Veiledning til dataforskriften
Utarbeidet i forståelse med
Finanstilsynet

1. okt

2017

Formålet med å utgi veiledning til forskrift om krav til datasystemer og rapportering til Bankenes
sikringsfond (FOR 2013-03-22-330) er å bidra til at Bankenes sikringsfond får nødvendig informasjon og
datagrunnlag til å kunne foreta rask og korrekt utbetaling av garanterte innskudd i en fallentsituasjon.

1. Om veiledningen

3. Utarbeidelse av følgenotat til saldolistene

Formålet med veiledningen er å bidra til at
Bankenes sikringsfond får nødvendig
informasjon og datagrunnlag for å kunne
foreta rask og korrekt utbetaling av
garanterte innskudd. Den legger opp til å
sikre en effektiv og sikker prosess for mottak
og behandling av informasjonen som kreves
etter forskrift om krav til datasystemer og
rapportering til Bankenes sikringsfond
(heretter kalt dataforskriften).

For å sikre en rask og effektiv
utbetalingsprosess vil det være
hensiktsmessig at banken utarbeider et
følgenotat, som et forklarende supplement
til saldolistene, og som forklarer/beskriver
bankens leveranser i henhold til
finansforetakslovens § 19-9. Som et
alternativ til følgenotatet kan banken
benytte dokumentet «sjekkliste ved
oversendelse» som følger som vedlegg til
veiledningen.

Forskriften krever utarbeidelse av
saldolister, transaksjonslister og
utbetalingslister. Alle informasjonskrav som
fremgår av forskriften, må kunne oppfylles
på forespørsel. I det tilfelle en bank blir satt
under offentlig administrasjon vil
saldolistene, som skal leveres til Bankenes
sikringsfond innen utløpet av første virkedag
etter dato for offentlig administrasjon, være
det mest sentrale. Disse vil utgjøre
grunnlaget for utbetaling av garanterte
innskudd via Bankenes sikringsfonds
utbetalingsløsninger.
Veiledningen er utarbeidet i forståelse med
Finanstilsynet.
2. Om forskriften
Formålet med forskriften av 22. mars 2013
nr. 330 er å presisere plikten bankene har til
å levere informasjon til Bankenes
sikringsfond. Forskriften beskriver Bankenes
sikringsfonds informasjonsbehov når en
bank settes under offentlig administrasjon
og fondet skal betale ut garanterte innskudd
til bankens kunder, jf. finansforetaksloven.
Den nåværende dataforskriften ble publisert
den 22. mars 2013 med virkning fra 1. juli
2013. Forskriften har detaljerte krav til
informasjon som banken skal levere til
Bankenes sikringsfond dersom en bank blir
satt under offentlig administrasjon.
Forskriften antas å bli oppdatert når EUdirektivene for innskuddsgaranti
(2014/49/EU) og krisehåndtering
(2014/59/EU) inntas i EØS-avtalen.
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I henhold til finansforetaksloven § 19-10, skal fondet dekke
tap på innskudd etter § 19-9 så snart som mulig og senest

Finansforetaksloven definerer hvilke
innskudd som er dekket av
innskuddsgarantien. For å kunne formidle
riktig informasjon til sikringsfondet, må
bankene ha definert hvilke innskudd som er
dekket av garantien og merket disse i sine
fagsystemer. Sektorkodene indikerer om et
innskudd er dekket. Markering av
disposisjonsbegrensninger må gjøres for å
vise om innskuddet kan betales ut
umiddelbart, det vil si innen fristen på en
uke1.
Et slikt følgenotat bør også inneholde
kontaktpersoner som kan svare på
eventuelle spørsmål fra Bankenes
sikringsfond og Finanstilsynet. Følgenotatet
må være en del av bankens løsning for
rapportering og være klart for oversendelse
samtidig med saldolistene, det vil si innen
utløpet av første virkedag etter dato for
offentlig administrasjon, jf. forskriftens § 1.
4. Veiledning til forskriftens § 1: systemkrav
Forskriften krever at bankene skal ha
systemer som til enhver tid kan produsere
den informasjon Bankenes sikringsfond
trenger for å foreta utbetaling i henhold til
finansforetaksloven. Bankene skal kunne
produsere elektronisk lesbare saldolister
innen utløpet av første virkedag etter dato
for offentlig administrasjon
(administrasjonstidspunktet). Dette tilsier at
det må være etablert en løsning for uttrekk
av informasjon fra bankens fagsystem.

