelseort, det 
rapporterande finska finansinstitutet inhämtar 
eller har tidigare undersökt och har i arkiv 
uppgift om: 

(1) Självcertifiering av att kontoinnehava-
ren varken är amerikansk medborgare eller 
bosatt i Förenta staterna (som kan vara på 
IRS-formulär W-8 eller annat liknande avtalat 
formulär); 

(2) Ett icke-amerikanskt pass eller annan av 
en myndighet utfärdad identifikation, som vi-
sar att kontoinnehavaren har medborgarskap 
eller nationalitet av ett annat land än Förenta 
staterna; och 

(3) En kopia av kontoinnehavarens certifi-
kat om förlust av den amerikanska nationali-
teten eller en rimlig förklaring på:  

(a) Skälet till att kontoinnehavaren inte har 
sådant certifikat trots avstående av ameri-
kansk nationalitet; eller 

(b) Skälet till att kontoinnehavaren inte fick 
amerikansk nationalitet vid födelse. 

b) Om information om kontoinnehavaren 
omfattar en nuvarande amerikansk post- eller 
bostadsadress eller ett eller flera amerikans-
ka telefonnummer som är de enda numren 
med anslutning till kontot, det rapporterande 
finska finansinstitutet inhämtar eller har tidi-
gare undersökt och har i arkiv en uppgift om: 

 
(1) Självcertifiering av att kontoinnehava-

ren varken är amerikansk medborgare eller 
bosatt i Förenta staterna (som kan vara på 
IRS-formulär W-8 eller annat liknande avtalat 
formulär); och 

(2) Dokumentbevis, såsom det definieras i 

in the electronic search, or if there is a 
change in circumstances that results in one or 
more U.S. indicia being associated with the 
account, then the Reporting Finnish Financial 
Institution must treat the account as a U.S. 
Reportable Account unless it elects to apply 
subparagraph B (4) of this section and one of 
the exceptions in such subparagraph applies 
with respect to that account. 

 
4. Notwithstanding a finding of U.S. indi-

cia under subparagraph B(1) of this section, a 
Reporting Finnish Financial Institution is not 
required to treat an account as a U.S. Report-
able Account if: 

a) Where the Account Holder information 
unambiguously indicates a U.S. place of 
birth, the Reporting Finnish Financial Institu-
tion obtains, or has previously reviewed and 
maintains a record of: 

(1) A self-certification that the Account 
Holder is neither a U.S. citizen nor a U.S. 
resident for tax purposes (which may be on 
an IRS Form W-8 or other similar agreed 
form); 

(2) A non-U.S. passport or other govern-
ment-issued identification evidencing the 
Account Holder’s citizenship or nationality 
in a country other than the United States; and 

 
(3) A copy of the Account Holder’s Cer-

tificate of Loss of Nationality of the United 
States or a reasonable explanation of:  

(a) The reason the Account Holder does not 
have such a certificate despite relinquishing 
U.S. citizenship; or 

(b) The reason the Account Holder did not 
obtain U.S. citizenship at birth. 

b) Where the Account Holder information 
contains a current U.S. mailing or residence 
address, or one or more U.S. telephone num-
bers that are the only telephone numbers as-
sociated with the account, the Reporting Fin-
nish Financial Institution obtains, or has pre-
viously reviewed and maintains a record of: 

(1) A self-certification that the Account 
Holder is neither a U.S. citizen nor a U.S. 
resident for tax purposes (which may be on 
an IRS Form W-8 or other similar agreed 
form); and 

(2) Documentary evidence, as defined in 
paragraph D of section VI of this Annex I, 
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paragraf VI stycke D i detta Tillägg I, som 
klarlägger kontoinnehavarens icke-
amerikanska status. 

c) Om information om kontoinnehavaren 
omfattar stående instruktioner om överföring 
av medel till ett konto som upprätthålls i För-
enta staterna, det rapporterande finska fi-
nansinstitutet inhämtar eller har tidigare un-
dersökt och har i arkiv en uppgift om: 

(1) Självcertifiering av att kontoinnehava-
ren varken är amerikansk medborgare eller 
skatterättsligt bosatt i Förenta staterna (som 
kan vara på IRS-formulär W-8 eller annat 
liknande avtalat formulär); och 

(2) Dokumentbevis, såsom det definieras i 
paragraf VI stycke D i detta Tillägg I, som 
klarlägger kontoinnehavarens icke-
amerikanska status. 

d) Om information om kontoinnehavaren 
omfattar en nuvarande gällande fullmakt eller 
underteckningsrätt som har beviljats en per-
son med en amerikansk adress, som har en 
c/o- eller postbevaringsadress, som är den 
enda identifierade adressen för kontoinneha-
varen, eller har ett eller flera amerikanska te-
lefonnummer (om ett icke-amerikanskt tele-
fonnummer är också förknippat med kontot), 
det rapporterande finska finansinstitutet in-
hämtar eller har tidigare undersökt och upp-
rätthåller i arkiv en uppgift om: 

(1) En självcertifiering av att kontoinneha-
varen varken är amerikansk medborgare eller 
skatterättsligt bosatt i Förenta staterna (som 
kan vara på IRS-formulär W-8 eller annat 
liknande avtalat formulär); eller 

(2) Dokumentbevis, såsom det definieras i 
paragraf VI stycke D i detta Tillägg I, som 
klarlägger kontoinnehavarens icke-
amerikanska status. 

C. Tilläggsprocedur som tillämpas på de 
existerande personkonton som är lågvärde-
konton. 

1. Undersökningen av de existerande per-
sonkonton som är lågvärdekonton, för ameri-
kanska indicier, skall genomföras före den 30 
juni 2016.  

2. Om det har skett en ändring i omständig-
heterna i fråga om ett existerande personkon-
to som är ett lågvärdekonto, och ändringen 
resulterar i att ett eller flera amerikanska indi-
cier som beskrivs i underpunkt B(1) i denna 
paragraf är förknippade med kontot, det rap-

establishing the Account Holder’s non-U.S. 
status. 

c) Where the Account Holder information 
contains standing instructions to transfer 
funds to an account maintained in the United 
States, the Reporting Finnish Financial Insti-
tution obtains, or has previously reviewed 
and maintains a record of: 

(1) A self-certification that the Account 
Holder is neither a U.S. citizen nor a U.S. 
resident for tax purposes (which may be on 
an IRS Form W-8 or other similar agreed 
form); and 

(2) Documentary evidence, as defined in 
paragraph D of section VI of this Annex I, 
establishing the Account Holder’s non-U.S. 
status. 

d) Where the Account Holder information 
contains a currently effective power of attor-
ney or signatory authority granted to a per-
son with a U.S. address, has an “in-care-of” 
address or “hold mail” address that is the 
sole address identified for the Account Hold-
er, or has one or more U.S. telephone num-
bers (if a non-U.S. telephone number is also 
associated with the account), the Reporting 
Finnish Financial Institution obtains, or has 
previously reviewed and maintains a record 
of: 

(1) A self-certification that the Account 
Holder is neither a U.S. citizen nor a U.S. 
resident for tax purposes (which may be on 
an IRS Form W-8 or other similar agreed 
form); or 

(2) Documentary evidence, as defined in 
paragraph D of section VI of this Annex I, 
establishing the Account Holder’s non-U.S. 
status. 

C. Additional Procedures Applicable to 
Preexisting Individual Accounts That Are 
Lower Value Accounts. 

1. Review of Preexisting Individual Ac-
counts that are Lower Value Accounts for 
U.S. indicia must be completed by June 30, 
2016.  

2. If there is a change of circumstances 
with respect to a Preexisting Individual Ac-
count that is a Lower Value Account that re-
sults in one or more U.S. indicia described in 
subparagraph B(1) of this section being asso-
ciated with the account, then the Reporting 
Finnish Financial Institution must treat the 
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porterande finska finansinstitutet ska behand-
la kontot som ett amerikanskt rapporterings-
pliktigt konto, utom då underpunkt B(4) i 
denna paragraf är tillämplig. 

3. Med undantag av de depositionskonton, 
som beskrivs i underpunkt A(4) i denna para-
graf, ska varje existerande personkonto, som 
har identifierats som amerikanskt rapporte-
ringspliktigt konto enligt denna paragraf, be-
handlas som amerikanskt rapporteringsplik-
tigt konto i alla senare år, utom då kontoinne-
havaren upphör att vara en specificerad ame-
rikansk person. 

D. Utvidgade undersökningsprocedur för 
redan existerande personkonton med ett saldo 
eller värde som överstiger 1 000 000 dollar 
den 30 juni 2014 eller den 31 december 2015 
eller något senare år ("högvärdekonton"). 

 
1. Sökning i elektroniskt arkiv. Det rappor-

terande finska finansinstitutet ska undersöka 
elektroniskt sökningsbar data som det rappor-
terande finska finansinstitutet bevarar för alla 
de i underpunkt B(1) i denna paragraf be-
skrivna amerikanska indicierna. 

2. Sökning i pappersarkiv. Om det rapporte-
rande finska finansinstitutets elektroniskt 
sökningsbara databas innehåller fält för och 
uppfångar alla de upplysningar, som beskrivs 
i underpunkt D(3) i denna paragraf, krävs det 
ingen ytterligare sökning i pappersarkivet. 
Om de elektroniska databaserna inte upp-
fångar alla dessa upplysningar, det rapporte-
rande finska finansinstitutet ska i fråga om 
högvärdekonton undersöka för alla de i un-
derpunkt B(1) i denna paragraf beskrivna 
amerikanska indicierna också nuvarande 
kundakt och i den omfattning de är inte in-
kluderade i den nuvarande kundakten, följan-
de dokument som är förknippade med kontot 
och som har inhämtats av det rapporterande 
finska finansinstitutet inom de fem sista år: 

a) De senaste dokumentbevis som har in-
hämtats i fråga om kontot; 

b) Det senaste kontoöppningsavtalet eller -
dokumentationen; 

c) Den senaste dokumentation som det rap-
porterande finska finansinstitutet har inhämtat 
enligt proceduren beträffande åtgärder mot 
penningtvätt eller proceduren beträffande 
identifiering av kunder (Anti-Money Launde-
ring eller Know Your Customer Procedures) 

account as a U.S. Reportable Account unless 
subparagraph B(4) of this section applies. 

 
3. Except for Depository Accounts de-

scribed in subparagraph A(4) of this section, 
any Preexisting Individual Account that has 
been identified as a U.S. Reportable Account 
under this section shall be treated as a U.S. 
Reportable Account in all subsequent years, 
unless the Account Holder ceases to be a 
Specified U.S. Person. 

 
D. Enhanced Review Procedures for Pre-

existing Individual Accounts With a Balance 
or Value That Exceeds $1,000,000 as of June 
30, 2014, or December 31 of 2015 or Any 
Subsequent Year (“High Value Accounts”). 

1. Electronic Record Search. The Report-
ing Finnish Financial Institution must review 
electronically searchable data maintained by 
the Reporting Finnish Financial Institution 
for any of the U.S. indicia described in sub-
paragraph B(1) of this section. 

2. Paper Record Search. If the Reporting 
Finnish Financial Institution’s electronically 
searchable databases include fields for and 
capture all of the information described in, 
subparagraph D(3) of this section, then no 
further paper record search is required. If the 
electronic databases do not capture all of this 
information, then with respect to a High Val-
ue Account, the Reporting Finnish Financial 
Institution must also review the current cus-
tomer master file and, to the extent not con-
tained in the current customer master file, the 
following documents associated with the ac-
count and obtained by the Reporting Finnish 
Financial Institution within the last five years 
for any of the U.S. indicia described in sub-
paragraph B(1) of this section: 

a) The most recent documentary evidence 
collected with respect to the account; 

b) The most recent account opening con-
tract or documentation; 

c) The most recent documentation obtained 
by the Reporting Finnish Financial Institu-
tion pursuant to AML/KYC Procedures or 
for other regulatory purposes; 

 
 
 
d) Any power of attorney or signature au-
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eller för andra rättsliga ändamål. 
d) Alla nuförtiden gällande fullmakter eller 

underteckningsformulär; och 
e) Alla nuförtiden gällande stående instruk-

tioner om överföring av medel. 
3. Undantag då databaser innehåller till-

räcklig information. Ett rapporterande finskt 
finansinstitut är inte förpliktat att utföra den 
sökning i pappersarkivet som beskrivs i un-
derpunkt D(2) av denna paragraf, om dess 
elektroniskt sökningsbara information inne-
håller följande: 

 
a) Kontoinnehavarens nationalitet- eller 

hemviststatus; 
b) Kontoinnehavarens hemvistadress och 

postadress som är för närvarande i det rappor-
terande finska finansinstitutets arkiv;  

c) Kontoinnehavarens telefonnummer (om 
sådant eller sådana finns) som är för närva-
rande i det rapporterande finska finansinstitu-
tets arkiv;  

d) Om det finns stående instruktioner om 
överföring av medel på kontot till ett annat 
konto (häri inbegripet ett konto i en annan fi-
lial av det rapporterande finska finansinstitu-
tet eller annat finansinstitut); 

e) Om det finns en gällande c/o- eller post-
bevaringsadress för kontoinnehavaren; och 

 
f) Om det finns en fullmakt eller underteck-

ningsrätt för kontot.  
4. Förfrågan till en kundansvarig om fak-

tisk kunskap. Utom de ovan beskrivna sök-
ningarna i elektroniskt arkiv och pappersarkiv 
ska det rapporterande finska finansinstitutet 
behandla som ett amerikanskt rapporterings-
pliktigt konto varje högvärdekonto, som är 
tilldelat en kundansvarig (härunder eventuella 
konton som läggs samman med sådant hög-
värdekonto), om den kundansvarige har fak-
tisk kunskap om att kontoinnehavaren är en 
specificerad amerikansk person. 

5. Verkan av upptäckten av amerikanska 
indicier. 

a) Om man inte upptäcker något av de i un-
derpunkt B(1) i denna paragraf angivna ame-
rikanska indicierna i den utvidgade undersök-
ningen av ovan beskrivna högvärdekonton 
och kontot identifieras inte som ett konto som 
innehas av en specificerad amerikansk person 
i underpunkt D(4) i denna paragraf, krävs det 

thority forms currently in effect; and 
e) Any standing instructions to transfer 

funds currently in effect. 
3. Exception Where Databases Contain 

Sufficient Information. A Reporting Finnish 
Financial Institution is not required to per-
form the paper record search described in 
subparagraph D(2) of this section if the Re-
porting Finnish Financial Institution’s elec-
tronically searchable information includes 
the following: 

a) The Account Holder’s nationality or res-
idence status; 

b) The Account Holder’s residence address 
and mailing address currently on file with the 
Reporting Finnish Financial Institution; 

c) The Account Holder’s telephone num-
ber(s) currently on file, if any, with the Re-
porting Finnish Financial Institution;  

 
d) Whether there are standing instructions 

to transfer funds in the account to another ac-
count (including an account at another 
branch of the Reporting Finnish Financial In-
stitution or another Financial Institution); 

e) Whether there is a current “in-care-of” 
address or “hold mail” address for the Ac-
count Holder; and 

f) Whether there is any power of attorney 
or signatory authority for the account.  

4. Relationship Manager Inquiry for Actual 
Knowledge. In addition to the electronic and 
paper record searches described above, the 
Reporting Finnish Financial Institution must 
treat as a U.S. Reportable Account any High 
Value Account assigned to a relationship 
manager (including any Financial Accounts 
aggregated with such High Value Account) if 
the relationship manager has actual knowl-
edge that the Account Holder is a Specified 
U.S. Person. 

5. Effect of Finding U.S. Indicia. 
 
a) If none of the U.S. indicia listed in sub-

paragraph B(1) of this section are discovered 
in the enhanced review of High Value Ac-
counts described above, and the account is 
not identified as held by a Specified U.S. 
Person in subparagraph D(4) of this section, 
then no further action is required until there 
is a change in circumstances that results in 
one or more U.S. indicia being associated 
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inga ytterligare åtgärder före det sker en så-
dan ändring i omständigheterna som resulte-
rar i att ett eller flera amerikanska indicier är 
förknippade med kontot. 

b) Om man upptäcker något av de i under-
punkt B(1) i denna paragraf angivna ameri-
kanska indicierna i den utvidgade undersök-
ningen eller om det senare sker en sådan änd-
ring i omständigheterna som resulterar i att ett 
eller flera amerikanska indicier är förknippa-
de med kontot, det rapporterande finska fi-
nansinstitutet ska behandla kontot som ett 
amerikanskt rapporteringspliktigt konto, utom 
då det väljer att tillämpa underpunkt B(4) i 
denna paragraf och något av undantagen i un-
derpunkten är tillämpligt i fråga om detta 
konto. 

c) Med undantag av depositionskonton som 
beskrivs i underpunkt A(4) i denna paragraf 
ska varje existerande personkonto som har 
identifierats som ett amerikanskt rapporte-
ringspliktigt konto enligt denna paragraf, be-
handlas som ett amerikanskt rapporterings-
pliktigt konto i alla senare år, utom då konto-
innehavaren upphör att vara en specificerad 
amerikansk person.  

E. Tilläggsprocedur som tillämpas på hög-
värdekonton. 

1. Om ett existerande personkonto är ett 
högvärdekonto den 30 juni 2014, det rappor-
terande finska finansinstitutet ska slutföra den 
utvidgade undersökningsprocedur som be-
skrivs i stycke D i denna paragraf, i fråga om 
sådant konto före den 30 juni 2015. Om så-
dant konto på grund av denna undersökning 
identifieras som ett amerikanskt rapporte-
ringspliktigt konto den 31 december 2014 el-
ler dessförinnan, det rapporterande finska fi-
nansinstitutet ska rapportera den nödvändiga 
informationen om sådant konto för år 2014 i 
den första rapporten om kontot och årligen 
därefter. Om ett konto identifieras som ett 
amerikanskt rapporteringspliktigt konto efter 
den 31 december 2014 och den 30 juni 2015 
eller dessförinnan, det rapporterande finska 
finansinstitutet är inte förpliktat att rapportera 
information om kontot beträffande år 2014, 
men det ska rapportera information om kontot 
årligen därefter. 

2. Om ett existerande personkonto är inte 
ett högvärdekonto den 30 juni 2014 men blir 
ett högvärdekonto den sista dagen 2015 eller 

with the account. 
 
b) If any of the U.S. indicia listed in sub-

paragraph B(1) of this section are discovered 
in the enhanced review of High Value Ac-
counts described above, or if there is a sub-
sequent change in circumstances that results 
in one or more U.S. indicia being associated 
with the account, then the Reporting Finnish 
Financial Institution must treat the account as 
a U.S. Reportable Account unless it elects to 
apply subparagraph B(4) of this section and 
one of the exceptions in such subparagraph 
applies with respect to that account. 

 
c) Except for Depository Accounts de-

scribed in subparagraph A(4) of this section, 
any Preexisting Individual Account that has 
been identified as a U.S. Reportable Account 
under this section shall be treated as a U.S. 
Reportable Account in all subsequent years, 
unless the Account Holder ceases to be a 
Specified U.S. Person.  

 
E. Additional Procedures Applicable to 

High Value Accounts. 
1. If a Preexisting Individual Account is a 

High Value Account as of June 30, 2014, the 
Reporting Finnish Financial Institution must 
complete the enhanced review procedures 
described in paragraph D of this section with 
respect to such account by June 30, 2015. If 
based on this review such account is identi-
fied as a U.S. Reportable Account on or be-
fore December 31, 2014, the Reporting Fin-
nish Financial Institution must report the re-
quired information about such account with 
respect to 2014 in the first report on the ac-
count and on an annual basis thereafter. In 
the case of an account identified as a U.S. 
Reportable Account after December 31, 2014 
and on or before June 30, 2015, the Report-
ing Finnish Financial Institution is not re-
quired to report information about such ac-
count with respect to 2014, but must report 
information about the account on an annual 
basis thereafter. 

