
Aksjesparekonto og IPS  
Den Store Aksjekvelden 



VPS er et hvelv….  
 

• VPS har konsesjon til å drive 

verdipapirregisteret i Norge 

 

• VPS er kritisk infrastruktur for det 

norske verdipapirmarkedet 

 

• VPS har verdipapiroppgjøret for alle 

handler på Oslo Børs – og andre 

markedsplasser som handler i VPS-

registrerte instrumenter 

Oppbevarer verdier for 5 500 mrd. NOK  

Gjør opp transaksjoner for mer enn         
150 mrd. NOK daglig 



Aksjesparekonto 

•Ordningen trådte i kraft 1. sept. 2017 

 

• Børsnoterte aksjer (EU/EØS) og andeler i 
aksjefond (med over 80% aksjeandel) 

 

•Overgangsordning ut 2017, sannsynligvis 
også ut 2018 

 

 

• Per 17. november: 132 582 ASK i VPS  
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• Mulig å gjennomføre kjøp og salg i porteføljen uten 

skattemessig realisasjon 

• Utbytte beskattes, men kan gå inn på 

aksjesparekontoen  

• Arv/gave/skifte gir skattemessig kontinuitet 

• Skjermingsgrunnlaget settes til kontohavers laveste 

innskudd på kontoen i løpet av inntektsåret 

• En person kan ha flere aksjesparekonti 

• Hele aksjesparekontoen kan flyttes fra en tilbyder 

til en annen med skattemessig kontinuitet  



Et mer aktivt flyttemarked 

 

• Flyttemarkedet fungerer ikke 

tilfredsstillende 

• Hver enkelt tilbyder har søkt å 

optimalisere sin løsning for sine kunder 

• Mange kunder ønsker å være kunde 

hos flere tilbydere 

• Vanskeligere for kunden å få 

totaloversikt på tvers av tilbydere og 

konti 



Ny IPS ordning 
INDIVIDUELL PENSJONSSPARING 

 

• Etablert fra 1. november 2017 

• Sparing inntil kr. 40 000 i året med inntektsfradrag 

• Skattesymmetri ved sparing og utbetaling 

o Uttak skattlegges som alminnelig inntekt (kapitalinntekt), ikke 

som personinntekt 

o Ikke formuesskatt eller løpende beskatning av avkastning 

(tilsvarende som i dag) 

• Fleksibel innbetaling 

• Utbetaling fra 62 år til minimum 80 år, minimum 10 år (som 

dagens IPS) 

• Mulighet for direkte eierskap 

• Et bredt utvalg av tilbydere 

 



VPS Investortjenester 
GIR INVESTORER LØPENDE OVERSIKT OVER SINE VPS-REGISTRERTE VERDIPAPIRER 

 




