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AKTIESPAREKONTO

Regeringsforslaget om aktiesparekonto
Forslaget om indførsel af en aktiesparekonto er beskrevet i Re-
geringens ”Sammen om fremtidens virksomheder – Erhvervs- 
og iværksætterudspil” udsendt af Erhvervsministeriet august 
2017. Udtrykket ”aktiesparekonto” er lidt uheldigt. Der er reelt 
tale om en særlig indskudskonto med et tilknyttet aktiedepot, 
og når man taler om ”indestående” (eller ”saldo”) på kontoen, 
dækker det kontantindestående + værdi af tilknyttet aktiedepot. 
Kort fortalt er forslaget:
 • Der kan indskydes penge på en aktiesparekonto, hvis sal-

doen er mindre end 500.000 kr. Der kan godt stå mere end 
500.000 kr. på kontoen som følge af udbytter og kursstig-
ninger på aktier, men der kan så ikke indskydes yderligere 
penge.

 • Der kan frit hæves penge fra kontoen, og hvis saldoen her-
ved kommer under 500.000 kr., kan der senere indskydes 
penge, indtil saldoen når op på 500.000 kr.

 • Der opereres med en fast skat på 1,25% af årets gennem-
snitlige indestående (let forenklet). Det ligger ikke i for-
slaget, at skattesatsen skal variere med renten, således som 
tilfældet er i Sverige.

Ideen med forslaget er at slå tre fluer med ét smæk. Problemet 
er, at det er vanskeligt nok at slå én flue med ét smæk. Det er 
meget ambitiøst at søge at slå tre fluer med ét smæk. De tre 
fluer er:
 • Forslaget skal få flere danskere til at investere i noterede 

aktier. 
 • Forslaget skal gøre det lettere at skaffe risikovillig kapital 

til mindre (vækst) virksomheder, der børsintroduceres i 
Danmark.

 • Forslaget skal gøre det skattemæssigt nemmere at investere 
i noterede aktier.

Der fremføres to argumenter for, at ordningen er en fordel for 
private, nemlig enkelthed og lavere skat. Der skrives i rappor-
ten side 8: 

”Regeringen foreslår at indføre en aktiesparekonto, der 
gør det nemt og attraktivt for den enkelte dansker at investere 
i noterede aktier. Aktiesparekontoen vil have en lavere effektiv 
gennemsnitlig beskatning af afkastet på indeståender end den 
gældende aktieindkomstbeskatning. Det vil gøre det attraktivt 
for danskere at placere en del af deres opsparing gennem ak-
tiesparekontoen og vil generelt betyde, at flere danskere vil få en 
større gevinst ved at købe noterede aktier end i dag.” 

Regeringen giver udtryk for, at aktiesparekontoen vil have 
en lavere afkastbeskatning end den gældende aktieindkomst-
beskatning, og denne skattemæssige fordel ved indskud på ak-
tiesparekontoen søger man at begrænse og målrette ved at lægge 
loft over, hvad der kan indskydes på disse konti. Læseren af 
regeringens forslag får det klare indtryk, at aktiesparekontoen 
er en skattebegunstiget opsparing: Hvis der ikke er en skatte-
begunstigelse, er der jo ikke grund til at lægge loft over indbe-
talingerne.1

Udover at få private småaktionærer til at investere mere i 
noterede aktier, er det et mål, at de investerer mere i specielt 
mindre virksomheder, der børsnoteres, da det skal gøres lettere 
for mindre (vækst) virksomheder at skaffe kapital ved at gå på 
børsen. Rapportens side 8 henviser til, at i 2014 – 2016 har Sve-
rige haft ca. 35 gange så mange børsnoteringer af mindre virk-
somheder som Danmark korrigeret for landenes størrelse, og at 

”Det kan skyldes, at Sverige har formået at udvikle en aktie-
kultur, hvor flere husholdninger vælger at placere deres opspa-
ring i aktier, bl.a. gennem den såkaldte ’investeringssparkonto’, 
der blev introduceret i 2012.”

Det skal bemærkes, at der skrives ”kan”. Der foreligger ikke 
nogen henvisning til dokumentation af, at den nævnte ”investe-
ringssparkonto” har haft en væsentlig indflydelse på antallet af 
børsnoteringer i Sverige.

Fem væsentlige spørgsmål
I denne artikel vil vi specielt behandle fem spørgsmål. De er 
alle væsentlige at overveje i forbindelse med en eventuel in-

1. Vi ser bort fra muligheden af, at man bruger det som en salgs-
gimmick, som supermarkeder kan finde på at gøre med ”mak-
simalt to poser kaffe pr. kunde”, for at få gang i salget og få 
folk til at glemme deres kritiske sans.

Er aktiesparekontoforslaget en god idé?
Regeringens forslag om en aktiesparekonto skal gennem forenkling give danskerne øget aktiekultur til gavn og glæde for 
små investorer og for børsnoteringskandidater.
Det er imidlertid usikkert, om tingene bliver enklere. Noget bliver enklere, men andet bliver til gengæld mere kompliceret. 
Det er også usikkert, om introduktion af en aktiesparekonto giver øget kapital til mindre virksomheder. Der er faktorer, der 
trækker i den modsatte retning. Alt i alt synes forslaget ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet.
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troduktion af en aktiesparekonto i Danmark. Specielt det første 
spørgsmål er derudover relevant for private aktieinvestorer, hvis 
der indføres en aktiesparekonto. De fem spørgsmål er:
1. Er der, som påstået i rapporten, en skattemæssig fordel for 

private aktieinvestorer – og specielt mindre aktieinvestorer 
– ved at investere i aktier gennem aktiesparekontoen frem-
for efter de almindelige regler?

