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1.

Innledning

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev 14. april 2015 om skattemessig behandling av
verdipapirfond.
Norsk Kapitalforvalterforening (NKFF) er en interesseorganisasjon for norske og utenlandske
kapitalforvaltere, herunder forvaltere av alternative investeringsfond og verdipapirfond. NKFFs
medlemmer er først og fremst alternative kapitalforvaltere, det vil si forvaltere av alternative
investeringsprodukter, i motsetning til tradisjonelle «long-only» verdipapirfond. NKFFs medlemsliste
er vedlagt som Vedlegg 1. Flere av foreningens medlemmer og deres norske investorer berøres
direkte av de foreslåtte lovendringene.
Det er positivt at lovgivningen bidrar til mest mulig lik skattemessigbehandling av verdipapirfond og
investorer i slike, uavhengig av hva slags type verdipapirfond det er tale om. Departementets
forslag bidrar til dette, men etter NKFFs vurdering vil forslaget - slik det nå står - likevel ha flere
uheldige virkninger for visse fondstyper og for fondsmarkedet generelt. Våre kommentarer og
forslag til endringer nedenfor har til hensikt å rette opp disse uheldige virkningene, og det er også
vår intensjon at våre forslag ikke skal kompromittere hensikten med de foreslåtte endringene. Før
foreningens kommentarer til høringsforslagetpresenteres i punkt 3, finner vi derfor grunn til i punkt
2 først å gi en generell beskrivelse av markedet for verdipapirfond og de ulike fondstyper og
produkter som tilbys i Norge. I punkt 4 gis enkelte avsluttende merknader.
Dennehøringsuttalelsen er behandlet i styret i NKFF.

2.

Verdipapirfond som investeringsform

2.1

Mangfoldav fond

Verdipapirfond er en underart av kollektive investeringer. Det er mange typer kollektive
investeringer, og de ulike typene har ulike vilkår, typisk basert på hvilken investeringsstrategi som
følges. Et viktig element ved alle typer kollektive investeringer er å sikre stordriftsfordeler. Samlet
forvaltning for mange investorer gjør forvaltningen bedre og mer effektiv sammenlignet med
fnr\/-.:3ltninn
HIlann
gjøre større
kan fondet som en samlet enhet,
individuell
LI""'-S5
investeringer/posisjoner enn individuelle mindre investorer.
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Verdipapirfond er en uensartet gruppe av investeringsstrukturer. Felles for verdipapirfond er at de
normalt gjør investeringer i relativt likvide instrumenter og selv gir innløsningsrett.
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På overordnet nivå kan verdipapirfond deles i hovedkategoriene UCITS- og ikke-UCITSverdipapirfond. Sistnevnte kategori omfatter «nasjonale fond» og «spesialfond- og utenlandske
verdipapirfond som ikke er UCITS-fond.Denne kategorien verdipapirfond omfattes nå (også)av AIFloven som «alternative investeringsfond».
Både UCITS og ikke-UCITS verdipapirfond kan deles i fond som er aksjefond, obligasjonsfond
(herunder pengemarkedsfond),kombinasjonsfondog fond-Hand. Begrepenegir uttrykk for de ulike
fondenes strategiske aktiva-allokering (fordeling mellom aktiva-klasser, markeder eller valutaer i
deres portefølje). Dette skiller seg fra taktisk aktiva-allokering (som vi kommer nærmere tilbake til
nedenfor i punkt 2.2).
på tvers av dette går et skille mellom indeksfond, som er «passivt forvaltet» og søker å «replisere»
eller følge en angitt indeks (som for eksempel OSEBX eller FTSE 100), og fond som er aktivt
forvaltet. Aktiv forvaltning betyr at forvalter velger verdipapirer som på basis av egne analyser og
vurderinger antas å gi høyere avkastning.' Disse fondene vil typisk søke og blir målt i forhold til
absolutt eller relativ meravkastning, i motsetning til indeksfondene som søker å oppnå avkastning
som tilsvarer den aktuelle aktiva-klassen.
Blant aktivt forvaltede fond finner man også «hedgefond-. Det er ingen klar definisjon på
hedgefond. Vanligvis brukes betegnelsen som et samlebegrep for fond der forvalteren har relativt
frie rammer. Hedgefond har ofte spesialiserte investeringsstrategier som krever særskilt
kompetanseog infrastruktur. Mange hedgefond-strategier blir ofte fremstilt som strategier som tar
sikte på å levere høy meravkastninguten eksponeringmot tradisjonelle systematiske risikofaktorer.?
De ulike formene for verdipapirfond svarer til ulike investeringsbehovog investeringsønskerhos
investorene. For større investorer - særlig institusjonelle investorer som f.eks. pensjonskasser- er
det også viktig å sørge for en diversifisert portefølje av investeringer. Mange fond retter seg også
spesifikt mot det institusjonelle markedet. For å oppnå et velfungerende kapitalmarked må det
være et mangfold av fond og ulike tilbud tilgjengelig for investorene.
Utviklingen i de største pensjonsmarkedenei verden over de siste årene viser at allokeringen går
mer og mer bort fra tradisjonelle strategier (long-only investeringer i aksjer og obligasjoner) og inn i
alternative plasseringer (f.eks. hedgefond, PE, eiendom). Det er flere demografiske, strukturelle og
finansielle årsaker til dette, men samlet sett gir det et klart uttrykk for at tradisjonelle plasseringer
ikke lenger dekker behovet for den meravkastningen som investorene er pliktet til å søke for å
dekke sine langsiktige forpliktelser. Vi viser i den forbindelse til tall hentet fra Credit Suisse
Securities Reasearch8: Analytics inntatt i tabellen nedenfor:

Se NBIM, ord og uttrykk
Se Norges Banks vurdering av det teoretiske og empiriske grunnlaget
forvaltningen av Statens pensjonsfond utland
1

2
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Australia

62%

19%

5%

14%
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8%

26%

Canada

62%

26%

2%

10%

41%

35%

2%
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11 %
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36%

35%

20%

9%

29%

36%

7%

28%

UK

67%

18%

5%

10%

44%

37%

3%

16%

US

65%

28%

2%

5%

44%

25%

2%

29%

2.2

Aktiv og passiv forvaltning av aksjefond, strategisk og taktisk aktiva-allokering