2. If a Preexisting Individual Account is 
not a High Value Account as of June 30, 
2014, but becomes a High Value Account as 
of the last day of 2015 or any subsequent cal-
endar year, the Reporting Finnish Financial 
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något senare kalenderår, det rapporterande 
finska finansinstitutet ska slutföra den utvid-
gade undersökningsprocedur som beskrivs i 
stycke D i denna paragraf, i fråga om kontot 
inom sex månader efter den sista dagen av det 
kalenderår då kontot blir ett högvärdekonto. 
Om kontot på grund av denna undersökning 
identifieras som ett amerikanskt rapporte-
ringspliktigt konto, det rapporterande finska 
finansinstitutet ska rapportera den nödvändi-
ga informationen om kontot årligen för det år 
då det identifieras som ett amerikanskt rap-
porteringspliktigt konto och senare år, utom 
då kontoinnehavaren upphör att vara en spe-
cificerad amerikansk person. 

 
3. Då ett rapporterande finskt finansinstitut 

tillämpar den utvidgade undersökningsproce-
dur som beskrivs i stycke D i denna paragraf, 
det är inte skyldigt att tillämpa igen sådan 
procedur på samma högvärdekonto i något 
senare år, med undantag av den förfrågan till 
en kundansvarig som beskrivs i underpunkt 
D(4) i denna paragraf. 

 
 
4. Om det i fråga om ett högvärdekonto 

sker en sådan ändring i omständigheterna, 
som resulterar i att ett eller flera i underpunkt 
B(1) i denna paragraf beskrivna amerikanska 
indicier är förknippade med kontot, det rap-
porterande finska finansinstitutet ska behand-
la kontot som ett amerikanskt rapporterings-
pliktigt konto, utom då det väljer att tillämpa 
underpunkt B(4) i denna paragraf och något 
av undantagen i underpunkten är tillämpligt i 
fråga om detta konto. 

5. Ett rapporterande finskt finansinstitut ska 
genomföra procedur för att säkra att en kund-
ansvarig identifierar alla ändringar i omstän-
digheterna av ett konto. Om en kundansvarig 
till exempel underrättas om att kontoinneha-
varen har en ny postadress i Förenta staterna, 
det rapporterande finska finansinstitutet ska 
behandla den nya adressen som en ändring i 
omständigheterna, och om det väljer att till-
lämpa underpunkt B(4) i denna paragraf, in-
hämta den relevanta dokumentationen från 
kontoinnehavaren. 

 
F. Existerande personkonton som har do-

kumenterats för vissa andra ändamål. Ett 

Institution must complete the enhanced re-
view procedures described in paragraph D of 
this section with respect to such account 
within six months after the last day of the 
calendar year in which the account becomes 
a High Value Account. If based on this re-
view such account is identified as a U.S. Re-
portable Account, the Reporting Finnish Fi-
nancial Institution must report the required 
information about such account with respect 
to the year in which it is identified as a U.S. 
Reportable Account and subsequent years on 
an annual basis, unless the Account Holder 
ceases to be a Specified U.S. Person. 

3. Once a Reporting Finnish Financial In-
stitution applies the enhanced review proce-
dures described in paragraph D of this sec-
tion to a High Value Account, the Reporting 
Finnish Financial Institution is not required 
to re-apply such procedures, other than the 
relationship manager inquiry described in 
subparagraph D(4) of this section, to the 
same High Value Account in any subsequent 
year. 

4. If there is a change of circumstances 
with respect to a High Value Account that re-
sults in one or more U.S. indicia described in 
subparagraph B(1) of this section being asso-
ciated with the account, then the Reporting 
Finnish Financial Institution must treat the 
account as a U.S. Reportable Account unless 
it elects to apply subparagraph B(4) of this 
section and one of the exceptions in such 
subparagraph applies with respect to that ac-
count. 

5. A Reporting Finnish Financial Institu-
tion must implement procedures to ensure 
that a relationship manager identifies any 
change in circumstances of an account. For 
example, if a relationship manager is notified 
that the Account Holder has a new mailing 
address in the United States, the Reporting 
Finnish Financial Institution is required to 
treat the new address as a change in circum-
stances and, if it elects to apply subparagraph 
B(4) of this section, is required to obtain the 
appropriate documentation from the Account 
Holder. 

F. Preexisting Individual Accounts That 
Have Been Documented for Certain Other 
Purposes. A Reporting Finnish Financial In-
stitution that has previously obtained docu-
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rapporterande finskt finansinstitut, som har 
tidigare inhämtat upplysningar från en konto-
innehavare för att slå fast kontoinnehavarens 
status varken som en amerikansk medborgare 
eller en person bosatt i Förenta staterna, för 
att uppfylla sina skyldigheter enligt ett avtal 
med IRS om kvalificerad förmedlare, skatt 
innehållande utländsk sammanslutning eller 
skatt innehållande utländsk trust, eller för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt titel 26 kapi-
tel 61 av United States Code, är inte förpliktat 
att utföra den procedur som beskrivs i under-
punkt B(1) i denna paragraf i fråga om låg-
värdekonton eller i underpunkterna D(1)–
D(3) av denna paragraf i fråga om högvärde-
konton. 
 

mentation from an Account Holder to estab-
lish the Account Holder’s status as neither a 
U.S. citizen nor a U.S. resident in order to 
meet its obligations under a qualified inter-
mediary, withholding foreign partnership, or 
withholding foreign trust agreement with the 
IRS, or to fulfill its obligations under chapter 
61 of Title 26 of the United States Code, is 
not required to perform the procedures de-
scribed in subparagraph B(1) of this section 
with respect to Lower Value Accounts or 
subparagraphs D(1) through D(3) of this sec-
tion with respect to High Value Accounts. 
 

 
III. Nya personkonton. Följande regler 

och procedur tillämpas för att identifiera ame-
rikanska rapporteringspliktiga konton bland 
finanskonton som innehas av fysiska personer 
och som öppnas den 1 juli 2014 eller därefter 
("nya personkonton"). 

A. Konton för vilka ingen undersökning, 
identifiering eller rapportering krävs. Om det 
rapporterande finska finansinstitutet inte väl-
jer annat, antingen i fråga om alla nya per-
sonkonton eller särskilt i fråga om varje klart 
identifierad grupp av dessa konton, då de 
finska genomförandereglerna möjliggör ett 
sådant val, är det inte nödvändigt att undersö-
ka, identifiera eller rapportera följande nya 
personkonton som amerikanska rapporte-
ringspliktiga konton: 

1. Depositionskonton, utom då dess saldo 
överstiger 50 000 dollar vid utgången av nå-
got kalenderår eller annan lämplig rapporte-
ringsperiod. 

2. Försäkringsavtal med kontantvärde, utom 
då kontantvärdet överstiger 50 000 dollar vid 
utgången av något kalenderår eller annan 
lämplig rapporteringsperiod. 

B. Andra nya personkonton. I fråga om så-
dana nya personkonton som inte beskrivs i 
punkt A i denna paragraf ska det rapporteran-
de finska finansinstitutet vid öppnandet av 
kontot (eller inom 90 dagar efter utgången av 
det kalenderår då kontot upphör att vara ett 
konto som beskrivs i stycke A i denna para-
graf) inhämta självcertifiering som kan vara 
en del av öppnandedokumentation och som 

III. New Individual Accounts. The fol-
lowing rules and procedures apply for pur-
poses of identifying U.S. Reportable Ac-
counts among Financial Accounts held by 
individuals and opened on or after July 1, 
2014 (“New Individual Accounts”). 

A. Accounts Not Required to Be Reviewed, 
Identified, or Reported. Unless the Reporting 
Finnish Financial Institution elects otherwise, 
either with respect to all New Individual Ac-
counts or, separately, with respect to any 
clearly identified group of such accounts, 
where the implementing rules in Finland 
provide for such an election, the following 
New Individual Accounts are not required to 
be reviewed, identified, or reported as U.S. 
Reportable Accounts: 

1. A Depository Account unless the ac-
count balance exceeds $50,000 at the end of 
any calendar year or other appropriate report-
ing period. 

2. A Cash Value Insurance Contract unless 
the Cash Value exceeds $50,000 at the end of 
any calendar year or other appropriate report-
ing period. 

B. Other New Individual Accounts. With 
respect to New Individual Accounts not de-
scribed in paragraph A of this section, upon 
account opening (or within 90 days after the 
end of the calendar year in which the account 
ceases to be described in paragraph A of this 
section), the Reporting Finnish Financial In-
stitution must obtain a self-certification, 
which may be part of the account opening 
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tillåter det rapporterande finska finansinstitu-
tet fastställa om kontoinnehavaren är skatte-
rättsligt bosatt i Förenta staterna (vid tillämp-
ningen av detta anses en amerikansk medbor-
gare vara skatterättsligt bosatt i Förenta sta-
terna även om kontoinnehavaren är skatte-
rättsligt bosatt också i ett annat land) och be-
kräfta rimligheten av sådan självcertifiering 
på basis av den information som det rapporte-
rande finska finansinstitutet har inhämtat i 
samband med öppnandet av kontot, häri inbe-
gripet all den dokumentation som har inhäm-
tats enligt proceduren beträffande kundidenti-
fiering eller förhindrande av penningtvätt. 

C. Om självcertifieringen bekräftar att kon-
toinnehavaren är skatterättsligt bosatt i Fören-
ta staterna, det rapporterande finska finansin-
stitutet ska behandla kontot som ett ameri-
kanskt rapporteringspliktigt konto och inhäm-
ta självcertifiering som innehåller kontoinne-
havarens amerikanska TIN (som kan vara på 
ett IRS formulär W-9 eller annat liknande av-
talat formulär). 

D. Om det i fråga om ett nytt personkonto 
sker en sådan ändring i omständigheterna, 
som medför att det rapporterande finska fi-
nansinstitutet vet eller har grund till att veta 
att den originella självcertifieringen är felak-
tig eller opålitlig, det rapporterande finska fi-
nansinstitutet kan inte använda den originella 
självcertifieringen och det ska inhämta giltig 
självcertifiering som bekräftar att kontoinne-
havaren är amerikansk medborgare eller skat-
temässigt bosatt i Förenta staterna. Om det 
rapporterande finska finansinstitutet inte kan 
inhämta giltig självcertifiering, det ska be-
handla kontot som ett rapporteringspliktigt 
amerikanskt konto. 

 

documentation, that allows the Reporting 
Finnish Financial Institution to determine 
whether the Account Holder is resident in the 
United States for tax purposes (for this pur-
pose, a U.S. citizen is considered to be resi-
dent in the United States for tax purposes, 
even if the Account Holder is also a tax resi-
dent of another jurisdiction) and confirm the 
reasonableness of such self-certification 
based on the information obtained by the Re-
porting Finnish Financial Institution in con-
nection with the opening of the account, in-
cluding any documentation collected pursu-
ant to AML/KYC Procedures. 

C. If the self-certification establishes that 
the Account Holder is resident in the United 
States for tax purposes, the Reporting Finnish 
Financial Institution must treat the account as 
a U.S. Reportable Account and obtain a self-
certification that includes the Account Hold-
er’s U.S. TIN (which may be an IRS Form 
W-9 or other similar agreed form). 

 
D. If there is a change of circumstances 

with respect to a New Individual Account 
that causes the Reporting Finnish Financial 
Institution to know, or have reason to know, 
that the original self-certification is incorrect 
or unreliable, the Reporting Finnish Financial 
Institution cannot rely on the original self-
certification and must obtain a valid self-
certification that establishes whether the Ac-
count Holder is a U.S. citizen or resident for 
U.S. tax purposes. If the Reporting Finnish 
Financial Institution is unable to obtain a val-
id self-certification, the Reporting Finnish 
Financial Institution must treat the account as 
a U.S. Reportable Account. 
 

 
IV. Existerande enhetskonton. Följande 

regler och procedur tillämpas för att identifie-
ra amerikanska rapporteringspliktiga konton 
och konton, som innehas av icke-deltagande 
finansinstitut, bland existerande konton som 
innehas av enheter ("existerande enhetskon-
ton"). 

A. Enhetskonton för vilka ingen undersök-
ning, identifiering eller rapportering krävs. 
Om det rapporterande finska finansinstitutet 
inte väljer något annat antingen i fråga om 
alla existerande enhetskonton eller särskilt i 

IV. Preexisting Entity Accounts. The fol-
lowing rules and procedures apply for pur-
poses of identifying U.S. Reportable Ac-
counts and accounts held by Nonparticipating 
Financial Institutions among Preexisting Ac-
counts held by Entities (“Preexisting Entity 
Accounts”). 

A. Entity Accounts Not Required to Be Re-
viewed, Identified or Reported. Unless the 
Reporting Finnish Financial Institution elects 
otherwise, either with respect to all Preexist-
ing Entity Accounts or, separately, with re-
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fråga om varje klart identifierad grupp av 
dessa konton, då de finska genomförandereg-
lerna möjliggör ett sådant val, är det inte nöd-
vändigt att undersöka, identifiera eller rappor-
tera som ett amerikanskt rapporteringspliktigt 
konto ett existerande enhetskonto med saldo 
eller värde som inte överstiger 250 000 dollar 
den 30 juni 2014 förrän kontots saldo eller 
värde överstiger 1 000 000 dollar. 

B. Enhetskonton som ska undersökas. Ett 
existerande enhetskonto som har ett saldo el-
ler värde som överstiger 250 000 dollar den 
30 juni 2014 och ett existerande enhetskonto 
som inte överstiger 250 000 dollar den 30 
juni 2014 men vars saldo eller värde översti-
ger 1 000 000 dollar den sista dagen av 2015 
eller något senare år, ska undersökas enligt 
den procedur som nämns i stycke D i denna 
paragraf.  

 
C. Enhetskonton för vilka rapporteringen 

är nödvändig. I fråga om de i stycke B av 
denna paragraf beskrivna existerande enhets-
kontona ska enbart de konton som innehas av 
en eller flera enheter, som är specificerade 
amerikanska personer eller passiva utländska 
icke-finansiella enheter med en eller flera 
kontrollerande personer, som är amerikanska 
medborgare eller bosatta i Förenta staterna, 
behandlas som amerikanska rapporterings-
pliktiga konton. Dessutom skall de konton 
som innehas av icke-deltagande finansinstitut, 
behandlas som konton för vilka de samman-
lagda betalningar som beskrivs i artikel 4 un-
derpunkt 1(b) i avtalet, rapporteras till den 
finska behöriga myndigheten. 

D. Undersökningsprocedur för identifiering 
av de enhetskonton som ska rapporteras. I 
fråga om de i stycke B av denna paragraf be-
skrivna existerande enhetskontona ska det 
rapporterande finska finansinstitutet tillämpa 
följande undersökningsprocedur för att fastslå 
om kontot innehas av en eller flera specifice-
rade amerikanska personer, passiva utländska 
icke-finansiella enheter med en eller flera 
kontrollerande personer som är amerikanska 
medborgare eller bosatta i Förenta staterna, 
eller av icke-deltagande finansinstitut: 

1. Avgöra, om enheten är en specificerad 
amerikansk person. 

a) Undersöka information som upprätthålls 
för rättsliga eller kundrelationsändamål (häri 

spect to any clearly identified group of such 
accounts, where the implementing rules in 
Finland provide for such an election, a Preex-
isting Entity Account with an account bal-
ance or value that does not exceed $250,000 
as of June 30, 2014, is not required to be re-
viewed, identified, or reported as a U.S. Re-
portable Account until the account balance or 
value exceeds $1,000,000. 

B. Entity Accounts Subject to Review. A 
Preexisting Entity Account that has an ac-
count balance or value that exceeds $250,000 
as of June 30, 2014, and a Preexisting Entity 
Account that does not exceed $250,000 as of 
June 30, 2014 but the account balance or val-
ue of which exceeds $1,000,000 as of the last 
day of 2015 or any subsequent calendar year, 
must be reviewed in accordance with the 
procedures set forth in paragraph D of this 
section.  

C. Entity Accounts With Respect to Which 
Reporting Is Required. With respect to Pre-
existing Entity Accounts described in para-
graph B of this section, only accounts that are 
held by one or more Entities that are Speci-
fied U.S. Persons, or by Passive NFFEs with 
one or more Controlling Persons who are 
U.S. citizens or residents, shall be treated as 
U.S. Reportable Accounts. In addition, ac-
counts held by Nonparticipating Financial In-
stitutions shall be treated as accounts for 
which aggregate payments as described in 
subparagraph 1(b) of Article 4 of the Agree-
ment are reported to the Finnish Competent 
Authority. 

 
D. Review Procedures for Identifying En-

tity Accounts With Respect to Which Report-
ing Is Required. For Preexisting Entity Ac-
counts described in paragraph B of this sec-
tion, the Reporting Finnish Financial Institu-
tion must apply the following review proce-
dures to determine whether the account is 
held by one or more Specified U.S. Persons, 
by Passive NFFEs with one or more Control-
ling Persons who are U.S. citizens or resi-
dents, or by Nonparticipating Financial Insti-
tutions: 

 
1. Determine Whether the Entity Is a Speci-

fied U.S. Person. 
a) Review information maintained for regu-
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inbegripet information inhämtat enligt proce-
duren beträffande kundidentifiering eller för-
hindrande av penningtvätt) för att avgöra, om 
informationen visar att kontoinnehavaren är 
en amerikansk person. Vid tillämpningen av 
detta omfattar information, som visar att kon-
toinnehavaren är en amerikansk person, ett 
amerikanskt grundnings- eller organiserings-
ställe eller en amerikansk adress. 

b) Om informationen visar att kontoinneha-
varen är en amerikansk person, det rapporte-
rande finska finansinstitutet ska behandla 
kontot som ett amerikanskt rapporteringsplik-
tigt konto, utom då det inhämtar från konto-
innehavaren självcertifiering (vilken kan vara 
på ett IRS-formulär W-8 eller W-9 eller på 
annat liknande avtalat formulär) eller det med 
rimlighet på grund av information som den 
besitter eller som är offentligt tillgänglig, slår 
fast att kontoinnehavaren inte är en specifice-
rad amerikansk person. 

2. Avgöra om en icke-amerikansk enhet är 
ett finansinstitut. 

a) Undersöka information, som upprätthålls 
för rättsliga eller kundrelationsändamål (häri 
inbegripet information inhämtat enligt proce-
dur beträffande kundidentifiering eller för-
hindrande av penningtvätt), för att slå fast, 
om informationen visar att kontoinnehavaren 
är ett finansinstitut. 

b) Om informationen visar att kontoinneha-
varen är ett finansinstitut eller det rapporte-
rande finska finansinstitutet verifierar konto-
innehavarens globala förmedlaridentifika-
tionsnummer (Global Intermediary Identifica-
tion Number) på IRS's offentliga förteckning 
över utländska finansinstitut, kontot är inte ett 
rapporteringspliktigt amerikanskt konto.  

3. Avgöra om ett finansinstitut är ett icke-
deltagande finansinstitut betalningar till vil-
ket omfattas av sammanlagd rapportering en-
ligt artikel 4 underpunkt 1(b) i avtalet. 

 
a) Om inte underpunkt D(3)(b) av denna 

paragraf föranleder annat, kan ett rapporte-
rande finskt finansinstitut besluta att kontoin-
nehavaren är ett finskt finansinstitut eller an-
nan partnerjurisdiktions finansinstitut, om det 
rapporterande finska finansinstitutet rimligt 
fastställer att kontoinnehavaren har sådan sta-
tus på grund av kontoinnehavarens globala 
förmedlaridentifikationsnummer på IRS's of-

latory or customer relationship purposes (in-
cluding information collected pursuant to 
AML/KYC Procedures) to determine wheth-
er the information indicates that the Account 
Holder is a U.S. Person. For this purpose, in-
formation indicating that the Account Holder 
is a U.S. Person includes a U.S. place of in-
corporation or organization, or a U.S. ad-
dress. 

 
b) If the information indicates that the Ac-

count Holder is a U.S. Person, the Reporting 
Finnish Financial Institution must treat the 
account as a U.S. Reportable Account unless 
it obtains a self-certification from the Ac-
count Holder (which may be on an IRS Form 
W-8 or W-9, or a similar agreed form), or 
reasonably determines based on information 
in its possession or that is publicly available, 
that the Account Holder is not a Specified 
U.S. Person. 