2. Er forslaget, som påstået i rapporten, entydigt en forenk-
ling, så det bliver nemmere for den enkelte dansker at 
forstå skattereglerne ved at investere i noterede aktier, eller 
betyder den nye mulighed, at det for nogle danskere bliver 
sværere at forstå skattereglerne for investering i noterede 
aktier og dermed træffe fornuftige beslutninger?

3. Trækker forslaget entydigt i retning af, at flere danskere vil 
placere mere af deres opsparing i børsnoterede aktier, eller 
er virkningen ubestemt eller måske endda klart negativ?

4. Er der grund til at tro, at forslaget vil få nogen effekt af be-
tydning for efterspørgslen efter aktier i selskaber, der bliver 
børsnoteret i Danmark?

5. Vil det entydigt være gavnligt, såfremt forslaget medfører 
en stigning i efterspørgslen efter aktier i danske selskaber, 
der går på børsen?

To alternative skattesystemer
I Sverige har private investorer valget mellem to skattesystemer 
for frie midler:
 • De kan eje aktier og betale skat af udbytter og realiserede 

kapitalgevinster, stort set svarende til det danske skattesy-
stem.

 • De kan skyde penge ind på en Investeringssparkonto og 
hvert år betale en (fra år til år varierende) formueafgift 
af ”indestående” på kontoen, for 2017 er formueafgiften 
0,375%.2 Til gengæld er renter, kursgevinster og udbytter 
af indestående på kontoen skattefri.

Der har i den danske debat været en manglende forståelse for, 
at disse to skattesystemer i princippet er stort set ens for skat-
teyderen, og at systemerne er konstrueret til at være skattemæs-
sigt ret neutrale. Det har ledt til mange misforståelser angående 
eventuel skattemæssig fordelagtighed af den svenske Investe-
ringssparkonto. 

Den tilsyneladende lave årlige svenske skat på p.t. 0,375% 
af indeståendet anses af mange danskere for meget fordelagtig 
for de svenske Investeringssparkonto-indskydere. Det skyldes 
en for simpel betragtning om, at 30% skat af et forventet årligt 
aktieafkast på omkring 6 – 7% ville give en årlig skat svarende 
til omkring 2% af formuen, altså en langt højere skattebetaling. 
Betragtningen er for simpel, fordi den ikke tager hensyn til for-
skellen i risikodeling i de to skattesystemer.

2. Formueafgiften er i virkeligheden ikke en egentlig formueaf-
gift. Afgiften består af 30% skat (svarende til den svenske skat-
tesats for renter og aktieafkast) på et imputeret afkast af for-
muen. For indkomståret 2017 imputeres en indkomst på 1,25% 
af den gennemsnitlige formue. Dvs. personen beskattes, som 
om han havde fået et afkast på 1,25% af sin formue, uanset det 
aktuelle afkast. ”Formueskatten” bliver derfor 0,3x 1,25%= 
0,375%.

Den svenske skat på (i dag) 0,375% af formueindeståendet 
er tæt på at være neutral i forhold til en skattesats på 30% af 
kursgevinster og udbytter.  

Det ses lettest ved at sammenligne to alternative skattesyste-
mer, der er forenklede udgaver af de to muligheder i det svenske 
system.3 Det første minder om det ”normale skattesystem” for 
svenske aktieinvestorer, mens det andet minder om den svenske 
Investeringssparkonto.

System I: Skattesystem med en 30% symmetrisk lagerbe-
skatning af aktieafkast og renter.

System II: Skattesystem med en 30% beskatning af en im-
puteret indtægt svarende til den korte risikofri rente rf x formu-
en. Dvs. man beskattes, som om man investerer risikofrit, og 
hvis man vælger at løbe risici, får man selv hele gevinsten og 
bærer selv hele tabet.

Disse to skattesystemer er under velfungerende kapitalmar-
keder identiske for skatteyderen. 

Det relevante for skatteyderen er, hvordan kapitalmarkeds-
linjen, der viser sammenhæng mellem risiko og afkast, ser ud 
efter skat.

Skattesystem I og II resulterer i identiske kapitalmarkedslin-
jer efter hensyntagen til skat, jf. Figur 1, der viser kapitalmar-
kedslinjer og markedsporteføljens beliggenhed dels før skat, og 
dels efter skat ved system I og system II, se i øvrigt Florentsen, 
Møller og Parum (2011). I figuren tages udgangspunkt i, at den 
risikofri korte rente er 2%, det forventede aktieafkast 8% og 
standardafvigelsen på porteføljen 20%, men disse antagelser er 
af rent fremstillingsmæssige hensyn og betyder ikke noget for 
konklusionerne.

Ved skattesystem II er det intuitivt klart, at kapitalmarkeds-
linjen forskydes nedad med størrelsen af den årlige formueskat 
på 0,3 x rf = 0,6%, hvor rf er den risikofri korte rente. Dvs. ved 
investering i korte obligationer er afkastet efter skat 0,6 procent-
point lavere end før skat. Ved investering i markedsporteføljen 
forskydes beliggenheden af markedsporteføljen 0,6% lodret 
nedad, dvs. det forventede afkast efter skat er nu 7,4%, og stan-
dardafvigelsen er uændret 20%, jf. punkt MII i Figur 1.