Mellom indeksfond og aktivt forvaltede fond (og særlig hedgefond) er det stor forskjell i
investeringsstrategi og behov for fleksibilitet. Indeksfond vil «maskinelt" søke å følge sin indeks, og
unngå «tracking error" (det vil si avvik mellom sammensetningen av porteføljen og indeksen).
Fondets likviditetsforvaltning vil være tilpasset løpende tegninger og innløsninger. Fondet vil ha
kontante midler (i praksis innskudd i kredittinstitusjon) som det har mottatt fra nye andelseiere som
har tegnet seg, eller fra investeringer som er realisert for å betale ut kontanter til investorer som
har innløst sin andel.
Aktivt forvaltede fond har et mye større behov for fleksibilitet i taktisk aktiva-allokering og
investering. Slike fond vil i markedsnedgang ha behov for å omallokere ved å vekte ned i aksjer og
treffe andre tiltak for å sikre verdiene eller oppnå avkastning (taktisk aktiva-allokertng).:' Typisk vil
fondet da kunne vekte ned i aksjer til fordel for kontanter (innskudd i kredittinstitusjon),
sertifikater (standardisert omsettelige lån (obligasjoner) med løpetid på inntil12 måneder) og/eller
pengemarkedsinstrumenter (eller andeler i pengemarkedsfond). Videre vil slike fond typisk også ta
«short" posisjoner, gjennom fysisk short salg (salg av lånte aksjer) og/eller aksjederivater som
salgs-opsjoner (put-opsjoner).
figuren nedenfor er forskjellene
investeringskategoriene forsøkt illustrert:

forvaltningsstrategier

og

avkastningskrav

mellom

Taktisk aktiva-allokering består i å velge andre aktiva- eller markedssammensetninger enn i referanseporteføljen, med sikte
på å oppnå høyere avkastning (NBIM Ord og uttrykk)

3
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Index-fond

Lonl-only verdipapirfond

Hedlefond, spesialfond

Fond i Norlle og utlandet som søker
absolutt avkastnini
Normalt rettet mot profesjonelle
investorer
Forvalter benytter (innenfor fondets
investeringsmandat) taktisk aktivaallokering når nødvendig for å
oppnå fondets absolutte
avkestningskrev
Forvalters honorar vil normalt bestå
i et fast honorar på 1-2 % av
forvaltet kapital med tillegg av
suksesshonorarpå 10-20 % over en
viss terskel

-----.

Grad av aktivitet

Tradisjonelle verdipapirfond som
søker relativ avkastnini, men som
er såkalte aktive "stock pickers"
(aktiv forvaltning)
Rettet både mot profesjonelle Øi
ikke-profesjonelle investorer

:~:-l

rT:;SjOnell; ~er;-pap;;ond
1, gjennom "PllS,sivforvaltnini" søker .
l å følge en angitt indeks,
,
.
'

Forvalter måler avkastninaen mot
en indeks, men skal avvikefre
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Hedgefond og spesialfond konkurrerer i hovedsak med aktivt forvaltede long-only fond og skalover
tid vise til meravkastning som er uavhengig av markedsavkastning. Mange long-only som har vært
markedsført som aktivt forvaltet har i praksis vært mer indeksnære enn det har vært gitt uttrykk
for. I flere europeiske land, herunder England og Sverige, har det i lang tid vært søkt å sette en
stopper for dette, og fokus på dette er nå også kommet til Norge. Det vises blant annet til at
Finanstilsynet 2. mars 2015 ga DNB Asset Management AS pålegg om retting av forvaltningen av DNB
Norge, som er markedsført (og har kostnader) som et aktivt forvaltet fond, men hvor forvaltningen
har vist seg å være tilnærmet lik referanseindeksen for fondet. Finanstilsynet rettet tilsvarende
kritikk mot Nordea Funds Norwegian Branch med hensyn til forvaltningen av fondet Nordea
Avkastning, jf. brev 19. mai 2015. Det ble her ikke fattet vedtak, fordi Nordea Funds aveget
initiativ besluttet å senke forvaltningshonoraret fra 2 % til 1,5 %.
Som vi vil komme nærmere tilbake til i punkt 3, mener vi at de foreslåtte reglene for beskatning av
verdipapirfond motvirker disse initiativene mot -skapindeksfond-, og er egnet til å gi et lavere
tilbud av fond til norske investorer, noe som i sum kan være til skade for norske investorer og
kapitalforvaltningsaktører.

3.

Merknader til høringsforslaget

3.1

Innledning

Den nåværende skatterettslige definisjonen av aksjefond og obligasjonsfond, kombinert med at
avkastning på aksjefond beskattes etter samme regler som en investering i aksjeselskap, har gjort
det særlig gunstig å investere i utenlandske kombinasjonsfond (fond som investerer både i aksjer og
andre verdipapirer), ettersom avkastningen på fondets renteinvesteringer beskattes under
fritaksmetoden på investorenes hånd.
I høringsforslaget har Finansdepartementet foreslått regler som skal tette denne uheldige effekten,
ved at beskatningen på både fondsnivå og investornivå skal baseres på fondets
porteføljesammensetning. De foreslåtte reglene synes å være håndterbare for tradisjonelle norske
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verdipapirfond. Samtidig synes departementet å overse enkelte virkninger de foreslåtte reglene får
for andre fondsaktører og investorer i ulike andre typer verdipapirfond.
3.2

Sondring mellom aksjer og «andre verdipapirer» som grunnlag for beskatning

3.2.1

Innledning

Finansdepartementets forslag for beskatning av verdipapirfond legger opp til en sondring mellom
aksjer og «andre verdipapirer». Beskatning av investorene er betinget av dette forholdet. Det er
derfor av avgjørende betydning hva som skal klassifiseres som aksjer og hva som skal anses som
«andre verdipapirer». I tillegg er det av stor betydning hvordan beregningen av aksjeandel faktisk
skal gjennomføres.
3.2.2

Aksjer må omfatte aksjederivater og short-posisjoner i aksjer

Det fremgår av høringsnotatet at alle typer derivater skal regnes som «andre verdipapirer»,
tilsynelatende uten hensyn til hva som er underliggende aktivum.
Det følger av skatteloven § 2-38 (2) bokstav c at fritaksmetoden kommer til anvendelse på derivater
som har aksjer (og andre kvalifiserende objekt) som underliggende objekt (aksjederivater). Dersom
aksjederivater, herunder short-posisjoner, anses som «andre verdipapirer» under regelverket for
beskatning av verdipapirer, vil avkastning på slike investeringer ikke omfattes av fritaksmetoden når
investeringen gjøres gjennom et verdipapirfond. Dette strider direkte med fritaksmetoden.
Dette strider også med hensynet bak de nye reglene, som er uttalt å være å sørge for likebehandling
av direkteinvesteringer og investeringer som gjøres gjennom verdipapirfond. Vi kan ikke se at
departementet har vurdert dette nærmere.
NKFF mener at aksjederivater, herunder short-posisjoner, må anses som aksjeinvestering også under
reglene for beskatning av verdipapirfond. Det vises til forslag til justering av forslag til ny § 10-20 i
skatteloven inntatt i Vedlegg 2.
3.2.3