 
2. Determine Whether a Non-U.S. Entity Is 

a Financial Institution. 
a) Review information maintained for regu-

latory or customer relationship purposes (in-
cluding information collected pursuant to 
AML/KYC Procedures) to determine wheth-
er the information indicates that the Account 
Holder is a Financial Institution. 

 
b) If the information indicates that the Ac-

count Holder is a Financial Institution, or the 
Reporting Finnish Financial Institution veri-
fies the Account Holder’s Global Intermedi-
ary Identification Number on the published 
IRS FFI list, then the account is not a U.S. 
Reportable Account.  

 
3. Determine Whether a Financial Institu-

tion Is a Nonparticipating Financial Institu-
tion Payments to Which Are Subject to Ag-
gregate Reporting Under Subparagraph 1(b) 
of Article 4 of the Agreement. 

a) Subject to subparagraph D(3)(b) of this 
section, a Reporting Finnish Financial Insti-
tution may determine that the Account Hold-
er is a Finnish Financial Institution or other 
Partner Jurisdiction Financial Institution if 
the Reporting Finnish Financial Institution 
reasonably determines that the Account 
Holder has such status on the basis of the 
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fentliga förteckning över utländska finansin-
stitut eller annan information, som är offent-
ligt tillgänglig eller i besittning av det rappor-
terande finska finansinstitutet. I sådant fall 
behövs ingen vidare undersökning, identifika-
tion eller rapportering med hänsyn till kontot. 

 
b) Om kontoinnehavaren är ett finskt fi-

nansinstitut eller annan partnerjurisdiktions 
finansinstitut som IRS behandlar som ett 
icke-deltagande finansinstitut, kontot är inte 
ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto, 
men betalningarna till kontoinnehavaren ska 
rapporteras såsom avses i artikel 4 under-
punkt 1(b) i avtalet. 

c) Om kontoinnehavaren inte är ett finskt 
finansinstitut eller annan partnerjurisdiktions 
finansinstitut, det rapporterande finska finans-
institutet ska behandla kontoinnehavaren som 
ett icke-deltagande finansinstitut betalningar-
na till vilket ska rapporteras enligt artikel 4 
underpunkt 1(b) i avtalet utom då det rappor-
terande finska finansinstitutet: 

 
 (1) Inhämtar från kontoinnehavaren en 

självcertifiering (som kan vara på ett IRS-
formulär W-8 eller på annat liknande avtalat 
formulär) av att den är ett certifierat utländskt 
finansinstitut, som anses iaktta gällande skat-
tebestämmelser, eller undantagen verklig 
förmånsägare, såsom dessa uttryck definieras 
i de relevanta U.S. Treasury Regulations; el-
ler 

(2) När det gäller ett deltagande utländskt 
finansinstitut eller registrerat utländskt fi-
nansinstitut, som anses iaktta gällande skatte-
bestämmelser, verifierar kontoinnehavarens 
globala förmedlaridentifikationsnummer på 
IRS's offentlig förteckning över utländska fi-
nansinstitut. 

4. Avgöra om ett konto som innehas av en 
utländsk icke-finansiell enhet är ett ameri-
kanskt rapporteringspliktigt konto. I fråga om 
en sådan kontoinnehavare av ett redan existe-
rande enhetskonto som inte identifieras som 
antingen en amerikansk person eller ett fi-
nansinstitut ska det rapporterande finska fi-
nansinstitutet identifiera (i) om kontoinneha-
varen har kontrollerande personer, (ii) om 
kontoinnehavaren är en passiv utländsk icke-
finansiell enhet och (iii) om någon av de kon-
trollerande personerna av kontoinnehavaren 

Account Holder’s Global Intermediary Iden-
tification Number on the published IRS FFI 
list or other information that is publicly 
available or in the possession of the Report-
ing [FATCA Partner] Financial Institution, as 
applicable. In such case, no further review, 
identification, or reporting is required with 
respect to the account. 

b) If the Account Holder is a Finnish Fi-
nancial Institution or other Partner Jurisdic-
tion Financial Institution treated by the IRS 
as a Nonparticipating Financial Institution, 
then the account is not a U.S. Reportable Ac-
count, but payments to the Account Holder 
must be reported as contemplated in sub-
paragraph 1(b) of Article 4 of the Agreement. 

c) If the Account Holder is not a Finnish 
Financial Institution or other Partner Jurisdic-
tion Financial Institution, then the Reporting 
Finnish Financial Institution must treat the 
Account Holder as a Nonparticipating Finan-
cial Institution payments to which are report-
able under subparagraph 1(b) of Article 4 of 
the Agreement, unless the Reporting Finnish 
Financial Institution: 

(1) Obtains a self-certification (which may 
be on an IRS Form W-8 or similar agreed 
form) from the Account Holder that it is a 
certified deemed-compliant FFI, or an ex-
empt beneficial owner, as those terms are de-
fined in relevant U.S. Treasury Regulations; 
or 

 
 
(2) In the case of a participating FFI or reg-

istered deemed-compliant FFI, verifies the 
Account Holder’s Global Intermediary Iden-
tification Number on the published IRS FFI 
list. 

 
 
4. Determine Whether an Account Held by 

an NFFE Is a U.S. Reportable Account. With 
respect to an Account Holder of a Preexisting 
Entity Account that is not identified as either 
a U.S. Person or a Financial Institution, the 
Reporting Finnish Financial Institution must 
identify (i) whether the Account Holder has 
Controlling Persons, (ii) whether the Account 
Holder is a Passive NFFE, and (iii) whether 
any of the Controlling Persons of the Ac-
count Holder is a U.S. citizen or resident. In 
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är en amerikansk medborgare eller person bo-
satt i Förenta staterna. När det rapporterande 
finska finansinstitutet avgör detta, ska det 
iaktta instruktioner i underpunkterna D(4)(a)–
D(4)(d) i denna paragraf i den ordning som är 
mest ändamålsenlig enligt omständigheterna. 

a) För att fastställa de kontrollerande perso-
nerna av en kontoinnehavare kan ett rapporte-
rande finskt finansinstitut använda den infor-
mation som har inhämtats och upprätthållits 
enligt proceduren beträffande kundidentifie-
ring eller förhindrande av penningtvätt. 

b) För att slå fast om kontoinnehavaren är 
en passiv utländsk icke-finansiell enhet det 
rapporterande finska finansinstitutet ska in-
hämta från kontoinnehavaren en självcertifie-
ring (som kan vara på ett IRS formulär W-8 
eller W-9 eller annat liknande avtalat formu-
lär) för att bekräfta dess status, utom då det 
på grund av upplysningar som är i dess be-
sittning eller som är tillgängliga för allmänhe-
ten, rimligt kan fastställa att kontoinnehava-
ren är en aktiv utländsk icke-finansiell enhet. 

c) För att bestämma om en kontrollerande 
person av en passiv utländsk icke-finansiell 
enhet är amerikansk medborgare eller person 
bosatt i Förenta staterna, ett rapporterande 
finskt finansinstitut kan använda:  

(1) Information som har inhämtats och upp-
rätthållits enligt proceduren beträffande kund-
identifiering eller förhindrande av penning-
tvätt i fråga om ett existerande enhetskonto 
som innehas av en eller flera utländska icke-
finansiella enheter och med kontosaldo eller -
värde som inte överstiger 1 000 000 dollar; 
eller 

(2) Självcertifiering (som kan vara på ett 
IRS formulär W-8 eller W-9 eller annat lik-
nande avtalat formulär) från kontoinnehava-
ren eller sådan kontrollerande person, då det 
är fråga om ett existerande enhetskonto som 
innehas av en eller flera utländska icke-
finansiella enheter och med kontosaldo eller -
värde som överstiger 1 000 000 dollar.  

d) Om någon av de kontrollerande personer 
av en passiv utländsk icke-finansiell enhet är 
en amerikansk medborgare eller person bosatt 
i Förenta staterna, kontot ska behandlas som 
ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto. 

E. Tidpunkt för undersökning och tilläggs-
procedur som tillämpas på existerande en-
hetskonton. 

making these determinations the Reporting 
Finnish Financial Institution must follow the 
guidance in subparagraphs D(4)(a) through 
D(4)(d) of this section in the order most ap-
propriate under the circumstances. 

 
 
a) For purposes of determining the Control-

ling Persons of an Account Holder, a Report-
ing Finnish Financial Institution may rely on 
information collected and maintained pursu-
ant to AML/KYC Procedures. 

 
b) For purposes of determining whether the 

Account Holder is a Passive NFFE, the Re-
porting Finnish Financial Institution must ob-
tain a self-certification (which may be on an 
IRS Form W-8 or W-9, or on a similar 
agreed form) from the Account Holder to es-
tablish its status, unless it has information in 
its possession or that is publicly available, 
based on which it can reasonably determine 
that the Account Holder is an Active NFFE. 

 
c) For purposes of determining whether a 

Controlling Person of a Passive NFFE is a 
U.S. citizen or resident for tax purposes, a 
Reporting Finnish Financial Institution may 
rely on:  

(1) Information collected and maintained 
pursuant to AML/KYC Procedures in the 
case of a Preexisting Entity Account held by 
one or more NFFEs with an account balance 
or value that does not exceed $1,000,000; or 

 
 
 
(2) A self-certification (which may be on 

an IRS Form W-8 or W-9, or on a similar 
agreed form) from the Account Holder or 
such Controlling Person in the case of a Pre-
existing Entity Account held by one or more 
NFFEs with an account balance or value that 
exceeds $1,000,000.  

 
d) If any Controlling Person of a Passive 

NFFE is a U.S. citizen or resident, the ac-
count shall be treated as a U.S. Reportable 
Account. 

 
E. Timing of Review and Additional Proce-

dures Applicable to Preexisting Entity Ac-



 25/2015  
  

 

40 

1. Undersökning av existerande enhetskon-
ton med kontosaldo eller -värde som översti-
ger 250 000 dollar den 30 juni 2014 ska vara 
slutförd före den 30 juni 2016. 

2. Undersökning av existerande enhetskon-
ton med kontosaldo eller -värde som inte 
överstiger 250 000 dollar den 30 juni 2014 
men överstiger 1 000 000 dollar den 31 de-
cember 2015 eller något senare år, ska slutfö-
ras inom sex månader efter den sista dagen av 
det kalenderår under vilket kontosaldot eller -
värdet överstiger 1 000 000 dollar. 

3. Om det i fråga om ett existerande enhets-
konto sker en sådan ändring i omständighe-
terna som medför att det rapporterande finska 
finansinstitutet vet eller har grund till att veta 
att självcertifiering eller annan dokumenta-
tion som hänför sig till kontot är felaktig eller 
opålitlig, det rapporterande finska finansinsti-
tutet skall avgöra igen kontots status enligt 
den procedur som anges i stycke D av denna 
paragraf. 
 

counts. 
1. Review of Preexisting Entity Accounts 

with an account balance or value that exceeds 
$250,000 as of June 30, 2014 must be com-
pleted by June 30, 2016. 

2. Review of Preexisting Entity Accounts 
with an account balance or value that does 
not exceed $250,000 as of June 30, 2014, but 
exceeds $1,000,000 as of December 31 of 
2015 or any subsequent year, must be com-
pleted within six months after the last day of 
the calendar year in which the account bal-
ance or value exceeds $1,000,000. 

3. If there is a change of circumstances 
with respect to a Preexisting Entity Account 
that causes the Reporting Finnish Financial 
Institution to know, or have reason to know, 
that the self-certification or other documenta-
tion associated with an account is incorrect or 
unreliable, the Reporting Finnish Financial 
Institution must re-determine the status of the 
account in accordance with the procedures 
set forth in paragraph D of this section. 

 
 

V. Nya enhetskonton. Följande regler och 
procedur tillämpas för att identifiera ameri-
kanska rapporteringspliktiga konton och kon-
ton som innehas av icke-deltagande finansin-
stitut bland finanskonton som innehas av en-
heter och som har öppnats den 1 juli 2014 el-
ler därefter ("nya enhetskonton").  

A. Enhetskonton för vilka ingen undersök-
ning, identifiering eller rapportering krävs. 
Om det rapporterande finska finansinstitutet 
inte väljer något annat antingen i fråga om 
alla nya enhetskonton eller särskilt i fråga om 
varje klart identifierad grupp av dessa konton, 
om de finska genomförandereglerna möjlig-
gör ett sådant val, är det inte nödvändigt att 
undersöka, identifiera eller rapportera ett kre-
ditkortkonto eller kreditlimit som behandlas 
som ett nytt enhetskonto, förutsatt att det rap-
porterande finska finansinstitut som upprätt-
håller ett sådant konto, genomför handlings-
principer och procedur för att hindra ett kon-
tosaldo, som visar sådan skuld till kontoinne-
havaren som överstiger 50 000 dollar. 

B. Andra nya enhetskonton. I fråga om så-
dana nya enhetskonton som inte beskrivs i 
stycke A av denna paragraf ska det rapporte-
rande finska finansinstitutet slå fast om kon-

V. New Entity Accounts. The following 
rules and procedures apply for purposes of 
identifying U.S. Reportable Accounts and 
accounts held by Nonparticipating Financial 
Institutions among Financial Accounts held 
by Entities and opened on or after July 1, 
2014 (“New Entity Accounts”).  

A. Entity Accounts Not Required to Be Re-
viewed, Identified or Reported. Unless the 
Reporting Finnish Financial Institution elects 
otherwise, either with respect to all New En-
tity Accounts or, separately, with respect to 
any clearly identified group of such accounts, 
where the implementing rules in Finland 
provide for such election, a credit card ac-
count or a revolving credit facility treated as 
a New Entity Account is not required to be 
reviewed, identified, or reported, provided 
that the Reporting Finnish Financial Institu-
tion maintaining such account implements 
policies and procedures to prevent an account 
balance owed to the Account Holder that ex-
ceeds $50,000. 

B. Other New Entity Accounts. With re-
spect to New Entity Accounts not described 
in paragraph A of this section, the Reporting 
Finnish Financial Institution must determine 
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toinnehavaren är (i) en specificerad ameri-
kansk person, (ii) ett rapporterande finskt fi-
nansinstitut eller annan partnerjurisdiktions 
finansinstitut, (iii) ett deltagande utländskt fi-
nansinstitut, ett utländskt finansinstitut som 
anses iaktta gällande skattebestämmelser eller 
en undantagen verklig förmånsägare, såsom 
dessa uttryck definieras i relevanta U.S. Trea-
sury Regulations, eller (iv) en aktiv utländsk 
icke-finansiell enhet eller en passiv utländsk 
icke-finansiell enhet.  

1. Ett rapporterande finskt finansinstitut 
kan, om inte underpunkt B(2) av denna para-
graf föranleder annat, slå fast att kontoinne-
havaren är en aktiv utländsk icke-finansiell 
enhet, ett finskt finansinstitut eller annan 
partnerjurisdiktions finansinstitut, om det 
rapporterande finska finansinstitutet rimligt 
bestämmer att kontoinnehavaren har sådan 
status på grund av kontoinnehavarens globala 
förmedlaridentifikationsnummer eller annan 
information som är offentligt tillgänglig eller 
i besittning av det rapporterande finska fi-
nansinstitutet. 

2. Om kontoinnehavaren är ett finskt fi-
nansinstitut eller annan partnerjurisdiktions 
finansinstitut som IRS behandlar som ett 
icke-deltagande finansinstitut, kontot är inte 
ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto, 
men betalningar till kontoinnehavaren ska 
rapporteras såsom avses i artikel 4 under-
punkt 1(b) i avtalet. 

3. Ett rapporterande finskt finansinstitut ska 
i alla övriga fall inhämta självcertifiering från 
kontoinnehavaren för att bekräfta dess status. 
På grund av självcertifiering tillämpas följan-
de regler: 

 
a) Om kontoinnehavaren är en specificerad 

amerikansk person, det rapporterande finska 
finansinstitutet ska behandla kontot som ett 
amerikanskt rapporteringspliktigt konto. 

b) Om kontoinnehavaren är en passiv ut-
ländsk icke-finansiell enhet, det rapporterande 
finska finansinstitutet ska identifiera de kon-
trollerande personerna såsom de definieras 
enligt proceduren beträffande kundidentifie-
ring eller förhindrande av penningtvätt, och 
avgöra om någon sådan person är amerikansk 
medborgare eller bosatt i Förenta staterna på 
grund av självcertifiering av kontoinnehava-
ren eller sådan person. Om någon sådan per-

whether the Account Holder is: (i) a Speci-
fied U.S. Person; (ii) a Finnish Financial In-
stitution or other Partner Jurisdiction Finan-
cial Institution; (iii) a participating FFI, a 
deemed-compliant FFI, or an exempt benefi-
cial owner, as those terms are defined in rel-
evant U.S. Treasury Regulations; or (iv) an 
Active NFFE or Passive NFFE.  

 
 
 
1. Subject to subparagraph B(2) of this sec-

tion, a Reporting Finnish Financial Institu-
tion may determine that the Account Holder 
is an Active NFFE, a Finnish Financial Insti-
tution, or other Partner Jurisdiction Financial 
Institution if the Reporting Finnish Financial 
Institution reasonably determines that the 
Account Holder has such status on the basis 
of the Account Holder’s Global Intermediary 
Identification Number or other information 
that is publicly available or in the possession 
of the Reporting Finnish Financial Institu-
tion, as applicable. 

2. If the Account Holder is a Finnish Fi-
nancial Institution or other Partner Jurisdic-
tion Financial Institution treated by the IRS 
as a Nonparticipating Financial Institution, 
then the account is not a U.S. Reportable Ac-
count, but payments to the Account Holder 
must be reported as contemplated in sub-
paragraph 1(b) of Article 4 of the Agreement. 

3. In all other cases, a Reporting Finnish 
Financial Institution must obtain a self-
certification from the Account Holder to es-
tablish the Account Holder’s status. Based on 
the self-certification, the following rules ap-
ply: 

a) If the Account Holder is a Specified U.S. 
Person, the Reporting Finnish Financial In-
stitution must treat the account as a U.S. Re-
portable Account. 

b) If the Account Holder is a Passive 
NFFE, the Reporting Finnish Financial Insti-
tution must identify the Controlling Persons 
as determined under AML/KYC Procedures, 
and must determine whether any such person 
is a U.S. citizen or resident on the basis of a 
self-certification from the Account Holder or 
such person. If any such person is a U.S. citi-
zen or resident, the Reporting Finnish Finan-
cial Institution must treat the account as a 
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son är amerikansk medborgare eller bosatt i 
Förenta staterna, det rapporterande finska fi-
nansinstitutet ska behandla kontot som ett 
amerikanskt rapporteringspliktigt konto. 

c) Om kontoinnehavaren är (i) amerikansk 
person, som inte är specificerad amerikansk 
person, (ii) om inte underpunkt B(3)(d) av 
denna paragraf föranleder annat, finskt fi-
nansinstitut eller annan partnerjurisdiktions 
finansinstitut, (iii) deltagande utländskt fi-
nansinstitut, utländskt finansinstitut som an-
ses iaktta gällande skattebestämmelser eller 
undantagen verklig förmånsägare, såsom des-
sa uttryck definieras i relevanta U.S. Treasury 
Regulations, (iv) aktiv utländsk icke-
finansiell enhet eller (v) passiv utländsk icke-
finansiell enhet, i vilken ingen av de kontrol-
lerande personerna är amerikansk medborga-
re eller bosatt i Förenta staterna, kontot är inte 
ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto 
och ingen rapportering är nödvändig i fråga 
om kontot. 

d) Om kontoinnehavaren är ett icke-
deltagande finansinstitut (häri inbegripet ett 
finskt finansinstitut eller en annan partnerju-
risdiktions finansinstitut som IRS behandlar 
som icke-deltagande finansinstitut), kontot är 
inte ett amerikanskt rapporteringspliktigt kon-
to, men betalningar till kontoinnehavaren ska 
rapporteras såsom avses i artikel 4 under-
punkt 1(b) i avtalet. 
 

U.S. Reportable Account. 
 