Ved et symmetrisk skattesystem (skattesystem I) med 30% 
skat af al kapitalindkomst parallelforskydes kapitalmarkedslin-
jen også nedad med 0,3 x rf. Man kunne måske tro, at hældnin-
gen på kapitalmarkedslinjen efter skat ville falde som følge af 
skatten, men det gør den ikke. Det ses lettest ved at betragte 
markedsporteføljen. Markedsporteføljens beliggenhed forsky-
des nedad som følge af lavere forventet afkast efter skat, men 
også indad som følge af lavere risiko efter skat. Det forventede 
afkast efter skat falder fra 8% til 5,6%, men standardafvigelsen 
falder fra 20% til 14%, jf. punkt MI i Figur 1. For hvis aktier-
ne stiger eller falder med 20%, stiger eller falder aktionærens 
formue kun med 14%, fordi staten tager 30% af gevinsterne og 
bærer 30% af tabene. Dvs. både forventet afkast og forventet 
formueudsving bliver formindsket.

En investor er således ud fra et skattemæssigt synspunkt in-
different mellem de to skattesystemer. De giver ham nøjagtigt 

3. Alle landes skattesystemer er så komplicerede, at man som ud-
lænding skal være varsom med at forklare, hvordan de virker 
i detaljer. Sandsynligheden taler for, at man ikke har forstået 
alle detaljerne.
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samme muligheder. En rationel investor vil blot under system 
II holde 30% færre aktier end i system I for at nå til det samme 
punkt på kapitalmarkedslinjen.

Der er ingen forskel i afkast efter skat ved at eje for 100 kr. 
aktier i system I og for 70 kr. aktier og for 30 kr. korte risikofri 
obligationer i system II. Uanset hvordan aktiekursen udvikler 
sig, vil de to porteføljer give samme efter-skat-afkast. Når staten 
er med som ”sleeping partner” og bærer 30% af risikoen, vil 
man selvfølgelig løbe større risici, end hvis man selv bærer hele 
risikoen. Og staten vil selvfølgelig få et større forventet afkast, 
når den løber en større risiko.

En rationel investor vil derfor være indifferent4 mellem de 
to typer skattesystemer, og det samme gælder for skattevæsenet. 
Det skal lige indskydes, at Sverige bruger en lidt højere rente til 
beregning af den årlige imputerede indkomst, end hvad teorien 
tilsiger. Sverige bruger ikke den korte rente på statsobligationer 
men renten på statsobligationer med en vis løbetid med et tillæg 
på 0,75%, dog minimum en rentesats på 1,25%. Det er derfor, 
man i Sverige p.t. bruger en rente på 1,25% til beregning af den 
årlige skat. Så man kan argumentere for, at det svenske system 
faktisk favoriserer system I, modsat den almindelige opfattelse. 

Skat efter system II giver staten mindre forventet afkast end 
skat efter system I. Men det er ikke udtryk for en mere mild be-
skatning. Det er derimod udtryk for, at staten påtager sig mindre 
risiko. 

Ved skift fra system I til system II vil det være logisk, at 
staten investerer et beløb i aktier, der svarer til 3/7 af, hvad de 
private investorer investerer i aktier under system II. For så er 
også staten indifferent mellem system I og II. Ellers falder sta-
tens aktieeksponering ved skift fra system I til system II. 

Konklusion 1: Introduktion af en investeringssparkonto har 

4. For en ordens skyld bemærkes, at resultatet selvfølgelig hviler 
på forudsætningerne. De tegnede kapitalmarkedslinjer gælder 
eksempelvis kun ved perfekte kapitalmarkeder bortset fra skat. 
En investor, der i dag har 100% i aktier under skattesystem I, 
men som pga. høj rentemarginal ikke låner for at påtage sig 
yderligere aktierisiko, vil være bedre stillet ved system II, fordi 
han her kan påtage sig yderligere aktierisiko uden at låne.

som følge af risikoovervejelser en klar skattemæssig effekt i ret-
ning af at mindske, hvor meget private investerer i aktier, dvs. 
det stik modsatte af, hvad den danske regering ønsker at opnå.

Konklusion 2: Den svenske investeringssparkonto er ikke 
fordelagtig rent skattemæssig for investor, selv om der p.t. årligt 
kun betales 0,375% af formuen i skat. Systemet er indrettet til at 
være ret neutralt i forhold til det eksisterende system med 30% 
skat af udbytter, kursgevinster og renter. Reelt er der en mindre 
overbeskatning ved brug af investeringssparkontoen.

Med ovenstående teoretiske udgangspunkt kan vi gå i gang 
med at se på det danske forslag med brug af de nuværende 
danske skattesatser og derudover inddrage effekterne af de for-
skellige forenklende forudsætninger, der er gjort for at nå til de 
første to konklusioner.

Spørgsmål 1: Er der en skattemæssig fordel ved 
den danske aktiesparekonto?
Mange danske journalister (og erhvervsministeren) har tilsy-
neladende ikke forstået den tilstræbte neutralitet i det svenske 
skattesystem. En oplagt faldgrube (som både erhvervsministe-
ren og adskillige journalister tilsyneladende er faldet i) er at se 
på den forventede skat på 100 kr. investeret i aktier under hhv. 
det eksisterende skattesystem og under den foreslåede aktiespa-
rekonto. 

Typisk beregner de, at hvis aktier giver et årligt gennemsnit-
ligt afkast på over 4,63% (og det forventes de nok at gøre), så er 
det for en lille investor bedre at betale en årlig skat på 1,25% af 
indestående på aktiesparekontoen5 end at betale 27% i skat af 
udbytter og kursgevinster. Det lader til, at det er ud fra en sådan 
beregning, at ministeren mener, at forslaget om en aktiespare-
konto koster staten penge.

