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Varsel om endringer i VPS’ Regelverk og Standardvilkår om 
hvitvasking og sanksjoner. 
 

1. Innledning og sammendrag 
Euronext VPS varsler med dette enkelte endringer i VPS’ Regelverk for registrering av 
finansielle instrumenter (Regelverk) og Standardvilkår for Registerførere for VPS 
(Standardvilkår), samt VPS’ Regelverk for Registreringsvirksomheten og tilknyttede 
tilleggstjenester. Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget er Euronext VPS i hende 
innen 19. mai 2021. 
 
Bakgrunnen for endringene er ny hvitvaskingslov av 1. juni 2018 nr. 23 som trådte i kraft 15. 
oktober 2018. Hvitvaskingsloven av 2018 erstatter hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11.  
 
Det følger av gjeldende Regelverk og Standardvilkår at kontofører skal overholde de 
forpliktelser som hvitvaskingsloven eller tilsvarende utenlandske regler pålegger et 
verdipapirregister. Dette er ikke i samsvar med den nye hvitvaskingsloven, som legger 
rapporteringsplikten på kontofører og ikke verdipapirregisteret, når verdipapirregisteret 
benytter ekstern kontofører. Euronext VPS foreslår å endre reglene slik at kontofører som er 
rapporteringspliktig skal overholde forpliktelsene etter hvitvaskingsloven eller tilsvarende 
utenlandske regler, i samsvar med hvitvaskingsloven. 
 
For kontoførere som ikke er rapporteringspliktige har det vært på høring et forslag om at 
kontofører skal overholde de forpliktelser som påhviler en verdipapirsentral. Euronext VPS 
har ikke slike kontoførere i dag som gjennomfører kundetiltak for utstedere og kontohavere 
og denne regelen foreslås ikke videreført. 
 
Forvaltningsselskaper for verdipapirfond er, sammen med kontofører investor, 
rapporteringspliktige for andelseiere i verdipapirfond de har til forvaltning. 
Forvaltningsselskapenes rapporteringsplikt følger av hvitvaskingsloven § 4. Normalt 
gjennomfører forvaltningsselskapene kundetiltak for andelseierne ved tegning og før 
kundeforholdet etableres. Dette er imidlertid ikke mulig der en kontofører investor foretar 
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overførsel av fondsandeler fra en konto til en annen konto. Der mottaker ikke allerede har et 
kundeforhold til forvaltningsselskapet medfører overførselen at forvaltningsselskapet ikke 
etterlever kravene i hvitvaskingsloven. Euronext VPS foreslår på denne bakgrunn å endre 
Regelverk og Standardvilkår slik at den som foretar overførselen etter samtykke fra mottaker 
skal gi forvaltningsselskapet de nødvendige kundeopplysninger og ikke skal overføre 
fondsandelene før dette er godkjent av forvaltningsselskapet. Det foreslås at den som 
overfører andelene også skal gi opplysninger og dokumentasjon som skal innhentes etter 
skatteforvaltningsforskriften om hvor kontohaver og reell rettighetshaver er skattemessig 
bosatt/hjemmehørende/amerikansk statsborger (CRS/FATCA).  
 
Forholdet mellom Euronext VPS og kontoførerne ved gjennomføring av internasjonale 
sanksjoner er i dag ikke regulert i Regelverk eller Standardvilkår. Euronext VPS foreslår at det 
inntas i Regelverk og Standardvilkår at Euronext VPS skal foreta oppslag i internasjonale 
sanksjonslister publisert av EU, FN og USA, og at dersom VPS eller kontofører blir kjent med at 
utsteder eller kontohaver kan være underlagt internasjonale sanksjoner, skal de informere 
hverandre. Kontofører skal sørge for å iverksette tiltak for å avdekke om utsteder eller 
kontohaver er underlagt slike sanksjoner, og gjennomføre påkrevde tiltak.  
 
Forslagene nevnt ovenfor er nærmere omtalt i kapittel 2 og 3 nedenfor, mens prosessen er 
nærmere omtalt i kapittel 4. 
 
 

2. Regulering av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. 

2.1  Gjeldende Regelverk og Standardvilkår 

Ansvaret for etterlevelse av hvitvaskingsloven er regulert i gjeldende Regelverk og 
Standardvilkår. Gjeldende Regelverk og Standardvilkår vil imidlertid bli erstattet av et nytt 
Regelverk fra det tidspunkt Euronext VPS har tillatelse under CSDR. Det nye Regelverket var 
på høring våren 2019. For oversiktens skyld er både de gjeldende reglene om hvitvasking i 
Regelverk og Standardvilkår, og de foreslåtte reglene i nytt Regelverk omtalt her i kapittel 2.1.  
 
Gjeldende Regelverk lyder slik: 
 

3.2.2 Identitetskontroll m.m. (Hvitvasking) 
 

3.2.2.1 Registerfører skal overholde de forpliktelser som Hvitvaskingsloven eller 
tilsvarende utenlandske regler, jf. direktiv 2005/60/EF, pålegger et verdipapirregister. 

 
Hvitvaskingsloven er i vedlegg 1 pkt. 15 definert som: 
 

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. av 6. mars 2009 nr. 11. 
 
Gjeldende Standardvilkår del A pkt. 4.4 lyder slik: 
 

4.4 Identitetskontroll m.m. (Hvitvasking) 
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4.4.1 Registerfører skal overholde de forpliktelser som Hvitvaskingsloven eller 
tilsvarende utenlandske regler, jf. direktiv 2005/60/EF, pålegger et verdipapirregister 
for så vidt gjelder den virksomhet som Registerfører utfører under VPS’ konsesjon etter 
Verdipapirregisterloven.  
 