 
 
c) If the Account Holder is: (i) a U.S. Per-

son that is not a Specified U.S. Person; (ii) 
subject to subparagraph B(3)(d) of this sec-
tion, a Finnish Financial Institution or other 
Partner Jurisdiction Financial Institution; (iii) 
a participating FFI, a deemed-compliant FFI, 
or an exempt beneficial owner, as those 
terms are defined in relevant U.S. Treasury 
Regulations; (iv) an Active NFFE; or (v) a 
Passive NFFE none of the Controlling Per-
sons of which is a U.S. citizen or resident, 
then the account is not a U.S. Reportable Ac-
count, and no reporting is required with re-
spect to the account. 

 
 
 
 
d) If the Account Holder is a Nonpartici-

pating Financial Institution (including a Fin-
nish Financial Institution or other Partner Ju-
risdiction Financial Institution treated by the 
IRS as a Nonparticipating Financial Institu-
tion), then the account is not a U.S. Report-
able Account, but payments to the Account 
Holder must be reported as contemplated in 
subparagraph 1(b) of Article 4 of the Agree-
ment. 

 
 

VI. Särskilda regler och definitioner. Föl-
jande tilläggsregler och -definitioner tilläm-
pas vid genomförandet av den ovan beskrivna 
aktsamhetsproceduren: 

A. Användning av självcertifiering och do-
kumentbevis. Ett rapporterande finskt finans-
institut kan inte använda självcertifiering eller 
dokumentbevis, om det vet eller har grund till 
att veta att självcertifiering eller dokumentbe-
vis är felaktiga eller opålitliga. 

 
 
B. Definitioner. Följande definitioner till-

lämpas i fråga om detta Tillägg I. 
1. Procedur beträffande kundidentifiering 

eller förhindrande av penningtvätt (Anti-
Money Laundering and Know Your Customer 
Procedures). "Procedur beträffande kund-

VI. Special Rules and Definitions. The 
following additional rules and definitions ap-
ply in implementing the due diligence proce-
dures described above: 

A. Reliance on Self-Certifications and 
Documentary Evidence. A Reporting Finnish 
Financial Institution may not rely on a self-
certification or documentary evidence if the 
Reporting Finnish Financial Institution 
knows or has reason to know that the self-
certification or documentary evidence is in-
correct or unreliable. 

B. Definitions. The following definitions 
apply for purposes of this Annex I. 

1. AML/KYC Procedures. “AML/KYC 
Procedures” means the customer due dili-
gence procedures of a Reporting Finnish Fi-
nancial Institution pursuant to the anti-money 
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identifiering eller förhindrande av penning-
tvätt" avser ett rapporterande finskt finansin-
stituts aktsamhetsprocedur som berör kunder 
och som enligt de finska kraven beträffande 
åtgärder mot penningtvätt eller andra likadana 
krav tillämpas på sådant rapporterande finskt 
finansinstitut.  

2. Utländsk icke-finansiell enhet. "Utländsk 
icke-finansiell enhet" avser en icke-
amerikansk enhet som inte är ett utländskt fi-
nansinstitut, såsom det definieras i relevanta 
U.S. Treasury Regulations, eller som är en 
enhet, som beskrivs i underpunkt B(4)(j) av 
denna paragraf, och omfattar även en icke-
amerikansk enhet som är etablerad i Finland 
eller i en annan partnerjurisdiktion och som 
inte är ett finansinstitut. 

3. Passiv utländsk icke-finansiell enhet. 
"Passiv utländsk icke-finansiell enhet" avser 
en utländsk icke-finansiell enhet som inte är 
(i) en aktiv utländsk icke-finansiell enhet eller 
(ii) skatt innehållande utländsk sammanslut-
ning eller skatt innehållande utländsk trust 
enligt relevanta U.S. Treasury Regulations. 

4. Aktiv utländsk icke-finansiell enhet. "Ak-
tiv utländsk icke-finansiell enhet" avser en ut-
ländsk icke-finansiell enhet som uppfyller ett 
av följande kriterier: 

a) Mindre än 50 procent av den utländska 
icke-finansiella enhetens bruttoinkomst av fö-
regående kalenderår eller annan relevant rap-
porteringsperiod är passiv inkomst, och mind-
re än 50 procent av tillgångar som innehas av 
den utländska icke-finansiella enheten under 
föregående kalenderår eller annan relevant 
rapporteringsperiod är tillgångar som genere-
rar passiv inkomst eller som innehas för att 
generera passiv inkomst; 

b) Den utländska icke-finansiella enhetens 
aktier omsätts regelmässigt på en etablerad 
värdepappersmarknad eller den utländska 
icke-finansiella enheten är en närstående en-
het av en enhet vars aktier omsätts regelmäs-
sigt på en etablerad värdepappersmarknad; 

c) Den utländska icke-finansiella enheten 
har organiserats i ett amerikanskt territorium 
och alla ägare av betalningsmottagaren är 
bona fide personer bosatta i det amerikanska 
territoriet; 

d) Den utländska icke-finansiella enheten är 
en regering (annan än Förenta staternas reger-
ing), en politisk underavdelning av sådan re-

laundering or similar requirements of Finland 
to which such Reporting Finnish Financial 
Institution is subject.  

 
 
 
 
2. NFFE. An “NFFE” means any Non-U.S. 

Entity that is not an FFI as defined in rele-
vant U.S. Treasury Regulations or is an En-
tity described in subparagraph B(4)(j) of this 
section, and also includes any Non-U.S. En-
tity that is established in Finland or another 
Partner Jurisdiction and that is not a Finan-
cial Institution. 

 
 
3. Passive NFFE. A “Passive NFFE” 

means any NFFE that is not (i) an Active 
NFFE, or (ii) a withholding foreign partner-
ship or withholding foreign trust pursuant to 
relevant U.S. Treasury Regulations. 

 
 
4. Active NFFE. An “Active NFFE” means 

any NFFE that meets any of the following 
criteria: 

 
a) Less than 50 percent of the NFFE’s 

gross income for the preceding calendar year 
or other appropriate reporting period is pas-
sive income and less than 50 percent of the 
assets held by the NFFE during the preceding 
calendar year or other appropriate reporting 
period are assets that produce or are held for 
the production of passive income; 

 
 
b) The stock of the NFFE is regularly trad-

ed on an established securities market or the 
NFFE is a Related Entity of an Entity the 
stock of which is regularly traded on an es-
tablished securities market; 

 
c) The NFFE is organized in a U.S. Terri-

tory and all of the owners of the payee are 
bona fide residents of that U.S. Territory; 

 
 
d) The NFFE is a government (other than 

the U.S. government), a political subdivision 
of such government (which, for the avoid-
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gering (som, för att skingra alla tvivel, omfat-
tar delstater, provinser, distrikt eller kommu-
ner), ett offentligt organ som utför en funk-
tion av sådan regering eller dess politiska un-
deravdelning, en regering av ett amerikanskt 
territorium, en internationell organisation, en 
icke-amerikansk sedelutgivande centralbank 
eller en enhet som helt ägs av en eller flera av 
de ovannämnda;  

e) I stort sett all verksamhet av den utländs-
ka icke-finansiella enheten består av innehav 
(helt eller delvis) av utestående aktier i eller 
erbjudande av finansiering och tjänster till ett 
eller flera dotterbolag som driver handel eller 
verksamhet som är annan än affärsverksam-
het av ett finansinstitut, med det undantag att 
en enhet kvalificerar inte för denna status, om 
den utländska icke-finansiella enheten verkar 
som (eller utger sig för att vara) en invester-
ingsfond såsom som en privat equity-fond, 
venturekapitalfond, lånefinansierad uppköps-
fond eller vilket som helst investeringsin-
strument vars ändamål är att skaffa eller fi-
nansiera bolag och sedan inneha intressen i 
dessa bolag som kapitaltillgångar för inve-
steringsändamål; 

f) Den utländska icke-finansiella enheten 
driver inte ännu affärsverksamhet och har inte 
någon tidigare driftshistoria utan investerar 
kapital i tillgångar för att driva affärsverk-
samhet som är annan än verksamhet av ett fi-
nansinstitut, förutsatt att den utländska icke-
finansiella enheten ska inte kvalificera för 
detta undantag efter den tidpunkt som är 24 
månader efter tidpunkten för den ursprungliga 
organiseringen av den utländska icke-
finansiella enheten; 

g) Den utländska icke-finansiella enheten 
var inte ett finansinstitut under de sista fem 
åren och håller på att avveckla sina tillgångar 
eller att omorganisera för att fortsätta eller 
påbörja på nytt operationer i en affärsverk-
samhet som är annan än verksamhet av ett fi-
nansinstitut; 

h) Den utländska icke-finansiella enheten 
huvudsakligen utför finansierings- och säk-
ringstransaktioner med eller för sådana när-
stående enheter som inte är finansinstitut, och 
inte tillhandahåller finansierings- eller säk-
ringstjänster till någon enhet som inte är en 
närstående enhet, förutsatt att den grupp som 
består av sådana närstående enheter, huvud-

ance of doubt, includes a state, province, 
county, or municipality), or a public body 
performing a function of such government or 
a political subdivision thereof, a government 
of a U.S. Territory, an international organiza-
tion, a non-U.S. central bank of issue, or an 
Entity wholly owned by one or more of the 
foregoing;  

 
e) Substantially all of the activities of the 

NFFE consist of holding (in whole or in part) 
the outstanding stock of, or providing financ-
ing and services to, one or more subsidiaries 
that engage in trades or businesses other than 
the business of a Financial Institution, except 
that an entity shall not qualify for NFFE sta-
tus if the entity functions (or holds itself out) 
as an investment fund, such as a private eq-
uity fund, venture capital fund, leveraged 
buyout fund, or any investment vehicle 
whose purpose is to acquire or fund compa-
nies and then hold interests in those compa-
nies as capital assets for investment pur-
poses; 

 
 
 
f) The NFFE is not yet operating a business 

and has no prior operating history, but is in-
vesting capital into assets with the intent to 
operate a business other than that of a Finan-
cial Institution, provided that the NFFE shall 
not qualify for this exception after the date 
that is 24 months after the date of the initial 
organization of the NFFE; 

 
 
 
g) The NFFE was not a Financial Institu-

tion in the past five years, and is in the proc-
ess of liquidating its assets or is reorganizing 
with the intent to continue or recommence 
operations in a business other than that of a 
Financial Institution; 

 
h) The NFFE primarily engages in financ-

ing and hedging transactions with, or for, Re-
lated Entities that are not Financial Institu-
tions, and does not provide financing or 
hedging services to any Entity that is not a 
Related Entity, provided that the group of 
any such Related Entities is primarily en-
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sakligen driver annan affärsverksamhet än 
verksamhet av ett finansinstitut;  

i) Den utländska icke-finansiella enheten är 
en "undantagen utländsk icke-finansiell en-
het" såsom den beskrivs i relevanta U.S. Tre-
asury Regulations; eller 

j) Den utländska icke-finansiella enheten 
uppfyller alla följande krav: 

i. Den är etablerad och verkar i den juris-
diktion där den är bosatt, enbart för religiösa, 
välgörande, vetenskapliga, konstnärliga, kul-
turella, idrottsliga eller utbildningsmässiga 
ändamål; eller den är etablerad och verkar i 
den jurisdiktion där den är bosatt och den är 
yrkesorganisation, branschorganisation, han-
delskammare, arbetarorganisation, lant- eller 
trädgårdsbrukssällskap, medborgarorganisa-
tion eller organisation som verkar enbart för 
att främja socialt välmående; 

ii. Den är undantagen från inkomstskatt i 
den jurisdiktion där den är bosatt;  

iii. Den har inga aktieägare eller medlem-
mar som har ägande- eller förmånsintresse i 
dess inkomst eller tillgångar; 

iv. Tillämplig lagstiftning i den jurisdiktion 
där den utländska icke-finansiella enheten är 
bosatt eller den utländska icke-finansiella en-
hetens stiftelseurkunder tillåter inte att den ut-
ländska icke-finansiella enhetens inkomster 
eller tillgångar utdelas till eller används till 
fördel för en privatperson eller icke-
välgörande enhet, utom för att genomföra den 
utländska icke-finansiella enhetens välgöran-
de verksamhet eller för att användas som be-
talning av ett rimligt vederlag för utförda 
tjänster eller som betalning som representerar 
marknadsvärdet av egendom som den ut-
ländska icke-finansiella enheten har köpt; och 

v. Tillämplig lagstiftning i den jurisdiktion 
där den utländska icke-finansiella enheten är 
bosatt eller den utländska icke-finansiella en-
hetens stiftelseurkunder förutsätter att vid den 
utländska icke-finansiella enhetens likvida-
tion eller upplösning alla dess tillgångar utde-
las till en offentlig enhet eller annan allmän-
nyttig organisation eller de tillfaller den of-
fentliga makten i den jurisdiktion (eller en av 
dess politiska underavdelningar) där den ut-
ländska icke-finansiella enheten är bosatt. 

5. Existerande konto. "Existerande konto" 
åsyftar ett finanskonto som upprätthålls av ett 
rapporterande finansinstitut den 30 juni 2014. 

gaged in a business other than that of a Fi-
nancial Institution;  

 
i) The NFFE is an “excepted NFFE” as de-

scribed in relevant U.S. Treasury Regula-
tions; or 

 
j) The NFFE meets all of the following re-

quirements: 
i. It is established and operated in its juris-

diction of residence exclusively for religious, 
charitable, scientific, artistic, cultural, ath-
letic, or educational purposes; or it is estab-
lished and operated in its jurisdiction of resi-
dence and it is a professional organization, 
business league, chamber of commerce, labor 
organization, agricultural or horticultural or-
ganization, civic league or an organization 
operated exclusively for the promotion of so-
cial welfare; 

ii. It is exempt from income tax in its juris-
diction of residence;  

iii. It has no shareholders or members who 
have a proprietary or beneficial interest in its 
income or assets; 

iv. The applicable laws of the NFFE’s ju-
risdiction of residence or the NFFE’s forma-
tion documents do not permit any income or 
assets of the NFFE to be distributed to, or 
applied for the benefit of, a private person or 
non-charitable Entity other than pursuant to 
the conduct of the NFFE’s charitable activi-
ties, or as payment of reasonable compensa-
tion for services rendered, or as payment rep-
resenting the fair market value of property 
which the NFFE has purchased; and 

 
 
 
v. The applicable laws of the NFFE’s juris-

diction of residence or the NFFE’s formation 
documents require that, upon the NFFE’s 
liquidation or dissolution, all of its assets be 
distributed to a governmental entity or other 
non-profit organization, or escheat to the 
government of the NFFE’s jurisdiction of 
residence or any political subdivision thereof. 

 
 
 
5. Preexisting Account. A “Preexisting Ac-

count” means a Financial Account main-
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C. Regler för sammanläggning av saldo och 

valutaomräkning. 
1. Sammanläggning av personkonton. För 

att fastställa det sammanlagda saldot eller 
värdet av finanskonton som innehas av en fy-
sisk person, ett rapporterande finskt finansin-
stitut ska sammanlägga alla finanskonton som 
upprätthålls av det eller av en närstående en-
het, men endast till den del det rapporterande 
finska finansinstitutets datorsystem kopplar 
finanskontona ihop på grund av ett dataele-
ment såsom kundnummer eller skattebetala-
res TIN, och möjliggör sammanläggning av 
saldon eller värden. Vid tillämpningen av de i 
detta stycke 1 beskrivna kraven på samman-
läggning ska varje innehavare av ett gemen-
samt ägt finanskonto tilldelas det gemensamt 
ägda kontots saldo eller värde i sin helhet. 

 
 
 
2. Sammanläggning av enhetskonton. För 

att fastställa det sammanlagda saldot eller 
värdet av finanskonton som innehas av en en-
het, ett rapporterande finskt finansinstitut ska 
beakta alla finanskonton som upprätthålls av 
det eller av en närstående enhet, men endast 
till den del det rapporterande finska finansin-
stitutets datorsystem kopplar finanskontona 
ihop på grund av ett dataelement såsom 
kundnummer eller skattebetalares TIN och 
möjliggör sammanläggning av saldon eller 
värden. 

 
 
3. Särskild sammanläggningsregel som till-

lämpas på kundansvarig. För att fastställa det 
sammanlagda saldot eller värdet av finans-
konton som innehas av en person, i syfte att 
avgöra om ett finanskonto är ett högvärde-
konto, ett rapporterande finskt finansinstitut 
ska i fråga om alla finanskonton som en 
kundansvarig vet eller har grund till att veta 
att de ägs, kontrolleras eller har grundats di-
rekt eller indirekt (annars än i egenskap av 
förvaltare) av samma person, också samman-
lägga alla sådana konton. 

 
4. Valutaomräkningsregel. För att fastställa 

saldot eller värdet av finanskonton som lyder 
på en annan valuta än amerikansk dollar, ett 

tained by a Reporting Financial Institution as 
of June 30, 2014. 

C. Account Balance Aggregation and Cur-
rency Translation Rules. 

1. Aggregation of Individual Accounts. For 
purposes of determining the aggregate bal-
ance or value of Financial Accounts held by 
an individual, a Reporting Finnish Financial 
Institution is required to aggregate all Finan-
cial Accounts maintained by the Reporting 
Finnish Financial Institution, or by a Related 
Entity, but only to the extent that the Report-
ing Finnish Financial Institution’s computer-
ized systems link the Financial Accounts by 
reference to a data element such as client 
number or taxpayer identification number, 
and allow account balances or values to be 
aggregated. Each holder of a jointly held Fi-
nancial Account shall be attributed the entire 
balance or value of the jointly held Financial 
Account for purposes of applying the aggre-
gation requirements described in this para-
graph 1. 

2. Aggregation of Entity Accounts. For 
purposes of determining the aggregate bal-
ance or value of Financial Accounts held by 
an Entity, a Reporting Finnish Financial In-
stitution is required to take into account all 
Financial Accounts that are maintained by 
the Reporting Finnish Financial Institution, 
or by a Related Entity, but only to the extent 
that the Reporting Finnish Financial Institu-
tion’s computerized systems link the Finan-
cial Accounts by reference to a data element 
such as client number or taxpayer identifica-
tion number, and allow account balances or 
values to be aggregated. 

3. Special Aggregation Rule Applicable to 
Relationship Managers. For purposes of de-
termining the aggregate balance or value of 
Financial Accounts held by a person to de-
termine whether a Financial Account is a 
High Value Account, a Reporting Finnish Fi-
nancial Institution is also required, in the 
case of any Financial Accounts that a rela-
tionship manager knows, or has reason to 
know, are directly or indirectly owned, con-
trolled, or established (other than in a fiduci-
ary capacity) by the same person, to aggre-
gate all such accounts. 

4. Currency Translation Rule. For purposes 
of determining the balance or value of Finan-
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rapporterande finskt finansinstitut ska omräk-
na de gränsvärden i amerikansk dollar som 
anges i detta Tillägg I, i sådan valuta genom 
att använda en publicerad växelkurs fastsatt 
på den sista dagen av det kalenderår som är 
före det år då det rapporterande finska finans-
institutet fastställer saldot eller värdet. 

 
D. Dokumentbevis. Vid tillämpningen av 

detta Tillägg I omfattar acceptabla doku-
mentbevis följande: 

1. Intyg över hemvist som utfärdats av ett 
auktoriserat offentligt organ (till exempel en 
regering eller dess myndighet eller en kom-
mun) i den jurisdiktion där betalningsmotta-
garen påstår att vara bosatt. 

2. I fråga om en fysisk person, varje giltig 
identifikation som utfärdas av ett auktoriserat 
offentligt organ (till exempel en regering eller 
dess myndighet eller en kommun) och som 
omfattar personens namn och som typiskt an-
vänds för identifikation. 

3. I fråga om en enhet, varje officiell do-
kumentation som utfärdas av ett auktoriserat 
offentligt organ (till exempel en regering eller 
dess myndighet eller en kommun) och som 
omfattar enhetens namn och antingen adres-
sen av dess huvudkontor i den jurisdiktion 
(eller ett amerikanskt territorium) där den på-
står att vara bosatt eller den jurisdiktion (eller 
ett amerikanskt territorium) där den har grun-
dats eller organiserats. 

4. Beträffande ett finanskonto som upprätt-
hålls i en jurisdiktion vars regler för förhind-
rande av penningtvätt har accepterats av IRS i 
samband med QI-avtal (såsom det beskrivs i 
relevanta U.S. Treasury Regulations), var och 
ett av de dokument (som inte är formulär W-8 
eller W-9), som hänvisas till i jurisdiktionens 
bilaga till QI-avtal för att identifiera fysiska 
personer eller enheter. 