én uke etter at det er vedtatt av Finanstilsynet eller at en
bank er satt under offentlig administrasjon.
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Krav til produksjon av saldolister fremgår av
§ 1 første ledd bokstav a, der det fremgår at
bankene skal kunne produsere elektronisk
lesbare saldolister som viser til enhver
kundes bokførte brutto- og nettoposisjon på
administrasjonstidspunktet. Dette tilsier at
listene skal inneholde en sammenstilling av
kundens disponible innskudd og lån slik det
fremgår av kundebildet i fagsystemet på
administrasjonstidspunktet.
For den umiddelbare utbetalingen av
kurante2 innskudd vil saldolisten, jf. § 1
første ledd bokstav a, bli benyttet. Bankenes
sikringsfond vil benytte en elektronisk
utbetalingsløsning, og det vil i første omgang
ikke være behov for å levere utbetalings- og
transaksjonslister, jf. § 1 første ledd bokstav
c og d. Utbetalings- og transaksjonslister skal
imidlertid kunne leveres på kort varsel ved
forespørsel fra Bankenes sikringsfond.
Kravene i § 1 innebærer at bankene har et
selvstendig ansvar for at listene er av
tilstrekkelig kvalitet til at de kan bli benyttet
som grunnlag for riktig og rask utbetaling fra
Bankenes sikringsfond.
Bankene skal ha systemer som til enhver tid
kan vise en oversikt over hvilke krav som er
dekket ved utbetaling av midler skaffet til
veie fra Bankenes sikringsfond, jf. § 1 første
ledd bokstav e, og markere at sikringsfondet
har trådt inn i den opprinnelige innskyters
krav mot banken. Banken/boet vil motta
lister fra Bankenes sikringsfond som viser
hvilke kunder som har mottatt
garantiutbetaling fra sikringsfondet.

kunder for å kunne foreta korrekt utbetaling.
Forskriften krever derfor at listene er delt
inn etter sektorkoder. Sektorkodene må
angis riktig med fem siffer. En liste over
sektorkoder med referanse til
finansforetaksloven og forskrift om krav til
datasystemer og rapportering til Bankenes
sikringsfond følger som vedlegg til denne
veiledningen.
Informasjon om innskyter, som navn,
adresse og fødselsnummer, må registreres
nøyaktig og ensartet i bankenes fagsystemer
for å forenkle utbetalingskontroller.
Det vil kunne være ulike årsaker til at noen
innskudd ikke kan utbetales innen fristen på
en uke. Det kan være mangelfull informasjon
om kundeforholdet eller ulike former for
disposisjonsbegrensninger. For å forenkle
utbetalingsprosessen og sørge for at
innskyterne får sine innskudd raskest mulig
og innen fristen, vil det være hensiktsmessig
å skille ut de innskudd som ikke er kurante
for rask utbetaling. Bankene oppfordres
derfor til å identifisere og merke slike
innskudd og eventuelt skille dem ut i en
separat liste. Det anbefales at informasjon
om slike innskudd og hvordan de er merket
medtas i bankens følgenotat/sjekkliste ved
oversendelse.
6. Veiledning til forskriftens § 3: saldolister

5. Veiledning til forskriftens § 2: struktur

Kravene til saldolister fremkommer av § 3.
Formålet med spesifikasjonen av
saldolistene, er at Bankens sikringsfond skal
motta lister som skal kunne benyttes til
umiddelbar utbetaling av garanterte
innskudd til innskytere i en bank som er satt
under offentlig administrasjon.

Sektorkodene definerer om innskuddet er
innenfor eller utenfor garantiens
dekningsområde. Eventuelle unntak fra
dekningen angis i finansforetakslovens § 194 første ledd og § 19-9 tredje ledd.
Bankenes sikringsfond er avhengig av å
motta nøyaktig sektorinndeling av bankenes

Informasjonen i listene skal være oversiktlig
og strukturert i henhold til forskriftens krav
og bør fremkomme i den rekkefølgen
forskriften angir for å sikre rask og effektiv
utbetaling. Det bes om at hver kolonne
merkes tydelig med en overskrift som lett
kan henføres til forskriften.

2

Innskudd som ikke er bundet eller beheftet anses som
kurante. Eksempler på ukurante innskudd er å finne i
forskriftens § 3 tredje ledd.

