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lish Summary
with the EU Commissions 

recommendations. This is necessary for the country to remain a competent actor at the European 

market, and to develop its competencies and ability to take the advantage of this cooperation with 

other European countries .

In recent years, the investment sector has developed a lot, and the investment funds are more visible 

in the Danish daily day. People  with a poor knowledge of investments and no so many resources

can gain access to professional advice, and therefore have the ability to get returns on their 

investments through professional advice from the investment advisors.

Along with this development, the rules for taxation of returns from investments have also changed 

over the years. Distribution investment funds currently use a detailed distribution scheme, in which 

the distribution is calculated in accordance with the different types of income. Calculation of the 

distribution is made in accordance with LL § 16 C which provides the distribution of revenue 

divided after the different types of income.

On 29 February 2012, the government presented a new legislative proposal L 95 (Simplifying the 

taxation of distributions from mutual funds, etc.)

This thesis will present and analyze the current rules for calculation of the distribution of 

distributions mutual funds, and analyzes the new legislative proposal and how legislative 

intervention will affect the distribution statement and the members taxation to free resources 

investing in distributing mutual funds.

The legislative proposal introduces an easier calculation of the distribution of dividends as well as

an easier taxation of distributions. According to the new rules, distributions from an equity mutual 

fund are taxed as a equity income and distributions from a bond-based mutual fund is taxed as 

capital income.

The taxation of the capital income will be maximum 42 percent in 2014, just like the higher taxation 

of equity income; the new rules will be an advantages’ for all parties. The changes will affect, in 

particular, investors who will get a simplified and straightforward taxation of their investments. 

Management companies will also benefit from the new rules, mainly because it simplified the 

calculation of the distribution, and will no longer require greater attention in relation to the revenue 

breakdown for the determination of the minimum tax.

The thesis will analyze the consequences for implementation of the proposed legislation in the 

Danish society, mutual funds as well as how investors are affected by this legislative intervention.
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Internationalisering er et faktum, som er blevet accepteret i vores verden. Der udarbejdes 

handelsaftaler på tværs af landegrænser og kontinenter, fælles miljøaftaler for en renere og sundere 

verden og, politiske aftaler, som gør det nemmere for personer og selskaber at bevæge sig frit fra

land til land i henhold til interesser eller ønsker.

I Europa arbejder regeringer for en fælles struktur med fælles aftaler og lovgivning for at gøre det 

nemmere for EU medlemmer at handle på tværs af EU grænser, samt at styrke europæiske fælles 

samarbejde i forhold til verden. Et stærkt Europa vil gavne alle partner.

Ønsket om en fælles EU lovgivning og aftaler, som gælder for alle medlemmer, er højt prioriteret af 

EU parlamentet og indebærer, at alle landene er villige til at ændre, justere eller gå på kompromis 

med deres egen visioner om politisk og økonomisk dygtighed.

Danmark er, som alle andre EU medlemmer, også nødt til at lade sig harmonisere med de øvrige

EU lande, hvis landet skal forbedre sin konkurrenceevne og blive dygtigere til at opnå økonomiske 

fordele med sit samarbejde i EU og verden. 

Markedet for kollektive investeringsordninger i EU har således et stort omfang, idet de europæiske 

administrationsselskaber forvalter en samlet formue på ca. 7.500 mia. €, svarende til 55 pct. af EU's 

BNP, hvilket understreger betydningen af markedet for kollektive investeringsordninger. Alene 

UCITS- segmentet udgør ca. 5.600 mia. €, dvs. lige under 75 pct. af de samlede investerede aktiver 

i de kollektive investeringsordninger, som ofte benævnes fondsmarkedet.1

I de senere år er investeringsforeninger ekspanderet betydeligt på det danske investeringsmarked 

med ca. 813.0002 danskere, som investerer igennem investeringsforeninger i Danmark.

Ud fra disse præmisser har regeringen fremsat et nyt lovforslag L95 den. 29. februar 2012, som 

prøver at åbne det danske investeringsmarked til nye muligheder for de øvrige europæiske partnere

og give den danske investeringsbranche en mere fri ramme.
                                                          
1

http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Rapporter/2011/~/media/Tal-og-fakta/2011/Rapport_UCITS.ashx
2

http://www.ifr.dk/media(3631,1030)/Enklere_beskatning_af_udlodning.pdf
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L 95 har hensigt til at gøre det danske investeringsmarked mere attraktivt for udenlandske 

investorer og investeringsinstitutter samt at styrke konkurrenceevnen på det danske marked.    

Lovforslaget 95 er resultatet af et fælles arbejde mellem den gamle regering med Lars Løkke 

Rasmussen og den nye regering med Helle Thorning Schmidt samt erhvervslivet i Danmark, som i 

fællesskab har gjort det muligt, at give danskerne en mere EU venlig lovgivning.

2. Problemformulering

”Udlodningsopgørelse efter indgrebet af L 95 for bevisudstedende investeringsforeninger”.

Problemstillingen vil søges belyst ved hjælp af følgende underspørgsmål.

 Hvordan opgøres udlodningen efter de gældende regler i investeringsforeninger?

 Hvilke konsekvenser får indgrebet af L 95 for udlodningsopgørelsen og for investorer?

 Hvordan vil L 95 påvirke det aktuelle investeringsmarked i Danmark?

Jeg ønsker overordnet set at undersøge og belyse konsekvenserne og mulighederne efter vedtagelse 

af L 95 for investeringsforeninger og investorerne i en investeringsforening, herunder en 

beskrivelse og analyse af disse ændringer samt konsekvenserne heraf. 

Afhandlingen vil belyse med eksempler hvilke konsekvenser, der vil være, hvis man vælger at 

investere i en udloddende investeringsforening efter vedtagelse af L 95, da disse 

investeringsforeninger er mest omfattet af ændringerne fra L 95.

Da loven vil ændre radikalt på opgørelsen af udlodning i investeringsforeninger med konsekvenser 

over for selve investeringsforeningerne, men især over for investorer, vil afhandlingen søge at 

belyse disse ændringer og argumentere for konsekvenserne af lovindgreb.
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Afhandlingen afgrænses til at gennemgå kun de udloddende investeringsforeninger/afdelinger.

Akkumulerende og kontoførende foreninger vil ikke blive nærmere  gennemgået, men vil dog blive 

omtalt, hvor det findes nødvendigt.  

Selskaber vil også kort blive nævnt, især omkring beskatningsregler.

Lovforslaget L 95 vil kun være belyst i dette omfang, hvor det berører opgørelsen af udlodningen 

for investeringsforeninger. 

Afhandlingen vil belyse påvirkning af lovindgrebet for fysiske personer, som investerer i 

investeringsforeninger med frie midler. 

Afhandlingen vil ikke omhandle personer, som invester igennem en virksomhedsordning eller deres 

pensionsopsparing, dog beskatningsreglerne for investering med pensionsmidler vil kort blive 

nævnt.

4. Metode

For at besvare problemformuleringen vil afhandlingen opdeles i 3 dele.

Den første del gennemgår de gældende regler for investeringsforeninger, som er bevisudstedende 

investeringsforeninger. Analysen vil primært belyse reglerne for især udloddende 

investeringsforeninger, mens de andre typer investeringsforeninger/afdelinger vil være kort omtalt. 

I afsnit 6  præsenteres den generelle definition på forskellige typer afdelinger samt gives en kort 

redegørelse for, hvordan disse afdelinger påvirker beskatningen af investorer.

Den anden del af afhandlingen vil præsentere og analysere ændringer, som er en følge af  indgrebet 

af lov 95 for opgørelse af udlodning i investeringsforeninger.

Den tredje del er en analyse af konsekvenserne af forslagets indgreb på det danske 

investeringsmarked og især konsekvenserne, der følger for det danske investeringsmarked.
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Primært foretages en analyse af konsekvenserne af implementering af L 95 for opgørelse af 

udlodning i afhandlingen.

Endvidere består den sidste del af afhandlingen af min vurdering af, hvordan den nye lov L 95s

indgreb vil påvirke investeringsforeningerne og deres medlemmer og hvordan denne lov vil have 

indvirkning på det danske investeringsmarked. 

5. Opdeling af investeringsforeninger på skatteområdet

Ved en investeringsforening forstås en forening, der henvender sig til en større kreds af investorer, 

og som alene eller i det væsentlige har til formål at anbringe medlemmers indskudte midler i 

finansielle aktiver.  

I skatteretlige sammenhænge dækker en investeringsforening over et bredt begreb. Det dækker 

f.eks. både de egentlige investeringsforeninger og specialforeninger, som har en bestemt 

investeringsprofil samt fåmandsforeninger, som har en lukket medlemskreds. 

Det skatteretlige begreb investeringsforening dækker også hedgeforeninger. Begrebet 

investeringsforening dækker kun foreninger, der investerer. Aktieselskaber, der investerer, er ikke 

dækket af begrebet.

Ud fra en konkret vurdering af foreningens formål, kan investeringsforeninger opdeles i:

 Investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmers indskud, såkaldte

udstedende investeringsforeninger.

 Investeringsforeninger, der ikke udsteder sådanne beviser, såkaldte kontoførende 

investeringsforeninger.

5.1 Kontoførende investeringsforeninger

En kontoførende investeringsforening udsteder ikke omsættelige beviser for medlemmernes 

indskud, og medlemmerne ikke kan afstå til andre end foreningen. Kontoførende 



investeringsforeninge

Udlodningsopgørelse efter indgrebet af L 95 for bevisudstedende investeringsforeninger.

9

r skal have minimum 8 medlemmer, hvor investorerne er fysiske personer.

Såfremt et medlem er en stor institutionel kunde eller pensionskasse, er der mulighed for at etablere 

en kontoførende forening med kun én kunde.  

Foreningen udsteder ingen beviser for medlemmernes andele i foreningen, men foreningen 

administrerer og investerer medlemmernes indskud. Det er medlemmerne, som skal beskattes for 

foreningens udbytter og avancer ifølge reglerne i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende 

foreninger. Medlemmerne bærer samme forholdsmæssige andel af foreningens indtægter og 

udgifter og beskatningen overføres løbende til de enkelte medlemmer. 

Kontoførende investeringsforeninger benytter en transparent beskatning, uanset om der er tale om 

renter, udbytter eller gevinst og tab på fordringer, finansielle instrumenter eller aktier.

Foreningen er skattepligtig efter SEL § 1, stk.1, nr.6, hvilket betyder, at foreningen ikke i sig selv 

ville være skattepligtig af gevinster på aktier og obligationer, men kan beskattes af eventuelle 

erhvervsmæssige indtægter som f. eks. udlejning af fast ejendom, som er beliggende her i landet.3  

Hvis en kontoførende forening opdeles i andelsklasser, beskattes medlemmerne ikke efter reglerne i 

lov om beskatning af medlemmer af kontoførende foreninger, men efter ABL § 19.

5.2 Bevisudstedende investeringsforeninger

De bevisudstedende investeringsforeninger omfattes af SEL § 1. Medlemmernes fortjeneste og tab 

ved afståelse af investeringsbeviserne behandles efter Aktiebeskatningsloven, jf. ABL § 1, stk.2. 

Disse investeringsforeninger kan være:

 Investeringsselskaber ABL § 19, stk.2,

 Akkumulerende afdelinger SEL § 1, stk. 1, nr. 5

 Udloddende afdelinger LL § 16 C

                                                          
3

Beskatning af investeringsforeninger og investeringsselskaber af Kjeld Bergenfelt, side 23.
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En bevisudstedende akkumulerende investeringsforening er en forening, der udsteder omsættelige 

beviser for medlemmers indskud. 