Man kan se adskillige avisartikler, i hvilke det påstås, at 
aktiesparekontoen er en fordel, hvis aktieafkastet bliver over 
4 – 5%. Men det er forkert, for her sammenligner man æbler 
og pærer i den forstand, at man sammenligner to investeringer, 

5. Forudsat indestående er 100% investeret i aktier.

FIGUR 1: Kapitalmarkedslinje før og efter skat
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der ikke har samme risiko, nemlig 100 kr. investeret i aktier på 
aktiesparekonto og 100 kr. investeret i aktier på ”normal måde”.

Vi så imidlertid ovenfor, at de to skattesystemer I og II kun 
giver sammenfaldende kapitalmarkedslinjer6, såfremt den årli-
ge skat er t x rf, hvor t er skattesatsen, der i Danmark er 0,27 for 
mindre aktieinvestorer.

Det betyder, at rent skattemæssigt er aktiesparekontoen kun 
fordelagtig for mindre aktieinvestorer, såfremt den årlige skat-
tesats på 1,25% af formuen er lavere end 0,27 x rf. For folk med 
store aktieindkomster bestemmes break-even af 0,42 x rf. Med 
andre ord:

Konklusion 3: Så længe den korte risikofri rente er under 
4,6%, er den foreslåede danske aktiesparekonto skattemæssigt 
ufordelagtig for folk med en skattesats på 27% på aktieind-
komst, dvs. den typiske private aktieinvestor. 

Det svenske system tilstræber (næsten) neutralitet. Det dan-
ske system indebærer en kraftig overbeskatning af midler ind-
skudt på aktiesparekontoen ved de renter, vi kan forudse inden 
for en overskuelig fremtid. Det svenske system er logisk konsi-
stent uanset renteniveauet. Det danske system vil derimod føre 
til overbeskatning af aktiesparekontoen ved lave renteniveauer 
og underbeskatning ved høje renteniveauer, og det vil alt andet 
lige specielt begunstige de store aktieinvestorer. Det er effekten 
af at operere med en fast årlig formueskattesats på 1,25% i ste-
det for at lade den variere med renten som i det svenske system, 
og af, at der er to skattesatser for aktieindkomst i Danmark, 27% 
og 42%.

Ovenstående konklusioner hviler på forskellige forenklende 
forudsætninger af skattemæssig art, og vi vil diskutere fire væ-
sentlige forhold nedenfor. 

Forhold I: Det danske aktieindkomstskattesystem er en ik-
ke-symmetrisk variant af system I: Positiv aktieindkomst beskat-
tes, men negativ aktieindkomst kan kun modregnes i fremtidige 
aktieindkomster, så nogle aktionærer ”ender” med et ubrugeligt 
skattemæssigt tab på aktier. Dette asymmetriproblem er mindst 
for velstående personer, fordi de kan lave optimale skattesalg, 
og for folk, der ejer aktier i en længere periode af deres liv. De 
fleste større aktieinvestorer har i dag sandsynligvis urealiserede 
gevinster på deres aktier, og skattesystemet er derfor reelt sym-
metrisk for disse investorer, fordi skattevæsenet bærer en del af 
tabet ved kurstab.

Jo kortere tid investor ejer aktier, og jo mindre diversificeret 
hans portefølje er, desto større er risikoen for, at vedkommende 
ender med et kurstab, han ikke får glæde af skattemæssigt. Så 
mens system II (aktiesparekontoen) er symmetrisk, er den dan-
ske variation af system I, nemlig det nuværende danske system 
for aktiebeskatning, ikke helt symmetrisk, og specielt de små 
aktieinvestorer risikerer i dagens Danmark, at de kommer til at 
betale skat af gevinster men ikke nødvendigvis får fradrag for 
tab.

Det taler for, at mindre investorer alt andet lige er bedst tjent 
med en aktiesparekonto fremfor det nuværende skattesystem. 

6. Det er en lille smule mere kompliceret, fordi der er en mindre 
forskel på skattesatsen på renter og aktieindkomst i Danmark, 
men virkningen er beskeden.

Forhold II: Det danske skattesystem opererer med to skat-
tesatser for aktieindkomst, 27% og 42%. I aktiesparekontosy-
stemet er der kun én skattesats. Dvs. hvis den valgte skattesats 
i aktiesparekontosystemet er neutral for mindre aktieinvestorer 
(med 27% skat), vil det være en fordel for folk med store aktie-
formuer at skyde maksimalt ind på aktiesparekonto. 

Forhold III: Det danske skattesystem opererer med et rea-
lisationsprincip, der giver mulighed for at udskyde skatter. Det 
gør, at den reelle skattesats er lavere end den formelle. Virknin-
gen heraf afhænger først og fremmest af den risikofri rente.  I 
dag er forholdet ret uinteressant. At udskyde skat medfører, at 
man får et rentefrit lån fra staten. Men der er ingen fordel ved at 
få et rentefrit lån af staten, hvis renten er 0, jf. at den negative 
rente fik en del danske virksomheder til at forudbetale skat for at 
undgå negative renter i bankerne. Ved højere renter er effekten 
imidlertid relevant, og de færreste forventer negative renter i en 
længere årrække.