Kontanter og kontantekvivalenter må likestilles med aksjer

Finansdepartementet har i høringsnotatet lagt til grunn at kontanter ikke skal anses som aksjer
under de nye reglene i skatteloven § 10-20, men derimot skal være likestilt med «andre
verdipapirer». Det innebærer at avkastning på verdipapirfond som investerer i aksjer, men som har
kontanter i sin beholdning, ikke fullt ut blir beskattet under fritaksmetoden og aksjonærmodellen.
Et verdipapirfond har i normaltilfeller en kontantbeholdning aven viss størrelse. Denne plasseres
typisk i bankinnskudd (innskudd i kredittinstitusjon) eller i pengemarkedsfond.
Kontantbeholdningen kan være midler fondet har mottatt fra nye andelseiere som har tegnet seg,
eller midler fra investeringer som er realisert for å betale ut kontanter til investorer som har innløst
sin andel. Verdipapirfond som er aktivt forvaltet vil typisk også ha en avkastningsprofil som krever
at fondet i perioder vekter opp i annet enn aksjer. Dette er taktisk aktiva-allokering, jf. punkt 2.2.
Videre er fond som investerer i derivater ettei gjennomfører
innlån av aksjer pålagt å stilte
marginsikkerhet. Det er heller ingen forventet meravkastning som tilskrives kontantandeler utover
at alternativet (investeringer som ikke vil gi tilfredsstillende avkastning i forhold til risiko) er
dårligere.
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Dette er også gjenspeilet i UCITS-direktivet4, jf. fortalen punkt 41:
In addition to the case in which a UCITS invests in bank deposits in accordance with its
fund rules or instruments of incorporation, it should be possible to allow all UCITS to hold
ancillary liquid assets, such as bank deposits at sight. The holding of such ancillary liquid
assets may be justified, inter alia, in order to cover current or exceptional payments; in
case of sales, for the time necessary to reinvest in transferable securities, money market
instruments or in other financial assets provided for in this Directive; or for a period of
time strictly necessary when, because of unfavourable market conditions, the investment
in transferable securities, money market instruments and in other financial assets is
suspended.
Vi viser videre til at norske forvaltere av alternative investeringsfond er underlagt krav om
likviditetsstyring
«<liquidity
management-).
Formålet med reglene er å sikre at
-investertngsstrateglen, likviditetsprofilen og innløsningsadgangen for hvert fond som forvaltes,
stemmer overens», jf. AlF-loven § 3-9(1) siste punktum. Kravet skal sikre at fond skal være rustet til
å møte innløsningskrav i dårlige markedsforhold. Det kan og vises til forordning (EU) nr. 231/2013
(som gjelder som norsk lov, jf. AlF-forskriften § 8-1), fortalen punkt 59:
Liquidity management systems and procedures can allow AIFMs to apply the tools and
arrangements necessary to cope with illiquid assets and related valuation problems in
order to respond to redemption requests. Such tools and arrangements may include,
where allowed under national law, gates, partial redemptions, temporary borrowings,
notice periods and pools of liquid assets.
Dette illustrer at verdipapirfond i mange tilfeller må ha en viss kontantbeholdning for å oppfylle
lovkrav og krav fra sine investorer. så fremt fondet for øvrig foretar aksjeinvesteringer, kan det ikke
være riktig at fondets kontantbeholdning skal resultere i en hardere beskatning av andelseiere enn
etter dagens regler, ettersom avkastningen på andelseiernivå stammer fra fondets
aksjeinvesteringer og ikke fondets kontantbeholdning.
Departementets forslag vil på dette punktet ha negative skattemessige konsekvenser for investorer i
en rekke verdipapirfond, og vil svekke konkurranseevnen til mange fond på det norske markedet.
Reglene gir et incitament til å vekte opp aksjeandelog vekte ned andel plassert i kontanter (og
andre tiltak som ledd i fondets likviditetsforvaltning), uten at dette er økonomisk begrunnet. Dette
gir dårligere risiko- og likviditetsstyring i fondene, og kan i realiteten også oppmuntre til
-skapindeksfond- eller fond som i liten grad gir investorene en rimelig forventning om å oppnå
meravkastning over tid. Som nevnt har Finanstilsynet vært svært kritisk til dette (jf. punkt 2.2.).
Etter vårt
kontanter
likestilles
kontanter

syn må det på bakgrunn av ovenstående fremgå av forslaget til ny § 10-20 i skatteloven at
og -kontantekvivalenter- som innskudd i kredittinstitusjon og i pengernarkedsfond' skal
med aksjeinvesteringer. Det er gode grunner for å innta enkelte begrensninger for når
skal likestilles med aksjer. For det første bør det justeres for netto kontantbehandling på

Direktiv 2009/65/EF4
Verdipapirfondenes forening definerer slike fond som «rentefond hvis verdi som følge av renteendringer kun påvirkes av
endringer i 0-12 måneders pengemarkedsrenter»,
jf. bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond.
Pengemarkedsfond er et alternativ til bankinnskudd pga forvalters lovpålagte krav til risikostyring.
4
5
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balansen. Dette vil hindre at fond kan øke aksjeandelen gjennom belåning uten å investere dette i
aksjer. For det andre kan det settes som vilkår at kontantene er plassert på konto hos en
kredittinstitusjon eller i et pengemarkedsfond. Det vises til forslag til justering av forslag til ny § 10·
20 i skatteloven inntatt i Vedlegg 2.
3.3

Beregning av aksjeandel

3.3.1

Aksjeandel må beregnes på bakgrunn av fondets NAV

Ifølge departementets høringsforslag skal beskatningen av verdipapirfond fastsettes på grunnlag av
fondets portefølje, hvor anvendelsen av fritaksmetoden/aksjonærmodellen er begrenset til fondets
«aksjeandel» .
Forslaget innebærer at det er av avgjørende betydning hvordan fondets aksjeandel skal beregnes.
Det er ikke gitt nærmere anvisning på hvordan beregningen skal foretas, utover at aksjeandelen skal
fastsettes på bakgrunn av fondets verdi per 1. januar.
Vi legger til grunn at beregningen skal ta utgangspunkt i fondets verdijusterte egenkapital, gjerne
omtalt som «net asset value» (NAV). NAV beregnes som følger:
Markedsverdi av fondets verdipapirer
+