En bevisudstedende akkumulerende afdeling udbetaler normalt ikke udbytte. Afdelingsresultat –

positivt eller negativt opgøres via kursgevinst eller tab på afdelingsbevis. Afdelingsindtægter - i 

form for renter eller udbytter - forbliver i afdelingen, indtil medlemmerne sælger deres beviser i 

afdelingen. Den akkumulerende investeringsforening foretager normalt ikke minimumudlodning.

Der findes to typer bevisudstedende akkumulerende investeringsforeninger:

 Selskabsbeskattede investeringsforeninger efter Selskabsskattelovens § 1, stk.1, nr.5 a. 

 Investeringsselskaber efter Selskabsskatteloven § 19,stk.1, nr.3.

5.2.1.1 Selskabsbeskattende investeringsforeninger

Selskabsbeskattede investeringsforeninger beskattes efter samme regler, som gælder for 

aktieselskaber. Medlemmerne beskattes af avance/tab på beviserne ligesom almindelige 

selskabsaktionærer efter ABL § 20, hvor afståelse af beviset til foreningen anses som et salg.

Foreningen beskattes som aktieselskab, hvilket betyder, at beskatningen på kursgevinster på 

finansielle instrumenter, udbytter og renter beskattes som selskabsskat med 25 procent.

5.2.1.2 Investeringsselskaber

Investeringsselskaber er investeringsforeninger eller selskaber, som enten omfattes af Rådets 

direktiv 85/611 EØF (UCITS – direktivet ) eller ligesom investeringsforeninger foretager 

investeringer i værdipapirer og har pligt til at tilbagekøbe medlemmers andele til en kursværdi, der 

ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi, jf. ABL§ 19, stk. 2, nr.1 og 2,1. – 3. pkt. for 

midler af selskabets formue,. Ligeledes kan investeringsselskaber, foreninger eller selskaber, som 

uden at være forpligtet til at tilbagekøbe medlemmers andele, investere passivt i værdipapirer og 

samtidig have minimum 8 medlemmer eller aktionærer efter ABL § 19, stk.2, nr.2,4 -6 pkt.4

                                                          
4

Beskatning af investeringsforeninger og investeringsselskaber af Kjeld Bergenfelt, side 22.
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ylde betingelserne for et investeringsselskab, skal selskabet ikke være en udloddende 

investeringsforening eller kontoførende investeringsforening jf. ABL § 19, stk. 2.

Afkastet fra investeringsselskabet beskattes som kapitalindkomst. 

Realiserede og urealiserede gevinster og tab modregnes løbende ved skatteopgørelsen efter 

lagerprincippet. Reglen gælder både for personer og for selskaber.

5.2.3 Bevisudstedende udloddende investeringsforeninger

Ved en udloddende investeringsforening forstås en investeringsforening, der udsteder omsættelige 

beviser for medlemmernes indskud, og som foretager minimumsudlodning, der beskattes i 

overensstemmelse med, at foreningen har valgt, at foreningens indkomst skal beskattes hos 

medlemmerne efter reglerne for udloddende foreninger, jf. LL § 16 C, stk. 1.

Udloddende investeringsforeninger er, ligesom de andre investeringsforeninger, som regel opdelt i 

afdelinger/foreninger, som kan være aktiebaserede afdelinger eller obligationsafdelinger. Investorer 

har mulighed for at købe deres beviser i en bestemt afdeling efter behov eller risikovillige profil.

Reglerne for udloddende investeringsforeninger siger, at medlemmet af foreningen så vidt muligt 

beskattes af udlodninger fra foreningen, som om medlemmet havde foretaget investeringen selv. 

Det vil sige, at afkast, der ville have været skattefrit ved en direkte investering, også er skattefrit 

som udlodning fra foreningen. Hermed afhænger beskatningen af den type investering, som danner 

baggrund for udlodningen, som er enten en aktie- eller en obligationsafdeling. 

Det er en betingelse for, at der foreligger en udloddende forening, at beviserne i foreningen eller 

afdelingen berettiger alle medlemmer til samme forholdsmæssige andel af årets afkast. Beviserne i 

en udloddende forening skal lade alle medlemmer bære samme forholdsmæssige andel af samtlige 

årets udgifter i foreningen eller afdelingen, bortset fra omkostninger ved foreningens eller 

afdelingens køb og salg i forbindelse med medlemmernes ind - og udtræden. De forholdsmæssige 

afkast mv. opgøres efter forholdet mellem medlemmers nominale beviser og alle nominale beviser i 

foreningen eller afdelingen.
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6.1 Udbytter fra danske selskaber

Som hoved regel er udbytter fra danske aktieselskaber til udloddende afdelinger fritaget for 

udbytteskat, når foreningen kan fremlægge et udbyttefrikort. Normalt er udbytteskattesatset på 27 

procent for udbytte fra danske selskaber. Dog kan den procent nedsættes til 15 procent, hvis 

personen bor i et andet land, som har dobbeltbeskatningsaftale med Danmark. 

6.2 Udbytter fra udlandet 

Efter de fleste dobbeltbeskatningsaftaler, beskattes udbytte i det land, hvor udbyttemodtageren er 

hjemmehørende. Dog har det land, hvor det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, typisk ret 

til at beskatte udbyttet med en vis procent. Danske udbyttemodtageren kan søge refunderet 

udbytteskat eller påkræves ekstra skat i Danmark hvis skatteprocenten har været lavere end danske 

skat.

Udenlandske selskaber og foreninger mv., som har udbytteindtægter fra selskaber, der er 

hjemmehørende her i landet, er skattepligtige i Danmark, iflg. SEL § 2, stk.1, litra c.

For de udenlandske investeringsforeninger som kan betragtes som ”en person” jf. TFS 2004 341, er 

der mulighed for at tilbagesøge eventuelle refunderbare udbytteskatter, udover de 15 procent, som 

er ikke refunderbar skat . 

7. Opgørelse af minimumsudlodning for udloddende investeringsforeninger

Investeringsforeninger opgør årets udlodning efter indkomstsarter, hvilket for personer kan være 

som aktieindkomst, kapitalindkomst eller skattefri. For selskaber medregnes udlodningen i sin 

helhed til selskabsindkomsten.



En udloddende investeringsforening kan undlade at opgøre udlodningen, hvis 
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minimumsudlodningen er mindre end 1 pct. af investeringsforeningsbevisets pålydende, jf. LL § 16 

C, stk. 1.

I tilfælde af at afdelingen har beregnet minimumudlodning, er det muligt at nedrunde til et beløb, 

som er deleligt med 0,25 procent af afdelingsbevisernes cirkulerende beviser. Et eventuelt ikke 

udloddet beløb skal indgå ved opgørelse af minimumsudlodningen i det efterfølgende år. Det 

betyder for eksempel, at hvis en afdeling har beregnet udlodningen til 1,16 procent, 1 procent kan

udloddes og de resterende 0,16 procent kan fremføres til udlodning næste år.

LL § 16 C kræver, at den udloddende investeringsforening skal udarbejde en udlodningsopgørelse 

ved at lave en detaljeret opdeling af indkomstkomponenterne som aktieindkomst eller 

kapitalindkomst. 

Investeringsforeningen kan også undlade udlodningen og i stedet lade deres medlemmer få en 

stigning i værdien på beviset jf. ABL § 27 stk.1 og LL § 16 C.

I stedet for at opgøre minimumsudlodningen krone for krone, kan foreningen i stedet vælge en 

summarisk opgørelse af minimumsudlodningen efter LL § 16 C, stk. 13. Vælges den summariske 

opgørelse, skal urealiserede gevinster indgå i minimumsudlodningen, og tab fra tidligere år kan ikke 

fremføres til at nedsætte gevinsten i et senere år jf. ABL § 23, stk. 2. Det betyder i praksis, at 

foreningen skal udlodde årets værdistigning på formuen, regnet fra primo til ultimo. Dette gælder, 

selvom værdiændringen er ubetydelig, og foreningen derfor - såfremt den almindelige 

udlodningsopgørelse var valgt – kunne have valgt at udlade at udarbejde en sådan opgørelse.5

Ved valg af summarisk opgørelse beskattes investorer som kapitalindkomst uanset, at der i 

udlodningen indgår afkast, som ellers skulle beskattes med en lavere sats som aktieindkomst jf. 

KSL § 65.

                                                          
5
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8. Administrationsomkostninger
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Investeringsforeningen kan ved opgørelse af minimumsudlodningen fratrække de afholdte 

administrationsudgifter. Som administrationsudgifter kan nævnes honorar til bestyrelse, løn til 

direktionen og personale, revisionshonorar til revisorer, alle omkostninger med formuepleje, husleje 

eller faste administrationsomkostninger. Kurtage og lignende medtages ikke som 

administrationsudgifter, men indgår som tillæg til anskaffelsessummen, som et fradrag i 

salgssummen på foreningens købte og solgte investeringsaktiver.6

Fradrag for administrationsudgifter fordeles forholdsmæssigt mellem indkomstkategorierne som 

kapitalindkomst, aktieindkomst eller skattefriindkomst (vedr. gevinster på blåstemplede 

obligationer, omfattet af overgangsordningen) jf. LL § 16 C, stk.5.

Administrationsomkostninger kan kun modregnes i foreningens gevinst. Hvis 

administrationsomkostninger overstiger foreningens gevinster, kan omkostningerne ikke overføres 

til senere år. 

9. Udlodningsindtægter

I dette afsnit vil jeg gennemgå de enkelte udlodningspligtige indtægter. Som udgangspunkt følger 

udlodningen de regler, der gælder for beskatning af personer7.

I beregningen af minimumsudlodningen skal følgende indtægter indgå jf. LL § 16 C, stk. 3 nr. 1-10. 

1. Indtjente renter og løbende ydelser, begge fordelt over den periode, som indtægten vedrører, 

samt vederlag for udlån af værdipapirer og som skal udloddes som kapitalindkomst. 

2. Indtjente udbytter, der beskattes som kapitalindkomst. Disse udbytter opfylder ikke kravene 

til beskatning som aktieindkomst, dvs. udbytter der ved direkte eje af de pågældende papirer

ikke ville være omfattet af PSL § 4 a, stk.1, nr. 1 og 2. Ved opgørelsen fratrækkes

henholdsvis indeholdt udbytteskat og tillagt tilbagebetalt udbytteskat, der refunderes 

foreningen. I praksis handler det om de udbytter, der kommer fra FOF (fund of fund 

konstruktioner) og disse udbytter beskattes som kapitalindkomst, selvom udbytterne 

                                                          
6
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7
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Udbytter fra eventuelle andele i investeringsforeninger medregnes altid som 

kapitalindkomst.

3. Gevinst på fordringer, jf. KGL § 14, stk. 1 i det omfang gevinsten ikke er omfattet af nr. 10. 

Gevinsten opgøres efter KGL § 26, stk. 5 og beskattes som kapitalindkomst.

Ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 er der i LL § 16 C, stk. 3, indsat pkt. 3. (gevinst) og pkt. 

4.(tab). Gennemsnitsmetoden kan alene anvendes for valutakonti i pengeinstitutter m.v. 

Foreningen kan således ikke anvende gennemsnitsmetoden for andre fordringer omfattet af 

KGL § 26, stk. 5. For fordringer registreret i en værdipapircentral inden for samme 

fondskode og øvrige fordringer udstedt på samme vilkår af samme udsteder kan fordring -

for - fordring / FIFO - princippet således ikke fravælges. Vælger foreningen at opgøre 

gevinst og tab på valutakonti efter gennemsnitsmetoden, kan foreningen ikke senere vælge 

at opgøre gevinst og tab efter KGL § 26, stk. 5 (FIFO).

