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104 Lovforslag nr. 202 (som fremsat ved 1. behandling)

Ændringer til ABL 
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Ændringer til KSL
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¬ 



Ændringer til SEL
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Ikrafttrædelse af lovforslaget
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3. behandling: Ændringsforslag til  

Lovforslag nr. 202 som fremsat105   

Ændringer til ABL

¬ 
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Ikrafttrædelse af lovforslaget 
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106 Lovforslag nr. 84 (som fremsat ved 1. behandling)

Ændringer til ABL 

¬ 

¬ 

¬ 
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109 Lovforslag nr. 84 (ændringer fra lov som endelig vedtaget til lov som fremsat)

Ændringer til ABL 
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Ændringer til SEL
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Ikrafttrædelse
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Aktie A Anskaffelsessum Anskaffelsessum

Status Stk. kurs Beløb

Købt 1.000        1.000                        1.000.000                

Købt 1.000        500                            500.000                   

750                            750.000                   
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Aktie A Indkomstår Stk. Anskaf.sum

Handelsværdi 

primo

Handelsværdi 

ultimo Salgsum

Gevinst/

Tab

Købt 1 200 100.000       150.000            50.000     

N/A 2 200 150.000             350.000            200.000   

N/A 3 200 350.000             200.000            -150.000 

Salg 4 200 200.000             100.000   -100.000 

-            
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Datterselskabs-
aktier  

ABL § 4 A 

Koncernselskabs-
aktier  

ABL §4 B 

Andre aktier 
(porteføljeaktier) 

ABL § 9 
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