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Deres ref:  Vår ref:  Dato: 29. mars 2017 

 
 

Aksjesparekonto – foreløpig vurdering av høringsnotat og leveranseplan 
 

Innledning 
Som dere kjenner til sendte Finansdepartementet ut «Høringsnotat – Forslag til forskriftsbestemmelser 
om aksjesparekonto» den 23. mars 2017. Vi har gjort noen foreløpige vurderinger av høringsnotatets 
innhold og ønsker å dele disse med dere. Videre ønsker vi å presentere en mer detaljert leveranseplan 
enn den som fremkom i vårt tilbud sendt tidligere i mars 2017. 
 

Generell vurdering  
Vår vurdering er at de forutsetninger VPS har lagt til grunn for utvikling av løsninger og tjenester for 
aksjesparekonto er i overensstemmelse med det som foreslås fra departementet. Det har ikke 
fremkommet nye forhold i høringsnotatet som gjør det nødvendig å justere vårt løsningsforslag. 
 
Hvem som kan være tilbyder av aksjesparekonto, samt hvilke verdipapirer som kan inngå på kontoen, er i 
tråd med hva markedet har forventet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvorvidt tegningsretter vil 
kunne inngå i ordningen. Dette er et forhold VPS vil søke å få avklart gjennom høringsprosessen.   
 
Det foreslås at tilbyder kan avgrense hvilke finansielle instrumenter som kan føres på aksjesparekontoer 
de tilbyr. Kontantinnskudd kan enten stå på en bankkonto i kontohavers navn eller inngå på en 
klientkonto som tilbyder oppretter for formålet. Det er krav om at denne må identifiseres som en konto 
som inngår i en aksjesparekonto. Forskriften foreslår å gi kontohaver rett til å benytte en bankkonto i 
eget navn dersom kontohaver ikke ønsker å ha sine midler oppbevart på en klientkonto. Videre stiller 
departementet krav til inngåelse av avtale og informasjon til kontohaver. 
 

Om tilbyder av aksjesparekonto 
Som forventet slås det fast i høringsnotatet at tilbydere av aksjesparekonto skal gjennomføre 
beregninger og rapporteringer for skatteformål. Det er ikke lagt opp til spesielle krav om hvordan en 
aksjesparekonto skal føres, men det fremgår at tilbyder skal ha kontroll over de midler som inngår på 
kontoen slik at det er samsvar mellom det som fremgår av kontoen og de reelle forhold. Videre stilles det 
krav til tilbyder om kompetanse og rutiner som gjør at de kan utføre de oppgaver som ordningen krever. 
Departementet legger til grunn at aksjesparekontoen må føres elektronisk ved hjelp av programvare 
med nødvendig funksjonalitet og sikkerhetsløsninger. Når det gjelder sistnevnte ønsker vi å trekke frem 
vår lange erfaring med drift og utvikling av slike systemer. Som leverandør av samfunnskritisk 
infrastruktur og tilhørende tjenester har VPS bred erfaring med å drifte applikasjoner med høye krav til 
sikkerhet og tilgjengelighet. 
 

Flytting 
I høringsnotatet fremkommer det at kunden kan ha flere aksjesparekontoer, men kun en konto per 
tilbyder. Aksjesparekonto kan overføres fra en tilbyder til en annen uten beskatning. Delvis flytting av 
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beholdning (verdipapir og kontanter) vil kreve regler om fordeling av innskudd og skjermingsgrunnlag 
mellom de to kontoene. Ved overføring skal tilbyder være forpliktet til å overføre all relevant 
informasjon av skattemessig betydning til den nye tilbyderen.  Tilbyder kan begrense aksjesparekontoen 
til for eksempel egenforvaltede aksjefond.  Mottakende tilbyder har ikke plikt til å motta andre 
verdipapirer i forbindelse med skifte av tilbyder enn de som tilbys andre kontohavere som tegner ny 
aksjesparekonto direkte hos dem.  
 
Dersom flyttingen omfatter instrumenter som ikke føres i et verdipapirregister, slik som andeler i 
tilbyders egenforvaltede fond ført i et andelseierregister av tilbyder selv, legger Finansdepartementet til 
grunn at avgivende tilbyder skal legge til rette for at mottakende tilbyder kan benytte forvalterløsninger 
(nominee) for oppbevaring av disse verdipapirene på kundens vegne etter flyttingen. VPS’ depotløsning 
vil ivareta de nevnte krav. 
 
VPS’ forståelse er at myndighetene ønsker mest mulig effektive løsninger for flytting av aksjesparekonto 
fra en tilbyder til en annen. VPS har effektive løsninger for flytting av verdipapirer mellom tilbydere i VPS’ 
systemer, og vil arbeide for å standardisere formatet nødvendig informasjon skal utveksles på.  
 