Det er kompliceret at beregne fordelen ved at kunne udsky-
de skatter. Fordelen afhænger af den risikofri rente, skattesat-
sen, længden af den periode, hvor man ejer aktier, om investor 
har positiv eller negativ kapitalindkomst, samt af hvor stort ud-
bytte aktierne giver, da skatteudskydelsen kun er relevant, for 
så vidt angår kursgevinster. Selv for professionelle investorer er 
regnestykket svært. 

Muligheden for skatteudskydelse i det traditionelle aktie-
beskatningssystem trækker i retning af at forøge den tidligere 
beregnede ligevægtsrente, hvor indskud på aktiesparekonto og 
”normal aktieinvestering” er lige fordelagtige. Dvs. den korte 
rente skal være over 4,63%, hvis der skal være neutralitet. Vi vil 
ikke her diskutere hvor meget, da resultaterne er følsomme over 
for forudsætningerne.

Forhold IV: Det bliver relevant med optionsovervejelser, 
fordi skattesatsen på den danske aktiesparekonto ikke varierer 
med renten. Fordelagtigheden af at eje aktier gennem aktiespa-
rekonto sammenlignet med på ”normal vis” varierer med ren-
ten. Hvis den korte rente er tæt på ”break-even”, så er det godt 
at have maksimalt indestående på kontoen pga. optionen: Man 
kan altid flytte penge fra aktiesparekontoen men ikke altid til 
kontoen.

Rent skattemæssigt må vi konkludere, at:
 • Ved det nuværende renteniveau er den foreslåede skattesats 

på 1,25% meget høj, hvilket taler mod indskud på aktiespa-
rekonto.

 • For folk, der kun regner med at investere i aktier i en kor-
tere periode (f.eks. fordi de påregner om få år at købe ejer-
bolig, eller fordi de tror på ét ganske bestemt selskab), har 
aktiesparekontoen den fordel, at man undgår det problem, 
som normal aktieinvestering ville give, nemlig at man kan 
stå med et skattemæssigt underskud, man aldrig får brugt. 

 • Alt andet lige er indskud til størst fordel for aktieinvestorer, 
der betaler 42% skat af aktieindkomst.

Erhvervsministeriets rapport – og erhvervsministeren – gi-
ver et fejlagtigt indtryk af, at forslaget indebærer lavere skat for 
folk, der skifter fra at investere direkte til at investere gennem 
aktiesparekonto. Udover de tidligere citerede udsagn anføres 
det i rapporten side 8, at der er ”afsat en ramme til aktiespare-
kontoen, som ved fuld indfasning i 2022 vil udgøre 400 mio. kr. 
Aktiesparekontoen forventes at kunne træde i kraft 2019.” 
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Erhvervsminister Brian Mikkelsen blev i øvrigt i Børsen ci-
teret for følgende udtalelse i forbindelse med forslaget om en 
ny aktiekonto:

”Som lønmodtager får man mulighed for at gøre en god in-
vestering til en lav beskatning. Virksomhederne får noget mere 
kapital. Og vi får introduceret flere virksomheder på de danske 
børser. Det er win, win, win.”

Ud fra en teoretisk synsvinkel er det meningsløst, når sta-
ten i sine beregninger går ud fra, at forslaget vil koste staten 
provenu. Forslaget vil koste forventet provenu, men samtidig 
mindske statens risiko. Staten kan derfor blot som led i stats-
gældspolitikken investere i børsnoterede aktier og udstede mere 
statsgæld. Aktiesparekontoen skaber øget ”plads” for staten til 
at bære aktierisiko.

Bemærk, at hvis staten ikke køber aktier, vil aktiesparekonti 
medføre et fald i den samlede mængde risikovillig kapital. Det 
får ikke betydning på de danske aktiekurser i et perfekt globalt 
aktiemarked. Men hvis aktiemarkedet er segmenteret, er der en 
effekt. 

Spørgsmål 2:  
Giver aktiesparekontoen en forenkling?
I nationaløkonomi lærer 1. års studerende, at den rigtige indled-
ning til stort set ethvert spørgsmål er: ”Det kommer an på…”. 
Og så gælder det blot om hurtigt at finde på nogle forhold, der 
gør det problematisk at nå til en entydig konklusion. Det sam-
me gælder spørgsmålet om, hvorvidt aktiesparekontoen giver 
forenkling.

For én gruppe kan forslaget betragtes som en forenkling. 
Lad os kalde den gruppe 1:

Gruppe 1: For den lille potentielle investor, som ikke har ak-
tier i dag, og som ikke har mod til at sætte sig ind i komplicerede 
skatteregler, er aktiesparekontoen en forenkling. 

For alle andre grupper er konklusionen enten, at det vanske-
ligt at afgøre, om tingene bliver mere eller mindre komplicere-
de, eller også at tingene bliver mere komplicerede. Lad os kort 
se på nogle af de mange grupper, vi kan opstille.

Gruppe 2: For den lille potentielle investor, som ikke har ak-
tier i dag (f.eks. fordi han har været for ung til at have penge til 
investering), men som ikke har den totale aversion mod alt, der 
ikke er fuldstændig simpelt, starter tingene med at blive mere 
komplicerede. For han skal jo finde ud af, hvorvidt han skal væl-
ge ”normal aktieinvestering” eller indskud på aktiesparekonto. 
Som vist ovenfor, er det ikke noget helt simpelt valg. Og hvis 
han ender med at vælge ”normal aktieinvestering”, er tingene 
entydigt blevet mere komplicerede for ham, fordi han skulle 
overveje og afvise brug af aktiesparekontoen. Og han skal også 
indimellem overveje, om han skal skifte fra den ene ordning til 
den anden, f.eks. hvis renten stiger. 

