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Certification 
of Treaty Benefits 

Intygande om att juridisk person omfattas av skatteavtalet 
 mellan Sverige och USA och uppfyller kraven i avtalet 

 om begränsning av förmåner

Kunduppgifter
Firma/namn Organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box e.d.) Telefon bostad

Ortsadress (postnummer, ortnamn) Telefon mobil

Land för skatterättsligt hemvist (om annat land än Sverige hänvisas till blankett W-8BEN-E)

Begäran om förmåner enligt skatteavtalet mellan Sverige och USA

Ja Nej

Företag som uppfyller kravet om aktiv affärsrörelse
Företag som uppfyller innehavskravet

Börsnoterat bolag
Företag som uppfyller kravet om indirekta förmåner

Skattebefriad pensionsstiftelse eller pensionsfond
Dotterbolag till börsnoterat bolag

Svenska staten
Annan skattebefriad organisation

Företag som enligt beslut av den amerikanska behöriga myndigheten (IRS) har rätt till förmåner enligt skatteavtalet

Punkt 1

Punkt 2

För att intygandet ska vara giltigt behöver både punkt 1 och 2 vara besvarade

Den juridiska personen har skatterättslig hemvist i Sverige i enlighet med skatteavtalet mellan Sverige och USA.

Den juridiska personen är den verkliga mottagaren av utdelningen/betalningen för vilken avtalsförmåner begärs och – när det gäller 
skatteavtalets bestämmelser om begränsning av förmåner - uppfyller kraven i följande bestämmelse (ange endast en bestämmelse): 
Se nästa sida för förklaringar avseende respektive bestämmelse.

Underskrift
Härmed intygas att ovanstående kontohavare uppfyller alla de krav som ställs i dubbelbeskattningsavtalet mellan 
Sverige och USA för att erhålla nedsättning av amerikansk källskatt, inklusive bestämmelserna om begränsning av 
förmåner, samt att kontohavaren som slutlig ägare av tillgångarna har rätt att uppbära inkomsten i den mening som 
avses i section 894 i US Internal Revenue Code och de regler som är hänförliga till den bestämmelsen.

i

Kundens/Firmatecknares underskrift
Ort, datum

Signering

Namnförtydligande Legitimationskontroll (typ, nr, sign) Ifylls av banken

Information
Kontohavare som är svenska juridiska personer måste, för att kunna få nedsättning av amerikansk källskatt, intyga att de 
uppfyller kraven som ställs i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA samt att de omfattas av någon av 
bestämmelserna om begränsning av förmåner i skatteavtalets artikel 17 (se förklaring nedan). 

Kontohavaren måste även intyga att den juridiska personen är den slutliga mottagaren av inkomsten i den mening som avses i 
section 894 i US Internal Revenue Code. Innbörden av bestämmelsen är att nedsättning av skatt inte ska medges om inkomsten 
inte beskattas hos den juridiska personen t.ex. för att den är ett handelsbolag eller annan person där beskattningen i stället sker 
hos delägarna (se sektion 894 på baksidan av blanketten).
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Förklaringar 
till bestämmelserna om begränsning av förmåner

Svenska staten 
Företaget/organisationen är den svenska staten eller en av dess politiska 
underavdelningar eller lokala myndigheter. 
Företag/organisation som enligt beslut av den amerikanska 
skattemyndigheten (IRS) har rätt till förmåner enligt avtalet 
Företag/organisation med hemvist i Sverige som i enlighet med 
bestämmelserna i föregående punkter inte är berättigat till avtalsförmåner 
ska ändå åtnjuta avtalsförmåner om den amerikanska skattemyndigheten 
finner att etableringen, förvärvet eller innehavet av en sådan person och 
bedrivandet av dess verksamhet inte har haft som ett av sina huvudsakliga 
syften att komma i åtnjutande av avtalsförmåner. 
 
  
Section 894 - Income affected by treaty 
a) Treaty provisions 
(1) In general 
The provisions of this title shall be applied to any taxpayer with due to any 
treaty obligation of the United States which applies to such taxpayer. 
(2) Cross reference 
For relationship between treaties and this title, see section 7852(d). 
b) Permanent establishment in Unite States 
For purposes of applying any exemption from, or reduction of, any tax 
provided by any treaty to which the United States is a party with respect to 
income which is not effectively connected with the conduct of a trade or 
business within the United States, a nonresident alien individual or foreign 
corporation shall be deemed not to have a permanent establishment in the 
United States at any time during the taxable year. This subsection shall not 
apply in respect of the tax computed under section 877(b).  
c) Denial of treaty benefits for certain payments through hybrid 
     entities 
(1) Application to certain payments. A foreign person shall not be 
entitled under any income tax treaty of the Unites States with a foreign 
country to any reduced rate of any withholding tax imposed by this 
title on an item of income derived through an entity which is treated as 
a partnership (or is otherwise treated as fiscally transparent) for 
purposes of this title if – 
(A) Such items is not treated for purposes of the taxaction laws of such 
       foreign country as an item of income of such person, 

(B) The treaty does not contain a provision addressing the applicability of the 
       treaty in the case of an item of income derived through a partnership, 
       and 

(C) The foreign country does not impose a tax on a distribution of such item 
       of income from such entity to such person. 