Gjeldende Standardvilkår del B pkt. 2.3 lyder slik: 

 
2.3 Opprettelse av VPS-konto 
 
2.3.1 Kontofører Investor skal behandle anmodning om opprettelse av VPS-konto uten 
ugrunnet opphold og normalt ikke senere enn Bankdagen etter at Kontofører Investor 
har mottatt alle opplysninger som er nødvendig for å opprette VPS-kontoen. 
 
2.3.2 Ved opprettelse av VPS-konto skal Kontofører Investor; 
 
2.3.2.1 kontrollere at vilkårene for kontoåpning er oppfylt, 
 
2.3.2.2 kontrollere kundens identitet i henhold til Hvitvaskingsloven med tilhørende 
forskrifter, 

 
2.3.2.3 innhente og registrere den informasjon om Kunden som er nødvendig for å 
opprette konto, eller som skal registreres i henhold til lov, forskrift eller Reglementet. 
Det skal i tillegg gis slike opplysninger som VPS krever registrering av, dersom slike 
opplysninger er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig registrering og omsetning av 
det finansielle instrumentet, og 
 
2.3.2.4 innhente og oppbevare den dokumentasjon som er påkrevet i henhold til 
Hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter. 

 
Hvitvaskingsloven er i vedlegg 1 pkt. 20 definert som: 
 

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. av 6. mars 2009 nr. 11. 
 
Forslag til pkt. 2.5.7 i nytt Regelverk som har vært på høring lyder slik: 
 

2.5.7  TILTAK MOT HVITVASKING, IDENTITETSKONTROLL, M.M.   
 
Kontofører skal overholde de forpliktelser som gjeldende lov om tiltak mot hvitvasking 
og terrorfinansiering eller tilsvarende utenlandske regler, jf. Europaparlaments og 
Rådsdirektiv (EU) 2015/849, pålegger vedkommende i kraft av den virksomhet de 
utøver som er grunnlag for å holde en Kontoførerautorisasjon.     
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Kontoførere som ikke er rapporteringspliktige skal utføre de plikter etter overnevnte 
lovgivning som påhviler en verdipapirsentral etter lov om tiltak mot hvitvasking og 
terrorfinansiering.   
 

2.2  Hvitvaskingsloven, skatteforvaltningsforskriften og sanksjonslovene  

2.2.1 Innledning 

Forholdet mellom verdipapirsentraler, banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for 
verdipapirfond på den ene siden og deres kunder på den andre siden er regulert gjennom en 
rekke ulike lover og forskrifter. Reglene i hvitvaskingsloven, skatteforvaltningsforskriften og i 
forskrifter til sanksjonslovene skal beskytte det internasjonale samfunnet mot hvitvasking og 
terror/terrorfinansiering, samt hindre skatteunndragelse av finansielle formuer.  
 
Hvitvaskingsloven pålegger banker og andre finansinstitusjoner å gjennomføre kundetiltak, 
vurdere risiko for hvitvasking, samt rapportering av mistenkelige transaksjoner. 
Hvitvaskingsloven gjennomfører EUs 4. hvitvaskingsdirektiv i norsk rett, og direktivet bygger 
igjen på anbefalinger fra Financial ActionTask Force. 
 
Reglene i skatteforvaltningsforskriften § 7-3, fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven, 
pålegger banker og andre finansielle institusjoner å bl.a. undersøke hvor kontohavere og 
reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende. De undersøkelsene som 
foretakene skal gjennomføre bygger på kundetiltakene som skal gjennomføres etter 
hvitvaskingsloven. De finansielle institusjonene skal årlig rapportere relevante 
kontoopplysninger til norske skattemyndigheter for utveksling til skattemyndighetene i 
kontohavers/reell rettighetshavers hjemland.   
 
Sanksjonslova av 27. april 2001 nr. 14 gir Kongen adgang til å treffe nødvendige tiltak for at 
Norge kan slutte seg til internasjonale sanksjoner. Det er gitt en rekke forskrifter som gir bl.a. 
norske borgere og foretak plikt til å fryse formuesgoder eller på annen måte begrense 
samhandel med personer og virksomheter, i samsvar med internasjonale sanksjoner. I tillegg 
gjelder lov av 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners 
Sikkerhetsråd.  
 

2.2.2 Hvitvaskingsloven 

 
Hvem som er rapporteringspliktig 
Hvitvaskingsloven gjelder bl.a. for banker, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for 
verdipapirfond og verdipapirsentraler, jf. hvitvaskingsloven § 4. For kontohavere og utstedere 
som har ekstern kontofører som er rapporteringspliktig, er det kontoføreren som er 
rapporteringspliktig, jf. § 4 første ledd bokstav l. Dersom verdipapirsentralen ikke benytter 
ekstern kontofører som er rapporteringspliktig, er det verdipapirsentralen selv som er 
rapporteringspliktig. Dette er en endring fra hvitvaskingsloven av 2009 som la 
rapporteringsplikten på verdipapirsentralen (da verdipapirregisteret). Dette innebærer at 
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kontofører utsteder er rapporteringspliktig for utsteder, kontofører investor for kontohaver. 
Euronext VPS benytter ikke kontoførere som ikke er rapporteringspliktige etter 
hvitvaskingsloven eller tilsvarende regler til å føre kontoer for andre utstedere eller 
kontohavere. 
 
Forvaltningsselskap for verdipapirfond er etter hvitvaskingsloven rapporteringspliktig for 
andelseiere som har sine fondsandeler på enkeltkonto.  
 
Gjennomføring av kundetiltak ved bruk av tredjepart 
I utgangspunktet skal den rapporteringspliktige selv gjennomføre kundetiltak og andre plikter 
etter hvitvaskingsloven. Hvitvaskingsloven har særskilte regler om at rapporteringspliktige kan 
legge til grunn kundetiltak utført av bestemt angitte foretak, jf. hvitvaskingsloven §§ 22.  
 
