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Aksjesparekonto – VPS’ løsninger for fondsdistribusjon og skatterapportering 
 
Vi viser til vårt brev av 12. januar hvor vi informerte om VPS’ løsninger for kunder som ønsker å være 
tilbydere av aksjesparekonto. VPS legger i sitt tjenestetilbud til kunder vekt på enkle og effektive 
løsninger med stor grad av gjenbruk av eksisterende systemer og prosesser. Ved å kombinere 
eksisterende løsninger kan VPS raskt levere funksjonalitet for aksjesparekonto til tilbydere til beskjedne 
engangskostnader og med lav risiko. 
 
Siden utsendelsen av ovennevnte brev har VPS videreført dialogen med markedet og potensielle 
tilbydere av aksjesparekonto. Videre har VPS vært i møter med Finansdepartementet og 
Skattedirektoratet hvor forskjellige forhold knyttet til aksjesparekontoen har vært diskutert. I likhet med 
myndighetene er VPS opptatt av en bredest mulig distribusjon av aksjesparekonto til investorene, og VPS 
søker aktivt å tilrettelegge for løsninger som kan tas i bruk av hele markedet. 
 
VPS har under beskrevet vårt løsningstilbud innenfor følgende tre områder: 

1. Aksjesparekonto – effektiv distribusjon for fondsforvaltere 
2. Aksjesparekonto – effektiv løsning for fondsdistributører 
3. Skatteberegningstjenester med tilhørende rapportering 

 
1. Aksjesparekonto – effektiv distribusjon for fondsforvaltere 
For å muliggjøre at fond som i dag ligger utenfor VPS kan inngå på investorenes ASK-konto, på lik linje 
med øvrige VPS-registrerte verdipapirer, utvider VPS nå sitt tjenestetilbud for VPS-registrering. VPS vil 
tilby delregistrering av fond som fortsatt vil ha sitt hovedregister utenfor VPS. 
 
VPS har i de senere år opplevd en økende etterspørsel etter delregistrering av fond i VPS uavhengig av 
VPS’ øvrige tjenestetilbud innenfor fondsområdet. Etterspørselen etter delregistrering fra norske 
fondsforvaltere har i stor grad vært drevet av utenlandske institusjonelle investorer som ønsker å 
oppbevare sine fondsandeler på en konto i en verdipapirsentral. Problemstillingen har på nytt blitt 
aktualisert for andre investorgrupper ved innføringen av aksjeparekonto i Norge. 
 
Fordeler for fondsforvaltere: 

 Løsninger for et attraktivt tilbud av aksjesparekonto 

 Fondet kan inngå i andre tilbyderes aksjesparekonto 

 Tilby VPS-konto til andelseiere uten å bytte leverandør av andelseierregistersystem 

 Mulighet til å utnytte VPS’ anerkjente distribusjonsløsninger 

 Samarbeid med en aktør med lang erfaring innen skatterapportering av aksjer og aksjefond 
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 Investorbeskyttelse gjennom verdipapirregisterloven 

 Mulighet til å attrahere attraktive investorsegmenter som kun kan investere i verdipapirer 
registrert i en verdipapirsentral  

 VPS som en nøytral leverandør som ikke selv vil tilby aksjesparekonto til privatpersoner 
 
Delregistrering i VPS er enkelt og effektivt 
Delregistering skjer ved at fondsforvalter beslutter innføring av fondsandeler i verdipapirregisteret som 
er registerført i andelseierregisteret til fondsforvalteren. Tegning, innløsning og daglig avstemming sikres 
via elektronisk kommunikasjon basert på internasjonale standarder (ISO20022) og sikrer effektive 
prosesser og konsistens i registrene. 
 

2. Aksjesparekonto – effektiv løsning for fondsdistributører 
For fondsdistributører som ønsker å tilby norske og europeiske aksjefond innenfor en aksjesparekonto vil 
VPS’ eksisterende depotsystem være en effektiv løsning. VPS Depotregister kan inneholde både 
fondsandeler som skal inngå i en aksjesparekonto og frie andeler utenfor aksjespareordningen. Sammen 
med en ordinær ASK-konto for aksjer vil VPS’ depotregisterløsning gi distributørene mulighet til å tilby 
kundene et bredt spekter av produkter. 
 
For fondsforvaltere kan VPS Depotregister benyttes som et ordinært andelseierregister uten VPS-
registrering. Videre kan depotregisteret inneholde norske og utenlandske fond som distribueres fra 
andre forvaltningsselskaper, slik at disse kan inngå i en aksesparekonto. 
 
Med bruk av depotregister fra VPS vil tilbyderen av aksjesparekonto oppnå:  

• Direkte relasjon og kontroll over egne sluttkunder 

  Automatisert ordreruting mot andre forvaltere 

 Å tilby ikke-VPS registrerte papirer på kundens aksjesparekonto 
• Mulighet for å distribuere alle typer fond 
• Tilgang til ordrebehandling, betalingsløsninger etc. fra VPS 
• At VPS foretar ordinær skatteberegning og -rapportering for andelseierne 
• At VPS foretar skatteberegning og -rapportering for den samlede aksjesparekontoen  
• Regelmessig vasking av persondata, bankkontonummer og postnummer 
• At investorene får oversikt over sine beholdninger og skatteposisjon i VPS Investortjenester 

 
VPS Depotregister er en eksisterende tjeneste som gjør det enkelt og raskt å komme i gang. Tjenesten 
omfatter allerede mer enn 350 fond. 
 

3. Skatteberegningstjenester med tilhørende rapportering 
Tilbydere av aksjesparekonto skal sørge for skatteberegning og tilhørende rapportering til 
skattemyndighetene. VPS har utstrakt erfaring med skatterapportering, både for fond og aksjer, og har et 
tett og godt samarbeid med Skatteetaten. Sammen med eksisterende løsninger for skatterapportering 
gjør dette VPS godt posisjonert for å levere en skatteberegning og -rapporteringstjeneste. VPS vil derfor 
tilby å utføre disse tjenestene for de av våre kunder som ønsker dette. 
 
VPS’ skatteberegningsløsning vil omfatte alle beholdninger på ASK-konti, både i VPS-registeret og i 
eventuelle depotregistre vi fører for våre kunder. VPS kan også tilby skatteberegning og -rapportering for 
kunder som ønsker å inkludere aksjefond utenfor VPS og/eller utenlandske aksjer i sine 
aksjespareløsninger til investorene. For registre utenfor VPS trenger vi å få beholdnings- og 
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transaksjonsdata for å kunne gjennomføre den samlede skatteberegningen. Dette gjelder både for 
pengekonti og verdipapirer. 

 
Dersom VPS utfører skatteberegning på vegne av tilbyderen kan investorenes løpende skatteposisjon 
rapporteres til investoren gjennom tilbyderens egne løsninger eller gjennom VPS Investortjenester. 
Tilsvarende data kan også gjøres tilgjengelig for rådgivere hos tilbyderen gjennom 
saksbehandlersystemet VPS IS.  

 
Hvis dere ønsker å diskutere løsningene nærmere med oss oppfordrer vi dere til å ta kontakt med deres 
kundeansvarlig eller Lars Erik Jensen, mobil 940 22 633 eller e-post lars.erik.jensen@vps.no. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Verdipapirsentralen ASA 
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