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Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret - Høring  

Vi viser til brev fra Finansdepartementet av 3. februar 2014 med alminnelig høring av forslag 

til endring i ligningsloven § 5-7. Videre viser vi til samtale mellom underdirektør Christian 

Gløersen i Nærings- og fiskeridepartementet og rådgiver Jan Gunnar Aschim i 

Finansdepartementet den 27. mars 2014 hvor vi fikk forlenget høringsfristen til 3. april 2014. 

 

Finansdepartementet viser i høringsnotatet blant annet til at utlevering av opplysninger fra 

aksjonærregisteret vil være arbeidskrevende og økonomisk belastende for Skattedirektoratet 

og at dette vil gå på bekostning av andre arbeidsoppgaver. I høringsforslaget er det imidlertid 

ikke redegjort nærmere for eller tallfestet hvilke besparelser det vil gi for Skatteetaten å 

avskjære innsynsadgangen, eller hvilke økte kostnader det vil medføre for andre å måtte 

innhente opplysninger om aksjonærforhold andre steder.  

 

Gjeldende regler om innsyn i Skatteetatens aksjonærregister åpner for at næringsaktører, 

pressen og andre har mulighet til å skaffe oversikt over en enkelt skatteyters samlede 

eierposisjoner og formuesverdier i ulike selskaper, uten å måtte henvende seg til hvert enkelt 

selskap. Gitt at alle opplysninger i registeret blir taushetsbelagt, må den som ønsker slik 

informasjon henvende seg direkte til hvert enkelt selskap. Det kan være ressurskrevende å få 

tilgang til slik informasjon fra selskapene, og den som ønsker informasjon kan pådra seg 

kostnader.  

 

Aksjonærregisteret er et elektronisk register. Det burde i 2014 være mulig å tilrettelegge for 

elektroniske løsninger som gjør at allmennheten kan søke på og få innsyn i offentlige 

tilgjengelige opplysninger i Skatteetatens aksjonærregister. Dette vil samtidig redusere 

ressursbruken i Skatteetaten knyttet til å besvare enkelthenvendelser om eierposisjoner.  

 



 

Side 2 

 

Det har de senere årene blitt en økt oppmerksomhet internasjonalt om åpenhet om 

selskapsopplysninger og eierforhold. The Economic Affairs and the Justice and Home Affairs 

committees i Europaparlamentet besluttet 20. februar 2014 at det skal være åpenhet om 

eierskapet i aksjeselskaper via et offentlig register. Det vil kunne oppfattes som et uheldig 

signal om norske myndigheter nå vedtar å stenge tilgangen til opplysninger om eierforhold i 

Skatteetatens aksjonærregister.  

 

Fullstendig taushetsplikt vil også innebære at opplysninger i Skatteetatens aksjonærregister 

ikke kan utleveres til Enhetregisteret og Regnskapsregisteret. Det vil dermed være til hinder 

for en eventuell fremtidig samordning med rapporteringsplikter til disse registrene. Dette er 

uheldig. Vi viser til vedlagte høringsuttalelse fra Brønnøysundregistrene av 17. mars 2014.  

 

Med bakgrunn i ovennevnte og ut fra et forenklingsperspektiv mener Nærings- og 

fiskeridepartementet det ikke bør innføres en generell taushetsplikt for opplysninger i 

Skatteetatens aksjonærregister. I stedet bør det gis regler for hvordan ellers offentlige 

opplysninger i aksjonærregisteret skal gjøres tilgjengelig elektronisk gjennom standardiserte 

oppslag. Etter Nærings- og fiskeridepartementets syn bør muligheten for innsyn i 

Skatteetatens aksjonærregister uansett ikke begrenses til et eventuelt alternativt system er på 

plass, og som kan erstatte innsyn i Skatteetatens aksjonærregister.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Christian Gløersen 

 underdirektør 
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