
Til Skatteutvalget 
 
Att: Håkon Frede Foss 
 
Skriftlig innspill til Skatteutvalget - Kildeskatt og dobbeltbeskatning på fondskonto og 
aksjesparekonto 
 
Bakgrunn: 
 
Norske privatpersoner som investerer i aksjer i utenlandske selskap via en aksjesparekonto 
eller en fondskonto blir beskattet både i kildestaten og i hjemstaten når de mottar utbytte fra 
de utenlandske selskapene. Utbyttet blir altså dobbeltbeskattet. Eier privatpersonen aksjene 
direkte (via en VPS-konto) kan man derimot kreve fradrag for betalt kildeskatt i 
skattemeldingen (kreditfradrag).  
 
Vår oppfatning er at lovgiver ønsker å motvirke dobbeltbeskatning i dagens skattelovgivning. 
Skatteavtaler med andre stater er blant annet ment å motvirke dette. Dobbeltbeskatning av 
utbytte på aksjesparekonto og fondskonto strider mot dette prinsippet. 
 
Et annet prinsipp som hyppig ble omtalt av lovgiver ved innføring av aksjesparekonto, er at 
ulike spareformer bør beskattes likt. Utbytte fra aksjer bør altså beskattes likt, uansett om 
privatpersoner sparer via egen VPS-konto, på en aksjesparekonto eller i andre 
spareprodukter som f.eks. en fondskonto, som tilbys av forsikringsselskap.  
 
Nordnet har tatt opp problemstillingen med Skattedirektoratet. Grunnlagsdata hos 
Skattedirektoratet har mulighet til å håndtere informasjonen om kildeskatt, i likhet med 
finansaktørene som tilbyr aksjesparekonto og fondskonto. Problemet er at det ikke finnes 
rettslig adgang i regelverket til å hensynta kildeskatt på utbytte ved beregning av kundens 
skatteposisjon.  
 
Nordnet har derfor blitt oppfordret av Grunnlagsdata til å kontakte Juridisk avdeling i 
Skattedirektoratet. Juridisk avdeling har anerkjent problemstilling, og sendt henvendelsen 
videre til Finansdepartementet.  
 
I tillegg til å redegjøre for problemstillingen «tjenestevei», har Nordnet påpekt 
problemstillingen i kronikker, samt vært i kontakt med stortingsgrupper som har vært positive 
til forslaget. Dette har også kulminert i et spørsmål til Finansministeren i Stortingets 
spørretime. 
 
Omfang 
For å gi en pekepinn på hvor mange privatpersoner som rammes av de uferdige reglene kan 
vi nevne at Nordnet Norge ved utgangen av 2021 hadde over 40.000 kunder som eide 
utenlandske aksjer på en aksjesparekonto eller fondskonto. Disse kundene mottok ca 23 
MNOK i utbytte. Trukket kildeskatt utgjorde ca 4 MNOK. Dette er kun tall for Nordnet Norge. 
Kunder i DNB, Nordea, Sparebank1, Pareto mv. kommer i tillegg. 
 
Løsningsforslag:  
Nordnets løsningsforslag er relativt enkelt. På begge kontotyper håndteres i dag ubenyttet 
skjermingsrente / skjermingsfradrag ved beregning av skatteposisjon. Skjermingsfradrag gis 
når verdier en gang tas ut av ordningene og skattlegges. 
 
Skjermingsfradrag og kildeskatt kan etter Nordnets oppfatning behandles likt. Man hensyntar 
ubenyttet skjermingsfradrag og betalt kildeskatt på utbytte ved beregning av kundens 
fremtidige skatteposisjon. Bransjen og skatteetaten har systemer for å håndtere 

https://www.dn.no/innlegg/skatt/sparing/finans/innlegg-urettferdig-dobbeltbeskatning-pa-fondskonto-og-aksjesparekonto/2-1-1198265
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=89411
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=89411


skjermingsfradrag i dag, og vil på samme måte kunne håndtere kildeskatt på utenlandske 
aksjer.  
 
Vi mangler som nevnt innledningsvis rettslig grunnlag for å gjøre dette. 
 
 
 
 

Oslo, 9. september 2022 
Med vennlig hilsen 

 
 
 

 
Anders Skar,   Tommy Dilling 

Daglig leder Nordnet Bank NUF  Daglig leder Nordnet Livsforsikring AS 
 
 
 
 

Bjørn Erik Sættem 
Spareøkonom Nordnet Bank NUF 

 