Rapporteringspliktige kan etter skriftlig avtale legge til grunn kundetiltak utført av bl.a. 
banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Dersom tredjeparten 
er hjemmehørende i utlandet, må tredjeparten være underlagt regler om kundetiltak, 
oppbevaring og tilsyn som svarer til reglene i hvitvaskingsloven. Den rapporteringspliktige har 
fortsatt plikt til å registrere og lagre opplysninger og dokumenter og har ansvar for at 
kundetiltak gjennomføres etter hvitvaskingsloven. Kundetiltak skal både gjennomføres før 
etablering av kundeforhold og løpende.  
 
Adgangen til å legge til grunn kundetiltak utført av en tredjepart medfører ikke unntak fra den 
rapporteringspliktiges plikt til å registrere og lagre opplysninger og dokumenter etter § 30 
eller ansvar for at kundetiltak gjennomføres i samsvar med hvitvaskingsloven. 
Rapporteringspliktige skal i avtalen forsikre seg om at tredjeparten overholder tilsvarende 
krav som følger av loven her.  
 
Rapporteringspliktige skal umiddelbart innhente opplysninger tredjeparten har innhentet i 
samsvar med §§ 12 til 14, og i avtalen forsikre seg om at tredjeparten uten opphold utleverer 
opplysninger og kopier av dokumenter brukt for å identifisere og bekrefte kundens, reelle 
rettighetshaveres og andres identitet. Utlevering av opplysninger og dokumenter fra en 
tredjepart i samsvar med denne paragrafen medfører ikke brudd på lovbestemt taushetsplikt 
når kunden informeres om at opplysningene og dokumentene utleveres. 
Rapporteringspliktige kan uansett ikke legge til grunn kundetiltak utført av tredjeparter i 
høyrisikoland. 
 
Utkontraktering av kundetiltak 
Avtale om utkontraktering skal være skriftlig. Den rapporteringspliktige skal sikre seg at 
oppdragstakeren har den nødvendige evne og kapasitet til å påta seg oppdraget. Den 
rapporteringspliktige skal løpende kontrollere at oppdragstakeren gjennomfører den 
utkontrakterte oppgaven i samsvar med den rapporteringspliktiges rutiner etter § 8 og for 
øvrig i samsvar med bestemmelser i eller i medhold av loven her. Den rapporteringspliktige 
skal på bakgrunn av kontrollen løpende vurdere forsvarligheten av utkontrakteringen. Den 
rapporteringspliktige skal sikre at utkontrakteringen ikke medfører at tilsynsmyndighetens 
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muligheter for å føre tilsyn forringes eller vanskeliggjøres. Utkontraktering medfører ikke 
unntak fra den rapporteringspliktiges ansvar for overholdelse av hvitvaskingsloven. 
 

2.2.3 Skatteforvaltningsforskriften 

Det følger av skatteforvaltningsforskriften § 7-3-6 at plikten til å undersøke om kontohaver og 
reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemmehørende eller amerikanske statsborgere 
gjelder for «innskuddsinstitusjoner», «forvaringsinstitusjoner», «spesifiserte 
forsikringsforetak» og «investeringsenheter». Disse opplysningspliktige skal årlig rapportere 
inn opplysninger om utenlandske kontohaveres og reelle rettighetshaveres finansielle 
formue, slik at Skatteetaten kan utveksle opplysningene til skattemyndighetene i deres 
hjemland iht. internasjonale avtaler. 
 
Definisjonen av forvaringsinstitusjoner omfatter enheter som oppbevarer eller forvalter 
finansielle produkter for andres regning. Dette gjelder likevel ikke når mindre enn 20 prosent 
av enhetens inntekter skriver seg fra oppbevaring og forvaltning av finansielle aktiva og 
relaterte finansielle tjenester de tre siste regnskapsår eller den periode enheten har eksistert 
om det er kortere. Verdipapirkonto i verdipapirregister (jf. verdipapirregisterloven § 1-3) som 
føres av ekstern registerfører (jf. verdipapirregisterloven § 6-5 annet ledd), anses for å være 
oppbevart eller forvaltet av registerfører, og ikke av verdipapirregisteret.1 
 
Definisjonen av «investeringsenheter» er todelt og omfatter både foretak som driver 
formuesforvaltning på vegne av andre, og forvaltede innretninger. I 
skatteforvaltningsforskriften er investeringsenheter definert slik: 

1. enheter som har 50 prosent eller mer av sin bruttoinntekt de tre siste regnskapsår 
forut for året vurderingen gjøres fra én eller flere av følgende aktiviteter eller 
operasjoner, utøvet i forretningsvirksomhet for eller på vegne av en kunde 

i. omsetning av pengemarkedsinstrumenter (sjekker, veksler, banksertifikater, 
derivater osv.), utenlandsk valuta, børs-, rente- og indeksinstrumenter, 
omsettelige verdipapirer eller råvareterminkontrakter 

ii. individuell og kollektiv porteføljeforvaltning eller 
iii. annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av midler eller 

penger på vegne av andre personer 
2. enheter som har inntekter som hovedsakelig kan henføres til investering, 

reinvestering eller omsetning av finansielle produkter, og som styres, forvaltes eller på 
annen måte ledes av enhet som oppfyller vilkårene [for å anses som finansiell 
institusjon]. 

 
Kontofører investor anses å oppbevare eller forvalte finansielle produkter på verdipapirkonti 
verdipapirregisteret, og vil dermed oppfylle kriteriene for forvaringsinstitusjon, og dermed 
være opplysningspliktig etter CRS/FATCA-reglene. Forvaltningsselskap for verdipapirfond, og 
verdipapirfondene selv, vil oppfylle kriteriene for investeringsenheter som henholdsvis driver 

                                                      
1 Denne forskriftsregelen har sin bakgrunn i Memorandum of Understanding inngått mellom Norge og USA som 
en del av FATCA-avtalen, og i avsnitt 64 i kommentarene til Common Reporting Standard del VIII. 
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formuesforvaltning på vegne av andre og som en enhet som har inntekter som hovedsakelig 
kan henføres til investering og som forvaltes av en annen finansiell institusjon.  
 