Kontanter

+

Andre eiendeler
Gjeld
Verdijustert egenkapital (NAV)

NAV beregnes med faste intervaller, og danner grunnlaget for allokeringen av fondets verdier
mellom investorene, både ved utdelinger, nytegning og innløsning. NAV kan variere som følge av
svingningene i markedet som påvirker fondets investeringer. Ved å dele fondets NAV på antall
utstedte andeler i fondet, fremkommer netto andelsverdi, som tilsvarer verdien aven andel i
fondet. NAV er således det naturlige og lett tilgjengelige utgangspunktet for beregning av fondets
aksjeandel under de nye reglene. Dette bør presiseres i lovteksten (se vedlegg 2).
3.3.2

Eksempler på beregning av aksjeandel

I det følgende vil vi gi våre kommentarer til hvordan vi mener verdipapirfondets aksjeandel skal
beregnes gjennom enkelte praktiske eksempler.
(a)

Fondet har gjennom egenkapital og ekstern gjeld investert
verdipapirer

både aksjer og andre

For utenlandske verdipapirfond, herunder hedgefond, er det ikke uvanlig i en viss utstrekning å
supplere investorenes kapital med ekstern gjeld for å øke eksponeringen mot de verdipapirer fondet
ønsker eksponering mot. Lånefinansiering er også tillatt for norske etablerte spesialfond med
tillatelse fra Finanstilsynet. Når man skal beregne fondets aksjeandel basert på fondets NAV, skal
det som nevnt gjøres fradrag for fondets gjeld. Dette vil igjen ha betydning for beregningen av
fondets aksjeandel under de foreslåtte reglene. Hadde man ikke tatt hensyn til fondets gjeld, ville
beregningen av aksjeandel ikke basert seg på netto andelsverdi (som, som nevnt, danner grunnlaget
for utdelinger og innløsningssum per andel).
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Eksempel: Fondet har mottatt 100 i egenkapital fra investorene og har tatt opp lån på nye 100. All
kapital plasseres i aksjer. Per 1. januar er verdien av aksjeporteføljen 300. Dette gir en NAV for
fondet på 200 (300-100). Fondets aksjeandel blir 100 % (300-100/200).
Sett at fondet hadde plassert 100 av totalkapitalen i andre verdipapirer. Per 1. januar var verdien
av aksjene 200 og verdien av andre verdipapirer 150. NAV for fondet ville da vært på 250 (350-100).
Fondets aksjeandel blir 40 % (200-100/250).
Hvis fondet hadde tatt opp et ytterligere lån på 50 rett før årsskiftet uten å plassere dette i
verdipapirer, ville NAV for fondet fremdeles vært 250 (200+150+50-150). Aksjeandelen blir da også
40 % (200-100/250).
Eksemplene viser at det gjennom vårt forslag om å justere for netto kontantbeholdning på balansen,
jf. punkt 3.2.3, ikke vil være mulig å øke/tilpasse aksjeandelen ved å ta opp et lån som enten
investeres i andres verdipapirer eller plasseres på bankkonto før nyttår. Hvis det ikke justeres for
netto kontantbeholdning, ville aksjeandelen vært 80 % (200/250).
(b)

Fondet er gjennom egenkapitalinnskudd fra investorene kun eksponert mot aksjemarkedet,
men har investert både i langsiktige aksjeposisjoner og såkalte short-posisjoner (sistnevnte
med tilhørende kontanter som dekning)

Avkastning på både langsiktige aksjeinvesteringer og short-posisjoner i aksjer anses som
aksjeavkastning omfattet av fritaksmetoden, jf. skatteloven § 2-38 (2) bokstav a og c. Slike
posisjoner bør derfor anses som aksjer ved beregningen av aksjeandelen i henhold til ny § 10-20 (jf.
også punkt 3.2.3). Short-posisjoner er spesielle i den forstand at fondet ikke eier aksjene som
fondet er eksponert mot, men har lånt disse og deretter solgt. Eksponeringen er derfor en
forpliktelse på balansen til fondet. Gevinst oppstår når aksjen som short-posisjonen er knyttet til
faller i verdi, og verdipapirfondet på denne måten kan kjøpe og levere tilbake de lånte aksjene til
en lavere pris enn ved innlånet.
Eksempel: Fondet har mottatt 300 i egenkapital fra investorene. Disse er plassert 100 i langsiktige
aksjeposisjoner og 100 i short-posisjoner (det er inngått terminkontrakter om lån av aksjer som blir
solgt i markedet med oppgjør i kontanter) i henhold til fondets investeringsmandat. Fondet har i
tillegg 100 i kontanter som ikke er investert. 1. januar er verdien av de langsiktige posisjonene 150,
short-posisjonene 50 (urealisert gevinst på 50), mens kontantbeholdningen fremdeles er 200 (100
som ikke ble investert og 100 fra salg av lånte aksjer). Ettersom short-posisjonene skal leveres
tilbake, knytter det seg en tilbakeleveringsplikt på 50. Det gir en NAV for fondet på 300
(150+100+100- 50). Brutto markedsverdi av de langsiktige posisjonene og short-posisjonene er 200 til
sammen, som gir en aksjeandel for fondet på 66,7 % (200/300).
Beregningen av aksjeandelen gjenspeiler således ikke at all potensiell avkastning stammer fra
aksjeinvesteringer (være seg langsiktige eller short-posisjoner). For å sikre en riktig beskatning, må
det justeres for netto kontanter på balansen, jf. punkt 3.2.3. Det gir en aksjeandelen på 100 (133) %
(400/300), som også gjenspeiler fondets investeringsprofil og faktiske eksponering.
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(c)

Fondet skal i henhold til investeringsprofil være eksponert mot aksjemarkedet, men sikrer
seg gjennom aksjederivater og kontanter når markedet krever det