Veiledning til dataforskriften oppdatert 1.oktober 2017 s. 2 av 9

Første ledd i § 3 angir et minimumsinnhold i
saldolistene. Det må tolkes som at
tilleggsopplysninger kan tas med der banken
mener det er nødvendig for forståelsen og
bruken av listene. Eventuelt tilleggsinnhold i
listene, ut over det som fremkommer som
minimumskrav i forskriften, bør avklares
med Bankenes sikringsfondet på forhånd.
Tilleggsinnholdet bør merkes tydelig og vises
på slutten av listene. Eventuelle tillegg bør
beskrives nærmere i bankens
følgenotat/sjekkliste ved oversendelse.
Bankene må i følgenotatet/sjekkliste ved
oversendelse til saldolistene beskrive hvilke
kontotyper som representerer henholdsvis
innskudd, utlån, kontoer med
disposisjonsbegrensninger og eventuelt
øvrige kontotyper som bør vurderes
nærmere i forhold til utbetalingsfristen på
en uke. Bankenes interne benevnelse på
kontoen skal fremgå av saldolistene, jf. § 3
første ledd bokstav j.
I saldolisten skal innskudd og utlån i valuta
merkes med valutakoden, jf. § 3 første ledd
bokstav k. Forskriften angir at alle beløp skal
angis i valutaen innskuddet lyder på, jf. § 3
andre ledd. Bankenes sikringsfond vil
omregne til norske kroner, med kursen på
datoen banken ble satt under offentlig
administrasjon, ved utbetaling.
Eierandel til både lån og innskudd skal
fremgå av saldolisten, jf. § 3 første ledd
bokstav l. Kun den delen av beløpet som
samsvarer med kundens andel av totalen
skal fremgå av listene, jf. § 3 første ledd
bokstav m-u.
Som følge av at Bankenes sikringsfond har
utviklet en elektronisk utbetalingsløsning er
det enkelte krav i forskriften som bankene
ikke trenger å oversende umiddelbart, men
informasjonen må være tilgjengelig på
forespørsel.
Mer presist gjelder dette følgende krav:
• Bankene kan unnlate å angi sumlinje for
hver kunde i saldolistene i henhold til § 3
første ledd bokstav u.
• Bankene kan også unnlate å inkludere
kreditsaldo til umiddelbar utbetaling jf. §
3 første ledd bokstav w i saldolistene.

• Bankene behøver ikke å ta hensyn til
grensen på to millioner kroner (eventuelt
100 000 euro for filial av norsk bank i en
annen EØS-stat), jf. § 3 første ledd
bokstav u i saldolistene, da Bankens
sikringsfonds systemer håndterer dette.
Banken skal vise om motregning er aktuelt
ved å merke informasjonen med J eller N, jf.
§ 3 første ledd bokstav t. Det gjelder kun
motregning fra bankens side, jf.
finansforetaksloven § 19-9 andre ledd, og vil
kun være aktuelt i tilfeller der banken har
motregningsrett og en restanse
fremkommer i kolonnen som viser
informasjonen etter § 3 første ledd bokstav
s. Dette vil hovedsakelig være aktuelt for
bedriftskunder.
Kontoer som er, eller antas å være, bundet
eller beheftet og ikke kan utbetales direkte
til kunden eller ikke kan utbetales innen
fristen på en uke da de krever nærmere
vurdering, må merkes særskilt.
Eksempler på innskudd som ikke
nødvendigvis kan utbetales innen en uke, er
nevnt i forskriftens § 3 tredje ledd. Merk at
opplistingen ikke er uttømmende. Typen
kontoer som er merket særskilt og i henhold
til § 3 tredje ledd, skal beskrives i
følgenotatet/sjekkliste ved oversendelse til
saldolistene ved oversendelse til Bankenes
sikringsfond. Se også vedlegg for BSU.
Dersom banken ved utarbeidelse av
saldolistene ser at det kan være behov for
ytterligere merking av innskuddene enn det
som beskrives i forskriften, kan banken
gjennomføre slik merking og beskrive dette i
følgenotatet/sjekkliste ved oversendelse.
7. Veiledning til forskriftens § 4:
utbetalingslister
Som nevnt under veiledningen til § 1
vedrørende systemkrav, vil det først og
fremst være tilstrekkelig med saldolister som
grunnlag for umiddelbar utbetaling av
kurante innskudd.
Utbetalingslister, jf. § 1 første ledd bokstav c
skal kunne leveres på kort varsel ved
forespørsel fra Bankenes sikringsfond. Det
samme gjelder for transaksjonslister, jf. § 1
første ledd bokstav d).
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8. Veiledning til forskriftens § 5: datafiler
For å sikre korrekt innlesning i Bankenes
sikringsfonds elektroniske systemer, er det
viktig at listene som oversendes ikke
inneholder formler.
Formater som kreves i forskriften er Excel
eller kommaseparert tekstfil. Hvert enkelt
informasjonselement skal fremkomme i
egne celler og være strukturert i navngitte
kolonner. Dersom banken har mulighet til å
levere lister i XML-format, aksepteres også
dette.
Bankenes sikringsfond skal benytte filene til
innlesning i egne systemer, og tegnsetting
må derfor følge UTF 83 for å unngå
forskyvning av kolonner og lignende
problemstillinger
I det en bank settes under offentlig
administrasjon, vil banken/boet få valget
mellom å overføre filer ved hjelp av en sikker
opplastningsløsning via nettet, alternativt
levere datafiler på en minnepinne med
saldolister og notat ved personlig oppmøte
fra en av bankens/boets representanter. I en
fallentsituasjon vil det være naturlig at
banken/boet og Bankenes sikringsfond
avtaler nærmere om hvordan
overføringen/overleveringen av filer og
følgenotat/sjekkliste ved oversendelse mv.
skal gjennomføres.
Vedlegg 1:
Tabell 1: Innskuddsgarantien - sektorkoder
som er dekket i henhold til
finansforetaksloven
Tabell 2: Innskuddsgarantien - sektorkoder
som ikke er dekket i henhold til
finansforetaksloven