Reglene innebærer at kontofører investor er opplysningspliktig om kontohaveres VPS-konti, 
men også at forvaltningsselskap er opplysningspliktig for verdipapirfondsandeler registrert i 
VPS Registeret. Opplysningspliktige skal bl.a. undersøke hvor deres kontohavere og reelle 
rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende/amerikansk statsborgerskap, samt 
innhente utenlandsk identifikasjonsnummer. 
 
Opplysningene skal som nevnt over rapporteres årlig til Skatteetaten. Det gjelder enkelte 
unntak fra opplysningsplikten, herunder for forvalterkonti og enkeltkonti som eies av en 
annen finansiell institusjon. Opplysningspliktige skal oppbevare dokumentasjon som viser 
hvordan en konto er gjennomgått i minst fem år etter utløpet av rapporteringsåret, jf. § 7-3-
14.  
 
For å unngå dobbeltrapportering kan forvaltningsselskapet og kontofører investor avtale seg 
imellom hvem som rapporterer til Skatteetaten. I praksis er det kontofører investor som alltid 
må stå for rapporteringen siden det er de som har den tetteste kundekontakten med 
kontohaver. Forvaltningsselskapet plikter å dokumentere andelseiernes og reelle 
rettighetshaveres skattemessig bosted/hjemmehørende/amerikansk statsborgerskap 
uavhengig av om rapporteringen faktisk foretas av kontofører investor.  
 

2.2.4 Sanksjonslovgivning 

Lov av 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av 
avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller 
rørsler (sanksjonslova) gir Kongen adgang til å treffe nødvendige tiltak for at Norge kan slutte 
seg til internasjonale ikke-militære tiltak som avgrenser økonomisk eller annen samhandel 
med tredjestater eller bevegelser. I tillegg gjelder lov 7. juni 1968 nr. 4 om gjennomføring av 
bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd som gir Kongen fullmakt til å treffe 
de bestemmelser som er nødvendige for gjennomføring av bindende vedtak av FNs 
sikkerhetsråd. 
 
Det er gitt en rekke forskrifter som gir bl.a. norske borgere og foretak plikt til å fryse 
formuesgoder eller på annen måte begrense samhandel med personer og virksomheter. Disse 
forskriftene gjennomfører sanksjoner fastsatt av FN og EU. Euronext VPS og kontoførerne 
plikter å etterleve disse sanksjonene, og melde ifra til Utenriksdepartementet om midler 
fryses.  
 
I tillegg har amerikanske myndigheter the Office of Foreign Assets Control (OFAC) som 
administrerer økonomiske sanksjoner og handelssanksjoner basert på amerikansk 
utenrikspolitikk og nasjonale sikkerhetsmål. Euronext VPS har vedtatt at vi skal følge OFAC-
sanksjonene. 
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2.3  Euronext VPS’ vurderinger og forslag til endringer i Regelverk og 
Standardvilkår 

2.3.1 Innledning 

Den nye hvitvaskingsloven som er omtalt foran under punkt 2.2.2 medfører behov for enkelte 
endringer i reguleringen av ansvaret for etterlevelse av hvitvaskingsloven, i og med at det nå 
er kontofører som er rapporteringspliktig og ikke verdipapirregisteret. Dette medfører også 
enkelte utfordringer for kontoførere som er tatt opp med Euronext VPS, som omtalt under 
kapittel 2 om bakgrunn ovenfor.  

2.3.2 Forslag til endringer i Regelverk og Standardvilkår på bakgrunn av hvitvaskingsloven 

 
Kontofører og ikke Euronext VPS er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven 
Det er redegjort for ovenfor under pkt. 2.2.2 at kontofører utsteder er rapporteringspliktig for 
utsteder, kontofører investor for kontohaver, samt at kontofører utsteder av fond er 
rapporteringspliktig for andelseiere som har sine fondsandeler på enkeltkonto og ikke 
forvalterkonto. Dette er en endring fra hvitvaskingsloven av 2009 som la rapporteringsplikten 
på verdipapirsentralen (da verdipapirregisteret).  
 
Gjeldende Regelverk og Standardvilkår er ikke oppdatert etter lovendringen, slik at det 
fremstår som om forpliktelsene etter hvitvaskingsloven fremdeles påligger 
verdipapirregisteret, og ikke kontofører. Dette er imidlertid foreslått endret i nytt Regelverk 
som skal gjelde under CSDR, der det i stedet fremgår at kontofører skal overholde de 
forpliktelser som hvitvaskingsloven eller tilsvarende utenlandske regler pålegger i kraft av den 
virksomhet de utøver som er grunnlag for å holde en kontoførerautorisasjon. I gjeldende 
Regelverk og Standardvilkår er tilsvarende utenlandske regler angitt med en referanse til 
direktiv 2005/60/EF mens det i nytt Regelverk er foreslått å endre dette til Europaparlaments 
og Rådsdirektiv (EU) 2015/849. 
 
Euronext VPS foreslår at ordlyden i gjeldende Regelverk og Standardvilkår endres i samsvar 
med forslaget til nytt Regelverk. Henvisningen i nytt Regelverk er til EUs 4. 
hvitvaskingsdirektiv. EUs 5. og 6. hvitvaskingsdirektiv er allerede vedtatt. I og med at dette er 
et område hvor rettsutviklingen skjer raskt, foreslår Euronext VPS at henvisningen gjøres 
nøytral ved at den i stedet viser til det enhver tid gjeldende hvitvaskingsregelverk som er 
inntatt i EØS-avtalen. 
 