Som nevnt i punkt 2.2, er det flere verdipapirfond som ved en markedsnedgang har behov for å
omallokere sin investeringsportefølje for å sikre verdier eller oppnå fastsatt avkastningskrav (taktisk
aktiva-allokering}. Dette gjøres gjerne ved å vekte ned i aksjer til fordel for kontanter og andre
investeringstiltak.
Eksempel: Fondet har mottatt 200 i egenkapital fra investorene. Disse plasseres fullt ut i aksjer i

henhold til fondets investeringsmandat. 1. januar har fondet redusert eksponeringen mot aksjer til
100, og plassert 50 i aksjederivater og satt 50 på konto i banken. Det gir en NAV for fondet på 200
(100+50+50). Fondets aksjeandel blir 100 % (2001200). Hvis aksjederivater og kontanter anses som
andre verdipapirer blir aksjeandelen 50 % (100/200). Som nevnt i punkt 3.2.2 og 3.2.3 mener vi at
en slik beregning ikke gir et rettmessig bilde av fondets investeringsprofil, ettersom fondet i
realiteten kun er eksponert mot aksjemarkedet.
3.3.3

Sjablonregelen bør knyttes til hvilke aktiva som har generert avkastningen

Departementet har foreslått en sjablonregel som innebærer at utdelinger fra verdipapirfond er fullt
ut omfattet av fritaksmetoden om fondet har en aksjeandel på minst 90 %. Hvis aksjeandelen er
under 10 % skal utdelingen beskattes fullt ut som renteavkastning. Ved aksjeandel mellom 10 og 90
% skal det foretas en forholdsmessig fordeling mellom aksjeavkastning og rente.
Etter NKFFs vurdering bør en sjablonregel ta hensyn til faktisk aksje- og renteavkastning
(kontantstrøm), fremfor utelukkende å basere seg på fondets aksjeandel (balanse) på et gitt
tidspunkt.
Ved å gi aksjeandelen avgjørende betydning slik det er foreslått, vil regelen ikke være følsom for
hvor stor del av avkastningen som faktisk stammer fra aksjeavkastning og hva som beskattes som
aksjeinntekt på investorens hånd. Det medfører at avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer
faktisk blir beskattet som renter. Dette vil i praksis lede til at kombinasjonsfond (fond som
investerer både i aksjer og rentepapirer) blir en svært lite gunstig investeringsmodell.
Etter vår oppfatning bør en sjablonregel hensynta hvilke underliggende aktiva som har generert
avkastningen, herunder det faktum at forventet avkastning fra aksjer er høyere enn fra
rentepapirer. En beskatningsmodell som hensyntar at aksjer og renter gir ulik avkastning vil gi
riktigere beskatning og dessuten motvirke uønskede vridninger bort fra investeringer i
kombi nasjonsfond.
Slik vi ser det må det kunne utarbeides en sjablonregel som både er enkel å praktisere, og som ved
å baseres på faste forutsetninger, herunder teoretisk rentenivå og historisk risikopremie for
aksjemarkedet, gir en mer treffsikker og nøytral beskatning. Med en teoretisk risikofri rente på 2,5
%, og en risikopremie i aksjer på 4,5 %, vil forventet avkastning på et kombinasjonsfond som er
vektet 50/50 i aksjer og rentepapirer være 4,75 %, hvor 3,5 % stammer fra aksjeinvesteringene og
1,25 % fra rentepapirene. Aksjeavkastningen utgjør således ca. 75 % av den totale avkastningen,
som bør gi utslag i sjablonbeskatningen. På denne bakgrunn foreslår vi en revidert sjablon, hvor
aksjeandelens beskatningsverdi settes til en verdi som er 50 % høyere enn virkelig andel, i samsvar
med tabellen nedenfor:
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Under 10 %

Under 15 %

Ingen del av avkastning

Mellom 10 og 60 % aksjer

Mellom 1 5 og 90 %

Faktisk aksjeandel x 1,5

Over 60 % aksjer

Over 90 %

Hele avkastningen

Det vises for øvrig til forslag til justering av forslag til ny § 10-20 i skatteloven inntatt i Vedlegg 2.
3.3.4

Sjablonregelen er for snever

Om det ikke foretas en justering av sjablonen i samsvar med forslaget inntatt ovenfor, vil vi påpeke
at den foreslåtte regelen uansett er for snever. For det første vil vi vise til Verdipapirfondenes
forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av aksjefond og kombinasjonsfond
(senest endret 22. mars 2012). Ifølge bransjestandarden er et aksjefond
et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal ha 80 - 100
prosent eksponering mot aksjemarkedet, og som normalt ikke skal investere i
rentebærende papirer.
Standarden synes også å legges til grunn av Statistisk sentralbyrå ved deres inndeling i
fondskategorier." Ved å basere sjablonregelen på de grenser som følger av Verdipapirfondenes
forenings bransjestandard (det vil si 80 % aksjeandel), vil regelen samsvare bedre med behovet for
taktisk aktiva-allokering der det er nødvendig, samtidig som man vil få en langt mer fleksibel og
håndterlig sjablonregel.
3.4

Beregning av aksjeandel ved underliggende fond

I høringsnotatets punkt 5.5 omtales spørsmål knyttet til andeler i underliggende fond.
Departementet foreslår at det av forenklingshensyn skal sees bort fra andeler i underliggende fond,
hvis verdien av de underliggende fondene utgjør 25 % eller mindre av verdiene i eierfondet. Videre
foreslås det at det kun skal tas hensyn til andeler i underliggende fond i ett ledd. Dette er relevant
for såkalte -rnaster-teeder-strukturer- og for fond-l-fond.
«Master-feeder-strukturer» kan etableres etter verdipapirfondloven som -tttføringsfond- og
-rnottakerfond-. Tilføringsfondet vil i utgangspunktet investere alle sine aktiva i andeler i
mottakerfondet og fungere som en kanal for tilføring av midler i mottakerfondet.
Fond-l-fond er en type fond som tilbyr investorer å få en spredt portefølje av fond. Forvalteren vil
normalt søke å skape merverdi for sine andelseiere gjennom aktivt å velge ut fond og forvaltere som
anses bedre enn markedssnittet. Fond-i-fond investerer i andeler i andre verdipapirfond, og har
dermed mye til felles med aksjefond.
I det følgende vil vi redegjøre nærmere for hvordan vi mener beregningen av verdipapirfondets
aksjeandel skal/bør gjennomføres i enkelte praktiske scenarier knyttet til investering i underfond.
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(a)

Fondet har investert i underfond som utgjør 25 % eller mindre av fondets verdi

Vi forstår høringsforslaget slik at man ved
beregningen av eierfondets aksjeandel skal se
helt bort fra investeringen i underfond når den
totale verdien av underfond utgjør 25 % eller
mindre av fondets eiendeler. Aksjeandel skal
da beregnes ut fra gjenværende portefølje i
eierfondet (verdien av underfondet tas ut både
fra fondets NAV (nevneren) og fra aksjeverdien
(telleren)). I eksempelet medfører dette at
aksjeandelen i eierfondet blir 93,75 % (75/80).