5. Ekonomiska beräkningar, tredjeparts 
kreditrapporter, konkursansökningar eller 
rapporter av U.S. Securities and Exchange 
Commission. 

E. Alternativ procedur för de finanskonton, 
som innehas av fysiska personer som är för-
månstagare av försäkringsavtal med kontant-
värde. Ett rapporterande finskt finansinstitut 
får anta att en fysisk person (annan än ägare), 
som är förmånstagare av ett försäkringsavtal 
med kontantvärde och som mottar dödsfaller-

cial Accounts denominated in a currency 
other than the U.S. dollar, a Reporting Fin-
nish Financial Institution must convert the 
U.S. dollar threshold amounts described in 
this Annex I into such currency using a pub-
lished spot rate determined as of the last day 
of the calendar year preceding the year in 
which the Reporting Finnish Financial Insti-
tution is determining the balance or value. 

D. Documentary Evidence. For purposes of 
this Annex I, acceptable documentary evi-
dence includes any of the following: 

1. A certificate of residence issued by an 
authorized government body (for example, a 
government or agency thereof, or a munici-
pality) of the jurisdiction in which the payee 
claims to be a resident. 

2. With respect to an individual, any valid 
identification issued by an authorized gov-
ernment body (for example, a government or 
agency thereof, or a municipality), that in-
cludes the individual’s name and is typically 
used for identification purposes. 

3. With respect to an Entity, any official 
documentation issued by an authorized gov-
ernment body (for example, a government or 
agency thereof, or a municipality) that in-
cludes the name of the Entity and either the 
address of its principal office in the jurisdic-
tion (or U.S. Territory) in which it claims to 
be a resident or the jurisdiction (or U.S. Ter-
ritory) in which the Entity was incorporated 
or organized. 

4. With respect to a Financial Account 
maintained in a jurisdiction with anti-money 
laundering rules that have been approved by 
the IRS in connection with a QI agreement 
(as described in relevant U.S. Treasury Regu-
lations), any of the documents, other than a 
Form W-8 or W-9, referenced in the jurisdic-
tion’s attachment to the QI agreement for 
identifying individuals or Entities. 

5. Any financial statement, third-party 
credit report, bankruptcy filing, or U.S. Secu-
rities and Exchange Commission report. 

 
E. Alternative Procedures for Financial 

Accounts Held by Individual Beneficiaries of 
a Cash Value Insurance Contract. A Report-
ing Finnish Financial Institution may pre-
sume that an individual beneficiary (other 
than the owner) of a Cash Value Insurance 
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sättning, är inte en specificerad amerikansk 
person, och behandla sådant finanskonto som 
annat än amerikanskt rapporteringspliktig 
konto, utom då det rapporterande finska fi-
nansinstitutet har faktisk kunskap eller en 
grund till att veta att förmånstagaren är en 
specificerad amerikansk person. Ett rapporte-
rande finskt finansinstitut har grund till att 
veta att en förmånstagare av ett försäkrings-
avtal med kontantvärde är en specificerad 
amerikansk person, om den information som 
det rapporterande finska finansinstitutet har 
inhämtat och som hänför sig till förmånstaga-
ren, innehåller amerikanska indicier såsom de 
beskrivs i paragraf II underpunkt (B)(1) av 
detta Tillägg I. Om ett rapporterande finskt 
finansinstitut har faktisk kunskap eller grund 
till att veta att förmånstagaren är en specifice-
rad amerikansk person, det rapporterande 
finska finansinstitutet ska följa proceduren i 
paragraf II underpunkt B(3) av detta Tillägg 
I. 

F. Användning av tredje parter. Finland får 
tillåta rapporterande finska finansinstitut an-
vända aktsamhetsprocedur som utförts av 
tredje parter, till den del som föreskrivs i re-
levanta U.S. Treasury Regulations, oavsett 
om ett val har gjorts enligt paragraf I stycke C 
av detta Tillägg I. 
 

Contract receiving a death benefit is not a 
Specified U.S. Person and may treat such Fi-
nancial Account as other than a U.S. Report-
able Account unless the Reporting Finnish 
Financial Institution has actual knowledge, or 
reason to know, that the beneficiary is a 
Specified U.S. Person. A Reporting Finnish 
Financial Institution has reason to know that 
a beneficiary of a Cash Value Insurance Con-
tract is a Specified U.S. Person if the infor-
mation collected by the Reporting Finnish 
Financial Institution and associated with the 
beneficiary contains U.S. indicia as described 
in subparagraph (B)(1) of section II of this 
Annex I. If a Reporting Finnish Financial In-
stitution has actual knowledge, or reason to 
know, that the beneficiary is a Specified U.S. 
Person, the Reporting Finnish Financial Insti-
tution must follow the procedures in sub-
paragraph B(3) of section II of this Annex I. 

 
 
 
F. Reliance on Third Parties. Regardless of 

whether an election is made under paragraph 
C of section I of this Annex I, Finland may 
permit Reporting Finnish Financial Institu-
tions to rely on due diligence procedures per-
formed by third parties, to the extent pro-
vided in relevant U.S. Treasury Regulations. 
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Bilaga 2 
 

TILLÄGG II 
 

Följande enheter ska behandlas som undan-
tagna verkliga förmånsägare eller utländska 
finansinstitut (beroende på sammanhanget) 
som anses iaktta gällande skattebestämmel-
ser, och följande konton faller utanför defini-
tionen av finanskonton. 

 Detta Tillägg II kan ändras genom ett öm-
sesidigt skriftligt beslut mellan Finlands och 
Förenta staternas behöriga myndigheter: (1) 
för att ta med andra enheter och konton, som 
innebär en låg risk för att användas av ameri-
kanska personer till att undvika amerikansk 
skatt, och som har liknande karaktärsdrag 
med de enheter och konton, som beskrivs i 
detta Tillägg II den dag då avtalet underteck-
nas, eller (2) för att ta bort enheter och konton 
som på grund av ändringarna i omständighe-
ter inte längre innebär en låg risk för att an-
vändas av amerikanska personer till att und-
vika amerikansk skatt. Varje sådan inklusion 
eller exklusion träder i kraft den dag då det 
ömsesidiga beslutet undertecknas, om inte 
annat föreskrivs i beslutet. Procedur för att 
uppnå ett sådant ömsesidigt beslut kan inklu-
deras i det ömsesidiga avtal eller arrange-
mang som beskrivs i artikel 3 stycke 6 i avta-
let. 

ANNEX II 
 

The following Entities shall be treated as 
exempt beneficial owners or deemed-
compliant FFIs, as the case may be, and the 
following accounts are excluded from the 
definition of Financial Accounts. 

 
This Annex II may be modified by a mu-

tual written decision entered into between the 
Competent Authorities of Finland and the 
United States: (1) to include additional Enti-
ties and accounts that present a low risk of 
being used by U.S. Persons to evade U.S. tax 
and that have similar characteristics to the 
Entities and accounts described in this Annex 
II as of the date of signature of the Agree-
ment; or (2) to remove Entities and accounts 
that, due to changes in circumstances, no 
longer present a low risk of being used by 
U.S. Persons to evade U.S. tax. Any such ad-
dition or removal shall be effective on the 
date of signature of the mutual decision, un-
less otherwise provided therein. Procedures 
for reaching such a mutual decision may be 
included in the mutual agreement or ar-
rangement described in paragraph 6 of Arti-
cle 3 of the Agreement. 

 
 

I. Andra undantagna verkliga förmåns-
ägare än fonder. Följande enheter ska be-
handlas som icke-rapporterande finska fi-
nansinstitut och som undantagna verkliga 
förmånsägare vid tillämpningen av paragra-
ferna 1471 och 1472 av U.S. Internal Reve-
nue Code, utom i fråga om en betalning som 
härrör sig från en obligation som innehas i 
samband med kommersiell finansiell verk-
samhet av den typ som ett specificerat försäk-
ringsbolag, förvaringsinstitut eller deposi-
tionsinstitut bedriver. 

A. Offentliga enheter. Den finska regering-
en, alla Finlands politiska underavdelningar 
(som, för att skingra allt tvivel, omfattar del-
stater, provinser, distrikt eller kommuner) el-
ler alla ämbetsverk eller instrument som helt 
ägs av Finland eller en eller flera av de ovan-
nämnda (var och en "finsk offentlig enhet"). 
Denna kategori består av integrerande delar, 

I. Exempt Beneficial Owners other than 
Funds. The following Entities shall be treat-
ed as Non-Reporting Finnish Financial Insti-
tutions and as exempt beneficial owners for 
purposes of sections 1471 and 1472 of the 
U.S. Internal Revenue Code, other than with 
respect to a payment that is derived from an 
obligation held in connection with a com-
mercial financial activity of a type engaged 
in by a Specified Insurance Company, Cus-
todial Institution, or Depository Institution. 

 
A. Governmental Entities. The Finnish 

government, any political subdivision of Fin-
land (which, for the avoidance of doubt, in-
cludes a state, province, county, or munici-
pality), or any wholly owned agency or in-
strumentality of Finland or any one or more 
of the foregoing (each, a “Finnish Govern-
mental Entity”). This category is comprised 
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kontrollerade enheter och politiska underav-
delningar av Finland. 

1. En integrerande del av Finland åsyftar 
varje person, organisation, ämbetsverk, byrå, 
fond, instrument eller annat organ, oavsett 
benämningen, som bildar en härskande myn-
dighet i Finland. Den härskande myndighe-
tens nettoavkastning ska krediteras på dess 
eget konto eller till Finlands andra konton, 
utan att ingen part kommer någon privatper-
son till godo. En integrerande del omfattar 
inte någon fysisk person, som är en suverän, 
en ämbetsman eller en förvaltare som verkar i 
privat eller personlig egenskap.  

2. En kontrollerad enhet åsyftar en enhet, 
som är till formen separat från Finland eller 
som annars bildar en separat juridisk enhet 
förutsatt att: 

(i) Enheten ägs eller kontrolleras helt av en 
eller flera finska offentliga enheter, direkt el-
ler genom en eller flera kontrollerade enheter; 

 
(ii) Enhetens nettoavkastning krediteras på 

dess eget konto eller till konton av en eller 
flera finska offentliga enheter, utan att ingen 
part kommer någon privatperson till godo; 
och  

(iii) Enhetens tillgångar överlåts vid upp-
lösningen till en eller flera finska offentliga 
enheter.  

3. Inkomster kommer inte privatpersoner 
till godo, om sådana personer är avsedda 
förmånstagare av ett offentligt program och 
programmets verksamhet utförs för allmänhe-
ten i fråga om allmän välfärd eller den hänför 
sig till administration av någon fas av förvalt-
ning. Utan hinder av det föregående anses in-
komsten emellertid komma privatpersoner till 
godo, om den härrör sig från användning av 
en offentlig enhet för att bedriva affärsverk-
samhet, såsom kommersiell bankverksamhet, 
som tillhandahåller finanstjänster till privat-
personer. 

 
Vid tillämpningen av paragraferna 1471 

och 1472 av U.S. Internal Revenue Code och 
för att skingra allt tvivel ska alla följande be-
handlas som icke-rapporterande finska fi-
nansinstitut och undantagna verkliga för-
månsägare: 

Finnvera Abp – Finnvera plc, 
Finlands Exportkredit Ab – Finnish Export 

of the integral parts, controlled entities, and 
political subdivisions of Finland. 

1. An integral part of Finland means any 
person, organization, agency, bureau, fund, 
instrumentality, or other body, however des-
ignated, that constitutes a governing author-
ity of Finland. The net earnings of the gov-
erning authority must be credited to its own 
account or to other accounts of Finland, with 
no portion inuring to the benefit of any pri-
vate person. An integral part does not include 
any individual who is a sovereign, official, or 
administrator acting in a private or personal 
capacity.  

2. A controlled entity means an Entity that 
is separate in form from Finland or that oth-
erwise constitutes a separate juridical entity, 
provided that: 

(i) The Entity is wholly owned and con-
trolled by one or more Finnish Governmental 
Entities directly or through one or more con-
trolled entities;  

(ii) The Entity’s net earnings are credited to 
its own account or to the accounts of one or 
more Finnish Governmental Entities, with no 
portion of its income inuring to the benefit of 
any private person; and  

(iii) The Entity’s assets vest in one or more 
Finnish Governmental Entities upon dissolu-
tion.  

3. Income does not inure to the benefit of 
private persons if such persons are the in-
tended beneficiaries of a governmental pro-
gram, and the program activities are per-
formed for the general public with respect to 
the common welfare or relate to the admini-
stration of some phase of government. Not-
withstanding the foregoing, however, income 
is considered to inure to the benefit of private 
persons if the income is derived from the use 
of a governmental entity to conduct a com-
mercial business, such as a commercial bank-
ing business, that provides financial services 
to private persons. 

For the avoidance of doubt, each of the fol-
lowing shall be treated as a Non-Reporting 
Finnish Financial Institution and as an ex-
empt beneficial owner for purposes of sec-
tions 1471 and 1472 of the U.S. Internal 
Revenue Code: 

Finnvera Oyj – Finnvera plc, 
Vientiluotto Oy – Finnish Export Credit 
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Credit Ltd, och 
Kommunfinans Abp – Municipality Fi-

nance plc. 
B. Centralbank. Ett institut som enligt la-

gen eller regeringens godkännande är den hu-
vudsakliga myndighet, annan än den finska 
regeringen själv, som ger ut medel avsedda 
för att cirkulera som valuta. Sådant institut 
kan omfatta ett instrument, som är separat 
från den finska regeringen, vare sig det ägs 
helt eller delvis av Finland eller inte. 

C. Internationella organisationer. En inter-
nationell organisation eller ämbetsverk eller 
instrument som helt ägs av den. Denna kate-
gori omfattar varje mellanstatlig organisation 
(häri inbegripet en övernationell organisation) 
(1) som huvudsakligen består av icke-
amerikanska regeringar, (2) som har ett gäl-
lande högkvarteravtal med Finland och (3) 
vars inkomst inte kommer privatpersoner till 
godo. 
 

Ltd, and 
Kuntarahoitus Oyj - Municipality Finance 

plc. 
B. Central Bank. An institution that is by 

law or government sanction the principal au-
thority, other than the government of Finland 
itself, issuing instruments intended to circu-
late as currency. Such an institution may in-
clude an instrumentality that is separate from 
the government of Finland, whether or not 
owned in whole or in part by Finland. 

C. International Organizations. Any inter-
national organization or wholly owned agen-
cy or instrumentality thereof. This category 
includes any intergovernmental organization 
(including a supranational organization) (1) 
that is comprised primarily of non-U.S. gov-
ernments; (2) that has in effect a headquarters 
agreement with Finland; and (3) the income 
of which does not inure to the benefit of pri-
vate persons. 

 
 

II. Fonder som kvalificerar sig som un-
dantagna verkliga förmånsägare. Vid till-
lämpningen av paragraferna 1471 och 1472 
av U.S. Internal Revenue Code ska följande 
enheter behandlas som icke-rapporterande 
finska finansinstitut och som undantagna 
verkliga förmånsägare. 

A. Pensionsfond som kvalificerar på grund 
av skatteavtalet. En fond som är etablerad i 
Finland, förutsatt att fonden är berättigad till 
förmåner på grund av ett inkomstskatteavtal 
mellan Finland och Förenta staterna beträf-
fande inkomst som den förvärvar från källor 
inom Förenta staterna (eller skulle vara berät-
tigad till dessa förmåner om den förvärvade 
sådan inkomst) såsom fond som är bosatt i 
Finland och uppfyller alla krav beträffande 
begränsningar av förmåner, och den drivs hu-
vudsakligen för att förvalta eller tillhandahål-
la pensionsförmåner. 

B. Pensionsfond med omfattande deltagan-
de. En fond, häri inbegripet ett pensionsför-
säkringsbolag vare sig det är organiserat som 
ömsesidigt pensionsförsäkringsbolag eller 
inte, som är etablerad i Finland för att tillhan-
dahålla pensionsförmåner, dödsfallförmåner 
eller förmåner vid arbetsoförmåga eller kom-
binationer av dessa för förmånstagare som är 
nuvarande eller tidigare arbetstagare (eller 

II. Funds that Qualify as Exempt Benefi-
cial Owners. The following Entities shall be 
treated as Non-Reporting Finnish Financial 
Institutions and as exempt beneficial owners 
for purposes of sections 1471 and 1472 of the 
U.S. Internal Revenue Code. 

 
A. Treaty-Qualified Retirement Fund. A 

fund established in Finland, provided that the 
fund is entitled to benefits under an income 
tax treaty between Finland and the United 
States on income that it derives from sources 
within the United States (or would be entitled 
to such benefits if it derived any such in-
come) as a resident of Finland that satisfies 
any applicable limitation on benefits re-
quirement, and is operated principally to ad-
minister or provide pension or retirement 
benefits. 

 
B. Broad Participation Retirement Fund. A 

fund, including a pension insurance company 
whether or not organized as a mutual pension 
insurance company, established in Finland to 
provide retirement, disability, or death bene-
fits, or any combination thereof, to benefici-
aries that are current or former employees (or 
persons designated by such employees) of 
one or more employers in consideration for 
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personer utsedda av dessa arbetstagare) av en 
eller flera arbetsgivare, som vederlag för ut-
förda tjänster, förutsatt att fonden: 

1. Har inte en enda förmånstagare med rät-
ten till mer än fem procent av fondens till-
gångar;  

2. Är underkastad offentlig regelverk och 
ger en årlig informationsrapport om sina för-
månstagare till vederbörliga finska skatte-
myndigheter; och  

3. Uppfyller åtminstone ett av de följande 
kraven:  

a) Fonden är generellt undantagen från 
finsk skatt på investeringsinkomst enligt finsk 
lagstiftning på grund av sin status som pen-
sionsordning;  

b) Fonden får minst 50 procent av sina 
sammanlagda premier (andra än överföringar 
av tillgångar från andra ordningar, som be-
skrivs i styckena A–D av denna paragraf, el-
ler från pensionskonton, som beskrivs i un-
derpunkt A(1) av paragraf V i detta Tillägg 
II) från sponsorerande arbetsgivare;  

c) Utdelningar eller uttag från fonden är till-
låtna endast i samband med en specificerad 
händelse som hänför sig till pensionering, ar-
betsoförmåga eller dödsfall (med undantag av 
utdelningar till andra pensionsfonder, som 
beskrivs i styckena A–D av denna paragraf, 
eller pensionskonton, som beskrivs i paragraf 
V underpunkt A(1) i detta Tillägg II), eller 
straff tillämpas på utdelningar eller uttag som 
görs före dessa specificerade händelser; eller 

 
d) Arbetstagarnas prärier (andra än vissa 

tillåtna tilläggspremier) till fonden begränsas 
på grund av arbetstagarens förvärvsinkomst 
eller de kan årligen inte överstiga 50 000 dol-
lar, genom att tillämpa regler som anges i 
Tillägg I för sammanläggning av konton och 
valutaomräkning. 

C. Pensionsfond med begränsat deltagande. 
En fond som är etablerad i Finland för att till-
handahålla pensionsförmåner, dödsfallförmå-
ner eller förmåner vid arbetsoförmåga till 
förmånstagare, som är nuvarande eller tidiga-
re arbetstagare (eller personer utsedda av des-
sa arbetstagare) av en eller flera arbetsgivare, 
som vederlag för utförda tjänster, förutsatt att: 

1. Fonden har färre än 50 deltagare;  
2. Fonden sponsoreras av en eller flera ar-

betsgivare, som inte är investeringsenheter el-

services rendered, provided that the fund: 
 
 
1. Does not have a single beneficiary with a 

right to more than five percent of the fund’s 
assets;  

2. Is subject to government regulation and 
provides annual information reporting about 
its beneficiaries to the relevant tax authorities 
in Finland; and  

3. Satisfies at least one of the following re-
quirements:  

a) The fund is generally exempt from tax in 
Finland on investment income under the laws 
of Finland due to its status as a retirement or 
pension plan;  

b) The fund receives at least 50 percent of 
its total contributions (other than transfers of 
assets from other plans described in para-
graphs A through D of this section or from 
retirement and pension accounts described in 
subparagraph A(1) of section V of this An-
nex II) from the sponsoring employers;  

c) Distributions or withdrawals from the 
fund are allowed only upon the occurrence of 
specified events related to retirement, disabil-
ity, or death (except rollover distributions to 
other retirement funds described in para-
graphs A through D of this section or retire-
ment and pension accounts described in sub-
paragraph A(1) of section V of this Annex 
II), or penalties apply to distributions or 
withdrawals made before such specified 
events; or 

d) Contributions (other than certain permit-
ted make-up contributions) by employees to 
the fund are limited by reference to earned 
income of the employee or may not exceed 
$50,000 annually, applying the rules set forth 
in Annex I for account aggregation and cur-
rency translation. 