Efter ændringen kan udloddende investeringsforeninger ved opgørelsen af 

minimumsudlodningen, i stedet for at opgøre gevinst og tab på grundlag af 

anskaffelsessummen for den enkelte fordring og efter FIFO - princippet, jf. den nye KGL § 

26, stk. 5, vælge som hidtil at opgøre gevinst og tab på konti i fremmed valuta efter 

gennemsnitsmetoden, jf. KGL § 26, stk. 4. Hvis gennemsnitsmetoden vælges, skal 

foreningen anvende denne opgørelsesmetode for alle foreningens konti i fremmed valuta.’

Gevinst på gæld omfattet af KGL § 6 omfatter kursgevinster på gæld i danske kroner og 

fremmed valuta. Investeringsforeninger må normalt ikke optage gæld, og den praktiske 

betydning af bestemmelsen er derfor begrænset. Bestemmelsen kan få betydning f. eks. ved 

indfrielse af gæld i foreningens domicilejendom. En gevinst, der opstår i forbindelse 

hermed, er udlodningspligtig,8 og beskattes som kapitalindkomst.

4. Gevinst på finansielle kontrakter omfattes af KGL §§ 29-33 fratrukket tab på finansielle 

kontrakter efter reglerne i KGL § 31, stk. 2-4, og § 32, stk. 2 og 3 

(tabsbegrænsningsreglerne). Finansielle kontrakter, der omfattes af KGL, behandles som 

selvstændige aktiver. Det betyder, at gevinst og tab opgøres efter lagerprincip og 

urealiserede samt realiserede gevinster og tab indgår i opgørelsen. Tabet på en kontrakt skal 

modregnes i indkomstårets gevinster på kontrakter. Yderligere tab kan fratrækkes i det 

omfang, at tabet ikke overstiger de forudgående indkomstårs skattepligtige nettogevinster på 
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Eventuelle resterende tab kan fratrækkes i nettogevinster på aktier. Betingelsen 

herefter er, at kontrakten, de underliggende aktier eller aktier skal være optaget på et 

reguleret marked. Gevinsten for denne type indkomst beskattes som kapitalindkomst.

5. Gevinst fratrukket tab ved afståelse af aktier mv. Gevinst og tab opgøres under anvendelse 

af ABL § 9, stk. 4, § 25, § 26, stk. 2-4 og 6 og § 43, stk. 3, herunder FIFO princippet og 

gennemsnitlig anskaffelsessum. 

Opgørelsen af gevinst og tab efter ABL medfører, at gamle saldi af aktiestab anvendes til at 

nedsætte realiserede, udlodningspligtige aktiegevinster, ligesom tab på aktier fra

indkomståret eller senere fremføres til nedsættelse af gevinster.                                                

Tab modregnes i gevinst på andre af foreningens solgte aktier. Tilsvarende reduceres 

gevinster med foreningens eventuelle fremførte tab på aktier. Gevinst og tab på eventuelle 

beviser i en aktiebaseret udlodningsafdeling, samt konvertible obligationer behandles på 

samme mode som aktier og beskattes som aktieindkomst.

6. Gevinst på aktier opgjort efter ABL § 19 samt udbytter og afståelsessummer efter LL § 16 B 

vedrørende samme aktier. 

Gevinst og tab på andele i investeringsforeninger beskattes efter ABL § 19, og udbytter der 

udloddes fra f.eks. FOF beskattes som kapitalindkomst (jf. nr. 2 overfor). Gevinsten 

modtages direkte i udlodning, mens tab behandles således: 

 Tab på beviser eller aktier i investeringsselskaber modregnes  forholdsmæssigt i 

gevinst på de opgjorte positive kapitalindkomstbeskattende udlodningskomponenter 

som renter eller f.eks. udbytter fra FOF.

 Overskydende tab modregnes herefter i nettogevinst på aktier og dernæst udbytter, 

der beskattes som aktieindkomst og til sidst i gevinster på tidligere blåstemplede 

obligationer. 

 Yderligere tab fremføres til udnyttelse i senere indkomstår.9

7. Gevinst på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede 

investeringsforeninger, jf. ABL § 22. 

Gevinst og tab opgøres efter de regler, som gælder for personer. Foreningen skal anvende 

FIFO princippet og gennemsnitsmetoden. Gevinsten beskattes som kapitalindkomst og tab 

kan fratrækkes i nettogevinster.

Tab behandles efter samme principper, som blev nævnt tidligere, dvs.
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kapitalindkomst.

 Overskydende tab modregnes herefter i nettogevinst på aktier og dernæst udbytter, 

der beskattes som aktieindkomst og til sidst i gevinster på tidligere blåstemplede 

obligationer. 

 Yderligere tab fremføres til udnyttelse i senere indkomstår, hvor udnyttelse af tab 

sker i den samme rækkefølge, som beskrevet ovenfor.

8. Indtjente udbytter efter LL § 16 A fratrukket indeholdt udbytteskat og tillagt tilbagebetalt 

udbytteskat og afståelsessummer efter LL § 16 B samt låntagers betaling til långiver af 

dennes manglende udbytte ved aktieudlån, i det omfang de nævnte indtægter for

skattepligtige personer ville være omfattet af PSL § 4 a, stk. 1, nr. 1 eller 2, uden at være 

omfattet af PSL § 4 a, stk. 2.  I praksis betyder det, at hele udbyttesummen, som er reguleret 

for udbytteskatten, skal indgå i udlodningsopgørelse, som beskattes som aktieindkomst for 

personer og skal modregnes fuldt ud på selskabets skattepligtige indkomstopgørelse. Dog jf. 

§ 16 C, stk. 3, nr. 2 beskattes låntagers betaling til långiver for dennes manglede udbytte ved 

aktieudlån som kapitalindkomst, i det omfang de nævnte indtægter ikke er omfattet af det 

nuværende punkt 9. 

I afgørelsen SKM 2009. 65 har Skatterådet taget stilling til, hvorledes en 

investeringsforening med udlodningsmæssig skat behandler indtægter fra aktieudlån. De 

kom frem til, at i henhold til ISLA10 aftalen skulle de udlånte papirer, stadig anses som ejet 

af investeringsforeningen og ikke afstået. Al betaling som kompensation for manglede 

udbytte skulle udloddes som aktieindkomst. Ligeledes bekræftede Skatterådet, at de 

værdipapirer, som låntager stillede til rådighed til investeringsforeningen, ansås ikke for at 

være ejet af investeringsforeningen og renterne som investeringsforeningen modtog for disse 

papirer skulle ikke indgå i minimumsudlodning, da investeringsforeningen jf. ISLA aftalen 

skulle viderebetale disse renter til låntager. 

9. Gevinst på fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 2010, såkaldte 

blåstemplede obligationer - og som på erhvervelsestidspunktet opfyldte mindsterentekravet 

efter KGL § 38, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 16. oktober 2009, fratrukket tab på 

sådanne fordringer. Dog kan tab alene fratrækkes, i det omfang tabene ikke overstiger 

gevinsterne.
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10. Overført til udlodning næste år
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Investeringsforeninger kan vælge at overføre hele eller dele af udlodningen  året efter. I det tilfælde 

hvor investeringsforeningen udlader at opgøre minimumsudlodning (1 procent - reglen), eller som 

følge af nedrunding (max.< 0,25 procent), kan udlodningen, som er fordelt efter indkomsttype, 

overføres til næste år. Dvs. hvis investeringsforeningen har fået udbytte, som vedrører sidste års

indkomst efter de har afsluttet årsregnskabet, ved nedrundingen kan beløbet overføres til næste års

udlodning som aktieindkomst. Ligeledes kan alle andre indtægter, som modtages efter det 

afsluttende regnskabsår, overføres til udlodning næste år. 

Er årets samlede resultat negativt, kan der som udgangspunkt ikke ske fremførsel af underskud til 

efterfølgende år. Reglen gælder for så vidt angår ikke den del af foreningens samlede resultat, der 

kan henføres til eventuelle tab ved obligationer, aktier i investeringsselskaber eller 

investeringsbeviser i udloddende obligationsforeninger.

11. Udlodningsregulering

Der foretages regulering af minimumsudlodning, når medlemmer træder ind eller ud af foreningen. 

I praksis betyder det, at investeringsforeninger dagligt opgør den såkaldte udlodningsregulering. 

Udlodningsreguleringen er en regulering, der sker i foreningens regnskab over den skattemæssige 

udlodningspligt. Ved indtræden af medlemmer sker der emission af beviser og ved udtræden sker 

der indløsning. Reguleringen sikrer, at alle medlemmer af foreningen får samme udbytteprocent på 

generalforsamlingen, uanset om medlemmer har ejet beviset i hele året eller kun en begrænset 

periode. For medlemmer, der udtræder (indløser), sikrer reguleringen, at de får deres indtjening 

overført som en del af salgssummen på beviset. Reglerne om udlodningsregulering fremgår af LL § 

16 C, stk. 7-9. Dog påvirker reglen ikke status som udloddende investeringsforening, hvis der i 

perioden fra den 1. januar til den dato generalforsamlingen finder sted, sælges investeringsbeviser 

uden ret til udbytte jf. LL § 16 C, stk. 14, da disse beviser sælges til en anden kurs end kursen på 

selve investeringsbeviset.



Udlodningsreguleringen beregnes ved følgende formel:
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Udlodningspligtig optjening på emissions – eller indløsningstidspunktet * nominal emission 

Cirkulerende nominelle andele inden emissionen

I emissionssituationen, hvor nye medlemmer træder ind, medfører udlodningsreguleringen en 

fremrykning af beskatningen. Dette sker ved, at en del af nye medlemmers indskud konverteres til 

en skattepligtig udlodning, betragtes som udlodning til de nye medlemmer ved det efterfølgende 

udlodning. 

I indløsningssituationen overføres en del af den løbende indtjening til udlodning til de udtrædende 

medlemmer, og det beløb beskattes som avance ved medlemmers afståelse af beviset. Reguleringen 

sikrer i denne situation, at de medlemmer, der er tilbage i foreningen, ikke vil være anderledes 

stillet end før indløsningen.

12. Frivillige udlodninger

Investeringsforeninger har muligheden for frit at foretage udlodninger ud over minimumsudlodning. 

Frivillige udlodninger omfatter kun udlodninger fra foreningens formue dvs. den del, der overstiger 

den lovbestemte minimumsudlodning. Personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 3 betyder, at den del af 

den samlede udlodning, som er minimumsudlodning og den frivillige udlodning, der ikke hidrører 

fra de specifikt opregnede elementer af minimumsudlodning, er aktieindkomst. Reglen gælder for 

alle udloddende afdelinger, uanset om de er aktiebaserede eller obligationsbaserede afdelinger.

13. Beskatning af minimumsudlodningen

Som nævnt i afsnit 5.2.3 kræver beskatning af medlemmer af foreningen, at investorer skal 

beskattes af udlodninger fra foreningen, som om de havde foretaget de underliggende investeringer 

selv. Dette princip kaldes transparensprincippet. Det tilstræbes derfor, at afkast, der er skattefrit ved 

en direkte investering, også er skattefrit som udlodning fra foreningen. 



Den skattemæssige behandlin
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g af udlodninger fra udloddende investeringsforeninger afhænger 

derfor af den investering, som danner baggrund for udlodningen. Udlodninger fra 

investeringsforeninger er skattepligtige både for personer og selskaber jf. LL § 16 A, stk. 1.