(b)

Underfond

:~

~9%

~

Fondet har investert i underfond som utgjør mer enn 25 % av fondets verdi

Vi forstår lovforslaget slik at man ved
investering i underfond som samlet utgjør mer
enn 25 % av fondets verdi, skal medregne
aksjeandel
underfondet (korrigert for
eierandel) ved beregningen av aksjeandel i
eierfondet. I eksempelet medfører dette at
eierfondets aksjeandel blir 87,3 % (60 +
(30xO, 91 )/100).

(c)

Fondet har investert i underfond som igjen har investert i underfond (underfond i flere
ledd)

Slik vi leser høringsnotatet punkt 5.5 og forslag
til skatteloven § 10-20 (4) 3. punktum, skal
verdien av andeler i underfond i mer enn ett
ledd under eierfondet inngå i grunnlaget for
beregningen av aksjeandel i eierfondet, men at
slike
andeler skal anses
som
«andre
verdipapirer»
i
denne sammenheng.
eksempelet medfører dette at eierfondets
aksjeandel blir 60 % (60/100).

Underfond

1100

%

Underlond

En slik beregning er etter vår oppfatning ikke velbegrunnet. Departementet begrunner forslaget
med forenklingshensyn. Samtidig kan ikke forenklingshensyn begrunne at beskatningen får så
negative konsekvensersom eksempelet viser. For selvom norske verdipapirfond har restriksjoner
for hvor stor andel underfond kan plassere i nye fondsandeler, er det ikke tilsvarende restriksjoner
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for utenlandske strukturer, herunder såkalte paraply-strukturer. Investorer i slike strukturer kan
komme i en posisjon hvor de, på tross av at de har foretatt betydelige aksjeinvesteringer, får
utdelingene fra fondet klassifisert som renteinntekt. Etter vårt syn må som utgangspunkt reglene
gjelde uavhengig av antall eierledd. Hvis departementet vektlegger forenklingshensyn, må
resultatet være at slike fondsstrukturer behandles på samme måte som tilfellet der underfondet
utgjør 25 % eller mindre av eierfondets eiendeler (jf. punkt (a) over), dvs. at det skal «ses bort fra»
andeler i underliggende når dette kun eier andeler i nye underfond. I eksempelover gir en slik
beregning en aksjeandel på 85,7 % (60170), som samsvarer langt bedre med eierfondets faktiske
aksjeinvestering. Det vises til forslag til endring av utkast til lovendringer inntatt i vedlegg 2.
3.5

Behov for forutsigbare rapporteringsbestemmelser

Departementets høringsforslag forutsetter at verdipapirfondets aksjeandel beregnes og
dokumenteres til norske skattemyndigheter som grunnlag for beskatningen av verdipapirfondet
og/ eller investorene.
Høringsnotatet gir ingen nærmere anvismng på hva som skal anses som «tilfredsstillende
dokumentasjon», eller hvordan rapporteringen skal gjennomføres ved investering i underfond. Å
flytte dette ut i en kommende forskrift, skaper en usikkerhet til om man vil klare å oppfylle
dokumentasjonsplikten under det nye regelsettet. Dette gir lavere forutberegnelighet for tilbyderne
og vil påvirke investorenesinvesteringslyst og -mulighet negativt.
Som nevnt i punkt 3.3.1
mener vi at det riktige utgangspunktet for beregningen av fondets
aksjeandel er fondets NAV. NAV fastsettes gjerne daglig eller ukentlig, og ved beregningenav NAV
må fondet angi markedsverdien av fondets verdipapirer og andre eiendeler. Slik vi ser det bør det
derfor som utgangspunktvære tilstrekkelig at fondet dokumenterer fondets portefølje av aksjer og
andre verdipapirer gjennom fondets NAV-rapportper 1. januar hvert år.
Det må legges til grunn at mange utenlandske fond ikke ønsker å påta seg rapporteringsplikt til
norske skattemyndigheter. Norske investorer i slike fond vil derfor selv måtte dokumentere fondets
aksjeandel. Investorenes mulighet til å dokumentere dette avhenger av hvilken informasjon de
mottar fra fondet. Normalt vil man som investor motta en årsrapport, hvor verdier per årsskifte
fremgår, og denne årsrapporten må da danne grunnlaget for beregningen av fondets aksjeandelog
beskatning av avkastning i påfølgende år. Krav om dokumentasjon utover en slik årsrapport vil være
vanskelig å oppfylle, ettersom det krever at fondet må utarbeide en egen dokumentasjon som
oppfyller norske skattemyndigheters krav til «tilfredsstillende dokumentasjon». I praksisvil det lede
til at utenlandske aktører automatisk vil se på Norge som mindre attraktivt ved markedsføring av
sine produkter. Dette gjør seg særlig gjeldende for utenlandske fond-Hond, som vil oppleve at de
særnorske rapporteringskravene gjør det både vanskeligere og mer kostbart å tilby produkter i
Norge. på denne måten kan rapporteringsplikten medføre at norske investorer mister et viktig tilbud
og konkurransensvekkes.
På denne bakgrunn har vi i vedlegg 2 inntatt forslag til forskriftsbestemmelser som søker å hensynta
både behovet for tilstrekkelig dokumentasjon av aksjeandel, men samtidig sikrer at
rapporteringskravet blir praktikabelt for verdipapirfondene og investorene.
3.6