C. Narrow Participation Retirement Fund. 
A fund established in Finland to provide re-
tirement, disability, or death benefits to bene-
ficiaries that are current or former employees 
(or persons designated by such employees) of 
one or more employers in consideration for 
services rendered, provided that: 

 
1. The fund has fewer than 50 participants;  
2. The fund is sponsored by one or more 

employers that are not Investment Entities or 
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ler passiva utländska icke-finansiella enheter;  
3. Arbetstagarnas och arbetsgivarnas prärier 

till fonden (andra än överföringar av tillgång-
ar från pensionsordningar som kvalificerar på 
grund av skatteavtalet och som beskrivs i 
stycke A av denna paragraf eller från pen-
sionskonton som beskrivs i paragraf V under-
punkt A(1) i detta Tillägg II) begränsas på 
grund av arbetstagarens förvärvsinkomst och 
kompensation;  

4. De deltagare som inte är bosatta i Finland 
är inte berättigade till mer än 20 procent av 
fondens tillgångar; och  

5. Fonden är underkastad offentligt regel-
verk och ger en årlig informationsrapport om 
sina förmånstagare till vederbörliga finska 
skattemyndigheter. 

D. Pensionsfond av en undantagen verklig 
förmånsägare. En fond, som är etablerad i 
Finland av en undantagen verklig förmåns-
ägare för att tillhandahålla pensionsförmåner, 
dödsfallförmåner eller förmåner vid arbets-
oförmåga till förmånstagare eller deltagare 
som är nuvarande eller tidigare arbetstagare 
(eller personer utsedda av dessa arbetstagare) 
av den undantagna verkliga förmånsägaren 
eller som inte är nuvarande eller tidigare ar-
betstagare, om de förmåner som tillhanda-
hålls för sådana förmånstagare eller deltagare, 
är vederlag för personliga tjänster utförda för 
den undantagna verkliga förmånsägaren. 

E. Investeringsenhet som helt ägs av en un-
dantagna verkliga förmånsägare. En enhet 
som är ett finskt finansinstitut enbart därför 
att den är en investeringsenhet, förutsatt att 
varje direkt innehavare av en kapitalandel i 
enheten är en undantagen verklig förmåns-
ägare och varje direkt innehavare av skuldan-
del i en sådan enhet är antingen ett deposi-
tionsinstitut (beträffande ett lån som sådan 
enhet har beviljats) eller en undantagen verk-
lig förmånsägare. 
 

Passive NFFEs;  
3. The employee and employer contribu-

tions to the fund (other than transfers of as-
sets from treaty-qualified retirement funds 
described in paragraph A of this section or 
retirement and pension accounts described in 
subparagraph A(1) of section V of this An-
nex II) are limited by reference to earned in-
come and compensation of the employee, re-
spectively;  

4. Participants that are not residents of Fin-
land are not entitled to more than 20 percent 
of the fund’s assets; and  

5. The fund is subject to government regu-
lation and provides annual information re-
porting about its beneficiaries to the relevant 
tax authorities in Finland. 

D. Pension Fund of an Exempt Beneficial 
Owner. A fund established in Finland by an 
exempt beneficial owner to provide retire-
ment, disability, or death benefits to benefi-
ciaries or participants that are current or for-
mer employees of the exempt beneficial 
owner (or persons designated by such em-
ployees), or that are not current or former 
employees, if the benefits provided to such 
beneficiaries or participants are in considera-
tion of personal services performed for the 
exempt beneficial owner. 

 
 
E. Investment Entity Wholly Owned by Ex-

empt Beneficial Owners. An Entity that is a 
Finnish Financial Institution solely because it 
is an Investment Entity, provided that each 
direct holder of an Equity Interest in the En-
tity is an exempt beneficial owner, and each 
direct holder of a debt interest in such Entity 
is either a Depository Institution (with re-
spect to a loan made to such Entity) or an ex-
empt beneficial owner. 
 

 
III. Små finansinstitut eller finansinstitut 

med begränsat område som kvalificerar 
som utländska finansinstitut som anses 
iaktta gällande skattebestämmelser. Vid 
tillämpningen av paragraf 1471 av U.S. Inter-
nal Revenue Code är följande finansinstitut 
icke-rapporterande finska finansinstitut som 
ska behandlas som utländska finansinstitut 

III. Small or Limited Scope Financial In-
stitutions that Qualify as Deemed-
Compliant FFIs. The following Financial 
Institutions are Non-Reporting Finnish Fi-
nancial Institutions that shall be treated as 
deemed-compliant FFIs for purposes of sec-
tion 1471 of the U.S. Internal Revenue Code. 
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som anses iaktta gällande skattebestämmel-
ser. 

A. Finansinstitut med lokalt kundunderlag. 
 
Ett finskt finansinstitut som uppfyller föl-

jande krav:  
1. Finansinstitutet ska ha koncession och 

vara reglerat som finansinstitut enligt finsk 
lagstiftning;  

2. Finansinstitutet ska inte ha en stadigva-
rande plats för affärsverksamhet utanför Fin-
land. Vid tillämpningen av detta omfattar en 
stadigvarande plats för affärsverksamhet inte 
ett ställe för vilket man inte gör reklam som 
riktar sig till allmänheten och från vilket fi-
nansinstitutet utför enbart administrativa 
stödfunktioner;  

3. Finansinstitutet skall inte söka kunder el-
ler kontoinnehavare utanför Finland. Vid till-
lämpningen av detta anses ett finansinstitut 
inte ha sökt kunder eller kontoinnehavare 
utanför Finland enbart därför att finansinstitu-
tet (a) har en webbsida, förutsatt att webbsi-
dan inte särskilt anger att finansinstitutet till-
handahåller finanskonton eller tjänster till ut-
omlands bosatta och inte på annat sätt är av-
sedd för eller söker amerikanska kunder eller 
kontoinnehavare, eller (b) gör reklam i tryckt 
media eller på en radio- eller TV-station som 
distribuerar eller sänder huvudsakligen inom 
Finland men också tillfälligt i andra länder, 
förutsatt att reklam inte särskilt nämner att fi-
nansinstitutet tillhandahåller finanskonton el-
ler tjänster till utomlands bosatta och inte på 
annat sätt är avsedd för eller söker ameri-
kanska kunder eller kontoinnehavare;  

 
 
4. Finansinstitutet ska enligt Finlands lag-

stiftning vara förpliktat att identifiera konto-
innehavare bosatta i landet för att antingen 
rapportera information eller innehålla skatt i 
fråga om finanskonton som innehas av perso-
ner bosatta i landet eller för att uppfylla de 
finska kraven beträffande aktsamhetsprocedur 
i fråga om åtgärder mot penningtvätt.  

5. Minst 98 procent av de finanskonton (en-
ligt värdet) som upprätthålls av finansinstitu-
tet innehas av personer bosatta (häri inbegri-
pet personer som är enheter) i Finland eller en 
medlemsstat av Europeiska unionen.  

6. Från och med den 1 juli 2014 eller tidiga-

 
 
A. Financial Institution with a Local Client 

Base. 
A Finnish Financial Institution satisfying 

the following requirements:  
1. The Financial Institution must be li-

censed and regulated as a financial institution 
under the laws of Finland;  

2. The Financial Institution must have no 
fixed place of business outside Finland. For 
this purpose, a fixed place of business does 
not include a location that is not advertised to 
the public and from which the Financial In-
stitution performs solely administrative sup-
port functions;  

 
3. The Financial Institution must not solicit 

customers or Account Holders outside Fin-
land. For this purpose, a Financial Institution 
shall not be considered to have solicited cus-
tomers or Account Holders outside Finland 
merely because the Financial Institution (a) 
operates a website, provided that the website 
does not specifically indicate that the Finan-
cial Institution provides Financial Accounts 
or services to nonresidents, and does not oth-
erwise target or solicit U.S. customers or Ac-
count Holders, or (b) advertises in print me-
dia or on a radio or television station that is 
distributed or aired primarily within Finland 
but is also incidentally distributed or aired in 
other countries, provided that the advertise-
ment does not specifically indicate that the 
Financial Institution provides Financial Ac-
counts or services to nonresidents, and does 
not otherwise target or solicit U.S. customers 
or Account Holders;  

4. The Financial Institution must be re-
quired under the laws of Finland to identify 
resident Account Holders for purposes of ei-
ther information reporting or withholding of 
tax with respect to Financial Accounts held 
by residents or for purposes of satisfying Fin-
land’s AML due diligence requirements;  

 
5. At least 98 percent of the Financial Ac-

counts by value maintained by the Financial 
Institution must be held by residents (includ-
ing residents that are Entities) of Finland or a 
Member State of the European Union;  

6. Beginning on or before July 1, 2014, the 
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re ska finansinstitutet ha handlingsprinciper 
och procedur, som motsvarar dem som nämns 
i Tillägg I, för att hindra finansinstitutet från 
att tillhandahålla ett finanskonto för ett icke-
deltagande finansinstitut och för att bevaka 
om finansinstitutet öppnar eller upprätthåller 
ett finanskonto för en specificerad ameri-
kansk person som inte är bosatt i Finland 
(häri inbegripet en amerikansk person som 
var bosatt i Finland, när finanskontot öppna-
des, men som senare upphör att vara bosatt i 
Finland), eller en passiv utländsk icke-
finansiell enhet med kontrollerande personer 
som är bosatta i Förenta staterna eller är ame-
rikanska medborgare som inte är bosatta i 
Finland;  

7. Sådana handlingsprinciper och procedur 
ska föreskriva att om man identifierar ett fi-
nanskonto som innehas av en specificerad 
amerikansk person, som inte är bosatt i Fin-
land, eller av en passiv utländsk icke-
finansiell enhet med kontrollerande personer, 
som är bosatta i Förenta staterna eller är ame-
rikanska medborgare, som inte är bosatta i 
Finland, finansinstitutet ska rapportera sådant 
finanskonto, såsom det skulle krävas, om fi-
nansinstitutet var ett rapporterande finskt fi-
nansinstitut (här inbegripet genom att iaktta 
tillämpliga registeringskrav på FATCA-
registreringswebbsida av IRS), eller avsluta 
sådant finanskonto.  

8. I fråga om ett existerande konto som in-
nehas av en fysisk person, som inte är bosatt i 
Finland, eller av en enhet, finansinstitutet ska 
undersöka dessa existerande kontona enligt 
den procedur som anges i Tillägg I och som 
tillämpas på existerande konton för att identi-
fiera varje amerikanskt rapporteringspliktigt 
konto eller finanskonto som innehas av ett 
icke-deltagande finansinstitut och rapportera 
sådant finanskonto, såsom det skulle krävas, 
om finansinstitutet var ett rapporterande 
finskt finansinstitut (här inbegripet genom att 
iaktta tillämpliga registreringskrav på FAT-
CA registreringswebbsida av IRS), eller av-
sluta sådant finanskonto.  

9. Alla sådana närstående enheter av finans-
institutet, vilka är finansinstitut, ska vara bil-
dade eller organiserade i Finland och, med 
undantag av alla de närstående enheter som är 
pensionsfonder som beskrivs i paragraf II 
styckena A–D av detta Tillägg II, uppfylla de 

Financial Institution must have policies and 
procedures, consistent with those set forth in 
Annex I, to prevent the Financial Institution 
from providing a Financial Account to any 
Nonparticipating Financial Institution and to 
monitor whether the Financial Institution 
opens or maintains a Financial Account for 
any Specified U.S. Person who is not a resi-
dent of Finland (including a U.S. Person that 
was a resident of Finland when the Financial 
Account was opened but subsequently ceases 
to be a resident of Finland), or any Passive 
NFFE with Controlling Persons who are U.S. 
residents or U.S. citizens who are not resi-
dents of Finland;  

 
7. Such policies and procedures must pro-

vide that if any Financial Account held by a 
Specified U.S. Person who is not a resident 
of Finland or by a Passive NFFE with Con-
trolling Persons who are U.S. residents or 
U.S. citizens who are not residents of Finland 
is identified, the Financial Institution must 
report such Financial Account as would be 
required if the Financial Institution were a 
Reporting Finnish Financial Institution (in-
cluding by following the applicable registra-
tion requirements on the IRS FATCA regis-
tration website) or close such Financial Ac-
count;  

 
8. With respect to a Preexisting Account 

held by an individual who is not a resident of 
Finland or by an Entity, the Financial Institu-
tion must review those Preexisting Accounts 
in accordance with the procedures set forth in 
Annex I applicable to Preexisting Accounts 
to identify any U.S. Reportable Account or 
Financial Account held by a Nonparticipating 
Financial Institution, and must report such 
Financial Account as would be required if the 
Financial Institution were a Reporting Fin-
nish Financial Institution (including by fol-
lowing the applicable registration require-
ments on the IRS FATCA registration web-
site) or close such Financial Account;  

9. Each Related Entity of the Financial In-
stitution that is a Financial Institution must 
be incorporated or organized in Finland and, 
with the exception of any Related Entity that 
is a retirement fund described in paragraphs 
A through D of section II of this Annex II, 
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krav, som anges i detta stycke A; och  
 
10. Finansinstitutet ska inte ha sådana hand-

lingsprinciper eller praxis, som diskriminerar 
mot öppnande eller upprätthållande av fi-
nanskonton för sådana fysiska personer, som 
är specificerade amerikanska personer och 
bosatta i Finland.  

B. Lokalbank. Ett finansinstitut som uppfyl-
ler följande krav: 

1. Finansinstitutet verkar enbart som (och 
har koncession och är reglerat enligt finsk 
lagstiftning som) (a) bank eller (b) kreditfö-
rening eller likadan kooperativ kreditorgani-
sation som drivs utan vinst; 

2. Finansinstitutets affärsverksamhet består 
huvudsakligen av att ta emot insättningar och 
bevilja lån till icke-närstående kunder i fråga 
om en bank och till medlemmar i fråga om en 
kreditförening eller likadan kooperativ kre-
ditorganisation, förutsatt att ingen medlem 
har en andel som överstiger fem procent i så-
dan kreditförening eller kooperativ kreditor-
ganisation; 

3. Finansinstitutet uppfyller de krav som 
anges i underpunkterna A(2) och A(3) av 
denna paragraf, förutsatt att utöver de be-
gränsningar på webbsidan som beskrivs i un-
derpunkt A(3) av denna paragraf webbsidan 
inte möjliggör öppnande av ett finanskonto; 

 
4. Finansinstitutet har inte mera än 175 mil-

joner dollar tillgångar på sin balansräkning, 
och finansinstitutet och alla närstående enhe-
ter tillsammans inte har mera än 500 miljoner 
dollar totala tillgångar på deras konsoliderade 
eller kombinerade balansräkningar; och 

 
5. Varje närstående enhet ska vara bildad 

eller organiserad i Finland, och varje närstå-
ende enhet som är ett finansinstitut, med un-
dantag av en närstående enhet som är en pen-
sionsfond som beskrivs i paragraf II styckena 
A–D av detta Tillägg II, eller ett finansinstitut 
som har enbart lågvärdekonton och som be-
skrivs i stycke C av denna paragraf, ska upp-
fylla de krav som anges i detta stycke B.  

 
C. Finansinstitut med endast lågvärdekon-

ton. Ett finskt finansinstitut som uppfyller föl-
jande krav: 

1. Finansinstitutet är inte en investeringsen-

satisfy the requirements set forth in this para-
graph A; and  

10. The Financial Institution must not have 
policies or practices that discriminate against 
opening or maintaining Financial Accounts 
for individuals who are Specified U.S. Per-
sons and residents of Finland.  

 
B. Local Bank. A Financial Institution sat-

isfying the following requirements: 
1. The Financial Institution operates solely 

as (and is licensed and regulated under the 
laws of Finland as) (a) a bank or (b) a credit 
union or similar cooperative credit organiza-
tion that is operated without profit; 

2. The Financial Institution’s business con-
sists primarily of receiving deposits from and 
making loans to, with respect to a bank, unre-
lated retail customers and, with respect to a 
credit union or similar cooperative credit or-
ganization, members, provided that no mem-
ber has a greater than five percent interest in 
such credit union or cooperative credit or-
ganization; 

3. The Financial Institution satisfies the re-
quirements set forth in subparagraphs A(2) 
and A(3) of this section, provided that, in ad-
dition to the limitations on the website de-
scribed in subparagraph A(3) of this section, 
the website does not permit the opening of a 
Financial Account; 

4. The Financial Institution does not have 
more than $175 million in assets on its bal-
ance sheet, and the Financial Institution and 
any Related Entities, taken together, do not 
have more than $500 million in total assets 
on their consolidated or combined balance 
sheets; and 

5. Any Related Entity must be incorporated 
or organized in Finland, and any Related En-
tity that is a Financial Institution, with the 
exception of any Related Entity that is a re-
tirement fund described in paragraphs A 
through D of section II of this Annex II or a 
Financial Institution with only low-value ac-
counts described in paragraph C of this sec-
tion, must satisfy the requirements set forth 
in this paragraph B.  

C. Financial Institution with Only Low-
Value Accounts. A Finnish Financial Institu-
tion satisfying the following requirements: 

1. The Financial Institution is not an In-
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het; 
2. Inget konto som upprätthålls av finansin-

stitutet eller någon närstående enhet, har ett 
saldo eller värde som överstiger 50 000 dol-
lar, genom att tillämpa de i Tillägg I angivna 
reglerna för sammanläggning av konton och 
valutaomräkning; och  

3. Finansinstitutet har inte mera än 50 mil-
joner tillgångar i sin balansräkning, och fi-
nansinstitutet och alla närstående enheter till-
sammans har inte mera än 50 millioner dollar 
totala tillgångar på deras konsoliderade eller 
kombinerade balansräkningar.  

D. Kvalificerad kreditkortsutgivare. Ett 
finskt finansinstitut som uppfyller följande 
krav: 

1. Finansinstitutet är ett finansinstitut enbart 
därför att det är en kreditkortsutgivare som tar 
emot depositioner endast då en kund erlägger 
en betalning som överstiger ett debetsaldo i 
fråga om kortet och överbetalningen inte 
omedelbart återbärs till kunden; och 

 
2. Från och med den 1 juli 2014 eller tidiga-

re ska finansinstitutet genomföra handlings-
principer och procedur antingen för att för-
hindra sådana depositioner av kunder som 
överstiger 50 000 dollar eller för att säkra att 
alla sådana depositioner av kunder, som över-
stiger 50 000 dollar genom att tillämpa i varje 
fall de i Tillägg I angivna reglerna för sam-
manläggning av konton och valutaomräkning, 
återbärs till kunden inom 60 dagar. Vid till-
lämpningen av detta hänvisar en deposition 
av en kund inte till kreditsaldon till den del 
det är fråga om bestridda betalningar men 
omfattar kreditsaldon som förorsakas av re-
turnerade varor. 
 

vestment Entity; 
2. No Financial Account maintained by the 

Financial Institution or any Related Entity 
has a balance or value in excess of $50,000, 
applying the rules set forth in Annex I for ac-
count aggregation and currency translation; 
and  

3. The Financial Institution does not have 
more than $50 million in assets on its balance 
sheet, and the Financial Institution and any 
Related Entities, taken together, do not have 
more than $50 million in total assets on their 
consolidated or combined balance sheets.  