Beskatning af minimumsudlodning tager udgangspunkt i de indtægter og gevinster, der ville være 

skattepligtige ved en direkte investering for en investor og de beskattes i samme periode, som 

afkastet optjenes.

Ligeledes kan afdelinger foretage fradrag i udlodningen for tab, der ville være fradragsberettigede 

hos investor ved direkte investering. 

Minimumsudlodningen skal opdeles i kapitalindkomst, aktieindkomst og skattefrie beløb. Personer 

skal medregne udlodningen i de pågældende indkomstarter. Det gælder, uanset om 

minimumsudlodningen faktisk udloddes eller ej. Hvis minimumsudlodningen ikke udloddes, anses 

den for et nyt indskud.

Den del af minimumsudlodningen efter LL § 16 C, der ikke udloddes, regnes også med til udbyttet, 

jf. LL § 16 A, stk. 2, nr. 3. Udlodninger fra en delvis kapitalnedsættelse i en investeringsforening er 

også omfattet af LL § 16 A.

14. Indeholdelse af udbytteskat

Udloddende investeringsforeninger skal mindst indeholde udbytteskat i minimumsudlodningen jf. 

LL § 16 C, stk. 1, 2 og 15, og KSL § 65, stk. 3, pkt. 2.

Investeringsforeninger, der udelukkende investerer i fordringer, der er omfattet af kursgevinstloven, 

i aktier i det administrationsselskab, der forestår foreningens administration, og i afledte finansielle 

instrumenter, er dog undtaget fra pligten til at indeholde udbytteskat jf. KSL § 65, stk. 3, pkt. 3.

Der skal dog ikke indeholdes udbytteskat i udlodninger fra udloddende investeringsforeninger eller 

investeringsselskaber til investeringsselskaber, der er omfattet af ABL § 19, hvis disse efter 

vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber hjemmehørende her i landet, bortset 

fra aktier i det administrationsselskab, som forestår foreningens eller selskabets administration jf. 

KSL § 65, stk. 3 og 8.
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Ovennævnte regler skal imødegå, at personer og selskaber i udlandet undgår beskatning af udbytte 

fra aktier i danske selskaber ved at placere aktierne i et investeringsselskab, akkumulere udbytterne 

skattefrit i investeringsselskabet og derefter sælge aktierne uden begrænset skattepligt.

15. Næring

For personer, der er næringsdrivende efter KGL § 13, opgøres aktie- og kapitalindkomst på samme 

måde som for øvrige personer. Dog er det hele minimumsudlodningen (inkl. gevinst på 

blåstemplede obligationer, der er erhvervet før den 27. januar 2010), der indgår i fordelingen 

mellem de to indkomstarter. Efter LL § 16 A, stk. 4, nr. 3, og stk. 5, medfører det, at visse 

indkomster, der ved en direkte investering blev beskattet som personlig indkomst, bliver beskattet 

som kapitalindkomst for dem, hvor investeringer betragtes som næring.

Opdelingen fortages efter transparensprincippet og jf. LL § 16 A, stk. 1-5, PSL § 4, stk. 1, nr. 4 og 

18, og PSL § 4 a, stk. 1, nr. 3. Reglerne PSL § 4 a, stk. 1, nr. 3, fastlægger, hvilken del af den 

skattepligtige udlodning, der skal medregnes som aktieindkomst og dermed også hvilken del, der 

medregnes som kapitalindkomst. Opgørelsen tager sit udgangspunkt i den del af udlodningerne, der 

er skattepligtig efter LL § 16 A. 

16. Udlodning der modregnes i skattepligtig indkomst

Set fra investeringsforeningens side skal de årlige værdistigninger eller -fald på aktier og 

investeringsforeningsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, medregnes i den skattepligtige 

indkomst. Beskatningen sker som kapitalindkomst. Lovgivningen, der regulerer kursgevinsten eller 

tab på selve beviserne, er ABL § 23, stk. 7, PSL § 4, stk. 1, nr. 5, PSL § 4 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2. 

Gevinst og tab på disse aktier og investeringsforeningsbeviser medregnes i udlodningsopgørelsen, 

selvom aktierne eller investeringsforeningsbeviserne ikke sælges.
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tte fra en akkumulerende investeringsforening, der ikke er et investeringsselskab, beskattes 

som kapitalindkomst jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 4, og § 4 a, stk. 1, nr. 1.

Udbytte af investeringsforeningsbeviser, der er omfattet af ABL § 17 om næring, beskattes som 

personlig indkomst. Det gælder også, hvis investeringsforeningsbeviset er udstedt af et 

investeringsselskab og derfor ellers er omfattet af ABL § 19 og PSL § 4, stk. 5.

Udbytte fra aktier og investeringsforeningsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab og derfor 

omfattet af ABL § 19, beskattes som kapitalindkomst jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 4, og PSL § 4 a, stk. 2.

17. Udlodning der er aktieindkomst

  I henhold til LL § 16 beskattes efterfølgende komponenter som aktieindkomst: 

 Gevinst på aktier mv., fratrukket tab, bortset fra aktier, der er udstedt af et 

investeringsselskab (LL § 16 C, stk. 3, nr. 6)

 Udbytter, der ved direkte investering ville være aktieindkomst (LL § 16 C, stk. 3, nr. 9) 

 Frivillige udlodninger, dvs. udlodninger som ikke er omfattet af minimumsudlodningen.

Dvs. gevinsten der medregnes efter minimumudlodning jf. LL § 16 C stk.3, nr. 6, som er gevinsten 

ved afståelse af aktier og gevinsten fra aktieudbytte (nr.9) samt den frivillige udlodning, er betragtet

som aktieindkomst.

18. Udlodning der er kapitalindkomst

Udlodningskomponenter, der er skattepligtige efter LL § 16 C, stk. 3, nr. 1-5 samt 7-8, er 

kapitalindkomst. Ligeledes dækker PSL § 4, stk. 1 nr. 4, og § 4 a, stk. 1 nr. 3 også  disse 

komponenter.

I henhold til LL § 16 C er der efterfølgende elementer af minimumsudlodning, der betragtes som 

kapitalindkomst:

 Indtjente renter og løbende ydelser (LL § 16 C, stk. 3, nr. 1) 

 Udbytter, der ved direkte investering ville være kapitalindkomst (LL § 16 C, stk. 3, nr. 2) 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20110014329_P4
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og 4) 

 Gevinst på gæld, omfattet af KGL § 6 (LL § 16 C, stk. 3, nr. 4) 

 Gevinst på finansielle kontrakter fratrukket tab på finansielle kontrakter (LL § 16 C, stk. 3, 

nr. 5)

 Gevinst på aktier og investeringsforeningsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab 

(LL § 16 C, stk. 3, nr. 7) 

 Gevinst på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede 

investeringsforeninger (LL § 16 C, stk. 3, nr. 8)

19. Skattefri udlodning 

Den skattefri udlodning opgøres som den del af udlodningen, som er tilbage, efter der har været 

fratrukket de indtægter, der hos personer ved en direkte investering bliver beskattet som 

kapitalindkomst eller aktieindkomst.

Den skattefri del af udlodningen udgøres af gevinst på blåstemplede obligationer, erhvervet før den 

27. januar 2010, hvorfra fratrækkes visse administrationsudgifter, jf. LL § 16 A, stk. 5, og § 16 C, 

stk. 3, nr. 10, stk. 4, og stk. 5, nr. 4. Gevinst på blåstemplede obligationer, der er erhvervet før den 

27. januar 2010, er normalt skattefrie ved en direkte investering. 

20. Fradrag i minimumsudlodningen 

Der er også visse regler for fradrag i minimumsudlodningen. Det drejer sig om følgende:

 Tab på aktier, der er udstedt af et investeringsselskab, tab på investeringsforeningsbeviser i 

udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger og visse tab på fordringer, jf. LL § 

16 C, stk. 4

 Foreningens administrationsomkostninger kan fradrages efter reglerne jf. LL § 16 C, stk. 5

 Fremførsel af negative beløb efter nærmere regler, jf. LL § 16 C, stk. 6.

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20090100229_P6
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Typer af udloddende investeringsforeninger/afdelinger

21.1 Udlodning i aktiebaserede afdelinger

21.1.1 Investeringsforeningen 

En udloddende investeringsforening er aktiebaseret, hvis 50 pct. eller mere af foreningens 

aktivmasse i løbet af foreningens indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer mv., der er 

omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Følgende værdipapirer medregnes dog ikke som værdipapirer mv., der er omfattet af 

aktieavancebeskatningsloven:

 Aktier og investeringsforeningsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab og derfor 

omfattet af ABL § 19

 Investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger, der 

er omfattet af ABL § 22.

Det er en betingelse, at den resterende del af aktivmassen udelukkende er placeret i værdipapirer 

mv. og i foreningens administrationsbygning, jf. ABL § 21, stk. 2. Aktiebaserede afdelinger må 

som udgangspunkt kun anbringe formuen  i aktier, tegningsretter og beviser i udloddende, 

aktiebaserede investeringsbeviser. Såfremt foreningen har investeret 50 procent i aktier og de 

resterende 50 procent i øvrige aktiver, er dette som regel tilstrækkeligt til, at foreningen opnår status 

som aktiebaseret investeringsforening. 

De aktiver, der anses som godkendte til at være aktier og være med til at opfylde de rene 50 procent 

af aktier i foreningen, kan være:

 Almindelige aktier i danske børsnoterede selskaber eller udenlandske børsnoterede 

og unoterede selskaber.

 Tegningsretter, omfattet af ABL.

 Konvertible obligationer. 

 Udenlandske konvertible obligationer medregnes alene, såfremt den konvertible 

obligation kan sidestilles med en dansk konvertibel obligation.
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 lder definitionen for at være 

aktiebaseret jf. ABL § 2111.

De resterende 50 procent i en aktiebaseret investeringsforening eller de ”øvrige aktiver” kan være:

 Kontanter – danske kroner eller i fremmed valuta eller likvider indestående på foreningens 

konti.

 Obligationer, pantebreve og alle øvrige fordringer i danske kroner eller i fremmed valuta.

 Finansielle kontrakter, omfattende alle typer, der skattemæssigt kvalificeres som finansielle 

kontrakter. Ved opgørelse medregnes aktiver, som omhandlet i KGL §§ 29-33 med værdien 

af det underliggende aktiv, jf. ABL § 21, stk. 3.

 Beviser i obligationsbaserede foreninger, de såkaldte fund of fund.

 Beviser eller aktiver i danske eller udenlandske investeringsselskaber, som omfattes af ABL 

§ 19.

 Andre aktiver som f. eks. driftsmidler.

 Foreningens administrationsejendom.

Afgørelsen af, om 50 procent eller mere af en udloddende investeringsforenings aktivmasse i løbet 

af foreningens indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer, der er omfattet af 

aktieavancebeskatningsloven, skal ske på grundlag af et simpelt gennemsnit. Måletidspunkterne 

skal være jævnt fordelt over året. Der kan f.eks. vælges måling pr. kalenderdag, måling en gang om 

måneden eller måling en gang i kvartalet. Efter ABL § 21 stk. 4 vil foreninger, der ikke overholder 

reglen jf. ABL § 21, stk. 2, skifte status fra en aktiebaseret afdeling til en obligationsbaseret 

afdeling.

21.1.2 Beskatning af medlemmer i en udloddende aktiebaseret investeringsafdeling

Investorens beskatning  

En udloddende aktiebaseret afdeling beskattes efter aktieavancebeskatningsloven jf. ABL § 20 A, 

stk.2. 