Overgangsordning for gevinst opparbeidet før 1. januar 2016

Finansdepartementet legger opp til at opparbeidet gevinst/tap på andeler i verdipapirfond skal tas
med inn i det nye regelsettet fra årsskiftet. Dette betyr at gevinst som ville vært fullt ut beskattet
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som aksjeinntekt i henhold til dagens regler, blir gjenstand for en fordeling mellom aksjeinntekt og
rente dersom andelene realiseres etter 1. januar 2016.
Forslaget til overgangsregel er lite tilfredsstillende for andelseiere som har opparbeidet gevinst på
sine andeler, og som etter gjeldende regler ville kunne realisert andelene med fullt skattefritak i
henhold til fritaksmetoden. Det må forventes at slike andelseiere, i mangel aven bedre
overgangsordning, vil velge å innløse sine andeler før årsskiftet for å få gevinsten fullt ut behandlet
under fritaksmetoden. De foreslåtte reglene har således en karakter av tilbakevirkende kraft, ved at
andelseierne blir «tvunget» til å realisere sine andeler for å sikre det skattefritaket de har etter
gjeldende regler.
Slike innløsningskrav mot slutten av året vil gi negative konsekvenser for verdipapirfondene og
øvrige investorer. For det første vil fondene måtte realisere posisjoner for å imøtekomme
innløsningskravene. Dette kan ha økonomiske konsekvenser utover de rent skatterettslige, ettersom
forvalter blir tvunget til å realisere investeringer som, av forretningsmessige grunner, ikke ville ha
blitt realisert på dette tidspunktet - i alle fall ikke samme omfang. I tillegg til tapt
avkastningsmulighet i perioden andelseiere er ute av fondet, vil dette være til ulempe for de
andelseierne som ikke velger å innløse, ettersom ikke-forretningsmessige transaksjoner kan påføre
kostnader og påvirke verdien av deres andeler negativt. Det nevnes også at et stort antall
innløsningskrav kan bidra til å skape uønskede bevegelser i markedet ved årsskiftet.
Det er behov for en overgangsregel som innebærer at andelseiere som kunne ha realisert andeler
skattefritt under fritaksmetoden etter gjeldende regler kan få ny inngangsverdi på sine andeler i
verdipapirfond lik virkelig verdi på andelene ved innføringen av de nye reglene. Dette sikrer at det
kun er avkastning på andelene som oppstår etter 1. januar 2016 som beskattes under de nye
reglene, samtidig som man unngår at investeringer med opparbeidet gevinst tas ut av markedet med
de uønskede konsekvensene det har. Det bør samtidig fremgå av overgangsregelen at slik oppjustert
inngangsverdi ikke kan gi grunnlag for senere tapsfradrag. Det vises i denne forbindelse til
departementets vurdering av behovet for en tilsvarende overgangsregel ved innføringen av generell
skatteplikt for aksjegevinster i forbindelse med skattereformen av 19927:
Innføring aven regelom at aksjegevinster fra og med 1992 skal være skattepliktig uansett
eiertid, tilsier ikke etter departementets oppfatning at en også innfører skatteplikt på
tidligere verdistigning dersom den kunne ha vært realisert skattefritt før reglenes
ikrafttreden. En slik skattlegging av tidligere verdistigning ville kunne føre til at
skattytere med aksjer som kunne vært solgt skattefritt før 1. januar 1992, selger før de
nye reglene trer i kraft for å unngå skatteplikten. Det vil etter departementets syn være
uheldig dersom de nye reglene fører til skattemotiverte salg, og eventuelt gjenkjøp, i
tiden før de nye reglene trer i kraft.
En overgangsordning med ny inngangsverdi bør avgrenses til de investorene som kunne ha realisert
andelene sine skattefritt under fritaksmetoden. Investorer som eier fondsandeler personlig omfattes
av aksjonærmodellen, og ville ved en overgangsordning med ny inngangsverdi enten slippe en
skattepliktig gevinst eller miste et fradragsberettiget tap. Det er således ingen tilsvarende
«tilbakevirkende kraft» ved regelendringene for personlige investorer som for selskapsinvestorer.
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Vi viser for øvrig til forslag til endring av utkast tillovendringer inntatt i vedlegg 2.

4.

Oppsummering og avsluttende bemerkninger

Oppsummert mener NKFF at følgende endringer må gjøres i høringsforslaget:
•
•
•
•
•
•
•

Det må presiseres at aksjederivater og short-posisjoner i aksjer anses som «aksjer»;
Netto kontanter og kontantekvivalenter på balansen må likestilles med aksjeinvesteringer;
Det må presiseres at beregningen av aksjeandel skal baseres på fondets NAV;
Sjablonbeskatningen må tilpasses for å gjenspeile faktisk og forventet avkastning fra aksjer
mot andre verdipapirer;
Det må gjøres enkelte tilpasninger i beregningen av aksjeandel ved underfond;
Reglene om rapportering i forskrift til ligningsloven må være enkle og praktikable; og
Det må innføres en overgangsregelom rett til ny inngangsverdi for andelseiere omfattet av
fritaksmetoden under dagens regler.

Regjeringen har gitt uttrykk for en generell målsetning å satse på norsk finansnæring, herunder
norsk kapitalforvaltning. Samtidig er det viktig å huske på at kapitalforvaltning er noe mer enn
«tradisjonelle verdipapirfond» som investerer i aksjer. Vi legger til grunn at det også er et ønske om
å legge til rette for at norske aktører kan etablere og til by alternative produkter med alternative
investeringsmandat. Slike produkter gir et nyttig supplement gjennom en målsetning om absolutt
avkastning og taktisk aktiva-allokering, i motsetning til passivt forvaltede produkter. Det er også
særlig aktuelt i dagens økonomiske klima med lav rente. Skal man styrke norsk kapitalforvaltning,
må man ha et regulatorisk rammeverk, herunder skatteregler, som legger til rette for dette. På
denne måten sikrer man et mangfold av produkter som dekker investorenes ulike investeringsbehov
og investeringsønsker, samtidig som det danner et bedre grunnlag for norske fondsetableringer.
Et tilstrekkelig fleksibelt, forutberegning og kommersielt innrettet regelverk er en nødvendig
forutsetning dersom man ønsker å legge til rette for at eksisterende og nye forvaltningsmiljøer kan
virke ut ifra Norge.
* * *

Med vennlig hilsen
Norsk Kapitalforvalterforening

Peter Hammerich
Styreleder
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Vedlegg 1

Meålemsnr.

NKFFs medlemsliste

<-',

._.

per juli 2015

MeolemsforetaK

.~

1

Bergen Energi AS

2

AXPO Nordic AS

3

Markedskraft

4

NEF Kapitalforvaltning

5

NorWatt AS

6

Taiga Fund Management AS

7

NRP Asset Management AS

8

Cenzia AS

9

Sector Asset Management konsernet

10

Styrbjørn AS

11

Oslo Asset Management AS

12

Legat og stiftelsesforvaltning

13

NK Funds AS

14

Storm Capital Management Ltd (NUF)

15

Nordkinn Asset Management AB (NUF)

16

Credo Partners AS

17

Argentum Asset Management AS

18

Solsten AS

19

Optimum Kapitalforvaltning
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Forslag til endringer