Vedlegg 2:
Utbetaling av BSU-innskudd

3

UTF 8 (8-bit Unicode Transformation Format) er et Unicodetegnsett med variabel tegnlengde. Unicode er en nummerert

Spørsmål til denne veiledningen
kan rettes til Bankenes sikringsfond via epost: firmapost@sikringsfondet.no
eller telefon: 23 28 42 42

Lenke til dataforskriften:
Forskrift om krav til datasystemer og
rapportering til Bankenes sikringsfond
http://lovdata.no/forskrift/2013-03-22-330

Lenke til Finansforetaksloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/20
15-04-10-17/*#*

Lenker til relevante EU-direktiver
Sikringsfondsdirektivet (2014/49/EU):
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.
173.01.0149.01.ENG
Krisehåndteringsdirektivet
(2014/59/EU):
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.
173.01.0190.01.ENG
Merk at direktivene foreløpig ikke er
implementert i norsk lovgivning.

samling av tegn, og UTF-8 representerer disse numrene med
mellom en og fire byte.
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Vedlegg 1 til veiledning til Forskrift om krav til datasystemer og rapportering til
Bankenes sikringsfond
Tabellene nedenfor angir inndeling av innskudd som er dekket og ikke er dekket av
innskuddsgarantien i henhold til finansforetaksloven, samt inndeling i saldolister i henhold til
forskrift om krav til datasystemer.
Tabell 1: Innskuddsgarantien - sektorkoder som er dekket i henhold til finansforetaksloven
Sektorkoder

Saldoliste1

Ufordelt sektor

08000

e)

Statens forretningsdrift

11100

a)

Statlig eide aksjeselskaper mv.

11200

a)

Statlig eide aksjeselskaper mv. - bankens tilknyttede selskaper *)

11208

a)

Kommunale foretak med ubegrenset ansvar

15100

a)

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

15200

a)

Kommunalt eide aksjeselskaper mv. - bankens tilknyttede selskaper *)

15208

a)

Private aksjeselskaper mv.

21000

a)

Private aksjeselskaper mv. - bankens tilknyttede selskaper *)

21008

a)

Personlige foretak

23000

a)

Personlige foretak - bankens tilknyttede selskaper *)

23008

a)

Private produsentorienterte organisasjoner uten profittmål

25000

a)

Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring

49000

b)

Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring - bankens tilknyttede selskaper *)

49008

b)

Stats- og trygdeforvaltningen

61000

c)

Kommuneforvaltningen

65000

c)

Ideelle organisasjoner

70000

c)

Ideelle organisasjoner - bankens tilknyttede selskaper *)

70008

c)

Personlig næringsdrivende

82000

c)

Borettslag o.l.

83000

c)

Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.

