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Avtale om 
Aksjesparekonto 

 
Tilbyder av aksjesparekonto: Pareto Asset Management AS 

Organisasjonsnummer: 977 287 677 
 

Kontohaver: 
 

Navn:  

Fødselsnummer:  

Adresse:  

Postnummer/-sted:  

Telefon:  

E-post:  

Kontonummer for belastning/utbetaling:  
 

Generelt om aksjesparekonto 
Avtale om aksjesparekonto (ASK) skal inngås skriftlig. Avtalen skal angi hvilke midler som kan inngå på 
kontoen. Den skal regulere føring og avvikling av kontoen og tilleggstjenester Pareto Asset 
Management AS (PAM) skal yte. Avtalen skal også fastsette eventuelle gebyrer for kontoføringen, 
samt dekning av kostnader i forbindelse med flytting eller avvikling av konto.  
 
Ordningen gjelder fra 1. september 2017. For inntektsåret 2017 kan Kontohaver overføre verdipapirer 
i fondsutvalget til aksjesparekontoen uten beskatning. Ved overføring til aksjesparekontoen skal 
inngangsverdien videreføres med kontinuitet.  
 
Overføring av eksisterende aksjefond til aksjesparekonto 
Kontohaver gir PAM fullmakt til å overføre samtlige aksjefond hos PAM til aksjesparekontoen. 

 
Mellom Kontohaver og PAM er det inngått følgende avtale om aksjesparekonto (ASK).  
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1. Generelt 
Elektronisk kommunikasjon 
Kontohaver samtykker til at opplysninger som rettes til Kontohaver personlig kan gis pr. e-post fra det 
tidspunkt Kontohaver har oppgitt sin e-postadresse, samt at all informasjon som følger av 
verdipapirfondloven med tilhørende forskrift, og annet relevant regelverk kan kommuniseres til 
Kontohaver gjennom internettsiden www.paretoam.com. 
 
Generell informasjon 
Etter angrerettloven kan forbrukere ha angrerett for avtaler om finansielle tjenester som er inngått 
ved fjernsalg eller utenfor fast forretningssted. Ved fjernsalg er det ikke angrerett for tjenester der 
prisen avhenger av svingninger på finansmarkedet som tjenesteyter ikke har innflytelse på og som kan 
forekomme i angreperioden, dette inkluderer finansielle instrumenter som verdipapirfondsandeler. De 
opplysninger som følger av angrerettloven er tilgjengelig på www.paretoam.com/kundeinformasjon. 
 
Personopplysninger 
Kontohaver samtykker til at PAM oppbevarer og behandler personopplysninger i henhold til lov om 
behandling av personopplysninger av 14. april 2000. 
 
Kontohaver samtykker videre til at PAM kan benytte opplysningene i forbindelse med elektronisk 
informasjon og markedsføring av PAM sine produkter og tjenester. 
 
PAM forplikter seg til å behandle personopplysningene i henhold til den enhver tid gjeldende 
personvernlovgivning.  
 
Personopplysninger kan bli utlevert til verdipapirregister, partnerbanker og andre samarbeidspartnere, 
i den grad dette er nødvendig for tjenesten som ytes. I tillegg vil PAM utlevere personopplysninger der 
dette er påkrevd i medhold av lov eller forskrift.  
 

 
2. Generelt om aksjesparekonto 
Avtalen gjelder opprettelse av aksjesparekonto, føring av kontoen og oppbevaring av finansielle 
instrumenter og kontanter på kontoen.  
 
Fondsutvalget for aksjeparekontoen vil omfatte PAMs egne aksjefond, samt en rekke eksterne 
aksjefond (fond tilbudt av andre forvaltningsselskaper). På 
paretoam.com/tjenester/aksjesparekonto/nokkelinformasjon-ask vil det til enhver tid være en 
oppdatert oversikt over hvilke fond som er tilgjengelig for aksjesparekonto gjennom PAM - 
fondsutvalget.   
 
Midler på aksjesparekontoen kan bare benyttes til å investere i andeler i aksjefond hjemmehørende i 
land innenfor EØS. Med aksjefond menes verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel ved 
inntektsårets begynnelse, jf. skatteloven § 10-20 (3). 
 
Dersom et fond ikke lenger er å anse som et aksjefond i henhold til skatteloven, vil ikke Kontohaver 
lenger kunne benytte aksjesparekontoen til å investere i nye andeler i fondet. Spareavtaler vil derfor 

Porteføljerapportering 
Vi benytter oss av porteføljetjenesten MIN SIDE. Innloggingsdetaljer sendes direkte til oppgitt e-
postadresse.  
 