Med virkning fra den 1.januar 2011 jf. ABL § 21, stk.1, samt PSL § 4 a, stk.1, nr.4, skal gevinst og 

tab ved afståelse af omsættelige investeringsforeningsbeviser i udloddende aktiebaserede 

investeringsforeninger medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter samme regler 

som aktier. 
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Gevinst

Beskatning af aktieindkomsten sker efter personskatteloven § 8A, stk. 1-4 og årets samlede 

aktieindkomst i 2012 beskattes med 27 procent op til et beløb på 48.300 kr., og med 42 procent af 

aktieindkomst udover de 48.300 kr. Progressionsgrænserne for aktieindkomst forhøjes, hvis der er 

tale om ægtefæller og ægtefællen selv ikke udnytter aktieindkomstsgrænsen.

Tab

Tab på et investeringsbevis behandles efter reglerne i ABL § 13 A for aktier, der er optaget til 

handel på et reguleret marked. Tab på investeringsbeviser der er optaget til handel på et reguleret 

marked bliver anset som kildesartbegrænset og kun kan fratrækkes i udbytte, gevinster og 

afståelsessummer, der vedrører aktier, investeringsbeviser på et reguleret marked jf. LL § 16. 

Yderligere tab kan overføres til udnyttelse hos ægtefællen og eventuelt resterende tab kan fremføres 

til modregning i efterfølgende år.

Betingelsen for at få fradrag for tab er, at handlen skal være registreret hos SKAT i det indkomstår, 

hvor transaktionen har fundet sted. Det betyder, at jf. ABL § 14, skal SKAT have modtaget 

informationer om værdipapirernes identitet, antal og anskaffelsessum. 

Beholdning af investeringsbeviser til en kursværdi på max. 136.600 kr. per 31/12 – 2005 er fortsat 

skattefri efter jf. § 44, men det medfører, at det realiserede tab hverken kan fratrækkes eller 

modregnes.

Gevinst og tab fra udlodning beskattes ifølge reglerne for beskatning af udlodning som beskrevet i 

afsnit 13. 

Medlemmer bosiddende i udlandet

For medlemmer bosiddende i udlandet, kan udbytteskatten lempes helt eller delvist efter 

almindelige regler, der gælder for udbytte omfattet af LL § 16 A, stk.1.

Personer, som er bosiddende i udlandet, har begrænset skattepligt i Danmark jf. KSL § 2, stk.1, nr. 

16. 

Udbytter er altid skattepligtige i Danmark, mens gevinsten på selve beviset er ikke skattepligtig i 

Danmark. 
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, der er bosiddende i udlandet og ejer mindre i 10 procent af aktiekapitalen i det 

udbyttegivende selskab, er skatten normalt 27 procent, men kan nedsættes til 15 procent, hvis 

Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale. Ligeledes er der den betingelse for medlemmer, der bor 

udenfor EU, at personen sammen med koncernforbundene parter ejer mindre end 10 procent af 

kapitalen.

Pensionsmidler

Investering i investeringsbeviser med midler fra pensionsordning beskattes det samlede afkast med 

15,3 pct. efter lagerprincippet. 

Afkast opgjort efter lagerprincippet medfører, at der betales skat, selvom der ikke er solgt beviser.

Selskaber

Gevinst beskattes som almindelig selskabsindkomst med 25 procent og tab kan fradrages i 

selskabsindkomsten. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Udbytte beskattes fuldt ud som 

selskabsindkomst, så der er ikke længere behov for en opdeling på underliggende indkomstarter.

21.2 Udlodning fra obligationsbaseret afdelinger

21.2.1 Investeringsforeningen

En udloddende investeringsforening er obligationsbaseret, hvis mindre end 50 pct. af foreningens 

aktivmasse i løbet af foreningens indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer mv., der er 

omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Følgende værdipapirer medregnes dog ikke som værdipapirer mv., der er omfattet af 

aktieavancebeskatningsloven:

 Aktier og investeringsforeningsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab og derfor er 

omfattet af ABL § 19 

 Investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger, der 

er omfattet af ABL § 22.

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100008929_P19
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en betingelse jf. ABL § 22, stk.2, at den resterende del af aktivmassen udelukkende 

er placeret i værdipapirer mv. og i foreningens administrationsbygning. 

Ved opgørelsen af om anbringelserne opfylder betingelsen i ABL § 22, stk. 2 medregnes finansielle 

kontrakter og strukturerede obligationer, dvs. aktiver som nævnt i KGL §§ 29-33, med værdien af 

det underliggende aktiv jf. ABL § 22, stk. 3.

Afgørelsen af, at en udloddende investeringsforenings aktivmasse har mindre end 50 procent 

placeret i værdipapirer, der er opfattet af Aktieavancebeskatningsloven ,sker der i løbet af 

indkomståret på grundlag af et simpelt gennemsnit. Måletidspunkterne skal være fordelt over året. 

Målingerne kan ske pr. kalenderdag, eller en gang om måneden eller kvartalet jf. ABL § 21  

Hvis investeringsforeninger i forbindelse med disse målinger ikke overholder betingelsen i ABL § 

22, stk.2, anses foreningen for at have skiftet skattemæssig status til udloddende aktiebaseret 

investeringsforening.

Investeringsforeningen skal indsende oplysninger til SKAT til vurdering af, om 

anbringelsesgrænsen i ABL § 22, stk. 2 er overholdt. Oplysningerne skal indsendes senest samtidigt 

med oplysninger til bedømmelse af, om investeringsforeningen overholder betingelserne for at være 

en udloddende forening.

21.2.2 Beskatning af medlemmer i en obligationsbaseret afdeling

Efter PSL § 4, stk.1, nr. 5 medregnes gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende 

obligationsbaserede investeringsforeninger i kapitalindkomsten. Investeringen i en 

obligationsbaserede afdeling indgår i en bagatelgrænse. Det betyder. at hvis det samlede gevinster 

ikke overstiger 2.000 kr., skal gevinsten ikke beskattes og det tilsvarende tab kan ikke fratrækkes.  

Gevinst

Efter ABL § 22,stk.1 skal gevinsten ved afståelse af omsættelige investeringsbeviser i udloddende 

obligationsbaserede investeringsforeninger modregnes i den skattepligtige indkomst.

Gevinster, der overstiger 2.000 kr., er skattepligtig efter Lov nr. 254 af 30 marts 2011 § 1, stk. nr. 

10, opgøres beløbsgrænsen for ægtefæller hver for sig.

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100008929_P22
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For personer, der betaler topskat, indgår den positive kapitalindkomst først i topskatteberegningen, 

når den positive kapitalindkomst overstiger 40.000 kr. (80.000 kr. for ægtefæller). I 2011 beskattes 

positiv kapitalindkomst over nævnte bundgrænse med maks. 47,5 procent. Denne sats sænkes 

gradvist over en periode til 45,5 procent i 2012 og fra 2014 beskattes positiv kapitalindkomst over 

bundgrænsen med maks. 42 procent. Hvis personen ikke betaler topskat eller kapitalindkomsten 

ikke overstiger 40.000 kr., er skattesatsen ca. 37,5 procent.

Tab

Fra 2011 kan tabet fra en obligationsbaserede afdeling fratrækkes i den positive kapitalindkomst, og 

yderligere tab kan fremføres året efter. 

For omsættelige investeringsforeningsbeviser, der er omfattet af ABL § 22, er fradrag for tab 

betinget af, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen og at beviserne er registreret hos 

SKAT.  Der gælder samme regler som for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked jf. 

ABL § 22, stk. 2, og ABL § 14.

Pensionsmidler

Ved investering i investeringsbeviser med midler fra pensionsordning, beskattes det samlede afkast 

med 15,3 pct. efter lagerprincippet. 

Afkast opgjort efter lagerprincippet medfører, at der betales skat, selvom der ikke er solgt beviser.

Selskaber

Ligesom  investering i  aktiebaserede investeringsforeninger er investering i  obligationsbaserende 

afdelinger beskattet i selskabets skattepligtige indkomst med 25 procent.

22. Fund of Funds

Fund of Funds er investeringsinstitutforening eller en afdeling, som i stedet for at investere i 

individuelle aktier eller obligationer, vælger at investere i andre afdelinger eller fonde. Den køber 

og sælger altså investeringsandele i andre investeringsforeninger.

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100008929_P14
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afdelinger øger diversificering og er en måde at få adgang til en bredere vifte af 

fondsforvaltning og specialisering gennem en enkelt investering. I stedet for at investere direkte i 

finansielle aktiver som aktier og obligationer, køber funds of funds andele i andre 

investeringsforeninger. Disse kan være forskellige fonde, der dækker den samme sektor, eller 

fonde, der tilbyder en bred vifte af aktivtyper, regioner og markeder. For nogle investorer kan 

investering af deres penge i en fund af funds være en nemmere måde at sprede deres investeringer

på end tildeling af aktiver til midlerne selv.

Medlemmer, der har investeret i fund of funds afdelinger, beskattes som kapitalindkomst i den 

personlige indkomst.  

23. Andelsklasser 

Ved andelsklasser i en investeringsforening forstås, at en investeringsforeningsafdeling har udstedt 

beviser med forskellige rettigheder. Afdelingen kan underopdeles i underafdelinger såkaldte 

andelsklasser og de kan have forskellige investeringsprofiler. I andelsklasser kan der bestemmes,

hvordan afdelingsomkostninger fordeles mellem forskellige klasser, som afdelingen har oprettet.

Andelsklasserne kan også indbyrdes variere på f.eks. denominering i valuta opdeling af 

investortyper, udlodningsprofil, minimumsinvestering og prisberegningsmetode. Ligeledes kan der 

anvendes klassespecifikke aktiver, således at afkastet af de klassespecifikke aktiver tilfalder

medlemmerne i en bestemt andelsklasse, i modsætning til afkast af fællesporteføljen, der tilfalder 

alle afdelingens andelsklasser.12

Et eksempel kan være, at svenske investorer, der invester i en dansk investeringsforeningsafdeling,

vil have deres investering valutasikret mod den danske krone. Afdelingen kan oprette en 

andelsklasse, som foretager valutadækning for de svenske investorer. 
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- direktivet om investeringsforeninger (UCITS IV)

UCITS - står for Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. 

Danske investeringsforeninger og investeringsforeninger fra hele Europa arbejder under UCITS 

direktivet, som regulerer investeringsforeningernes virke. Direktivet er også grundlæggerne for den 

danske lovgivning for investeringsforeningsbranche. Det første UCITS direktiv blev vedtaget i 

1985.

Det sidste UCITS IV giver forbrugerne adgang til mere information, større rettigheder og nye 

produkter. For eksempel er det gamle "Forenklet prospekt" erstattes af et nyt " Key Investor 

Information (centrale investorinformation) dokument", efter en overgangsperiode indtil den 30. juni 

2012. Bestående maksimalt af to A4-sider (tre i tilfælde af komplekse produkter), den centrale 

investorinformation dokumentet er standardiseret over hele Europa og skal indeholde alle de 

vigtigste fakta om fonden, dvs. mål og investeringspolitik, risiko og belønnings profil 

(risikofunderet vurdering på en foruddefineret skala fra 1 til 7), omkostninger og afgifter, tidligere 

resultater og praktiske oplysninger som depotbank, kontaktpunkt for investorer, skat information 

mv. Hertil kommer, at alle administrationsselskaber forpligtes til at etablere en procedure for en 

rimelig og omgående behandling af klager fra investorer, samt forpligtigelse til at drive virksomhed 

i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis indenfor de områder, de beskæftiger 

sig med. 