Skatteberegning og - rapportering 
For at Skatteetaten skal kunne forhåndsutfylle skattemeldingen til kontohaverne vil tilbyder av 
aksjesparekonto være ansvarlig for skatteberegning og -rapportering av aksjesparekontoen. 
Rapporteringen skal inneholde informasjon som gjør at utbytte, gevinst, tap og formue kan 
forhåndsutfylles på kontoeierens skattemelding. Dette stiller krav til at tilbyder besitter en rekke 
opplysninger for hver enkelt konto om innskuddene (inngangsverdien), ubenyttet skjermingsfradrag fra 
tidligere år, skjermingsgrunnlag, mottatt utbytte, kontantbeholdning, uttak fra kontoen i løpet av 
skattleggingsperioden, beregnet skjermingsfradrag for skattleggingsperioden, skattepliktig gevinst/tap 
ved uttak på kontoen i løpet av skattleggingsperioden, samt kontoens markedsverdi (formuesverdi) ved 
årsskiftet. 
 
Som nevnt i vårt tilbud vil VPS kunne tilby en effektiv skatteberegning og -rapportering på tvers av 
verdipapirer registrert i VPS-registeret og vår depotløsning, hvor ovennevnte opplysninger blir ivaretatt. 
 

Høringsfrist 
Finansdepartementet har satt høringsfristen til 12. mai 2017. VPS’ vurdering er at myndighetene kan 
fastsette forskriftene i løpet av juni, slik at det Aksjesparekonto kan tilbys og tas i bruk før sommeren. De 
som velger en komplett løsning fra VPS vil kunne tilby produktet fra ordningen trår i kraft. 
 

Leveranseplan 
Tidligere tilsendte tilbud fra VPS inneholder en overordnet leveranseplan. Denne planen er nå blitt mer 
detaljert og den første leveransen vil være klar allerede 29. mars 2017. Den detaljerte planen er som 
følger: 
 
I Q1 2017-leveransen 29. mars 2017 leveres følgende:  

 Etablering av aksjesparekonto (ASK-konto) inklusive endringsmeldinger, oppdatering av 
kontojournal. 

 Maskinell masseopprettelse av ASK-konti på oppdrag fra tilbyder. 

 Mulighet for kontofører investor (KI/tilbyder) å sende investorinformasjon til kontohavere av 
ASK-konto ved opprettelse.  



 

  3/3 

 
Verdipapirsentralen ASA, Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo.  Besøksadr.: Fred Olsens gate 1, Oslo 
Tlf: +47 22 63 53 00   Faks: +47 22 63 52 00    Org.nr.: 985 140 421    www.vps.no 

 Tilpasning av overførsler (konto-til-konto), dvs. sperre for at papirer som ikke er tillatt innenfor 
ordningen kan overføres til ASK-konto. 

 Kontrolljobb som varsler Kundeservice i VPS dersom det allikevel skulle komme ikke-godkjente 
verdipapirer inn på en ASK- konto som følge av handler eller corporate actions. I slike tilfeller vil 
Kundeservice i VPS ta kontakt med KI umiddelbart. Dette er et midlertidig tiltak ettersom VPS 
ikke rekker å innføre alle nødvendige sperrer i VPS’ systemer innen lanseringen av 
aksjesparekonto.  

  
Ovennevnte betyr at etter Q1 2017-leveransen vil all nødvendig funksjonalitet for å opprette og overføre 
beholdninger i VPS IS være på plass. Kunder kan videre opprette ASK-konti i VPS-registeret. 
Grunnleggende funksjonalitet for overførsler vil også være levert, og VPS vil være klar i forhold til å 
utføre kundeoppdrag knyttet til maskinell kontoetablering. 
  
I Q2 2017- leveransen 7. juni 2017 leveres følgende:  

 Selvbetjeningsløsninger for opprettelse av ASK konto og overføring av beholdninger gjennom 
VPS Investortjenester. 

 Tilpasning i oppgjørssystemet (VPO) for ASK-konti - handler avvises på papirer som ikke er tillatt 
innenfor ordningen. 

 Mulighet for maskinell overføring av beholdninger på oppdrag fra tilbyder. 

 ISO 20022-meldinger for overførsler av beholdninger. 

 ASK merke på ACMT meldingene (ACMT 001/002/003) Kontoopprettelse, -endring og -spørring. 

 Transaksjons- og beholdningsoversikt i ISO20022-format (SEMT 017). 
 
Skatteberegnings- og rapporteringstjenester vil utvikles og leveres i Q3 og Q4. Videre vil VPS i løpet av Q3 
gjøre nødvendige endringer i corporate actions-rutiner. 
 
 
Skulle det være spørsmål til dette brevet eller VPS’ vurderinger i forhold til den foreslåtte forskriften er vi 
naturligvis tilgjengelig for dialog. Vi ser frem til å diskutere og utforme vår aksjesparekontoløsning med 
våre kunder i den kommende tiden. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Verdipapirsentralen ASA 

 
John-Arne Haugerud 
Administrerende direktør 


