
ONE%. Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Ff.'3ANS DE PA PTE"I ErJTET
. e n..... ....

e -....ro..._..

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

OSLO, 11.11.05
Deres ref.: 05/3148 FM HD, Vår ref.: 05/2129-2
Saksbehandler: Anne Karin Linderud
Seksjon for kredittmarkedsstatistikk

fl .!.p}
L4NJili.

Q\ lJ3\
,- I

{  ' .rr:,anr.

Høring NOU  2005:13. Om  forvalterregistrering av aksjer i norske
selskaper
Vi viser til brev av 19.08.2005, hvor Statistisk sentralbyrå blir bedt om å gi høringsuttalelse om
forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper.

Statistisk sentralbyrå har vurdert utredningens mulige konsekvenser for statistikken. Det sentrale for SSB
vil være å sikre at forskriftene tar tilstrekkelig høyde for statistikkbehovene i forhold til internasjonale
forpliktelser, nasjonalregnskapet og kredittmarkedsstatistikken. Opplysningene skal, ifølge regelverket i
nasjonalregnskapsstandarden (ESA 95), klassifiseres etter institusjonell sektor. I denne sammenheng er
informasjon om aksjenes reelle eiere spesielt viktig. SSB støtter derfor forvalterregistreringsutvalgets
tilråding om at innenlandske investorer ikke gis adgang til å forvalterregistrere sine aksjeposter i norske
selskaper.

Skillet mellom innlending og utlending er bestemmende for alle strømmer og beholdninger (fordringer og
gjeld) i nasjonal- og utenriksregnskapet. Klare regler for hva som i definisjonen skal regnes som
utlending er derfor avgjørende for kvaliteten av avgrensningen mellom norsk og utenlandsk sektor.
Problematikken som diskuteres i høringens kapitel 4 er velkjent da vi ofte har støtt på slike tvilstilfeller.
Uklare regler fører til forskjellig praksis og er en kilde til avvik mellom statistikkene.

Helst hadde SSB sett at utlendinger ikke hadde adgang til forvalterregistrering av aksjer i norske
selskaper. SSB støtter utvalgets oppfatning at dagens forvalterregistreringsadgang for utlendinger
reduserer verdien av innsyn i aksjeeierregisteret. For å bedre informasjonsverdien er det meget viktig, slik
utvalget også foreslår, at forvalterforetakene med jevne mellomrom leverer oppdaterte opplysninger om
hvem som er eierne av aksjepostene som forvaltes. Vi ser det som særskilt viktig at det gis hjemmel for
nærmere regler om dette. For å dekke våre behov foreslår vi at forvalterforetakene må levere opplys-
ningene to ganger årlig og at det i forbindelse med Skattedirektoratets Aksjonærregister utarbeides et
regelverk slik at aksjenes reelle eiere fremkommer.

Vi vil til slutt kommentere at dette høringsnotatet var lettelest, informativt og klargjør mange viktige
punkter rundt forvalterregistrering.

Med vennlig hilsen

Nils Håvard Lund
fungerende adm. direktør