D. Qualified Credit Card Issuer. A Finnish 
Financial Institution satisfying the following 
requirements: 

1. The Financial Institution is a Financial 
Institution solely because it is an issuer of 
credit cards that accepts deposits only when a 
customer makes a payment in excess of a 
balance due with respect to the card and the 
overpayment is not immediately returned to 
the customer; and 

2. Beginning on or before July 1, 2014, the 
Financial Institution implements policies and 
procedures to either prevent a customer de-
posit in excess of $50,000, or to ensure that 
any customer deposit in excess of $50,000, in 
each case applying the rules set forth in An-
nex I for account aggregation and currency 
translation, is refunded to the customer with-
in 60 days. For this purpose, a customer de-
posit does not refer to credit balances to the 
extent of disputed charges but does include 
credit balances resulting from merchandise 
returns. 
 

 
IV. Investeringsenheter som kvalificerar 

som utländska finansinstitut som anses 
iaktta gällande skattebestämmelser, och 
andra särskilda regler. De i styckena A–D 

IV. Investment Entities that Qualify as 
Deemed-Compliant FFIs and Other Spe-
cial Rules. The Financial Institutions de-
scribed in paragraphs A through D of this 

                                                 
1 "Kontrollerat utländskt samfund (bassamfund)" åsyftar utländskt samfund, om "amerikanska aktieäga-
re" äger eller anses äga mer än 50 procent av den sammanlagda totalrösträtten av samtliga röstberätti-
gade aktieslag i sådant samfund eller av det sammanlagda värdet av totalantal aktier i sådant samfund 
på någon dag under skatteåret av sådant utländskt samfund. Uttrycket "amerikansk aktieägare" avser, i 
fråga om ett utländskt samfund, amerikansk person som äger eller som anses äga 10 procent eller mera 
av den kombinerade totalrösträtten av samtliga röstberättigade aktieslag i sådant samfund. 
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av denna paragraf beskrivna finansinstitut är 
icke-rapporterande finska finansinstitut som 
ska behandlas som utländska finansinstitut 
som anses iaktta gällande skattebestämmelser 
vid tillämpningen av paragraf 1471 av U.S. 
Internal Revenue Code. I stycke E av denna 
paragraf ingår dessutom särskilda regler som 
tillämpas på investeringsenheter.  

A. Sponsorerad investeringsenhet och kon-
trollerat utländskt samfund (bassamfund). Ett 
finansinstitut som beskrivs i underpunkterna 
A(1) eller A(2) av denna paragraf och som 
har en sponsorerande enhet som uppfyller 
kraven i underpunkt A(3) av denna paragraf.  

1. Ett finansinstitut är en sponsorerad inve-
steringsenhet, om (a) det är en investerings-
enhet som är etablerad i Finland och det är 
inte en kvalificerad förmedlare, en skatt inne-
hållande utländsk sammanslutning eller en 
skatt innehållande utländsk trust enligt rele-
vanta U.S. Treasury Regulations, och (b) en 
enhet har överenskommit med finansinstitutet 
att verka som sponsorerande enhet för finans-
institutet.  

2. Ett finansinstitut är ett sponsorerat kon-
trollerat utländskt samfund, om (a) finansin-
stitutet är ett kontrollerat utländskt samfund1 
som har organiserats enligt finsk lagstiftning 
och som inte är en kvalificerad förmedlare, en 
skatt innehållande utländsk sammanslutning 
eller en skatt innehållande utländsk trust en-
ligt relevanta U.S. Treasury Regulations, (b) 
finansinstitutet helt, direkt eller indirekt, ägs 
av ett rapporterande amerikanskt finansinsti-
tut, som går med på att verka som eller som 
förutsätter att ett närstående bolag av finans-
institutet verkar som en sponsorering en enhet 
för finansinstitutet, och (c) finansinstitutet har 
ett sådant gemensamt elektroniskt kontosy-
stem med den sponsorerande enheten, med 
hjälp av vilket den sponsorerande enheten 
kan identifiera finansinstitutets alla kontoin-
nehavare och betalningsmottagare och få in-
träde till all den information om konton och 

section are Non-Reporting Finnish Financial 
Institutions that shall be treated as deemed-
compliant FFIs for purposes of section 1471 
of the U.S. Internal Revenue Code. In addi-
tion, paragraph E of this section provides 
special rules applicable to an Investment En-
tity.  

 
A. Sponsored Investment Entity and Con-

trolled Foreign Corporation. A Financial In-
stitution described in subparagraph A(1) or 
A(2) of this section having a sponsoring en-
tity that complies with the requirements of 
subparagraph A(3) of this section.  

1. A Financial Institution is a sponsored in-
vestment entity if (a) it is an Investment En-
tity established in Finland that is not a quali-
fied intermediary, withholding foreign part-
nership, or withholding foreign trust pursuant 
to relevant U.S. Treasury Regulations; and 
(b) an Entity has agreed with the Financial 
Institution to act as a sponsoring entity for 
the Financial Institution.  

 
2. A Financial Institution is a sponsored 

controlled foreign corporation if (a) the Fi-
nancial Institution is a controlled foreign 
corporation2 organized under the laws of Fin-
land that is not a qualified intermediary, 
withholding foreign partnership, or withhold-
ing foreign trust pursuant to relevant U.S. 
Treasury Regulations; (b) the Financial Insti-
tution is wholly owned, directly or indirectly, 
by a Reporting U.S. Financial Institution that 
agrees to act, or requires an affiliate of the 
Financial Institution to act, as a sponsoring 
entity for the Financial Institution; and (c) the 
Financial Institution shares a common elec-
tronic account system with the sponsoring 
entity that enables the sponsoring entity to 
identify all Account Holders and payees of 
the Financial Institution and to access all ac-
count and customer information maintained 
by the Financial Institution including, but not 

                                                                                                                                             
2 A “controlled foreign corporation” means any foreign corporation if more than 50 percent of the total 
combined voting power of all classes of stock of such corporation entitled to vote, or the total value of 
the stock of such corporation, is owned, or is considered as owned, by “United States shareholders” on 
any day during the taxable year of such foreign corporation. The term a “United States shareholder” 
means, with respect to any foreign corporation, a United States person who owns, or is considered as 
owning, 10 percent or more of the total combined voting power of all classes of stock entitled to vote of 
such foreign corporation. 
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kunder som upprätthålls av finansinstitutet, 
däri inberäknat (men inte begränsat till) in-
formation om identifiering av kunder, doku-
mentering av kunder, kontosaldo och alla be-
talningar som har erlagts till kontoinnehava-
ren eller betalningsmottagaren.  

3. Den sponsorerande enheten uppfyller föl-
jande krav:  

a) Den sponsorerande enheten är auktorise-
rad att verka på finansinstitutets vägnar (så-
som som fondförvaltare, trustförvaltare, bo-
lagsdirektör eller ledande partner) för att upp-
fylla tillämpliga registreringskrav på FATCA 
registreringswebbsida av IRS;  

b) Den sponsorerande enheten har registre-
rat sig som en sponsorerande enhet i IRS på 
FATCA-registreringswebbsida av IRS;  

c) Om den sponsorerande enheten identifie-
rar ett amerikanskt konto beträffande finans-
institutet, den registrerar finansinstitutet en-
ligt tillämpliga registreringskrav på FATCA-
registreringswebbsida av IRS den 31 decem-
ber 2015 eller tidigare och det datum som är 
90 dagar efter den första identifieringen av 
sådant amerikanskt rapporteringspliktigt kon-
to eller tidigare, enligt det datum som är sena-
re; 

d) Den sponsorerande enheten går med på 
att utföra på finansinstitutets vägnar alla de 
krav som gäller aktsamhet, innehållande av 
skatt, rapportering och annat och som finans-
institutet skulle ha varit förpliktat att utföra, 
om det var ett rapporterande finskt finansin-
stitut;  

e) Den sponsorerande enheten identifierar 
finansinstitutet och inkluderar finansinstitu-
tets identifikationsnummer (som har inhäm-
tats genom att följa tillämpliga registrerings-
krav på FATCA-registreringswebbsida av 
IRS) i all den rapportering som har slutförts 
på finansinstitutets vägnar; och  

f) Den sponsorerande enheten har inte låtit 
sin status som sponsor bli upphävd. 

B. Sponsorerat fåmansägt investeringsin-
strument. Ett finskt finansinstitut som uppfyl-
ler följande krav: 

1. Finansinstitutet är ett finansinstitut enbart 
därför att det är en investeringsenhet och det 
är inte en kvalificerad förmedlare, en skatt 
innehållande utländsk sammanslutning eller 
skatt innehållande utländsk trust enligt rele-
vanta U.S. Treasury Regulations;  

limited to, customer identification informa-
tion, customer documentation, account bal-
ance, and all payments made to the Account 
Holder or payee. 

 
 
3. The sponsoring entity complies with the 

following requirements:  
a) The sponsoring entity is authorized to 

act on behalf of the Financial Institution 
(such as a fund manager, trustee, corporate 
director, or managing partner) to fulfill appli-
cable registration requirements on the IRS 
FATCA registration website;  

b) The sponsoring entity has registered as a 
sponsoring entity with the IRS on the IRS 
FATCA registration website;  

c) If the sponsoring entity identifies any 
U.S. Reportable Accounts with respect to the 
Financial Institution, the sponsoring entity 
registers the Financial Institution pursuant to 
applicable registration requirements on the 
IRS FATCA registration website on or be-
fore the later of December 31, 2015 and the 
date that is 90 days after such a U.S. Report-
able Account is first identified; 

 
d) The sponsoring entity agrees to perform, 

on behalf of the Financial Institution, all due 
diligence, withholding, reporting, and other 
requirements that the Financial Institution 
would have been required to perform if it 
were a Reporting Finnish Financial Institu-
tion;  

e) The sponsoring entity identifies the Fi-
nancial Institution and includes the identify-
ing number of the Financial Institution (ob-
tained by following applicable registration 
requirements on the IRS FATCA registration 
website) in all reporting completed on the Fi-
nancial Institution’s behalf; and  

f) The sponsoring entity has not had its sta-
tus as a sponsor revoked. 

B. Sponsored, Closely Held Investment Ve-
hicle. A Finnish Financial Institution satisfy-
ing the following requirements: 

1. The Financial Institution is a Financial 
Institution solely because it is an Investment 
Entity and is not a qualified intermediary, 
withholding foreign partnership, or withhold-
ing foreign trust pursuant to relevant U.S. 
Treasury Regulations;  
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2. Den sponsorerande enheten är ett rappor-
terande amerikanskt finansinstitut, rapporte-
rande utländskt finansinstitut av modell 1 el-
ler ett deltagande utländskt finansinstitut, 
auktoriserat att verka på finansinstitutets väg-
nar (såsom som professionell ledare, trustför-
valtare eller ledande partner) och går med på 
att utföra på finansinstitutets vägnar alla de 
krav som gäller aktsamhet, innehållande av 
skatt, rapportering och annat och som finans-
institutet skulle ha varit förpliktat att utföra, 
om det var ett rapporterande finskt finansin-
stitut; 

3. Finansinstitutet utger sig inte som inve-
steringsinstrument till icke-närstående parter;  

 
4. Tjugo eller färre fysiska personer äger 

alla skuldandelar och kapitalandelar i finans-
institutet (utan hänsyn till skuldandelar som 
ägs av deltagande utländska finansinstitut och 
finansinstitut som anses iaktta gällande skat-
tebestämmelser, och kapitalandelar, som ägs 
av en enhet, om denna enhet äger 100 procent 
av kapitalandelar i finansinstitutet och är själv 
ett sponsorerat finansinstitut som beskrivs i 
detta stycke B); och 

5. Den sponsorerande enheten uppfyller föl-
jande krav:  

a) Den sponsorerande enheten har registre-
rat sig som en sponsorerande enhet i IRS på 
FATCA-registreringswebbsida av IRS;  

b) Den sponsorerande enheten går med på 
att utföra, på finansinstitutets vägnar, alla de 
krav som gäller aktsamhet, innehållande av 
skatt, rapportering och annat och som finans-
institutet skulle ha varit förpliktat att utföra 
om det var ett rapporterande finskt finansin-
stitut, och bevarar sex år den dokumentation 
som har insamlats i fråga om finansinstitutet;  

 
 c) Den sponsorerande enheten identifierar 

finansinstitutet i all rapportering som har slut-
förts på finansinstitutets vägnar; och  

d) Den sponsorerande enheten har inte låtit 
sin status som sponsor bli upphävd.  

C. Investeringsrådgivare och investerings-
förvaltare. En investeringsenhet som är eta-
blerad i Finland och som är ett finansinstitut 
enbart därför att den (1) ger investeringsråd 
till och verkar på vägnar av eller (2) förvaltar 
portfolio för och verkar på vägnar av en kund 
för att investera, förvalta eller administrera 

2. The sponsoring entity is a Reporting 
U.S. Financial Institution, Reporting Model 1 
FFI, or Participating FFI, is authorized to act 
on behalf of the Financial Institution (such as 
a professional manager, trustee, or managing 
partner), and agrees to perform, on behalf of 
the Financial Institution, all due diligence, 
withholding, reporting, and other require-
ments that the Financial Institution would 
have been required to perform if it were a 
Reporting Finnish Financial Institution;  

 
 
3. The Financial Institution does not hold 

itself out as an investment vehicle for unre-
lated parties;  

4. Twenty or fewer individuals own all of 
the debt interests and Equity Interests in the 
Financial Institution (disregarding debt inter-
ests owned by Participating FFIs and 
deemed-compliant FFIs and Equity Interests 
owned by an Entity if that Entity owns 100 
percent of the Equity Interests in the Finan-
cial Institution and is itself a sponsored Fi-
nancial Institution described in this paragraph 
B); and 

5. The sponsoring entity complies with the 
following requirements:  

a) The sponsoring entity has registered as a 
sponsoring entity with the IRS on the IRS 
FATCA registration website;  

b) The sponsoring entity agrees to perform, 
on behalf of the Financial Institution, all due 
diligence, withholding, reporting, and other 
requirements that the Financial Institution 
would have been required to perform if it 
were a Reporting Finnish Financial Institu-
tion and retains documentation collected with 
respect to the Financial Institution for a pe-
riod of six years;  

c) The sponsoring entity identifies the Fi-
nancial Institution in all reporting completed 
on the Financial Institution’s behalf; and  

d) The sponsoring entity has not had its sta-
tus as a sponsor revoked.  

C. Investment Advisors and Investment 
Managers. An Investment Entity established 
in Finland that is a Financial Institution sole-
ly because it (1) renders investment advice 
to, and acts on behalf of, or (2) manages port-
folios for, and acts on behalf of, a customer 
for the purposes of investing, managing, or 
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medel som har deponerats i kundens namn i 
ett finansinstitut som är annat än ett icke-
deltagande finansinstitut. 

 
D. Kollektivt investeringsinstrument. Inve-

steringsenhet som är etablerad i Finland och 
som regleras som ett kollektivt investerings-
instrument, förutsatt att alla andelar i det kol-
lektiva investeringsinstrumentet (häri inbe-
gripet skuldandelar som överstiger 50 000 
dollar) innehas av eller genom en eller flera 
undantagna verkliga förmånsägare, aktiva ut-
ländska icke-finansiella enheter som beskrivs 
i paragraf VI underpunkt B(4) av Tillägg I, 
amerikanska personer som inte är specifice-
rade amerikanska personer, eller finansinstitut 
som inte är icke-deltagande finansinstitut. 

E. Särskilda regler. Följande regler tilläm-
pas på en investeringsenhet: 

1. I fråga om andelar i en investeringsenhet, 
som är ett kollektivt investeringsinstrument 
som beskrivs i stycke D av denna paragraf, 
ska rapporteringsskyldigheterna av varje in-
vesteringsenhet (annat än ett finansinstitut 
genom vilket andelarna i det kollektiva inve-
steringsinstrumentet innehas) anses ha blivit 
uppfyllda. 

2. I fråga om andelar i: 
a) En investeringsenhet som är etablerad i 

en partnerjurisdiktion och som regleras som 
ett kollektivt investeringsinstrument, alla an-
delar i vilket (häri inbegripet skuldandelar 
som överstiger 50 000 dollar) innehas av eller 
genom en eller flera undantagna verkliga 
förmånsägare, aktiva utländska icke-
finansiella enheter som beskrivs i paragraf VI 
underpunkt B(4) av Tillägg I, amerikanska 
personer som inte är specificerade ameri-
kanska personer eller finansinstitut som inte 
är icke-deltagande finansinstitut; eller 

b) En investeringsenhet som är ett kvalifi-
cerat kollektivt investeringsinstrument enligt 
relevanta U.S. Treasury Regulations;  

ska rapporteringsskyldigheterna av varje 
investeringsenhet som är ett finskt finansinsti-
tut (annat än ett finansinstitut genom vilket 
andelarna i det kollektiva investeringsinstru-
mentet innehas) anses ha blivit uppfyllda. 

3. I fråga om andelar i en investeringsenhet 
som är etablerad i Finland och som inte be-
skrivs i stycke D eller underpunkt E(2) av 
denna paragraf, ska i överensstämmelse med 

administering funds deposited in the name of 
the customer with a Financial Institution oth-
er than a Nonparticipating Financial Institu-
tion. 

D. Collective Investment Vehicle. An In-
vestment Entity established in Finland that is 
regulated as a collective investment vehicle, 
provided that all of the interests in the collec-
tive investment vehicle (including debt inter-
ests in excess of $50,000) are held by or 
through one or more exempt beneficial own-
ers, Active NFFEs described in subparagraph 
B(4) of section VI of Annex I, U.S. Persons 
that are not Specified U.S. Persons, or Finan-
cial Institutions that are not Nonparticipating 
Financial Institutions. 

 
E. Special Rules. The following rules apply 

to an Investment Entity: 
a) With respect to interests in an Invest-

ment Entity that is a collective investment 
vehicle described in paragraph D of this sec-
tion, the reporting obligations of any Invest-
ment Entity (other than a Financial Institu-
tion through which interests in the collective 
investment vehicle are held) shall be deemed 
fulfilled. 

b) With respect to interests in: 
(i) An Investment Entity established in a 

Partner Jurisdiction that is regulated as a col-
lective investment vehicle, all of the interests 
in which (including debt interests in excess 
of $50,000) are held by or through one or 
more exempt beneficial owners, Active 
NFFEs described in subparagraph B(4) of 
section VI of Annex I, U.S. Persons that are 
not Specified U.S. Persons, or Financial In-
stitutions that are not Nonparticipating Fi-
nancial Institutions; or 

 
b) An Investment Entity that is a qualified 

collective investment vehicle under relevant 
U.S. Treasury Regulations;  

the reporting obligations of any Investment 
Entity that is a Finnish Financial Institution 
(other than a Financial Institution through 
which interests in the collective investment 
vehicle are held) shall be deemed fulfilled. 

c) With respect to interests in an Invest-
ment Entity established in Finland that is not 
described in paragraph D or subparagraph 
E(2) of this section, consistent with para-
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artikel 5 stycke 3 i avtalet rapporteringsskyl-
digheterna av alla andra investeringsenheter i 
fråga om sådana andelar anses ha blivit upp-
fyllda, om den information, som den först-
nämnda finansieringsenheten ska rapportera 
enligt avtalet i fråga om sådana andelar, rap-
porteras av sådan investeringsenhet eller an-
nan person.  
 

graph 3 of Article 5 of the Agreement, the 
reporting obligations of all other Investment 
Entities with respect to such interests shall be 
deemed fulfilled if the information required 
to be reported by the first-mentioned Invest-
ment Entity pursuant to the Agreement with 
respect to such interests is reported by such 
Investment Entity or another person. 

 
 

V. Konton som faller utanför definitio-
nen av finanskonton. Följande konton i Fin-
land faller utanför definitionen av finanskon-
ton och ska således inte behandlas som rap-
porteringspliktiga amerikanska konton. 