Paretos optimale 
Alle kontaktpersoner hos PAM får tilsendt Paretos optimale. Du kan når som helst avregistrere deg fra 
denne utsendelsen. 

http://www.paretoam.com./
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http://www.paretoam.com./
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automatisk bli terminert. Andelene som er tegnet i perioden hvor fondet var å anse som et aksjefond 
forblir på aksjesparekontoen, som aksjefond.  
 
3. Skatt 
Gevinst ved realisasjon av verdipapirer som inngår i aksjesparekontoen er fritatt for skatt, og tap gir 
ikke rett til fradrag.  
 
Ved uttak fra aksjesparekonto anses uttak først å være tilbakebetaling av innskudd. Uttak ut over 
tilbakebetaling av innskudd på kontoen regnes som skattepliktig inntekt. Skattepliktig uttak etter 
fradrag for skjerming skal skattlegges som aksjeinntekt.  

  
Kontohaver gis fradrag for skjerming i fastsatt alminnelig inntekt. Fradraget kan ikke overstige 
kontohaverens skattepliktige uttak fra kontoen tillagt utbytte for det aktuelle år fra verdipapirer knyttet 
til aksjesparekontoen. Dersom skjermingen overstiger skattepliktig uttak og utbytte fra verdipapirer 
knyttet til aksjesparekontoen, kan ubenyttet skjerming fremføres til fradrag i senere års uttak og utbytter. 
Skjermingen beregnes til aksjesparekontoens skjermingsgrunnlag multiplisert med en skjermingsrente.  

 
Skjermingsgrunnlaget settes til kontohavers laveste innskudd på aksjesparekontoen i løpet av 
inntektsåret, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år. Skjermingen tilordnes kontohaver 31. 
desember i inntektsåret.  

 
Overføring av andeler i aksjefond fra kontohaver til aksjesparekonto anses som innskudd på kontoen. 
Innskuddet settes til andelens verdi på overføringstidspunktet. Overføringen skattlegges som 
realisasjon hos kontohaveren. Ved beregningen av gevinst og tap settes vederlaget til andelens verdi 
på overføringstidspunktet. Overføring av andel fra aksjesparekonto til kontohaver anses som uttak fra 
kontoen. Uttaket settes til aksjefondsandelens verdi på overføringstidspunktet.  

 
Ved opphør av aksjesparekonto skattlegges innestående på kontoen fratrukket innskudd på kontoen 
på samme måte som uttak fra kontoen. Er innestående på kontoen lavere enn innskudd på kontoen, 
anses differansen som tap på aksjer.  
 
En aksjesparekonto kan overføres fra en tilbyder til en annen uten beskatning  
 
Øvrig informasjon om skattlegging av aksjesparekonto og kontohaver følger av skatteloven § 10-21.  
 
4. Opprettelse, føring og vedlikehold av aksjesparekonto 
PAM skal opprette og føre aksjesparekontoen og oppbevare innestående finansielle instrumenter og 
kontanter på kontoen.   
 
Kontoen skal angi: 

• Innskudd på kontoen 
• Oversikt over finansielle instrumenter på kontoen 
• Kontantbeholdningen 
• Ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år 
• Beregnet skjermingsfradrag før skattleggingsperioden 
• Kontoens markedsverdi ved årsskiftet 
• Mottatt utbytte 
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Følgende konti skal benyttes for oppbevaring av innestående finansielle instrumenter og kontanter. 
 

Bankkonto-klientkonto: 15038901483 
VPS depotkonto merket ASK: 
 

Opprettes av PAM 

Andelene vil bli oppbevart på VPS depotkonto i kontohavers navn, merket ASK, gitt at fondsandelene 
kan registreres på en depotkonto, andre fondsandeler vil bli oppbevart på eget depot hos PAM.  
En depotkonto har en annen rettslig status enn en ordinær VPS konto. 
 
PAM vil opptre som forvalter (nominee) på vegne av Kontohaver for fondene som inngår på 
aksjesparekontoen. PAM vil opptre som forvalter selv eller via tredjepart.  
 
I henhold til regelverket, påløper det ikke renter på Kontohavers kontantbeholdning på 
aksjesparekontoen. Som følge av at det benyttes en felles klientkonto, gjelder ikke garantiordningen 
for bankenes sikringsfond fullt ut på kontohavernivå.  
 