Det vises til forslag til pkt. 3.2.2.1 i Regelverket og pkt. 4.4.1 i Standardvilkårene, samt til pkt. 
2.5.7 i nytt Regelverk. 
 
Utkontraktering til kontofører som ikke er rapporteringspliktig 
I forslaget til nytt Regelverk ble det foreslått inntatt en regel om at kontofører som ikke er 
rapporteringspliktig skal utføre de plikter som påhviler en verdipapirsentral etter 
hvitvaskingsloven. Verdipapirsentralen er rapporteringspliktig når kontofører ikke selv er 
underlagt hvitvaskingsloven eller tilsvarende utenlandske regler som rapporteringspliktig. 
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Euronext VPS benytter ikke kontoførere til å gjennomføre kundetiltak på utstedere og 
kontohavere på sine vegne. Denne bestemmelsen foreslås ikke videreført. 
 
Gjennomføring av kundetiltak ved konto-til-konto overførsel av fondsandeler 
Det fremgår ovenfor under kap. 2.2.2 at både kontofører investor og forvaltningsselskapet for 
verdipapirfond er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven for kontohaver som har 
fondsandeler på enkeltkonto. Dette innebærer at både kontofører investor og kontofører 
utsteder av fond har plikt til å registrere og lagre opplysninger og dokumenter og har ansvar 
for at kundetiltak gjennomføres etter hvitvaskingsloven. Kundetiltak skal både gjennomføres 
før etablering av kundeforhold og løpende under kundeforholdet.  
 
Forvaltningsselskapet kan gjennom tegningsprosessen sikre at de nødvendige opplysninger og 
dokumenter innhentes fra andelseier før fondsandelene tildeles. 
 
Det er imidlertid en utfordring for forvaltningsselskapene at andre kan flytte fondsandeler 
som er tildelt en andelseier til en VPS-konto som tilhører en annen kontohaver. I de tilfeller 
fondsandeler flyttes til en VPS-konto tilhørende en kontohaver som ikke allerede har et 
kundeforhold til forvaltningsselskapet, vil overførselen kunne medføre at 
forvaltningsselskapet etablere et kundeforhold med den nye andelseieren før 
forvaltningsselskapet har gjennomført kundetiltak i samsvar med hvitvaskingsloven. Det vil 
normalt være kontofører investor for kontoen som gjennomfører slike konto-til-konto 
transaksjoner. 
 
Euronext VPS foreslår derfor at den som skal gjennomføre en konto-til-konto transaksjon med 
fondsandeler pålegges å ta kontakt med forvaltningsselskapet, sende over nødvendige 
opplysninger og dokumentasjon for at forvaltningsselskapet skal kunne gjennomføre 
kundetiltak, og be om forvaltningsselskapets godkjennelse for at overførselen kan 
gjennomføres. Den som skal gjennomføre overførselen må be om samtykke fra mottaker til å 
kunne utlevere de nødvendige opplysningene og dokumentene.  
 
Hvilke opplysninger og dokumentasjon den som foretar overførselen skal sende til 
forvaltningsselskapet blir for detaljert å innta i Regelverk og Standardvilkår, og foreslås derfor 
inntatt i Brukerdokumentasjon. Det samme gjelder hvordan opplysningene skal sendes til 
forvaltningsselskapet, men opplysningene kan for eksempel sendes via kontaktskjema eller 
kryptert e-post. Forslag til endringer i Brukerdokumentasjon som spesifiserer hvilke 
opplysninger og dokumenter som skal oversendes er omtalt nedenfor under kapittel 3. 
 
Det vises til forslag til pkt. 3.2.2.2 i Regelverket og pkt. 4.4.2 i Standardvilkårene, samt til pkt. 
2.5.7 i nytt Regelverk. 
 
Definisjon av hvitvaskingsloven  
Hvitvaskingsloven er i vedlegg 1 pkt. 15 til gjeldende Regelverk og i vedlegg 1 pkt. 20 til 
gjeldende Standardvilkår definert som Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. 
av 6. mars 2009 nr. 11. 
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Disse henvisningene må oppdateres slik at de viser til den nye hvitvaskingsloven, Lov om tiltak 
mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 2018 nr. 23.  
 
Det vises til forslag til definisjon av «Hvitvaskingsloven» i vedlegg 1 til Regelverket og 
Standardvilkårene.  
 

2.3.3 Forslag til endringer i Regelverk og Standardvilkår på bakgrunn av 
skatteforvaltningsforskriften 

Det er redegjort for ovenfor under 2.2.3 at både kontofører investor og forvaltningsselskap 
skal undersøke hvor kontohaver og reell rettighetshaver er skattemessig 
bosatt/hjemmehørende/amerikansk statsborger. Opplysningspliktige skal årlig rapportere inn 
opplysninger om kontohaveres og reelle rettighetshaveres finansielle formue, slik at 
Skatteetaten kan utveksle opplysningene til skattemyndighetene i deres hjemland. 
Opplysningsplikten gjelder ikke forvalterkonti og enkeltkonti som eies av en annen 
finansinstitusjon. 
 
Etter avklaring fra Skatteetaten skal CRS/FATCA-opplysningene i praksis bare rapporteres av 
kontofører investor eller forvaltningsselskapet, og i praksis blir dette kontofører investor. 
 
Ved opprettelse av en ny konto, skal opplysningspliktige ikke etablere kontoforholdet for 
kontohaver dersom egenerklæring ikke kan innhentes. Dette innebærer at 
forvaltningsselskapet skal innhente egenerklæring om skattemessig 
bosted/hjemmehørende/amerikansk statsborgerskap fra kontohaver før kundeforholdet 
etableres.  
 