Gruppe 3: For de investorer, der allerede har aktier med 
 enten en urealiseret gevinst eller et urealiseret tab, eller som har 
realiserede tab, som kan modregnes i fremtidige gevinster, bli-
ver tingene yderligere komplicerede, jf. nedenfor. 

Antag at jeg har for 500.000 kr. aktier, som jeg har købt for 
100.000 kr. Skal jeg sælge dem, realisere gevinsten, betale skat-
ten og så skyde penge ind på aktiesparekontoen? 

Eller antag, at jeg har aktier, som jeg købte for 100.000 kr., 
og som nu er 10.000 kr. værd, og at jeg står over for at skul-
le investere yderligere 100.000 kr. Skal jeg skyde dem ind på 

en aktiesparekonto, eller skal jeg investere i aktier på ”normal 
vis”, i forventning om, at aktier gennemsnitligt giver et positivt 
afkast, som jeg så kan modregne i mit tidligere tab, så jeg ikke 
skal betale skat af de første kursgevinster og udbytter?

Gruppe 4: For folk med indeståender over 500.000 kr. på 
aktiesparekontoen, og som har brug for likvider, kan der opstå 
et problem, som er svært at løse.

Betragt en investor, der om nogle år har 700.000 kr. ståen-
de på sin aktiesparekonto (takket være kursstigninger), og som 
kortvarigt har brug for 200.000 kr. i forbindelse med en hus-
handel. Skal han låne 200.000 kr., eller skal han hæve af inde-
stående på aktiesparekontoen? Når hushandlen om 3 måneder 
er overstået, kan han jo ikke skyde pengene ind igen. Og hvis 
renten til den tid er væsentligt højere end i dag, kan det jo gøre 
ganske ondt at give afkald på den mulighed, at pengene kan 
blive stående til evig tid på aktiesparekontoen, blot pga. et kort-
varigt likviditetsbehov.

Det er let at se, at finansielle rådgivere vil blive stillet en 
masse spørgsmål, som kun kan besvares ved hjælp af lange be-
regninger kombineret med heroiske antagelser.

Så alt i alt er det svært at konkludere, at forslaget alle for-
hold taget i betragtning gør tingene enklere. Nogle vil måske 
fristes til at konkludere, at forslaget vil gøre tingene mere kom-
plicerede. Det skal i den forbindelse fremhæves, at denne artikel 
på den front let kunne gøres både længere og mere kompliceret.

Spørgsmål 3:  
Større eller mindre aktieinvesteringer?
Dette spørgsmål er allerede blevet berørt, men skal her uddybes. 
Der er to modstridende tendenser. 

For de ”naive” investorer, som sætter enkelthed meget højt, 
og som ikke investerer i aktier under den nuværende ordning, vil 
aktiesparekontoen selvfølgelig føre til større aktieinvesteringer.

For de, der i forvejen har aktier (eller som under alle om-
stændigheder ville investere i aktier) vil brug af aktiesparekon-
toen tendere til at føre til lavere aktieinvesteringer som følge af, 
at staten ikke deltager som risikobærer. Og da ordningen relativt 
set skattemæssigt appellerer til større aktieinvestorer, må en del 
af dem formodes at kunne gennemskue skattemekanismerne. 
Specielt efter en rentestigning (og aktiesparekontosystemet skal 
bedømmes på dets virkning på længere sigt) vil en del større 
investorer vælge at skyde penge ind på aktiesparekontoen og i 
den forbindelse nedbringe deres aktieinvesteringer for at holde 
risikoen konstant.

Igen er det svært at nå til entydige konklusioner.

Spørgsmål 4: Vil forslaget få nogen effekt  
af  be tydning for notering af nye selskaber på 
børsen?
Vi så ovenfor, at der for større investorer (og investorer, der 
allerede har aktier) vil være en forventet negativ effekt på ak-
tieinvesteringerne af forslaget, i det omfang aktiespareordnin-
gen bruges, fordi staten ikke længere deltager som risikobærer, 
mens der er en forventet positiv effekt som følge af, at forslaget 
vil få nye investorer ind på aktiemarkedet.

Når man skal bedømme nettovirkningen heraf, står man 
med et dobbelt problem:

Det ene er at bedømme virkningen på hver af de to gruppers 
aktieinvesteringer.
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Det andet er at bedømme, hvor stor en del af de ændrede 
aktieinvesteringer, der vil gå hhv. fra og til de selskaber, som 
forslaget i særlig grad ønsker at hjælpe, nemlig mindre og spe-
cielt nynoterede selskaber på børsen. For en god ordens skyld 
bemærkes, at investorerne ikke behøver at investere i forbindel-
se med nytegning. Blot de nye investorers efterspørgsel retter 
sig specielt mod mindre selskaber, vil det gøre det lettere at af-
sætte aktier til de professionelle ved introduktion af selskaber på 
børsen, fordi de professionelle påregner at sælge aktierne videre 
til de små aktionærer.

De ”nye investorer” er folk, der ønsker meget lidt besvær, og 
som ikke vil bruge tid til at sætte sig ind i ret meget vedrørende 
aktier. Denne gruppe vil sandsynligvis i høj grad lytte til deres 
bankrådgivere. Banker vil sjældent råde mindre aktieinvestorer 
med lille viden til at investere i enkeltaktier i mindre selskaber 
på børsen, da disse har meget stor risiko, og den lille investor 
ikke kan sprede risikoen tilstrækkeligt. Man vil sandsynligvis 
anbefale dem en global investeringsforening.