5. Handel i aksjefond 
For handel i fond forvaltet av PAM, vil ordre utføres i henhold til gjeldene frister som fremgår av de 
respektive fonds prospekt. PAM vil formidle ordre i eksterne fond hver virkedag i henhold til PAMs 
interne rutiner.   
 
Kontohaver gir PAM fullmakt til å gjennomføre fondsbytter som en transaksjon. Fondsbytter kan 
imidlertid medføre at tegning og innløsning ikke får kurs samme dag. Dette innebærer at Kontohaver 
ikke vil være eksponert mot avkastningen i det aktuelle fondet i hele eller deler av oppgjørsperioden.  
 
Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel 

Undertegnede kontohaver/betaler gir herved betalingsmottaker (PAM) fullmakt til – gjennom 
betalingsmottakers bank – å belaste ovennevnte konto eller annen konto kontohaver/betaler ønsker å 
benytte for fremtidige transaksjoner, med opptil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers 
konto. Hver fullmakt gjelder kun for en enkeltstående belastning. Undertegnede betaler gir videre 
betalingsmottaker (PAM) fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg har disposisjonsrett 
til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. En engangsfullmakt er 
gyldig i inntil syv virkedager etter at fullmakten er avgitt. Skal belastning skje frem i tid, er fullmakten 
gyldig i inntil syv virkedager etter den dag belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten. 
Belastning skjer snarest mulig med mindre annet fremgår av ordren. 
 
Dersom tegningsbeløpet er større enn NOK 5 millioner, gir jeg Pareto Asset Management AS 
tilstrekkelig antall engangsfullmakter til å utføre tegningen på vilkår som er beskrevet i denne 
avtalen. 
 
Vilkår for betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel 
Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet 
mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standardvilkår: 
1. Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom 
betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og 
betalingsoppdrag.  
2. Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel fremgår av bankens 
gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt 
konto for påløpte kostnader. 
3. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere 
belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.  
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4. Ved en eventuell tilbakekalling av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med 
betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et 
betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slik tilbakekalling kan imidlertid anses som brudd på avtalen 
mellom betaler og betalingsmottaker. 

5. Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er 
disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning 
ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart.  
6. Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i 
engangsfullmakten, vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert 
oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som 
er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt 
belastningsdag/innleveringsdag.  
7. Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett 
til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven. 
 
6. Kostnader mv. 
Det påløper ingen kostnader for opprettelse, føring og vedlikehold av aksjesparekontoen utover de 
kostnader og gebyrer som følger av de produkter som inngår i aksjesparekontoen. Skattereglene i 
forhold til aksjesparekonto følger av punkt 3. 
 
Det kan forekomme andre kostnader, herunder skatt, ved transaksjoner som ikke er betalt eller pålagt 
av PAM.  
 
Ved flytting av aksjesparekontoen til annen tilbyder i henhold til punkt 7. vil PAM kunne belaste 
Kontohaver med de kostnader som PAM belastes av tredjeparter.  Tilsvarende gjelder ved avvikling av 
aksjesparekontoen. En oppdatert oversikt over slike kostnader er tilgjengelig på 
paretoam.com/tjenester/aksjesparekonto/nokkelinformasjon-ask. 
 
Vederlag fra andre enn verdipapirfondet 
I forbindelse med at Kontohaver også vil kunne ha eksterne fond på aksjesparekontoen, vil PAM tilby 
mottak og formidling av ordre mellom Kontohaver og tilbyder av de eksterne fondene. PAM vil kunne 
motta en godtgjørelse for denne tjenesten. Du vil finne ytterligere informasjon om dette på  
paretoam.com/tjenester/aksjesparekonto/nokkelinformasjon-ask. 
 
Dersom det for fremtiden innføres regler eller bransjepraksis som innebærer at PAM ikke kan motta 
slik godtgjørelse fra andre forvaltere, forbeholder PAM seg retten til å belaste kunden med et gebyr 
for slik formidling. PAM vil i så fall tilstrebe å tilby såkalte "nettoklasser" fra andre forvaltere, dvs. 
klasser med lavt forvaltningshonorar som bare er tilgjengelig for andelseiere som tegner seg gjennom 
distributør. PAM vil dermed tilstrebe at samlet kostnad ikke vesentlig påvirkes av en slik mulig endret 
kostnadsstruktur.  
 