Euronext VPS foreslår derfor at, på samme måte som kundetiltak etter hvitvaskingsloven 
omtalt ovenfor under 2.2.3, så er det den som skal gjennomføre en konto-til-konto overførsel 
med fondsandeler, som plikter å ta kontakt med forvaltningsselskapet, sende over 
nødvendige opplysninger og dokumentasjon for at forvaltningsselskapet skal kunne 
gjennomføre undersøkelsesplikten etter skatteforvaltningsforskriften, og be om 
forvaltningsselskapets bekreftelse på at overførselen kan gjennomføres.  
Dette foreslås å komme til uttrykk ved at den som foretar overføring av fondsandeler skal gi 
forvaltningsselskapet de kundeopplysninger og kopier av dokumenter som 
forvaltningsselskapet plikter å innhente også etter annen relevant lovgivning enn 
hvitvaskingsloven.  Den som skal gjennomføre overførselen må be om samtykke fra mottaker 
til å kunne utlevere de nødvendige opplysningene og dokumentene.  
 
Det vises til forslag til pkt. 3.2.2.3 i Regelverket og til pkt. 4.4.3 i Standardvilkårene, samt til 
pkt. 2.5.7 i nytt Regelverk. 
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2.3.4 Forslag til endringer i Regelverk og Standardvilkår på bakgrunn av 
sanksjonslovgivning 

Sanksjonslova og lov om gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners 
Sikkerhetsråd som pålegger bl.a. Euronext VPS, kontoførere og andre norske foretak å 
avgrense økonomisk og annen samhandel med personer underlagt internasjonale sanksjoner 
er omtalt ovenfor under 2.2.4. Forholdet mellom Euronext VPS og kontoførerne ved 
gjennomføring av slike sanksjoner er i dag ikke regulert i Regelverk eller Standardvilkår.   
 
Euronext VPS foretar regelmessige oppslag med kontohaverne mot EUs og FNs 
sanksjonslister. Dersom oppslaget gir mulige treff på kontohavere som kan være underlagt 
sanksjoner, tar Euronext VPS kontakt med kontofører for den aktuelle kontoen og ber 
kontofører undersøke forholdet nærmere. Euronext VPS vil utvide oppslaget til også å gjelde 
for utstedere og oppslag mot den amerikanske OFAC-listen. 
 
Det foreslås at det inntas i Regelverket at Euronext VPS skal foreta slikt oppslag, og at dersom 
Euronext VPS eller kontofører blir kjent med at utsteder eller kontohaver kan være underlagt 
internasjonale sanksjoner, skal de informere hverandre. Kontofører skal sørge for å iverksette 
tiltak for å avdekke om utsteder eller kontohaver er underlagt slike sanksjoner, og 
gjennomføre påkrevde tiltak.  
 
Det vises til forslag til pkt. 3.2.2.4 i Regelverket og til pkt. 4.4.4 i Standardvilkårene. 
 

3.4  Personvern 

Ved konto-til-konto overførsel av fondsandeler skal den som foretar overføringen utlevere 
opplysninger til forvaltningsselskapet. Disse opplysningene kan også dekke andre 
opplysninger enn de som er nødvendige for å etterleve hvitvaskingsloven og 
skatteforvaltningsforskriften. Dette vil f.eks. kunne gjelde utlevering av kontaktopplysninger 
som er nødvendige for å oppfylle avtalen som skal inngås mellom forvaltningsselskapet og 
mottaker av andelene. Den som foretar overførsel av fondsandelene og forvaltningsselskapet 
har selvstendige behandlingsgrunnlag. Partene er ansvarlige for at overføringen skjer i 
henhold til krav som følger av personvernregelverket, herunder krav til samtykke og at 
overføringen oppfyller krav til sikkerhet.  
 
De amerikanske sanksjonene som administreres av OFAC er ikke gjort til norsk rett, noe som 
innebærer at Euronext VPS og kontoførerne ikke er underlagt en rettslig forpliktelse til å gjøre 
oppslag i OFAC-listene. Euronext VPS har imidlertid vedtatt å skulle følge disse sanksjonene. 
Euronext VPS vurderer det slik at vi har berettigede interesser i å behandle opplysninger om 
hvem som er underlagt slike sanksjoner som går foran de registrertes interesser og dermed 
behandlingsgrunnlag etter GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.  
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3. Prosess 
Det følger av gjeldende VPS’ Regelverk for registrering av finansielle instrumenter og 
gjeldende Standardvilkår for Registerførere for VPS at ved endringer skal Euronext VPS varsle 
interesseorganisasjonene som representerer en ikke ubetydelig del av kontoførerne.  
 
Euronext VPS varsler med dette organisasjonene Finans Norge, Verdipapirforetakenes 
Forbund og Verdipapirfondenes forening. I tillegg legges forslaget til nye VPS’ Regelverk ut på 
VPS’ kundesider og kontaktperson for hver enkelt kontofører blir varslet om forslaget.  
 
Ved endringer i Regelverket skal det være minimum tre ukers høringsperiode. De endringene 
som er foreslått her er på et relativt begrenset område og Euronext VPS legger derfor opp til 
tre ukers høringsfrist. Det bes derfor om høringsinstansenes eventuelle merknader innen 19. 
mai 2021.  
 
Som kjent sendte VPS 22. mars 2019 ut på høring forslag til nytt VPS’ Regelverk for 
Registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester. Dette Regelverket vil ikke tre i kraft 
før Euronext VPS’ har fått ny konsesjon som verdipapirsentral. De endringene som blir fastsatt 
på bakgrunn av høringen i høringsbrevet her vil bli satt i kraft før det nye Regelverket. Ved 
fastsettelsen av nytt VPS’ Regelverk for Registreringsvirksomheten og tilknyttede 
tilleggstjenester vil de endelige reglene som blir fastsatt etter denne høringen bli videreført. 
 
 
Merknader kan gis pr e-post til: mms@vps.no. (Marius Meisdalen Sagen). 
 