Det vil sandsynligvis i højere grad være de lidt større ”hob-
byinvestorer”, som bruger (sandsynligvis for) meget tid på ak-
tieanalyse, der vil overvægte deres investeringer i små børsno-
terede selskaber, fordi det er her, hobbyinvestoren kan drømme 
om, at god analyse kan give store gevinster. Deres efterspørgsel 
vil som nævnt falde7.

Det er således svært at se stærke argumenter for, at forslaget 
vil gøre det lettere for mindre selskaber at blive børsnoteret i 
Danmark.

Spørgsmål 5: Er det godt, hvis forslaget virker?
Ovenfor er der sat spørgsmålstegn ved, om forslaget får den 
ønskede virkning mht. børsnotering af mindre virksomheder. 
Et relevant spørgsmål er, om det er samfundsmæssigt gavnligt, 
hvis forslaget får den ønskede virkning.

Forslaget virker, hvis der er en stor gruppe af personer uden 
viden og interesse for aktier, der nu begynder at investere i ak-
tier, fordi det er blevet simpelt, og hvis denne gruppe begår den 
klassiske fejl at undlade at risikosprede tilstrækkeligt, men i ste-
det overinvesterer i små danske selskaber.

Enhver ærlig rådgiver vil fraråde dem denne investerings-
strategi. Er det hensigtsmæssigt med en regeringspolitik, der 
kun virker, såfremt de små naive investorer undlader at lytte til 
gode råd?

Det vil være til skade for de små investorer at investere, som 
regeringen ønsker det.

Spørgsmålet er så, om dette tab mere end opvejes af den 
gavn, Danmark får, ved at flere små selskaber børsnoteres.

Det rejser i hvert fald en fare for, at der kommer selskaber på 
børsen, hvis aktier de større og mere professionelle investorer 
ikke ønsker at investere i. Det er ikke nødvendigvis en fordel.

Alt i alt må man håbe, at forslaget ikke får den virkning, som 
regeringen ønsker.

7. Vi er godt klar over, at ikke alle investorer vil opføre sig i over-
ensstemmelse med økonomisk teori. Omvendt er det også naivt 
at tro, at ingen investorer vil tænke over risikofordelingen.

Behovet for en skattereform på  
kapitalafkastområdet?
Man kan lappe sine gamle klæde med det resultat, at de for hver 
lapning bliver stadig mere underlige at se på, eller man kan sy 
nye.

På skatteområdet er der en tendens til at bruge det misbrugte 
ord ”reform”, hver gang man sætter endnu en lap på et skatte-
system, der hovedsagelig består af lapper fra tidligere års ”re-
former”.

På kapitalafkastområdet, forstået i bred forstand, har vi i dag 
et syndigt rod. Det er vanskeligt at bruge mildere ord. Vi har 
et utal af forskellige satser. For så vidt angår egentlig kapital-
indkomst, har vi satser på ca. 37% og 42% for positiv kapital-
indkomst og, når skattereformen er gennemført, på ca. 25% og 
33% for negativ kapitalindkomst, og så selvfølgelig pensionsaf-
kastbeskatningssatsen på 15,3%. Dertil har vi aktieindkomsten, 
hvor vi også har to satser, men hvor tabene ikke giver skattebe-
sparelse i modsætning til, hvad der gælder for negativ kapital-
indkomst. For at gøre forvirringen fuldkommen er de to satser 
for aktieindkomst ikke knyttet sammen med topskattebetaling, 
således som kapitalindkomst fra renter er. 

Man kan spørge sig selv, om der ikke er behov for, at rege-
ringen lægger en langsigtet plan for, hvordan kapitalafkastbe-
skatningen skal se ud, og at man kan se, at nye initiativer som 
aktiesparekontoen trækker i den ønskede retning. Det er ikke 
helt let at se, hvordan regeringen forestiller sig fremtidens ka-
pitalafkastsystem. Omvendt er det svært at se, at det nuværende 
system er særligt hensigtsmæssigt.

Konklusion
Regeringens forslag om en aktiesparekonto rettet mod mindre 
investorer er næppe en god idé. Et gammelt ord siger, at en kæde 
ikke er stærkere end det svageste led. For metalkæder gælder 
formodentlig, at kæden er så stærk, som det svageste led. For 
argumentationskæder er det værre. Her er kæden svagere end 
det svageste led. Regeringens argumentationskæde hviler på en 
række dårligt underbyggede antagelser.

Forslaget bygger endnu et komplicerende led oven på den i 
forvejen ganske komplicerede danske aktieafkastskattelovgiv-
ning.  Det er ikke enkelt at afgøre, om man som privat investor 
skal skyde ind på en aktiesparekonto eller eje aktier ”direkte”. 
Det er heller ikke enkelt at afgøre, om det for folk med større 
formuer er optimalt at gøre begge dele. 

Et ekstra komplicerende forhold er, at rentestigninger vil 
gøre aktiesparekontoen relativt mere fordelagtig, fordi skatte-
satsen, som forslaget ser ud nu, ikke reguleres op i takt med 
rentestigninger, som tilfældet er i den svenske ordning.

Spørgsmålet om at hæve af sit indestående på aktieopspa-
ring er kompliceret for dem, der kommer op over 500.000 kr. 
i indestående. Man kan komme i den situation, at man har et 
kortvarigt likviditetsbehov, men det er bedre at låne end at sælge 
aktier og hæve fra sin aktiesparekonto, fordi man ikke kan sky-
de ind igen, hvis man har over 500.000 kr. på kontoen.