(2) Regulations 
The Secretary shall prescribe such regulations as may be necessary or 
appropriate to determine the extent to which a taxpayer to which paragraph 
(1) does not apply shall not be entitled to benefits under any income tax 
treaty of the Unites States with respect to any payment received by, or 
income attributable to any activities of, an entity organized in any 
jurisdiction (including the United States) that is treated as a partnership or is 
otherwise treated as fiscally transparent for purposes of this title (including a 
common investment trust under section 584, a grant or trust, or an entity 
that is disregarded for purposes of this title) and is treated as fiscally 
nontransparent for purposes of the tax laws of the jurisdiction of residence 
of the taxpayer. 
  

 

Företag som uppfyller kravet om aktiv affärsrörelse 
Företaget bedriver en aktiv affärsrörelse i Sverige (med undantag för rörelse 
som består i att göra kapitalplaceringar eller att förvalta investeringar för 
företagets egen räkning, såvida denna rörelse inte utgör bank-, försäkrings- 
eller värdepappersrörelse som bedrivs av bank, försäkringsföretag eller en 
registrerad värdepappershandlare) och den inkomst som härrör från USA 
förvärvas i samband med eller på grund av denna affärsrörelse. Verksamhet 
som bedrivs av en till företaget närstående person anses bedrivas av 
företaget.  
En person ska anses närstående till en annan person om en av personerna är 
den rättmätige innehavaren till minst 50 procent av det sammanlagda 
röstetalet och minst 50 procent av det sammanlagda värdet av andelarna 
eller aktiekapitalet i företaget, eller någon annan person, direkt eller indirekt, 
är den rättmätige innehavaren till minst 50 procent av det sammanlagda 
värdet av andelarna eller aktiekapitalet båda företagen. 

Företag som uppfyller innehavskravet 
- Mer än 50 procent av företagets aktier eller andelar ägs direkt eller 
 indirekt av personer som har hemvist i Sverige och dessa är fysiska 
 personer, börsnoterade bolag eller svenska staten, och  
- mindre än 50 procent av företagets vinst betalas ut till andra personer än 
 sådana. 

Företaget som uppfyller kravet om indirekta förmåner 
- Minst 95 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av aktierna i 
 bolaget ägs direkt eller indirekt av sju eller färre personer som uppfyller 
 villkoren för att vara s.k. jämförliga förmånstagare, och  
- mindre än 50 procent av bolagets bruttointäkt för beskattningsåret direkt 
 eller indirekt betalas till eller tillkommer personer som inte är jämförliga 
 förmånstagare. 

Med jämförlig förmånstagare avses en person med hemvist i en stat som är 
medlem i EU, EES, NAFTA eller i Schweiz och som är berättigad till samtliga 
förmåner enligt ett fullständigt skatteavtal med USA och som uppfyller 
kraven i någon av bestämmelserna uppräknade här (annan än 
innehavskravet). 

Börsnoterat bolag 
Företagets huvudsakliga aktieslag omsätts regelmässigt på en erkänd börs i 
Sverige eller i ett land inom EU/EES-området eller i Schweiz. 
Dotterbolag till börsnoterat bolag 
Företaget ägs direkt eller indirekt till minst 50 procent avseende röstetal eller 
värde av fem eller färre företag som är börsnoterade bolag enligt ovan. 
Skattebefriad pensionsstiftelse eller pensionsfond 
Företaget/organisationen är undantaget från skatt i Sverige, är bildad för att 
tillhandahålla pensioner eller andra liknande pensionsförmåner enligt en 
pensionsplan och  
- minst 50 procent av förmånstagarna är fysiska personer med 
 hemvist i Sverige, eller 

- det företag/organisation som finansierar företaget är berättigad till 
 avtalsförmåner enligt skatteavtalet. 

Annan skattebefriad organisation 
Organisationen är undantagen från skatt i Sverige och är bildad i uteslutande 
religiöst, välgörande, vetenskapligt, konstnärligt, kulturellt eller 
utbildningsfrämjande syfte.