I tilfælde af komplekse procedurer såsom fondsfusioner, er kravene til at give oplysninger direkte til 

investorerne blevet udvidet. 

Loven giver også en betydelig lettelse for virksomheder, der tilbyder investeringsfonde. Dette 

indebærer et ny europæisk "Administrationsselskabspasset", der nu gør det muligt for 

administrationsselskaber at udstede midler direkte i andre medlemsstater i henhold til lokale love i 

overensstemmelse med den frie udveksling af tjenesteydelser. Grænseoverskridende fondsfusioner 

er blevet forenklet, og procedurerne for anmeldelse af fordelingen af midlerne i en anden 

medlemsstat er blevet strømlinet. Men administrationsselskaberne står nu også over for øgede 

organisatoriske krav, navnlig i relation til risikostyring og håndtering af interessekonflikter. 



For de danske investeringsforeninger bet
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yder det, at de får adgang til at markedsføre sig på tværs af 

landegrænserne i EU, men forskelligheder i bl.a. skattesystemerne i de enkelte lande har hidtil 

begrænset disse tjenesteydelser. Ligeledes betyder det, at det danske marked liberaliseres og de 

udenlandske investeringsselskaber kan - uden  lovgivningsbarrierer - etablere sig på det danske 

marked.   

Direktivet giver også mulighed for master feeder strukturer, hvor en række af feeder midler, som 

kan været oprettet i forskellige lande eller henvender sig til forskellige typer investorer, investerer 

alle deres aktiver i en enkelt master fond, der skal oprettes som UCITS. Disse ændringer har til 

formål at hjælpe med at skabe større midler, og det vil give stordriftsfordele. 

Derudover sigter UCITS IV på at gøre det lettere for en fond eller et administrationsselskab med 

hjemsted i et EU-land at køre afdelinger, der er etableret andre steder i EU, fra deres hjemland. At 

administrer en fond, der er etableret i et anden land i Europa, kan producere besparelser, hvis der 

ikke længere er behov for at etablere et administrationsselskab i hvert land. Disse forskellige 

ændringer vil påvirke administrationsselskabets konkurrenceevne, da f. eks. 

administrationsomkostningerne vil blive mindre for investorerne. 

25. Hvem omfattes af UCITS IV?

Hovedreglen om at være omfattet som investeringsselskab ifølge UCITS IV-direktivet er at være en 

selvstændig juridisk enhed. Investeringsselskaber foretager kollektiv investering i værdipapirer ud 

fra et princip om risikospredning og indløser andele efter anmodning fra deltagerne.                                             

Ifølge direktivet kan UCITS etableres som investeringsselskaber, der er særskilte juridiske enheder, 

som investeringsfonde, der er selvstændige økonomiske og regnskabsmæssige enheder eller som 

unit trusts. Direktivet stiller en række fælles krav til alle tre typer UCITS, og niveauet for 

investorbeskyttelse er det samme for alle tre typer..13

I de øvrige europæiske lande som Luxemburg eller Frankrig anvendes der såkaldte SICAV fonde,

hvilket er en forkortelse for ”Société d'Investissement à Capital Variable”. Direkte oversat betyder 

det investeringsselskaber med variabel aktiekapital, og det kan juridisk set betragtes som en 

                                                          
13

http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Rapporter/2011/~/media/Tal-og-fakta/2011/Rapport_UCITS.ashx
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ding mellem et investeringsselskab og en værdipapirfond. Aktiekapitalen i et SICAV svarer i 

er almindeligvis  en 

konstruktion bestående af flere forskellige fonde, hvor investorerne frit vælger hvilke  fonde, de 

ønsker at placere deres aktiver i. 

26. Master feeder struktur

Et feeder-institut er et investeringsinstitut eller en investeringsafdeling, der investerer mindst 85

procent af sine aktiver i andele i et andet investeringsinstitut eller en investeringsafdeling i et andet 

investeringsinstitut. 

Et master-institut er et investeringsinstitut eller en investeringsafdeling i et investeringsinstitut, der 

skal: 

 har blandt sine deltagere mindst et feeder -instituttet; 

 ikke i sig selv et feeder -institut; 

 ikke holde andele i feeder -instituttet. 

Den resterende del af formuen kan være investeret i kontanter eller derivater. Stordriftsfordele 

opnås ved, at investeringerne kan samles i en master, som kan have flere feedere og øvrige 

investorer. De enkelte feedere kan tilpasses forskellige markeder og kundegrupper.

27. Sammenfatning 

Udloddende investeringsforeninger er defineret i LL § 16 C som investeringsforeninger, der 

udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud og som opgør en minimumsudlodning, der 

beskattes i overensstemmelse med, at foreningen har valgt, at indkomsten beskattes hos 

medlemmerne.  

Udloddende investeringsforeninger skal årligt opgøre en såkaldt minimumsudlodning jf. LL § 16 C, 

stk.1. Minimumsudlodning danner grundlag for den løbende beskatning af investorerne, men der 

ikke er pligt for foreningen til rent faktisk at udlodde den opgjorte minimumsudlodning.



Beska
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tningen sker på medlemmers niveau og ikke på investeringsforenings niveau, så vidt muligt 

som om personen havde foretaget selv investeringen, og det medføre, at medlemmers beskatning 

indebærer en relativ kompliceret udlodningsopgørelse, hvor minimumsudlodning opgøres efter/ i 

forhold til forskellige typer indkomst. 

Det betyder, at for et medlem, der har investeret i en aktiebaseret afdeling, kan en beskatning 

forekomme som kapitalindkomst, selvom selve investeringen har været i en ren aktieafdeling. 

En person, der investerer i en udloddende investeringsforening kan få afkast på to måder – gennem 

en årlig udlodning og ved salg af beviset.

28. Lovforslaget L 95

Lovforslaget L 95 blev fremsat til Folketinget af skatteministeren Thor Möger Pedersen den 29. 

februar 2012.

Lovforslaget vil sikre, at investeringsforeninger har muligheder for at tilpasse sig funktionelt på 

markedet efter nogle enklere og administrerbare regler samt for at opnå en harmonisering af danske 

skatteregler og UCITS IV-direktivet.

Da nuværende regler for udloddende investeringsforeninger og minimumudlodning er blevet 

præsenteret i den første del af denne afhandling, derfor vil dette afsnit kun belyse lovforslagets 

indhold samt enkelte elementer, som danner grundlag for ændringsforslaget. 

29. Lovforslaget ændringer

Lovforslaget påvirker de aktuelle gældende regler på investeringsforeningsområdet med følgende 

ændringer:

1. Ændring af betegnelser.

2. Justering af reglerne om opgørelse af minimumsudlodning.

3. Indkomsttypen fra aktiebaserede afdelinger til aktiebaserede ændres



Ophævelse af kravet om at alle deltagere (andelsklasser) skal bære samme forholdsmæssige 
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4.

andel af den udloddende afdelings udgifter.

5. Lempelse af reglerne om indeholdelse af udbytteskat på udlodninger mellem udloddende 

obligationsafdelinger.

6. Ændring af bestemmelserne om summarisk udlodningsopgørelse for udloddende afdelinger.

29.1 Ændring af betegnelser 

Begrebet udlodning samt begrebet minimumsudlodning giver anledning til forståelse af, at en 

investeringsforening udbetaler afkastet til medlemmer. Da den danske lovgivning ikke stiller noget 

krav om, at den opgjorte minimumsudlodning også skal udloddes til medlemmerne, vil betegnelsen 

udloddende investeringsforening samt udlodning ikke dække for begrebet. 

I paragraf 1 foreslås der, at ” udloddende investeringsforening” erstattes med begrebet 

”investeringsinstitut med minimumsbeskatning”(IBM). Endvidere foreslås der, at begrebet 

”minimumsudlodning” erstattes med begrebet ”minimumsindkomst” samt ordet ”udlodning” 

ændres til udbytte, indkomst eller lignende alt efter hvad der passer ind i sammenhængen. Ligeledes 

foreslås der, at ”investeringsforeningsbevis” erstattes med ”investeringsbevis” og begrebet 

”medlemmer” ændres til ”deltagere".  

Nuværende betegnelse Ny betegnelse
Udloddende 
Investeringsforening

Investeringsinstitut med minimumsbeskatning 
(IBM)

Minimumsudlodning Minimumsindkomst

Udlodning Udbytte 

Investeringsforeningsbeviser Investeringsbeviser

Medlemmer Deltagere

Begrundelsen til at ændre betegnelserne er rent teknisk for at modernisere og tilrette betegnelserne 

til de gældende regler. Da foreninger ikke er forpligtende til faktisk udlodning af 

minimumsudlodningen, er det ikke nødvendigt, at foreningens navn indeholder ordet ”udloddende”.



Ligeledes dækker det nye begreb præcis definitionen på et investeringsinstitut, da den aktuelle 
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betegnelse ”udloddende investeringsforening” dækker alle foreninger, der opfylder kravet om 

udloddende, men ikke kravet jf. ABL om en enhed, der dels udgør et selvstændigt retssubjekt og 

dels er et selvstændig skattesubjekt. 

29.2 Justering af reglerne om opgørelse af minimumsudlodning (minimumsindkomst)

Justeringerne i lovforslaget er følgende:

1. Beskatning af minimumsudlodning vil fremover baseres på afdelingsstatus (aktie eller 

obligationsafdeling) i stedet for udlodningsindtægternes skattemæssige kvalificering.

2. Justering af nedrundingsreglen.

3. Fremførte tab på aktier og derivater overføres fra 2013 til direkte modregning i det 

udlodningspligtige resultat.

4. Gevinster på blåstemplede fordringer erhvervet før den 27.01.2010 kan fra 2013 udloddes 

uden modregning af administrationsudgifter.

5. Ændring af bestemmelsen om udlodningsregulering ved emission og indløsning.

29.2.1 Beskatning af minimumsudlodning baseres på afdelingsskattestatus i stedet for 

udlodningsindtægter skattemæssige kvalificering.

Baggrunden for reglerne om udloddende investeringsforeninger er, at medlemmet af foreningen så 

vidt muligt beskattes af udlodninger fra foreningen, som om medlemmet havde foretaget 

investeringen selv. Opgørelse af minimumsudlodning foretages i dag efter komplicerede regler, 

hvor opgørelsen skal følge forskellige love for inddragelse af investeringsforeningens indkomstsart 

og hvor indkomsten skal fordeles på henholdsvis aktie og kapitalindkomst afhængig af type 

investeringsindkomst.

Fra 2014 vil den højeste kapitalindkomst jf. lov. 724 af 25.juni 2010 være 42 procent, som svarer til 

den højeste beskatning af aktieindkomst. Da de to beskatningssatser bliver ens fra 2014, er der 

mulighed for, at den nuværende opgørelse af udlodning kan forenkles og udarbejdes efter mere 

simple regler.
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På denne baggrund foreslås at beskatningen af minimumsudlodningen skal baseres på hvad 

foreningen primært investerer i, dvs. aktier eller obligationer. Det betyder, at indkomsten fra en 

aktieafdeling beskattes som aktieindkomst og indkomsten fra en obligationsafdeling beskattes som 

kapitalindkomst. 

Ligeledes vil opgørelsen af minimumsudlodning være baseret på en samlet nettoopgørelse af 

indtægter, udgifter og tab. Det opgjorte nettobeløb beskattes herefter som enten aktie eller 

kapitalindkomst alt efter, om foreningen er aktie eller obligationsbaseret. I opgørelsen vil det ikke 

være nødvendigt at opdele minimumsudlodning som aktieindkomst og kapitalindkomst.