7. Avvikling og flytting 
Kontohaver kan når som helst begjære aksjesparekontoen avviklet eller overført til en annen tilbyder. 
Ved avvikling skal Kontohaver kontakte PAM.  
 
Ved flytting skal kontohaver kontakte ny tilbyder som deretter vil kontakte PAM for gjennomføring av 
flyttingen. PAM skal innen 10 virkedager overføre alle finansielle instrumenter og kontanter på 
kontoen til den nye tilbyderen. Oppgjør for salg av verdipapirer med oppgjørstid ut over 10 dager, 
overføres til ny tilbyder senest fem dager etter oppgjørstidspunktet. PAM skal også overføre 
informasjon som nevnt i forskrift til skatteloven § 10-21-4, og annen informasjon som er nødvendig for 
at den nye tilbyderen skal kunne foreta korrekt innrapportering til skattemyndighetene ved utgangen 
av skattleggingsperioden. 

https://paretoam.com/tjenester/aksjesparekonto/nokkelinformasjon-ask
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8. Tvisteløsning 
Dersom det oppstår tvist vedrørende utførelse eller forståelsen av denne avtale skal tvisten søkes løst 
ved forhandlinger. Eventuelle tvister i forbindelse med denne avtale skal løses etter norsk lov ved 
PAMs verneting. 
 
9. Informasjon om avkastning og risiko 
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av 
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og 
innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 
 
10. Regelverk og bekreftelser 
Undertegnede bekrefter at nøkkelinformasjon (KIID) kan gis på 
paretoam.com/tjenester/aksjesparekonto/nokkelinformasjon-ask. 
 
Prospekt for verdipapirfond forvaltet av PAM er tilgjengelig på https://paretoam.com/fondsrapporter. 
For eksterne fond vil informasjon om hvor prospekt er tilgjengelig normalt fremgå av det respektive 
fonds nøkkelinformasjon.  
 
Undertegnede bekrefter at personopplysninger er korrekte, og at endringer i disse opplysningene 
meddeles Pareto Asset Management AS. Kontohaver bekrefter videre at vedkommende er 
skattepliktig til Norge.  For senere transaksjoner inngitt på e-post eller annet varig medium gjelder 
vilkårene for tegning slik de fremkommer av gjeldende tegningsblankett på 
paretoam.com/tjenester/aksjesparekonto/nokkelinformasjon-ask.  
 
 
Signatur: 

 
 
Sted:  Dato:  Signatur:  
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Overføringsfullmakt - aksjefond 
 

Kontohaver:  Fødselsnummer:  
 
Jeg gir herved Pareto Asset Management AS fullmakt til å flytte min/vår beholdning av aksjefond fra 
den bank, verdipapirforetak, forvaltningsselskap el. som oppbevarer mine/våre fondsandeler, som 
spesifisert i tabellen nedenfor. For spareavtaler skal disse stoppes.  
 
Andelene skal overføres til Pareto Asset Management sin klientkonto hos MFEX Mutual Funds 
Exchange AB (org. Nr. 556559-0634). Dersom fondene ikke er tilgjengelig på MFEX skal de overføres 
til Pareto Asset Management sin konto hos det respektive forvaltningsselskap eller annet depot som 
instruert av Pareto Asset Management.   
 
For aksjefond hvor Pareto Asset Management er forvaltningsselskap, som oppbevares av annen 
kontofører, skal disse overføres til min VPS-depotkonto hos Pareto Asset Management. 

 
ISIN/fond  

(med mindre annet er oppgitt vil hele 
beholdningen bli flyttet) 

Spareavtale Depot om annet enn 
forvaltningsselskapet 

 ☐  

 ☐  

 ☐  

 ☐  

 ☐  

 ☐  
 ☐  

 ☐  

 ☐  

 ☐  

 ☐  

 ☐  
 ☐  

 
Kontohaver gir herved Pareto Asset Management AS videre fullmakt til å innhente nødvendige 
opplysninger fra kontofører, forvaltningsselskap eller annen part for å forestå korrekt 
skatterapportering i medhold av forskrift til skatteforvaltningsloven om aksjesparekonto. 
 
 
Pareto Asset Management vil før overføring kvalitetssikre at fondene tilfredsstiller kravet til aksjefond, 
som definert i skatteloven og at de inngår i fondsutvalget. 
 
 

Sted:  Dato:  Signatur:  
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