 

Med vennlig hilsen 
Verdipapirsentralen ASA 
 
 
 
Jorunn B. Øystese 
Juridisk direktør 
 
Kopi: Finanstilsynet 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jbo@vps.no
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I VPS’ Regelverk for registrering av finansielle instrumenter gjøres 
følgende endringer: 
 
Punkt 3.2.2 skal lyde: 
 
3.2.2 Tiltak mot hvitvasking, identitetskontroll, m.m. 
3.2.2.1 Registerfører skal overholde de forpliktelser som Hvitvaskingsloven eller tilsvarende 
utenlandske regler, jf. det til enhver tid gjeldende hvitvaskingsregelverk som er inntatt i EØS-avtalen, 
pålegger vedkommende i kraft av den virksomhet registerfører utøver som er grunnlag for å holde en 
Registerførerautorisasjon.  
 
3.2.2.2 Den som foretar overføring av fondsandeler skal gi forvaltningsselskapet de kundeopplysninger 
og kopier av dokumenter som forvaltningsselskapet plikter å innhente etter hvitvaskingsloven og 
annen relevant lovgivning. Hvilke opplysninger og hvordan de skal gis er nærmere angitt i Brukerdok. 
Fondsandelene kan ikke overføres før forvaltningsselskapet har godkjent overføringen. Før 
opplysningene deles med forvaltningsselskapet, skal den som foretar overføringen innhente samtykke 
fra mottaker av andelene til å dele kundeopplysningene med forvaltningsselskapet.  
 
3.2.2.3 VPS skal løpende gjøre oppslag i internasjonale sanksjonslister publisert av EU, FN og USA for å 
undersøke om Utstedere og Kontohavere er underlagt sanksjoner. Dersom VPS eller Registerfører blir 
kjent med at Utsteder eller Kontohaver kan være underlagt internasjonale sanksjoner, skal de 
informere hverandre som omtalt i Brukerdok. Registerfører skal sørge for å iverksette tiltak for å 
avdekke om Utsteder eller Kontohaver er underlagt slike sanksjoner, og gjennomføre påkrevde tiltak.  
 
 
Vedlegg 1 punkt 15 skal lyde:  
 
15. Hvitvaskingsloven Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 

2018 nr. 23. 
 
 



 

14 
 

I VPS’ Standardvilkår for Registerførere for VPS gjøres følgende 
endringer: 

Del A punkt 4.4 skal lyde:  

 

4.4 Tiltak mot hvitvasking, identitetskontroll, m.m. 
 
4.4.1 Registerfører skal overholde de forpliktelser som Hvitvaskingsloven eller tilsvarende utenlandske 
regler, jf. det til enhver tid gjeldende hvitvaskingsregelverk som er inntatt i EØS-avtalen, pålegger 
vedkommende i kraft av den virksomhet registerfører utøver som er grunnlag for å holde en 
Registerførerautorisasjon.  
 
4.4.2 Den som foretar overføring av fondsandeler skal gi forvaltningsselskapet de kundeopplysninger 
og kopier av dokumenter som forvaltningsselskapet plikter å innhente etter hvitvaskingsloven og 
annen relevant lovgivning. Hvilke opplysninger og hvordan de skal gis er nærmere angitt i Brukerdok. 
Fondsandelene kan ikke overføres før forvaltningsselskapet har godkjent overføringen. Før 
opplysningene deles med forvaltningsselskapet, skal den som foretar overføringen innhente samtykke 
fra mottaker av andelene til å dele kundeopplysningene med forvaltningsselskapet.  
 
4.4.3 VPS skal løpende gjøre oppslag i internasjonale sanksjonslister publisert av EU, FN og USA for å 
undersøke om Utstedere og Kontohavere er underlagt sanksjoner. Dersom VPS eller Kontofører blir 
kjent med at Utsteder eller Kontohaver kan være underlagt internasjonale sanksjoner, skal de 
informere hverandre som omtalt i Brukerdok. Registerfører skal sørge for å iverksette tiltak for å 
avdekke om Utsteder eller Kontohaver er underlagt slike sanksjoner, og gjennomføre påkrevde tiltak.  
 
 
 
Vedlegg 1 punkt 20 skal lyde: 
 
20. Hvitvaskingsloven Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 

2018 nr. 23. 
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I VPS’ Regelverk for Registreringsvirksomheten  
og tilknyttede tilleggstjenester gjøres følgende endringer: 
 
Punkt 2.5.7 skal lyde: 
 
2.5.7 Tiltak mot hvitvasking, identitetskontroll, m.m. 
Kontofører skal overholde de forpliktelser som hvitvaskingsloven eller tilsvarende utenlandske regler, 
jf. det til enhver tid gjeldende hvitvaskingsregelverk som er inntatt i EØS-avtalen, pålegger 
vedkommende i kraft av den virksomhet kontofører utøver som er grunnlag for å holde en 
Kontoførerautorisasjon.  
 
Den som foretar overføring av fondsandeler skal gi forvaltningsselskapet de kundeopplysninger og 
kopier av dokumenter som forvaltningsselskapet plikter å innhente etter hvitvaskingsloven og annen 
relevant lovgivning. Hvilke opplysninger og hvordan de skal gis er nærmere angitt i Brukerdok. 
Fondsandelene kan ikke overføres før forvaltningsselskapet har godkjent overføringen. Før 
opplysningene deles med forvaltningsselskapet, skal den som foretar overføringen innhente samtykke 
fra mottaker av andelene til å dele kundeopplysningene med forvaltningsselskapet.  
 