De gældende regler beskatter frivillige udlodning som aktieindkomst uanset, at indkomsten kommer 

fra en aktie eller obligationsafdeling.  

Frivillig udlodning ud over minimumsindkomsten skal fremover beskattes som aktieindkomst, når 

indkomsten kommer fra et aktiebaseret investeringsinstitut og som kapitalindkomst, når indkomsten 

kommer fra et obligationsbaseret investeringsinstitut.

29.2.2 Justering af nedrundingsreglen

Gældende regler giver foreningerne mulighed for at undlade at udlodde udlodninger, som er mindre 

end 1 procent af bevisets pålydende. Ved udlodninger over 1 procent kan der, efter de gældende 

regler, nedrundes til et beløb deleligt med 0,25 procent.

Reglen om nedrunding af minimumsindkomsten ændres, således at den opgjorte 

minimumsindkomst kan nedrundes til et beløb, som er deleligt med 0,10 procent af bevisets 

pålydende. Beløb, der som følge af nedrundingen ikke indgår i den opgjorte minimumsindkomst, 

overføres til det efterfølgende indkomstår, hvor det indgår som en indtægt for investeringsinstituttet 

ved opgørelsen af dette indkomstårs minimumsindkomst.

Ligeledes menes der, at da der ikke længere opgøres en detaljeret minimumindkomst er der heller 

ikke grundlag for at videreføre reglen om 1 procent. 



Med nedrundingen opnås faktisk en begrænsning for administrationsselskabet, idet 0,1 procent  

Udlodningsopgørelse efter indgrebet af L 95 for bevisudstedende investeringsforeninger.

38

hurtigt nås i en aktieafdeling hvis  udbytter f.eks. er forsinkede. Dvs. at hvis oplysninger om 

udbytter. som har en deklareringsdato den 29.december eller den 30.december i det indkomstår, 

hvor regnskabsåret foretages, er forsinkede, vil det medføre, at regnskabet muligvis vil e være rettet 

op flere gange inden årsregnskabets afslutning.. I praksis betyder ændringen højere 

administrationsomkostninger, da der altid vil komme reguleringer i forbindelse med årsregnskabet.  

Reglen fremrykker beskatningen for de 0,15 procent, som er forskellen mellem den gamle sats og 

den nye sats. 

29.2.3 Fremførte tab på aktier og derivater overføres fra 2013 til direkte modregning i det 
udlodningspligtige resultat.

Efter de gældende regler kan afdelingens tab på aktier alene modregnes i realiserede gevinster på 

aktier. I det omfang tabene ikke kan modregnes i gevinster, fremføres tabene til modregning i 

efterfølgende regnskabsårs aktiegevinster.

Ved tab på finansielle kontrakter er der tilsvarende en bestemmelse, som medfører, at tab på 

finansielle kontrakter alene kan modregnes i gevinster på finansielle kontrakter. I det omfang der 

ikke er gevinster at modregne i eller der ikke har været udloddet gevinster i tidligere regnskabsår, 

skal tabene fremføres til modregning i efterfølgende regnskabsårs finansielle kontrakter.     

Da minimumsindkomsten opgøres som nettobeløbet af minimumsindkomstens indtægter, vil tabene 

fremover blive modregnet i den samlede udlodningspligtige optjening.

Det vil sige, at tab kan fradrages i alle kategorier af indtægter, uanset hvilken type værdipapir tabet 

vedrører. Der vil således ikke længere være nogen begrænsning i indkomstsart i forhold til tab på 

almindelige aktier og finansielle kontrakter. Denne ændring er betydningsfuld for opgørelse af 

minimumsudlodning og implicit beskatning af deltagerne af investeringsinstitutter. 

Hvis den opgjorte minimumsindkomst bliver negativ, overføres det negative beløb til det 

efterfølgende indkomstår, hvor det indgår som et tab for investeringsinstituttet ved opgørelsen af 

dette indkomstårs minimumsindkomst.



Udgifter til administration kan fradrages i det omfang, de ikke overstiger et positivt opgjort 
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nettobeløb, dog fraregnet nettogevinster på blåstemplede fordringer. Yderligere eventuelle 

administrationsomkostninger kan heller ikke fremover overføres til efterfølgende år.

29.2.4 Gevinster på blåstemplede fordringer erhvervet for den 27. 01. 2010 kan fra 2013 

udloddes uden modregning af administrationsudgifter.

For så vidt angår gevinst og tab på fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 

2010, og som opfylder mindsterentekravet (blåstemplede fordringer), skal disse fortsat opgøres 

særskilt. Endvidere kan tab på andre værdipapirer ikke fradrages i gevinster på blåstemplede 

fordringer. Kravet om særskilt opgørelse af blåstemplede obligationer skyldes, at gevinster og tab 

på disse blåstemplede fordringer fortsat skal være skattefri for deltagerne.

Ved opgørelse af minimumsindkomsten er der således ikke fradrag for administrationsudgifter i 

nettogevinster på blåstemplede fordringer.

29.2.5 Ændring af bestemmelsen om udlodningsregulering ved emission og indløsning

Gældende regler kræver, at investeringsforeninger foretager en daglig udlodningsregulering i 

forbindelse med medlemmernes ind- og udtrædelse af investeringsforeningen. 

Ændringerne i opgørelsen af minimumindkomst medfører, at investeringsinstitutter ikke behøver at 

foretage den daglige udlodningsregulering i forbindelse med deltagernes ind- og udtrædelse af 

investeringsinstituttet efter implementeringen af den nye lov. Ændringen bliver fremover en 

tilvalgsregel. Udlodningsreguleringen er baseret på de regnskabsregler, som følges af danske 

investeringsforeninger.

Hvis investeringsinstituttet fravælger at foretage udlodningsreguleringen, skal emissioner og 

indløsninger håndteres således:

Beløbet - som er betalt af de nye deltagerne, der træder ind som modsvar til instituttets hidtidige 

(endnu ikke udloddede) overskud skal sikre, at alle deltagere kan få udbetalt samme beløb ved den 

førstkommende ordinære udlodning - og kan udbetales frivilligt i forbindelse med den 



førstkommende minimumsindkomst. I
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 så fald vil beløbet blive beskattet på samme måde som selve 

minimumsindkomsten. Forskellen er alene, at der skal ske en faktisk udbetaling, hvor 

minimumsindkomsten ikke behøver at blive udbetalt.

I forhold til udtræden, hvor de udtrædende deltagere medtager deres del af instituttets indtil da 

indtjente, men endnu ikke udloddede overskud, foreslås indsat en bestemmelse om, at erhvervede 

indtægter og realiserede gevinster, der er anvendt ved indløsning af beviser som følge af udtræden, 

ikke skal medregnes ved opgørelse af minimumsindkomsten. Herved sikres, at den 

minimumsindkomst for året, der skal beskattes hos de tilbageblevne deltagere, nedsættes med den 

del af minimumsindkomsten, som allerede er blevet udbetalt til deltagere, der er udtrådt i løbet af 

året.

Hvis investeringsinstituttet vælger at anvende den beskrivende regel, opnås der en situation, hvor 

man ved emission af nye beviser i en afdeling med et positivt udlodningspligt resultat kan undlade 

den frivillige udlodning. Hvis antallet af beviser er fordoblet, vil udlodningen i så fald blive 

halveret, hvilket vil udskyde beskatningen hos medlemmer, som er realisationsbeskattede.

Ved indløsning i en afdeling med tab, herunder det fremførte tab på aktier fra tidligere år, vil disse 

tab ikke længere blive reduceret som følge af indløsningen. Det vil igen medvirke til at udskyde 

beskatningen for realisationsbeskattede deltagere, idet tabet skal være brugt inden udlodning kan 

påbegyndes.

Er der emission i en afdeling med tab, vil tabene med den nye regel ikke blive reguleret og derfor 

vil tabene blive formindsket eller udhulet.  

30.  Indkomsttypen fra aktiebaserede afdelinger til aktiebaserede ændres

Lovforslaget medfører også, at udbytter fra andre aktiebaserede investeringsinstitutter henføres til 

aktieindkomst, når det modtagne institut videreudlodder de modtagne udbytter.

Det vil f.eks. betyde, at hvis et aktiebaseret investeringsinstitut (feeder) - eventuelt sammen med 

andre investeringsinstitutter (feedere) - investerer foreningens midler i et andet aktiebaseret 

investeringsinstitut (master), så vil feeder-instituttets afkast af denne investering blive 
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eder-instituttets deltagere – modsat i dag, hvor afkastet bliver kapitalindkomst. 

Dermed fjernes en væsentlig barriere for anvendelse af master feeder strukturer.

31. Ophavelse af kravet om alle deltagere (andelsklasser) skal bære 

samme forholdsmæssige andel af den udloddende afdelings udgifter.

Gældende regler kræver, at deltagere skal bære samme forholdsmæssige andel af instituttets 

samlede udgifter. Denne regel foreslås ophævet. Det vil dermed blive muligt at oprette 

andelsklasser i et udloddende investeringsinstitut eller underafdelinger heraf, hvor forskellen 

mellem de forskellige andelsklasser ligger i, hvor stor en andel af instituttets eller afdelingens 

administrationsudgifter, der skal bæres af deltagerne i de respektive andelsklasser.

Ændringen medfører, at udgifterne til administration  ikke længere fordeles lige mellem klasserne. 

Det vil f. eks. betyde, at hvis en afdeling har to andelsklasser, kan administrationsomkostningerne 

fordeles med 40 procent i en klasse og 60 procent i en anden klasse.

Ligeledes er det muligt, at en klasse kan udbetale udlodning og en anden klasse er teknisk 

udbetalende.   

31. Lempelse af reglerne om indeholdelse af udbytteskat ved udlodninger 

fra en fond til en anden fond

Reglerne om udbytteskat er ikke ændrede. Dog lempes indeholdelsespligten for 

investeringsinstitutter, der investerer i et andet institut, der ikke har pligt til at indeholde 

udbytteskat.

Der skal altså fortsat indeholdes udbytteskat, også hvis investeringsinstituttet er obligationsbaseret 

og hele minimumsindkomsten – som det følger af forslaget – skal beskattes som kapitalindkomst. 



Kun hvis 
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investeringsinstituttet udelukkende investerer i enten fordringer omfattet af 

kursgevinstloven, aktier i det administrationsselskab, der forestår investeringsforeningens 

administration, afledte finansielle instrumenter eller – som det nye – beviser i investeringsinstitutter 

med minimumsbeskatning, der udelukkende investerer i de nævnte aktiver, skal der ikke indeholdes 

udbytteskat.

32. Ændringer i bestemmelserne om summarisk udloddende afdelinger

Bestemmelsen om muligheden til at foretage en summarisk opgørelse af minimumsindkomsten, 

dvs. en opgørelse af minimumsindkomsten svarende til stigningen i lagerværdien af 

investeringsforeningens aktiver, videreføres kun for de investeringsforeninger, der allerede har valgt 

denne opgørelsesmetode. 

33. Sammenfatning 

I dette afsnit blev lovforslaget L 95 (Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger 

og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytterbeskatning m.v.) gennemgået vedrørende 

ændringerne i de udloddende afdelinger på det danske marked.

Forslaget har væsentlige ændringer omkring udloddende danske investeringsforeninger, som især 

påvirker beskatning af medlemmer, der investerer i en dansk udloddende afdeling fremover.