Vedlegg 2

Forslag til endringer i ny

§

10-20 Yerdipapirfond

(1) Verdipapirfond kan kreve fradrag i inntekten for beløp som deles ut til andelseierne.
Fradrag kan kreves for den delen av utdelingen som skattlegges som rente hos andelseierne
etter tredje ledd.
(2) Verdipapirfond er fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragsrett for tap ved
realisasjon av aksjer i selskaper hjemmehørende i land utenfor EØS.
(3) Ved utdeling fra fondet skattlegges andelseierne på følgende måte:
a. Utdeling fra verdipapirfond med mer enn 60 prosent aksjeandel skattlegges som
aksjeutbytte.
b. Utdeling fra verdipapirfond med mindre enn 10 prosent aksjeandel skattlegges som
renteinntekt.
c. Utdeling fra verdipapirfond med mellom 10 og 60 prosent aksjeandel splittes i en
del som skattlegges som aksjeutbytte og en del som skattlegges som rente, hvor
andelen som skattlegges som aksjeutbytte utgjør aksjeandel multiplisert med 1,5.
(4) Aksjeandelen beregnes ut i fra verdipapirfondets verdijusterte egenkapital og forholdet
mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer ved inntektsårets begynnelse. Likestilt med
aksjer regnes finansielle instrumenter med aksjer som underliggende objekt, samt netto
innskudd i kredittinstitusjon eller pengemarkedsfond. Aksjer som eies av underliggende fond
inngår kun i beregningen, med en tilsvarende forholdsmessig del, når verdipapirfondets
andeler i andre fond til sammen utgjør mer enn 25 prosent av samlet verdi ved
inntektsårets begynnelse [og det underliggende fondet eier aksjer og andre verdipapirer
direkte].
(5) Bare den delen av andelens inngangsverdi som tilsvarer aksjeandelen i ervervsåret, er
skjermingsgrunnlag etter § 10-12.
(6) Utdeling som skattlegges som renteinntekt etter tredje ledd, gir ikke rett til fradrag for
skjerming eller skattefritak etter § 2-38.
(7) Gevinst ved realisasjon av andel i verdipapirfond skattlegges etter § 10-30 flg. For
andelseiere i fond med andre verdipapirer enn aksjer, beregnes skattefritak for gevinst
etter § 2-38 forholdsmessig til den beregnede aksjeandelen i fondet. Tilsvarende gjelder for
tap. Gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervsåret og i salgsåret legges til grunn. Tredje og
fjerde ledd gjelder tilsvarende ved beregning av aksjeandelen i ervervsåret og i salgsåret.
(8) Sjette ledd får ikke anvendelse på andeler i verdipapirfond når disse er eid i forbindelse
med individuell pensjonsavtale etter § 6-47 første ledd c når avtalen er inngått mellom
andelseier og forvaltningsselskap. Tilsvarende gjelder for andel i verdipapirfond som er eid i
forbindelse med innskuddspensjon etter innskuddspensjonsloven.
(9) Dersom fondet ikke har innrapportert opplysninger som er nødvendige for å fastsette
aksjeandel etter fjerde ledd, må andelseier dokumentere dette. Dersom tilfredsstillende
dokumentasjon ikke foreligger, skattlegges utdelingen som rente. Dersom dokumentasjon
kun mangler for aksjer eid av underliggende fond som medtas i beregningen etter fjerde
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Forslag til overgangsregel til endring i skattereglene for verdipapirfond
Ved ikrafttredelsen av ny § 10-20 gjelder følgende overgangsregel:
Inngangsverdi for andel i verdipapirfond som etter de regler som gjelder frem til og med
inntekståret 2015 kan realiseres skattefritt etter skatteloven § 10-30 flg. jf. § 2-38, fastsettes til
markedsverdien av andelen per 1. januar 2016. Slik oppjustert inngangsverdi skal ikke gi grunnlag
for senere tapsfradrag.
Forslag til forskriftsbestemmelse med hjemmel i ligningsloven

§

5-9

C. Innskudd i verdipapirfond og andre investeringsenheter
§

5-9-20. Anvendelsesområde

(5) Forvaltningsselskaper og verdipapirfond etablert
utlandet kan ved
Skattedirektoratet påta seg tilsvarende opplysningsplikt som følger av første ledd.
§

melding

til

5-9-21. Definisjoner

(3) og (4) ledd oppheves.
(5) til (10) ledd blir nye (3) til (8) ledd.
§

5-9-23. Opplysninger om beholdning og aksjeandel
(1) Forvaltningsselskaper og verdipapirfond skal gi opplysninger til Skattedirektoratet som viser
verdipapirfondets andel av aksjer og andre verdipapirer ved inntektsårets inngang, jf.
skatteloven § 10-20 fjerde ledd, samt den enkeltes andelseiers beholdning ved utgangen av
inntektsåret. Opplysninger skalogså innsendes for det år andel realiseres.
(2) For verdipapirfondets andel av aksjer og andre verdipapirer skalopplysningene inneholde
følgende verdier og eventuelt beregningen av disse:
a. Verdipapirfondets verdijusterte egenkapital
b. Markedsverdi av verdipapirfondets beholdning av aksjer
c. Markedsverdi av verdipapirfondets beholdning av andre verdipapirer
d. Andeler i underliggende fond
e. Forholdsmessigmarkedsverdi av aksjer som eies gjennom underliggende fond som
inngår i beregningen av aksjeandel jf. skatteloven § 10-20 fjerde ledd.
(3) For andelseiers beholdning i verdipapirfond skalopplysningene inneholde:
a. antall fondsandeler,
b. andelens samlede omsetningsverdi,
c. andelens samlede skattemessige formuesverdi,
d. det enkelte erverv av fondsandeler:
i. ervervstidspunkt,
ii. antall fondsandeler,
iii. utdelt utbytte i løpet av året,
iv. inngangsverdi,
v. samlet RISK-beløp i eiertiden for erverv før 1. januar 2006,
vi. ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år,
vii. skjermingsgrunnlag,
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viii.
ix.
x.

skjermingsfradrag,
skattepliktig utbytte,
trukket kildeskatt i norske kroner av utdelt utbytte til utenlandsk
andelseier.
e. andelens samlede skattepliktige utbytte.
(4) Når konto merket med amerikansk landkode etter § 5-12 B er avsluttet i løpet av
inntektsåret, skalogså verdien umiddelbart før avslutning og dato for avslutning oppgis.
(5) Andelseier som har selvstendig opplysningsplikt jf. skatteloven § 10-20 niende ledd, jf. § 59-20 femte ledd, skal fremlegge dokumentasjon på beregning av verdipapirfondets andel av
aksjer og andre verdipapirer. Hvis andelseier ikke har mottatt annen
underlagsdokumentasjon for beregning av aksjeandel, anses verdipapirfondets årsrapport
som tilfredsstillende dokumentasjon.
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