Certification of Treaty Benefits
Limitation on Benefits (LOB)
Information
This form is required for all Swedish legal persons due to the double taxation convention between Sweden and the U.S.
Denna blankett är obligatorisk för juridiska personer på grund av det dubbelbeskattningsavtal som Sverige har med USA.

Client / Kund
Name of Company/Firmanamn

Registration Number / Organisationsnummer

______________________________

____________________

Address/Adress

____________________________________________________
Postal Code/Postnummer

Postal district / Ort

__________________________________

________________

Country / Land

____________________________________________________
Country of fiscal domicile / Land för skattemässig hemvist

____________________________________________________
Certification / Inofficiell översättning
The above mentioned client meets all provisions of the
treaty that are necessary to claim reduced rate of
withholding, including any limitation on benefits provisions,
and derives income within the meaning of section 894 of the
US Internal Revenue Code of 1986, and the regulations
thereunder, as the beneficial owner.

Ovanstående kund uppfyller alla de krav som ställs i
dubbelbeskattningsavtalet för att erhålla nedsättning av
källskatten, inklusive de krav som gäller för att inte omfattas
av begränsningar i förmånerna enligt avtalet samt att
ovanstående kund såsom slutlig ägare till tillgångarna har
rätt att uppbära inkomsten i den mening som avses i punkt
894 av US Internal Revenue Code of 1986 och de regler
som är hänförliga till den bestämmelsen

Signature / Underskrift
Place / Ort

Date / Datum

_____________________________

_______________________________

Signature / Underskrift

Explanation / Förklaring
The client, a legal person, certifies that it fulfills the
requirements according to the double taxation convention
between the entity's country of fiscal domicile and the USA,
which gives it the right to claim treaty benefits. The client
also certifies that it is the beneficial owner and as such has
the right to receive the income on securities on the safe
custody account/s.

Kunder, som är juridiska personer, måste för att kunna få
nedsättning av amerikansk skatt intyga att de uppfyller de krav som
ställs i dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och kundens
skatterättsliga hemvistland och att de inte omfattas av
begränsningar av avtalsförmånerna (vilka i det svenskamerikanska
avtalet framgår av artikel 17). Kunden intygar också att denne är
den verkliga och slutliga ägaren till värdepapperen i depån/på
kontot.
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