VPS skal løpende gjøre oppslag i internasjonale sanksjonslister publisert av EU, FN og USA for å 
undersøke om Utstedere og Kontohavere er underlagt sanksjoner. Dersom VPS eller Kontofører blir 
kjent med at Utsteder eller Kontohaver kan være underlagt internasjonale sanksjoner, skal de 
informere hverandre som omtalt i Brukerdok. Kontofører skal sørge for å iverksette tiltak for å avdekke 
om Utsteder eller Kontohaver er underlagt slike sanksjoner, og gjennomføre påkrevde tiltak. 
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VPS Brukerhåndbok – utkast til opplysninger som skal gis 
forvaltningsselskapet 

 

Vedlegg 1 – Opplysninger som skal gis til forvaltningsselskapet ved overføring av 
fondsandeler 

 

Den som foretar overføring av fondsandeler skal gi forvaltningsselskapet de 

kundeopplysninger og kopier av dokumenter som er listet opp her. Dette er 

opplysninger og dokumentasjon forvaltningsselskapet er pålagt å innhente etter 

hvitvaskingsloven og skatteforvaltningsloven med forskrift. Alle begreper skal forstås i 

samsvar med hvitvaskingsloven og skatteforvaltningsloven. 

 

Overføring av fondsandeler til fysisk person 

Ved overføring av fondandeler til kontohaver som er fysisk person, skal den som foretar 

overføringen gi følgende opplysninger og kopier av dokumenter til 

forvaltningsselskapet: 

 

1. Kundeopplysninger     
a. Navn 
b. Adresse 
c. Fødselsnummer eller D-nummer 
d. E-post 
e. Telefonnummer 
f. VPS-kontonummer 
g. Bankkontonummer 
h. Legitimasjon 

i. BankID-referanse eller kopi av gyldig legitimasjon samt ytterligere dokumentasjon som 
bekrefter kundens identitet der kunden ikke har møtt personlig ved etablering av konto 

i. Internasjonal skatterapportering (CRS/FATCA): 
i. Hvilke(t) land er kontohaver skattemessig bosatt 

ii. Om kontohaver er amerikansk statsborger 
iii. Utenlandske(e) identifikasjonsnummer 
iv. Fødselsdato 
v. Kopi av egenerklæring og annen relevant dokumentasjon for skattemessig bosted eller 

amerikansk statsborgerskap. 
 

2. Opplysninger om identiteten til personer som eventuelt handler på vegne av kunden eller er gitt 
disposisjonsrett over en konto eller et depot, samt gyldig legitimasjon og skriftlig dokumentasjon som 
bekrefter retten til å handle på vegne av kunden.  
 

3. Opplysninger om midlenes opprinnelse og formål med investeringen. 
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4. Opplysninger om kontohaver, reell rettighetshaver eller personer som kan handle på vegne av 
kontohaver, et nært familiemedlem eller kjent medarbeider er politisk eksponert(e) person(er) (PEP), 
samt hvilke(n) stilling/verv. 

 
5. Opplysninger om reelle rettighetshavere dersom kundeforholdet er etablert til fordel for en annen 

person, eller kontohaver opptrer på vegne av en annen person. 

 

Overføring av fondsandeler til juridisk person  

Ved overføring av fondandeler til kontohaver som er juridisk person, skal den som 

foretar overføringen gi følgende opplysninger og kopier av dokumenter om kontohaver 

og reelle rettighetshavere til forvaltningsselskapet: 

 
Opplysninger om kontohaver 
2. Kundeopplysninger 

a. Foretaksnavn 
b. Adresse 
c. Organisasjonsnummer 
d. E-post 
e. Telefonnummer 
f. Kontaktperson 
g. VPS-kontonummer 
h. Bankkontonummer 
i. Organisasjonsform 
j. Opplysninger om den/de som handler på vegne av foretaket, inkludert personer som har 

disposisjonsrett over en konto eller et depot: 
i. Navn 

ii. Fødselsnummer eller D-nummer 
iii. Adresse 
iv. Land 
v. Politisk eksponert person 

3. Legitimasjon: 
a. Firmaattest ikke eldre enn 3 måneder 
b. Fullmakt som viser at autorisert person kan opptre på vegne av juridisk person, med 

mindre dette fremgår av firmaattesten 
c. BankID-referanse eller kopi av gyldig legitimasjon for fysisk person som handler på vegne 

av kontohaver, samt ytterligere dokumentasjon som bekrefter kontohavers identitet der 
kontohaver ikke har møtt personlig for autorisert person ved etablering av konto 

4. Internasjonal skatterapportering (CRS/FATCA): 
a. Hvilke(t) land er kontohaver skattemessig hjemmehørende 
b. Utenlandsk(e) identifikasjonsnummer 
c. Kontohavers status etter CRS og FATCA-reglene 
d. Merkekode for juridisk person (CRS101-CRS103, FATCA102 og FATCA104) 
e. Kopi av egenerklæring og annen relevant dokumentasjon for skattemessig 

hjemmehørende og kontohavers status 
 
5. Opplysninger om midlenes opprinnelse og formål med investeringen. 

 
 



 

18 
 

Opplysninger om reell(e) rettighetshaver(e) 

1. Følgende opplysninger om reelle rettighetshavere identifisert etter hvitvaskingsloven: 
a. Navn 
b. Adresse 
c. Fødselsdato 
d. Statsborgerskap 
e. Opplysninger om kontohaver, et nært familiemedlem eller kjent medarbeider er politisk 

eksponert(e) person(er) (PEP), samt hvilke(n) stilling/verv 
f. Dersom reelle rettighetshavere skal rapporteres på grunn av kontohavers status etter 

CRS/FATCA-reglene: 
i. Hvilke(t) land er reell(e) rettighetshaver(e) skattemessig bosatt 

ii. Om reell(e) rettighetshaver(e) er amerikansk(e) statsborger(e) 
iii. Utenlandsk(e) identifikasjonsnummer 
iv. Fødselsdato 
v. Merkekode for reelle rettighetshavere dersom tilgjengelig (CRS801-813) 

vi. Kopi av egenerklæring og annen relevant dokumentasjon for skattemessig bosted 
eller amerikansk statsborgerskap 

 