A. Vissa sparkonton. 
1. Pensionskonto. Ett pensionskonto som 

upprätthålls i Finland och som uppfyller föl-
jande krav enligt finsk lagstiftning. 

 
a) Kontot är underkastat regelverk som ett 

personligt pensionskonto eller är en part av en 
registrerad eller reglerad pensionsordning för 
att tillhandhålla pensionsförmån (häri inbe-
gripet förmåner vid arbetsoförmåga eller 
dödsfallförmåner); 

b) Kontot behandlas förmånligt i beskatt-
ningen (t.ex. sådana premier till kontot som 
annars skulle vara skattepliktiga enligt finsk 
lagstiftning är avdragsgilla eller lämnas utan-
för kontoinnehavarens bruttoinkomst eller be-
skattas med en nedsatt skattesats eller be-
skattningen av investeringsinkomst från kon-
tot uppskjuts eller den beskattas med en ned-
satt skattesats); 

c) Det förutsätts årlig rapportering av in-
formation beträffande kontot till de finska 
myndigheterna; 

d) Uttagen förutsätter arbetsoförmåga eller 
dödsfall eller att visst pensioneringsålder 
uppnås, eller man tillämpar straff på de uttag 
som görs före sådana särskilda händelser; och 

e) Antingen (i) de årliga premierna är be-
gränsade till 50 000 dollar eller mindre, eller 
(ii) maximala premier till kontot under livsti-
den är begränsade till 1 000 000 dollar eller 
mindre, genom att i varje fall tillämpa de i 
Tillägg I angivna reglerna för sammanlägg-
ning av konton och valutaomräkning.  

2. Sparkonton som inte är avsedda för pen-
sion. Ett konto som upprätthålls i Finland 
(annat än ett försäkrings- eller livsräntevtal) 

V. Accounts Excluded from Financial 
Accounts. The following accounts in Finland 
are excluded from the definition of Financial 
Accounts and therefore shall not be treated as 
U.S. Reportable Accounts. 

A. Certain Savings Accounts. 
1. Retirement and Pension Account. A re-

tirement or pension account maintained in 
Finland that satisfies the following require-
ments under the laws of Finland. 

a) The account is subject to regulation as a 
personal retirement account or is part of a 
registered or regulated retirement or pension 
plan for the provision of retirement or pen-
sion benefits (including disability or death 
benefits); 

b) The account is tax-favored (i.e., contri-
butions to the account that would otherwise 
be subject to tax under the laws of Finland 
are deductible or excluded from the gross in-
come of the account holder or taxed at a re-
duced rate, or taxation of investment income 
from the account is deferred or taxed at a re-
duced rate); 

 
c) Annual information reporting is required 

to the tax authorities in Finland with respect 
to the account; 

d) Withdrawals are conditioned on reach-
ing a specified retirement age, disability, or 
death, or penalties apply to withdrawals 
made before such specified events; and 

e) Either (i) annual contributions are lim-
ited to $50,000 or less, or (ii) there is a max-
imum lifetime contribution limit to the ac-
count of $1,000,000 or less, in each case ap-
plying the rules set forth in Annex I for ac-
count aggregation and currency translation.  

 
2. Non-Retirement Savings Accounts. An 

account maintained in Finland (other than an 
insurance or Annuity Contract) that satisfies 
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och som uppfyller följande krav enligt finsk 
lagstiftning. 

a) Kontot är underkastat lagstiftning som ett 
sparinstrument för andra ändamål än pensio-
nering; 

b) Kontot behandlas förmånligt i beskatt-
ningen (t.ex. sådana premier till kontot som 
annars skulle vara skattepliktiga enligt finsk 
lagstiftning är avdragsgilla eller lämnas utan-
för kontoinnehavarens bruttoinkomst eller be-
skattas med en nedsatt skattesats eller be-
skattningen av investeringsinkomst från kon-
tot uppskjuts eller den beskattas med en ned-
satt skattesats); 

c) Uttagen förutsätter att sådana särskilda 
kriterier uppfylls, som hänför sig till ändamå-
let av sparkontot (t.ex. tillhandahållande av 
skolningsförmåner eller medicinska förmå-
ner) eller man tillämpar straff på de uttag som 
görs innan sådana kriterier uppfylls; och 

d) De årliga premierna är begränsade till 
50 000 dollar eller mindre, genom att tillämpa 
de i Tillägg I angivna reglerna för samman-
läggning av konton och valutaomräkning. 

B. Vissa dödsfallsförsäkringsavtal. Ett livs-
försäkringsavtal som upprätthålls i Finland 
och som har en täckningsperiod som sluter 
före den försäkrade fysiska personen uppnår 
90 års ålder, förutsatt att avtalet uppfyller föl-
jande krav:  

1. Periodiska premier, som inte sjunker med 
tiden, är betalningsbara åtminstone årligen 
under den period då avtalet är i kraft eller till 
dess att den försäkrade personen uppnår 90 
års ålder, beroende på vilket som är kortast; 

2. Avtalet har inte sådant avtalsmässigt vär-
de vilket någon person kan få tillgång till 
(genom uttag, lån eller annars) utan att upp-
säga avtalet; 

3. Beloppet (annat än dödsfallförmån) som 
ska betalas vid inställande eller uppsägning 
av avtalet kan inte överstiga de totala premier 
som har betalats för avtalet, minus summan 
av dödsfalls-, sjukdoms- och kostnadsavgifter 
(vare sig de är faktiskt bestämda eller inte) 
för den period eller de perioder då avtalet har 
existerat och belopp som har betalats före in-
ställande eller uppsägning av avtalet; och 

4. Avtalet hålls inte för värdets skull av en 
cessionaire. 

C. Konto som innehas av ett dödsbo. Ett 
konto som upprätthålls i Finland och som in-

the following requirements under the laws of 
Finland. 

a) The account is subject to regulation as a 
savings vehicle for purposes other than for 
retirement; 

b) The account is tax-favored (i.e., contri-
butions to the account that would otherwise 
be subject to tax under the laws of Finland 
are deductible or excluded from the gross in-
come of the account holder or taxed at a re-
duced rate, or taxation of investment income 
from the account is deferred or taxed at a re-
duced rate); 

 
c) Withdrawals are conditioned on meeting 

specific criteria related to the purpose of the 
savings account (for example, the provision 
of educational or medical benefits), or penal-
ties apply to withdrawals made before such 
criteria are met; and 

d) Annual contributions are limited to 
$50,000 or less, applying the rules set forth 
in Annex I for account aggregation and cur-
rency translation. 

B. Certain Term Life Insurance Contracts. 
A life insurance contract maintained in Fin-
land with a coverage period that will end be-
fore the insured individual attains age 90, 
provided that the contract satisfies the fol-
lowing requirements:  

1. Periodic premiums, which do not de-
crease over time, are payable at least annu-
ally during the period the contract is in exis-
tence or until the insured attains age 90, 
whichever is shorter; 

2. The contract has no contract value that 
any person can access (by withdrawal, loan, 
or otherwise) without terminating the con-
tract; 

3. The amount (other than a death benefit) 
payable upon cancellation or termination of 
the contract cannot exceed the aggregate 
premiums paid for the contract, less the sum 
of mortality, morbidity, and expense charges 
(whether or not actually imposed) for the pe-
riod or periods of the contract’s existence and 
any amounts paid prior to the cancellation or 
termination of the contract; and 

4. The contract is not held by a transferee 
for value. 

C. Account Held By an Estate. An account 
maintained in Finland that is held solely by 
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nehas enbart av ett dödsbo, om i dokumenta-
tionen av sådant konto ingår en kopia av den 
avlidnes testamente eller dödsintyg. 

D. Spärrkonton. Ett i Finland upprätthållet 
konto som har skapats i samband med någon 
av följande händelser:  

1. Domstolens order eller dom. 
2. Försäljning, byte eller uthyrning av fast 

eller lös egendom, förutsatt att kontot uppfyl-
ler följande krav: 

a) Kontot finansieras enbart med en hand-
penning, en deposition av ett lämpligt belopp 
för att säkra en förpliktelse som direkt hänför 
sig till transaktionen, eller likadan betalning, 
eller det finansieras med finansiella tillgångar 
som deponeras på kontot i samband med för-
säljning, byte eller uthyrning av egendomen.  

 
b) Kontot skapas och används enbart för att 

säkra köparens förpliktelse att betala egen-
domens inköpspris, säljarens förpliktelse att 
betala villkorlig förpliktelse eller hyresvär-
dens eller hyresgästens förpliktelse att betala 
alla skador som hänför sig till den uthyrda 
egendomen såsom man har överenskommit i 
hyresavtalet; 

c) Tillgångar på kontot, häri inbegripet in-
komst som har förvärvats på dem, betalas el-
ler annars utdelas till fördel av köparen, sälja-
ren, hyresvärden eller hyresgästen (häri inbe-
gripet för att uppfylla sådan persons skyldig-
het) då egendomen säljs, byts eller överlåts 
eller hyresavtalet uppsägs; 

d) Kontot är inte ett marginalkonto eller li-
kadant konto som har skapats i samband med 
försäljning eller byte av finansiella tillgångar; 
och 

e) Kontot är inte förknippat med ett kredit-
kortkonto.  

3. En förpliktelse av ett finansinstitut, som 
har givit ett lån som säkerställts genom fast 
egendom, för att avsätta en del av betalningen 
enbart för att underlätta betalning av skatter 
eller försäkring som hänför sig till fast egen-
dom vid en senare tidpunkt. 

4. En förpliktelse av ett finansinstitut enbart 
för att underlätta betalning av skatter vid en 
senare tidpunkt. 

E. Partnerjurisdiktions konton. Ett i Finland 
upprätthållet konto som faller utanför defini-
tionen av finanskonto enligt ett avtal mellan 
Förenta staterna och en annan partnerjurisdik-

an estate if the documentation for such ac-
count includes a copy of the deceased’s will 
or death certificate. 

D. Escrow Accounts. An account main-
tained in Finland established in connection 
with any of the following:  

1. A court order or judgment. 
2. A sale, exchange, or lease of real or per-

sonal property, provided that the account sat-
isfies the following requirements: 

a) The account is funded solely with a 
down payment, earnest money, deposit in an 
amount appropriate to secure an obligation 
directly related to the transaction, or a similar 
payment, or is funded with a financial asset 
that is deposited in the account in connection 
with the sale, exchange, or lease of the prop-
erty;  

b) The account is established and used 
solely to secure the obligation of the pur-
chaser to pay the purchase price for the prop-
erty, the seller to pay any contingent liability, 
or the lessor or lessee to pay for any damages 
relating to the leased property as agreed un-
der the lease; 

 
c) The assets of the account, including the 

income earned thereon, will be paid or oth-
erwise distributed for the benefit of the pur-
chaser, seller, lessor, or lessee (including to 
satisfy such person’s obligation) when the 
property is sold, exchanged, or surrendered, 
or the lease terminates; 

d) The account is not a margin or similar 
account established in connection with a sale 
or exchange of a financial asset; and 

 
e) The account is not associated with a 

credit card account.  
3. An obligation of a Financial Institution 

servicing a loan secured by real property to 
set aside a portion of a payment solely to fa-
cilitate the payment of taxes or insurance re-
lated to the real property at a later time. 

 
4. An obligation of a Financial Institution 

solely to facilitate the payment of taxes at a 
later time. 

E. Partner Jurisdiction Accounts. An ac-
count maintained in Finland and excluded 
from the definition of Financial Account un-
der an agreement between the United States 
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tion för att underlätta genomförandet av 
FATCA, förutsatt att kontot är underkastat 
samma krav och övervakning enligt lagstift-
ningen i denna andra partnerjurisdiktion, lik-
som kontot var etablerat i denna partnerjuris-
diktion och upprätthållet av ett av partnerju-
risdiktionens finansinstitut i denna partnerju-
risdiktion. 
 

and another Partner Jurisdiction to facilitate 
the implementation of FATCA, provided that 
such account is subject to the same require-
ments and oversight under the laws of such 
other Partner Jurisdiction as if such account 
were established in that Partner Jurisdiction 
and maintained by a Partner Jurisdiction Fi-
nancial Institution in that Partner Jurisdic-
tion. 
 

 
VI. Definitioner. Följande ytterligare defi-

nitioner ska tillämpas på ovan anförda be-
skrivningar: 

A. Rapporterande utländskt finansinstitut 
av modell 1. Uttrycket rapporterande ut-
ländskt finansinstitut av modell 1 åsyftar ett 
finansinstitut i fråga om vilket en icke-
amerikansk regering eller dess ämbetsverk 
går med på att inhämta och utbyta informa-
tion enligt ett mellanstatligt avtal av modell 1, 
och som är annat än ett finansinstitut som be-
handlas som ett icke-deltagande finansinstitut 
enligt det mellanstatliga avtalet av modell 1. 
Vid tillämpningen av denna definition åsyftar 
uttrycket mellanstatligt avtal av modell 1 ett 
arrangemang mellan Förenta staterna eller 
Treasury Department och en icke-amerikansk 
regering eller en eller flera av dess ämbets-
verk för att genomföra FATCA genom rap-
portering av finansinstitut till sådan icke-
amerikansk regering eller dess ämbetsverk, 
följd av automatiskt utbyte av sådan rapporte-
rad information med IRS.  

B. Deltagande utländskt finansinstitut. Ut-
trycket deltagande utländskt finansinstitut 
åsyftar finansinstitut som har gått med på att 
iaktta kraven av ett avtal om utländskt finans-
institut, häri inbegripet finansinstitut som be-
skrivs i mellanstatligt avtal av modell 2 och 
som har gått med på att iaktta krav av ett av-
tal om utländskt finansinstitut. Uttrycket del-
tagande utländskt finansinstitut omfattar ock-
så kvalificerad förmedlarfilial av ett rapporte-
rande amerikanskt finansinstitut, utom då så-
dan filial är ett rapporterande utländskt fi-
nansinstitut av modell 1. Vid tillämpningen 
av denna definition åsyftar uttrycket avtal om 
utländskt finansinstitut avtal som anger kra-
ven för att ett finansinstitut kan behandlas 
som ett finansinstitut som iakttar kraven av 
paragraf 1471(b) av U.S. Internal Revenue 

VI. Definitions. The following additional 
definitions shall apply to the descriptions 
above: 

A. Reporting Model 1 FFI. The term Re-
porting Model 1 FFI means a Financial Insti-
tution with respect to which a non-U.S. gov-
ernment or agency thereof agrees to obtain 
and exchange information pursuant to a 
Model 1 IGA, other than a Financial Institu-
tion treated as a Nonparticipating Financial 
Institution under the Model 1 IGA. For pur-
poses of this definition, the term Model 1 
IGA means an arrangement between the 
United States or the Treasury Department 
and a non-U.S. government or one or more 
agencies thereof to implement FATCA 
through reporting by Financial Institutions to 
such non-U.S. government or agency thereof, 
followed by automatic exchange of such re-
ported information with the IRS.  

 
 
 
B. Participating FFI. The term Participat-

ing FFI means a Financial Institution that has 
agreed to comply with the requirements of an 
FFI Agreement, including a Financial Institu-
tion described in a Model 2 IGA that has 
agreed to comply with the requirements of an 
FFI Agreement. The term Participating FFI 
also includes a qualified intermediary branch 
of a Reporting U.S. Financial Institution, un-
less such branch is a Reporting Model 1 FFI. 
For purposes of this definition, the term FFI 
Agreement means an agreement that sets 
forth the requirements for a Financial Institu-
tion to be treated as complying with the re-
quirements of section 1471(b) of the U.S. In-
ternal Revenue Code. In addition, for pur-
poses of this definition, the term Model 2 
IGA means an arrangement between the 
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Code. Vid tillämpningen av denna definition 
åsyftar uttrycket mellanstatligt avtal av mo-
dell 2 också ett arrangemang mellan Förenta 
staterna eller Treasury Department och en 
icke-amerikansk regering eller ett eller flera 
av dess ämbetsverk för att underlätta genom-
förandet av FATCA genom finansinstituts 
rapportering direkt till IRS enligt kraven av 
ett avtal om utländskt finansinstitut, komplet-
terat med utbyte av information mellan sådan 
icke-amerikansk regering eller dess ämbets-
verk och IRS.  
 

United States or the Treasury Department 
and a non-U.S. government or one or more 
agencies thereof to facilitate the implementa-
tion of FATCA through reporting by Finan-
cial Institutions directly to the IRS in accor-
dance with the requirements of an FFI Agree-
ment, supplemented by the exchange of in-
formation between such non-U.S. govern-
ment or agency thereof and the IRS.  
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Bilaga 3 
 

SAMFÖRSTÅNDSPROTOKOLL 
BETRÄFFANDE AVTALET MELLAN 
REPUBLIKEN FINLANDS REGERING 
OCH AMERIKAS FÖRENTA STATERS 

REGERING FÖR ATT FÖRBÄTTRA 
INTERNATIONELL EFTERLEVNAD 
AV SKATTEREGLER OCH FÖR ATT 

GENOMFÖRA FATCA 
 
 
 
 
Vid undertecknandet i dag av avtalet mellan 

Republiken Finlands regering och Amerikas 
förenta staters regering för att förbättra iakt-
tagande av internationella skattelagstiftningen 
och för att genomföra FATCA (nedan "avta-
let") önskar representanterna av Amerikas 
förenta stater och Republiken Finland bekräf-
ta deras samförstånd om följande: 

 
Beträffande artikel 1 (Definitioner) stycke 1 

i avtalet är det underförstått att i fråga om de 
värdepapper som har registrerats i Värdepap-
perscentral (Finnish Central Securities Depo-
sitory), såsom det definieras i kapitel 1 § 3 i 
lagen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet (14.12.2012/749; Finnish Act 
on Book-Entry System and Settlement Servi-
ces) och som innehas av eller genom ett eller 
flera andra finansinstitut som är andra än 
icke-deltagande finansinstitut, behandlas de 
relevanta finanskontona som om de innehas 
av sådana andra finansinstitut och sådana 
andra finansinstitut är ansvariga för all den 
rapportering som förutsätts i fråga om sådana 
finanskonton. Utan hinder av det föregående 
kan Värdepapperscentralet enligt artikel 5 
stycke 3 av avtalet rapportera på sådana andra 
finansinstituts vägnar.  

 
 
Beträffande paragraf VI stycke D av 

Tillägg I anses det att ett intyg över hemvist 
som utställs av regeringens auktoriserade äm-
betsverk betyder för Finlands del det intyg 
över skatterättsligt hemvist som utställs av 
Finlands Skatteförvaltning.  

 
Som skedde den 5 mars 2014 i två exem-

MEMORANDUM OF  
UNDERSTANDING  

REGARDING 
THE AGREEMENT BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF FINLAND AND 

THE GOVERNMENT OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA 

TO IMPROVE INTERNATIONAL TAX 
COMPLIANCE AND TO IMPLEMENT 

FATCA 
 

At the signing today of the Agreement be-
tween the Government of the Republic of 
Finland and the Government of the United 
States of America to Improve International 
Tax Compliance and to Implement FATCA 
(hereinafter the “Agreement”), the represen-
tatives of the Republic of Finland and the 
United States of America wish to confirm 
their understanding of the following: 

In reference to paragraph 1 of Article 1 
(Definitions) of the Agreement, it is under-
stood that, in the case of securities registered 
in a Finnish Central Securities Depository 
(Arvopaperikeskus) as defined in chapter 1 
paragraph 3 of the Finnish Act on Book-
Entry System and Settlement Services (Laki 
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitys-
toiminnasta 14.12.2012/749) that are held by 
or through one or more other Financial Insti-
tutions other than Nonparticipating Financial 
Institutions, the relevant Financial Accounts 
will be treated as held by such other Finan-
cial Institutions, and such other Financial In-
stitutions will be responsible for any report-
ing required with respect to such Financial 
Accounts. Notwithstanding the foregoing, in 
accordance with paragraph 3 of Article 5 of 
the Agreement, the Finnish Central Securities 
Depository may report on behalf of such oth-
er Financial Institutions.  

In reference to paragraph D of Section VI 
of the Annex I, it is understood that in case of 
Finland, a certificate of residence issued by 
an authorized government body means a cer-
tificate of fiscal residence issued by the Fin-
nish Tax Administration.  
 

Signed at Helsinki, in duplicate, in the Eng-
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plar på engelska.  
 

För Republiken Finlands regering:  
 
 
För Amerikas förenade staters regering: 

lish language, this 5th day of March, 2014.  
 

For the Government of the Republic of 
Finland: 

 
For the Government of the United States 
of America: 
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