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Høring - taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret 
 
 
Det vises til høring med forslag om endring av ligningsloven § 5-7.  
 
Forslaget innebærer at alle opplysninger i Aksjonærregisteret blir omfattet av 
taushetsplikt.  
 
Bakgrunnen for forslaget er at det i forarbeidene til ligningsloven er lagt til grunn at 
opplysninger som er alminnelig kjent eller lett tilgjengelige andre steder ikke er 
omfattet av taushetsplikt. Opplysninger om aksjeeiere i et aksjeselskap registrert i 
aksjeselskapets aksjeeierbok eller i VPS omfattes dermed ikke. Offentleglova § 3 
hjemler dermed innsynsrett i denne type opplysninger når den finnes i offentlige 
register mv. 
 
. 
 
Vårt syn  
 
Det er generelt stort fokus på innsyn og offentlighet om økonomiske forhold både fra 
offentlige myndigheter, media og interesseorganisasjoner både nasjonalt og 
internasjonalt. Det å påvise eierskap er i mange sammenhenger sentralt. Større 
åpenhet anses som et viktig virkemiddel også for å hindre økonomisk kriminalitet. Se 
blant annet «Skjulte eiere».  
 
Departementet viser blant annet til at utlevering av opplysninger vil være 
arbeidskrevende og økonomisk belastende for Skattedirektoratet og at dette vil gå på 
bekostning av andre arbeidsoppgaver. Aksjonærregisteret er et elektronisk register. 
Vi har vanskelig for å forstå at det ikke lar seg gjøre å tilrettelegge for tekniske 
løsninger som vil gjøre det enkelt å søke på denne type informasjon i registeret.   
 
At opplysningene er utdaterte og kun bygger på skattyters opplysning, kan ikke 
tillegges særlig vekt, men må være et forhold den med innsynsrett må ta i 
betraktning.  
 
Å henvise den som ønsker opplysningene til det enkelte selskap og samtidig vise til 
at det er disse systemene som må forbedres for bedre å tilrettelegge for offentlig 
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innsyn, understreker heller at det er et behov for å åpne for innsyn gjennom 
Aksjonærregisteret.    
 
Vi er enige i at det ikke en del av ligningsmyndighetens rolle å spre informasjon om 
eierforholdene i aksjeselskaper. Vi ser også at offentliggjøring i en viss grad kan 
svekke tilliten mellom skattyter og skatteetaten, men mener at disse argumentene 
ikke veier tungt nok i denne sammenheng.    
 
 
Vi legger også vekt på at the Economic Affairs and the Justice and Home Affairs 
committees i Europaparlamentet 20. februar 2014 besluttet at det skal være åpenhet 
om eierskapet I aksjeselskaper via et offentlig register - EU-Parlamentets 
pressemelding. Det er da en dårlig timing å vedta en lukking av det norske 
aksjonærregisteret nå.   
 
Revisorforeningen går imot forslaget. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Den norske Revisorforening 

 
Per Hanstad 
Adm. direktør 

Harald Brandsås 
Fagdirektør 
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