85000

d)

Utenlandske ikke-finansielle foretak

91000

e)

Utenlandske ikke-finansielle foretak - bankens tilknyttede selskaper *)

91008

e)

Utenlandsk statsforvaltning

96100

e)

Utenlandsk offentlig forvaltning ellers

96200

e)

Utenlandske husholdninger

98000

e)

Betegnelse

*) Bankens tilknyttede selskaper omfattes ikke av konsernunntaket i § 19-9 (4), men vil likevel ikke
være dekket dersom foretakets sektorkode er unntatt fra dekning.
.

1

Saldolistenes struktur er definert i Forskrift om krav til datasystemer og rapportering til Bankenes sikringsfond § 2, 1. ledd.
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Tabell 2: Innskuddsgarantien - sektorkoder som ikke er dekket i henhold til finansforetaksloven
Betegnelse
Sektorkode Saldoliste1

Hjemmel

Private aksjeselskaper m.v - selskaper i samme konsern som banken

21009

a)

§ 19-9 (4)

Personlige foretak - selskaper i samme konsern som banken

23009

a)

§ 19-9 (4)

Norges Bank

31000

b)

§ 19-4 (1)

Banker

32000

b)

§ 19-4 (1)

Banker - bankens tilknyttede selskaper *)

32008

b)

§ 19-4 (1)

Banker - selskaper i samme konsern som banken

32009

b)

§ 19-9 (4)

Kredittforetak

35000

b)

§ 19-4 (1)

Kredittforetak - bankens tilknyttede selskaper *)

35008

b)

§ 19-4 (1)

Kredittforetak - selskaper i samme konsern som banken

35009

b)

§ 19-9 (4)

Finansieringssselskaper

36000

b)

§ 19-4 (1)

Finansieringsselskaper - bankens tilknyttede selskaper *)

36008

b)

§ 19-4 (1)

Finansieringsselskaper - selskaper i samme konsern som banken

36009

b)

§ 19-9 (4)

Statlige låneinstitutter mv.

39000

b)

§ 19-4 (1)

Finansielle holdingselskaper

41000

b)

§ 19-4 (1)

Finansielle holdingselskaper - bankens tilknyttede selskaper *)

41008

b)

§ 19-4 (1)

Finansielle holdingselskaper - selskaper i samme konsern som banken

41009

b)

§ 19-9 (4)

Verdipapirfond

43000

b)

§ 19-9 (3)

Investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond

45000

b)

§ 19-9 (3)

Investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond - bankens tilknyttede selskaper *)

45008

b)

§ 19-9 (3)

Investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond - selskaper i samme konsern som banken

45009

b)

§ 19-9 (4)

Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring - selskaper i samme konsern som banken

49009

b)

§ 19-9 (4)

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

55000

b)

§ 19-4 (1)

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser - bankens tilknyttede selskaper *)

55008

b)

§ 19-4 (1)

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser - selskaper i samme konsern som banken

55009

b)

§ 19-9 (4)

Skadeforsikringsselskaper

57000

b)

§ 19-4 (1)

Skadeforsikringsselskaper - bankens tilknyttede selskaper *)

57008

b)

§ 19-4 (1)

Skadeforsikringsselskaper - selskaper i samme konsern som banken

57009

b)

§ 19-9 (4)

Ideelle organisasjoner - selskaper i samme konsern som banken

70009

b)

§ 19-9 (4)

Utenlandske ikke-finansielle foretak - selskaper i samme konsern som banken

91009

e)

§ 19-9 (4)

Utenlandske sentralbanker

92000

e)

§ 19-4 (1)

Utenlandske banker

92500

e)

§ 19-4 (1)

Utenlandske banker -bankens tilknyttede selskaper *)

92508

e)

§ 19-4 (1)

Utenlandske banker - selskaper i samme konsern som banken

92509

e)

§ 19-9 (4)

Utenlandske kredittinstitusjoner ellers

93000

e)

§ 19-4 (1)

Utenlandske kredittinstitusjoner ellers - bankens tilknyttede selskaper *)

93008

e)

§ 19-4 (1)

Utenlandske kredittinstitusjoner ellers - selskaper i samme konsern som banken

93009

e)

§ 19-9 (4)

Multilaterale utviklingsbanker

94000

e)

§ 19-4 (1)

Utenlandske andre finansielle foretak

95000

e)

§ 19-4 (1)

Utenlandske andre finansielle foretak - bankens tilknyttede selskaper *)