Det er tvivlsomt, om tingene bliver mere simple totalt set. 
For folk med mindre formuer, der vil investere i aktier men som 
sætter enkelthed og overskuelighed højt, er aktiekontoen enkel. 
De behøver ikke som andre at beregne, hvor stort deres udskud-
te skat er, som folk må i dagens skattesystem med realisations-
beskatning. 
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Nykredit har ikke været ude med nye detaljer om timingen af 
børsnoteringen, men det fremgik 17. juli 2017 af FinansWatch 
(2017), at:

”Nykredit ønsker ikke at oplyse, hvad tidsplanen er for børs-
noteringen. Kun, hvad tidsplanen er for selve udvælgelsen af 
børsnoteringsbankerne. 

’Det bliver på den anden side af sommerferien. Vi har ikke 
travlt. Vores hovedejer har bedt os forberede en børsnotering. 
Det her er et naturligt skridt i den proces. Vores tidligere ud-
meldinger om timingen af en eventuel børsnotering er fortsat 
gældende,’ lyder det fra Jens Theil.”

Udover at Nykredit åbenbart heller ikke har travlt, er der en 
række argumenter for, at det er nødvendigt, og at der er tid til at 
tænke sig grundigt om, så valget mellem de forskellige alterna-
tiver for Nykredit træffes på et tilstrækkeligt grundlag. 

For det første synes situationen for Nykredit aktuelt at være 
noget anderledes end for halvandet år siden. Således fik Nykre-
dit i 2016 et rekordoverskud på over 5,3 mia. kr., der i høj grad 
bidrager til en forbedret kapitalisering af Nykredit. Et nyt rekor-
dresultat for første halvår 2017 understreger dette med al tyde-
lighed. Endvidere virker det ikke, som om Nykredit aktuelt er 
begrænset i forhold til kunne øge udlånet. 

For det andet er der fra flere sider enighed om, at det ikke er 
nødvendigt for Nykredit at gå på børsen for at leve op til frem-
tidige kapitalkrav, jf. Berlingske (2017). I alle tilfælde synes de 
fremtidige kapitalkrav slet ikke at blive så presserende hverken 
i tid eller størrelse, som de blev skitseret på tidspunktet for den 
oprindelige annoncering af planerne om en børsnotering.

Endelig har vi tidligere set flere børsnoteringer blive aflyst 
stort set i sidste time, hvis der af den ene eller anden grund var 
usikkerhed om, hvorvidt børsnoteringen ville blive en succes. I 
den forbindelse er det vigtigt at erindre, at en børsnotering såle-
des godt kan udskydes eller helt aflyses, men hvis den derimod 
først er gennemført, kan det være ganske vanskeligt at omgøre 
beslutningen. 

Konklusionen på børsnoteringsplanerne
Selv om der stadig er meget fornuft i, at Nykredit sikres ad-
gang til at rejse kapital, jf. også Hjortshøj-Nielsen og Sørensen 
(2016) og diskussionerne heraf i Bechmann (2016a), så er der 
intet, der tilsiger, at det nødvendigvis skal være gennem den 
foreslåede børsnotering. I alle tilfælde synes der stadig at udestå 
så mange uafklarede spørgsmål og kritikpunkter til børsnoterin-
gen, at man nu må tage en tiltrængt tænkepause for at sikre, at 
et så vigtigt valg sker på et grundlag, hvor alle muligheder og 
deres fordele og ulemper er tilstrækkeligt grundigt belyst. Dette 
må især være gældende, hvis man - som erklæret af Forenet 
Kredit - ”arbejder for at give nuværende og fremtidige kunder 
adgang til de bedste lån i hele Danmark til alle tider.”, jf. For-
enet Kredit (2017a).

Forenet Kredit synes at være enig i vigtigheden af, at alle 
spørgsmål bliver grundigt besvaret, jf. således meldingen på 
foreningens hjemmeside om, at ”Koncernen har sagt, at den for-
mentlig ikke vil blive børsnoteret i 2017, og der er derfor god 
tid til at få alle spørgsmål besvaret.”, jf. Forenet Kredit (2017b). 
Det må være på tide, at der kommer handling bag disse ord.

Opfordringen til grundigt at overveje selve børsnoteringen 
synes heller ikke i modstrid med Nykredits egen udmelding om, 
at ”Børsnoteringen er ikke et mål i sig selv. Den er et middel til 
at opnå større sikkerhed for, at Nykredit kan låne ud til boligeje-
re, landbrug og erhvervskunder i både gode og dårlige tider.”, 
jf. Nykredit (2016, s. 3). 

Nykredit skriver om sig selv på hjemmesiden, at ”Nykredit 
er foreningsejet og kundestyret. Vi er skabt af kunderne, og vi 
er til for kunderne. Sådan har det været i mere end 150 år.” Med 
denne udmelding og med så lang en historie skylder man både 
tidligere, nuværende og fremtidige kunder, at man bruger den 
fornødne tid og sikrer sig det fornødne grundlag for at kunne 

Men for folk, der vil optimere, bliver verden mere kompli-
ceret.

Det er svært at se, hvorfor forslaget skulle give øget kapital 
til mindre virksomheder, der går på børsen. Banker vil tilråde 
folk at investere gennem investeringsforeninger, og de vil råde 
dem til at investere gennem globale investeringsforeninger. In-
gen vil tilråde dem til at investere i en investeringsforening, der 
investerer i mindre danske selskaber eller til at investere i små 
selskaber direkte. 
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