95008

e)

§ 19-4 (1)

Utenlandske andre finansielle foretak - selskaper i samme konsern som banken

95009

e)

§ 19-9 (4)

1

Saldolistenes struktur er definert i Forskrift om krav til datasystemer og rapportering til Bankenes sikringsfond § 2, 1. ledd.
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Vedlegg 2 til veiledning til Forskrift om krav til datasystemer og rapportering til
Bankenes sikringsfond

Utbetaling
av BSUinnskudd

15. januar

2016

Forutsatt at innskyterne kan dokumentere at BSU-midlene er overført til ny
spareinnretning, skal ikke utbetaling av BSU-midler fra Bankenes sikringsfond
medføre tillegg i skatt for innskyter. Det krever at medlemsbankene er
forberedt på å utarbeide og distribuere den nødvendige dokumentasjonen til
innskyterne dersom garantien fra Bankenes sikringsfond utløses.

Orientering til
medlemsbankene
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Utbetaling av BSU fra Bankenes sikringsfond
Sparebeløp og renter påløpt til og med året
innskyteren fyller 33 år skal etter vilkårene for BSU
brukes til kjøp eller nedbetaling av gjeld på ny bolig.
Kravene er spesifisert i skatteloven § 16-10 og
forskrift 19 nov. 1999 nr. 1158 § 16-10-4.
Innskytere har etter praksis anledning til å flytte
BSU-kontoen fra en godkjent spareinnretning
(bank) til en annen under forutsetning av at
innskuddsbeløpet overføres direkte uten at det
medfører brudd på spareavtalen og dermed tillegg
i skatt for innskyteren. Dersom en medlemsbank
settes under offentlig administrasjon og garantien
fra sikringsfondet utløses, vil BSU-midler ikke
kunne overføres fra en spareinnretning til en
annen. En utbetaling fra Bankenes sikringsfond er
derfor, etter skatteloven, å anse som uttak av BSUmidlene og dermed et brudd på spareavtalen.
Skattedirektoratet har akseptert at utbetaling av
BSU-midler fra Bankenes sikringsfond ikke skal
medføre tillegg i skatt for innskyterne, forutsatt at
innskyteren kan dokumentere at utbetalingsbeløpet er overført til en annen spareinnretning
uten ugrunnet opphold.
Krav til opplysninger fra administrasjonsboet
For at Bankenes sikringsfond skal kunne betale ut
BSU-midler uten skattemessige konsekvenser for
innskyterne, må banken eller administrasjonsboet
kunne tilgjengeliggjøre opplysningene for innskyterne, for eksempel via nettbanken eller ved
postutsendelse. Innskyterne må ha de samme
opplysningene som gjelder for overføring av BSUmidler mellom spareinnretninger (forvaltere) i
henhold til Rettledning for utfylling og innlevering
av likningsoppgaver over boligsparing for ungdom
(BSU) utgitt av Skatteetaten, herunder startdato,
beløp spart hittil i år, renter hittil i år, totalt bundet
akkumulert sparebeløp og totalt bundne
akkumulerte renter.
For å unngå tillegg i skatt, må innskyter opprette en
ny BSU-konto i en annen spareinnretning og legge
frem denne informasjonen så snart som mulig etter
at utbetalingen fra Bankenes sikringsfond har
funnet sted. For å unngå beskatning, kan
innskyteren eventuelt også benytte beløpet

Lenker til relevante lover og
forskrifter:
Lov om skatt av formue og inntekt
(skatteloven):
http://lovdata.no/lov/1999-03-2614
Lov om sikringsordninger for
banker, forsikringsselskapenes
garantiordninger og offentlig
administrasjon m.v. av
finansinstitusjoner
(banksikringsloven):
http://lovdata.no/lov/1996-12-0675
tilsvarende BSU-midlene til kjøp av ny

Lenke til rettledning vedrørende
opplysninger:
Rettledning for utfylling og
innlevering av likningsoppgaver
over boligsparing for ungdom
(BSU):
http://www.skatteetaten.no/no/Be
drift-ogorganisasjon/Rapportering-tilSkatteetaten/Likningsoppgaver/Bol
igsparing-for-ungdom/Rettledning/

Spørsmål kan rettes til Bankenes
sikringsfond via e-post:
firmapost@sikringsfondet.no,
eller telefon: 23 28 42 42

bolig eller nedbetaling av gjeld.
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