For det første introducerer forslaget nye begreber som investeringsinstitut med 

minimumsbeskatning (IBM) i stedet for udloddende investeringsforening og minimumsudlodning 

erstattes med minimumsindkomst. Endvidere ændres begrebet udlodning med begrebet udbytte, 

indkomst eller lignende, og investeringsforeningsbevis erstattes med investeringsbevis begrebet.   

Ligeledes indeholder forslaget en enklere beskatning af minimumsudlodningen fra udloddende 

investeringsforeninger. Som præsenteret i dette afsnit, skal hele udlodningen beskattes som 

aktieindkomst, hvis foreningen er aktiebaseret og som kapitalindkomst, hvis foreningen er 



obligationsbaseret. Desuden foreslås en 
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enklere opgørelse af årets minimumsudlodning baseret på 

en samlet nettoopgørelse af indtægter, udgifter og tab.

Forslaget medfører, at rækkefølgen for modregning af tab ikke mere anvendes, da tabet modregnes i 

nettobeløbet. På samme måde bliver administrationsomkostninger også modregnet i det positive 

nettobeløb.

Endvidere justeres grænsen for nedrunding af minimumsindkomst fra 0,25 procent til 0,1 procent. I 

praksis kan ændringen medføre højere administrationsomkostninger, da der altid vil komme 

reguleringer i forbindelse især med årsregnskabsafslutning.  

Forslaget medfører ændring af bestemmelsen om udlodningsregulering ved emission og indløsning 

i afdelingsbeviser. Fremover kan investeringsinstitutter vælge at udelade at opgøre 

udlodningsreguleringen i forbindelse med deltagernes ind og udtræden. 

Afdelinger, der har oprettet adelsklasser, kan fremover skævfordele deres 

administrationsomkostninger mellem de forskellige klasser. Ændringen åbner også for, at en klasse 

kan udbetale udlodningen og en anden klasse kun er teknisk udbetalende. 

34. Vurdering af lovindgrebet   

Dette afsnit vil belyse, hvordan den nye lov L 95 vil påvirke de forskellige aktører på det danske 

investeringsmarked. Loven er tænkt som en harmonisering af det danske investeringsmarked med 

det europæiske investeringsmarked i henhold til USCIT IV direktivet, som er den fælles lovgivning 

for alle EU medlemmer. 

For at besvare problemformuleringen skal endvidere analyseres lovens indgreb på det danske 

marked og hvilke konsekvenser  lovens implementering medfører for danske investorer og det 

danske samfund.



34.1 Samfundspåvirkning af lovindgreb
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Set fra samfundsniveau vil de ændrede regler sikre implementering af gældende EU-regulering på

det danske investeringsmarked. Endvidere vil forslaget- på kort sigt- bidrage til at sikre samspillet 

mellem skattereglerne og UCITS IV- direktivet. Herudover sikres, at investorer fra hele Europa 

modtager samme ensartede behandling, hvis de investerer i et dansk investeringsinstitut i EU eller 

på dansk grund. 

En positiv konsekvens, vil – på en længere sigt - være, at forslaget kan skabe arbejdspladser i 

Danmark, da det nu bliver nemmere for udenlandske investeringsinstitutter at etablere sig i 

Danmark og de danske administrationsselskaber kan få flere udenlandske investeringsinstitutter at 

administrere fra Danmark.

. 

35.2 Branchepåvirkning af lovindgreb  

For den danske investeringsbranche vurderes forslaget at have en positiv indvirkning. Forslaget vil 

forbedre konkurrenceevnen betydeligt på det danske marked, da en ændring af reglerne er en 

nødvendig forudsætning for, at udenlandske investeringsinstitutter kan administreres af danske 

IFS’er.

For udenlandske investeringsinstitutter, som ønsker at etablere sig på det danske marked, giver 

loven mulighed for, at deres investeringsinstitutter bliver administreret fra Danmark uden risiko for 

at være betragtet som hjemhørende i Danmark. Implementering af forslaget og herudover UCIST 

direktivet vil give mulighed for danske investeringsforeninger at administrere deres udenlandske 

afdelinger fra Danmark uden at det er nødvendigt at have et administrationsselskab i de respektive 

lande. Det giver en betydelig besparelse af administrationsomkostningerne.  

I forbindelse med inddragelse under dansk beskatning efter kriterierne om ledelsens sæde eller fast 

driftssted, har skatteministeriet valgt at angive i bemærkningerne, at der ” normalt” ikke vil ske 

inddragelse under danske beskatning, men at dette i øvrigt vil bero på en vurdering efter kriterierne 

fastlagt af OECD. Denne beslutning giver anledning til nogen usikkerhed bland eksperter i danske 

ret.
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Endvidere vil en enklere beskatning af minimumsindkomst fra investeringsinstituttet med 

minimumsindkomst muliggøre at markedsføre mere aktivt investeringsbeviser på tværs af 

landegrænserne - danske produkter bliver mere attraktive for udenlandske investorer.

En øget konkurrence kan også være en ulempe for danske investeringsinstitutter, idet  Danmark 

allerede har et ’ sundt og rask’ investeringsmarked, kan de nye indtrædende aktører på markedet 

presse de danske foreninger på omkostningerne. Danske investeringsforeninger skal være i stand til 

at tilpasse prisen for deres produkter, være i stand til at diversificere deres porteføljer og ikke 

mindst til at levere et tilsvarende afkast.   

For administrationsselskaber vil implementering af forslaget gøre det  enklere og lettere  at opgøre 

minimumsbeskatning i de forskellige typer afdelinger.

Dog vil denne ændring medføre en omkostning i form af et engangsbeløb for igangsættelse af 

systemet. 

Ligeledes kan der forekomme ekstra omkostninger ved etablering af f. eks. UCITS direktivet 

vedrørende krav om risikostyring og beskyttelse af investorer i tilfælde af, at investeringsinstituttet 

ikke har etableret en sådan kontrolgruppe.

Som nævnt overfor vil implementering af lovforslaget sikre, at reglerne for udlodningsopgørelse

bliver så enkle og administrerbare som muligt og på samme tid ikke udgør en barriere for 

foreningernes mulighed for at indrette sig hensigtsmæssigt på markedet. 

35.3 Lovindgrebet påvirkning af fysiske personer

For private investorer vil konsekvenserne af lovindgrebet først og fremmest være en meget simplere  

og nemmere beskatning af deres investeringer. Da  privat personer i Danmark skal selv sørge for, at 

årets gevinster og tab  samt eventuelle ændringer i deres beholdninger indberettes til SKAT, vil en 

ændring af reglerne kun ses under et meget positiv aspekt. Ændringerne giver private investorer



mulighed for en lettere forståelse af deres investeringer samt udelukker spekulationer i den ty
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pe 

investering de vil foretage pga. afdelingstype og beskatningstype. 

Ifølge den progræssive beskatning vil den højeste beskatning i 2014 udgøre 42 procent af afkastet 

på en obligationsafdeling, som kan sidestilles med beskatningen på aktieindkomst. Derfor vil kravet 

om detaljeret udlodning ikke være aktuel. Det betyder, at beskatningen vil være nemmere at 

overskue, da reglerne for investering i aktieafdelinger medfører aktieindkomstbeskatning og for 

investeringer i obligationsafdelinger medfører kapitalindkomst beskatning. Ligeledes betyder det, at 

fremover – ud fra beskatningsprocenten - skal der ikke mere spekuleres på hvilke type investering 

er bedst.  

Da forslaget gør det nemmere for udenlandske udloddende investeringsinstitutter at etablere sig på 

det danske marked, bliver danske investorer der med i stand til at kunne vælge fra en bredere vifte 

af investeringsinstitutter, som udbyder produkter på det danske marked.

Det kan ikke ses, at loven vil give særlige negative konsekvenser. 

36.  Konklusion                                                        

Afhandlingen har belyst og analyseret de gældende regler for udlodningsopgørelse i 

investeringsforeninger i Danmark. Ligeledes blev lovforslaget L 95 gennemgået og analyseret og 

lovindgrebet analyseret og belyst med hensyn til påvirkningen i det danske samfund, 

branchepåvirkningen og hvordan investorerne rammes af den nye lovgivning.    

I det første del blev de gældende regler for udlodningsopgørelse i investeringsforeninger i Danmark 

analyseret. Endvidere blev omtalt forskellige typer af investeringsforeninger og deres vigtigste 

karakteristikker.  

De gældende regler for udloddende investeringsforeninger tager udgangspunkt i at investorerne skal 

så vidt muligt  skal beskattes på same måde, som hvis investeringen var foretaget direkte, og som 

betyder at indkomst da hidrører fra aktier skal beskattes som aktieindkomst og indkomst da hidrører 

fra obligationer skal beskattes som kapitalindkomst.
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Investeringsforenings indkomst opgøres efter et kompliceret regelsæt, hvor indkomsten skal 

fordeles på henholdsvis aktie og kapitalindkomst afhængig af hvilke type investering indkomsten 

hidrører fra. Det betyder, at et medlem, som har investeret i en aktiebaseret afdeling, kan foretage

en beskatning som kapitalindkomst, selvom selve investeringen har været i en ren aktieafdeling. 

Desuden blev udlodningskomponenter analyseret og udlodningsopgørelsens detaljer gennemgået. 

Den anden del af afhandlingen er en analyse af den fremsatte lov L 95 (Enklere beskatning af 

udlodninger fra investeringsforeninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved 

fraflytterbeskatning m.v.). 

Lovforslaget vil sikre, at investeringsinstitutter har mulighed for at tilpasse sig på markedet efter 

enklere og mere administrerbare regler. Loven vil ligeledes opnå en harmonisering af de danske 

skatteregler og EU lovgivning i henhold til EU direktivet UCITS IV.  

Forslaget anses også at være i henhold til  EU direktivet UCITS IV og åbne det danske marked og 

gøre det muligt for udenlandske investeringsforeninger at etablere sig i Danmark uden at  være 

hjemmehørende i Danmark.

Lovforslaget ændrer væsentligt opgørelsen af minimumsindkomst for udloddende 

investeringsinstitutter. Ændringerne indebærer, at opgørelsen foretages som en nettoopgørelse af 

indtægter, udgifter og tab. Det opgjorte nettobeløb beskattes enten som aktieindkomst eller som 

kapitalindkomst alt efter hvilke type af investeringsinstitut. 

De gamle regler om detaljeret opgørelse af udlodning ophæves og i stedet implementeres en enklere 

metode for opgørelse, hvor alt opgøres som nettobeløb og tab fratrækkes i  nettobeløbet.

Lovforslaget er især vigtigt i forbindelse med beskatning af minimumsindkomst, da ændringerne 

medfører, at indkomst fra en aktieafdeling beskattes som aktieindkomst og indkomsten fra 

obligationsafdeling beskattes som kapitalindkomst.



Implementeringen af lovforslaget L 95 vil medføre en skarpere konkurrenceevne på det danske 
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marked. Danske investeringsinstitutter vil opleve en øget konkurrence, da det nu bliver muligt for 

udenlandske investeringsinstitutter at etablere sig på det danske marked som udloddende 

investeringsinstitutter.

Øget konkurrence vil være til gavn for det danske investeringsmarked, da de lokale aktører skal øge 

deres præstation og blive konkurrencedygtige på både det danske og det europæiske marked. Alt til 

gavn for udviklingen af investeringsmarkedet i Danmark, men også til gavn for danske investorer.  

Forslaget anses for at have positive indvirkninger på det danske investeringsmarked, og det skaber 

muligheder for danske og udenlandske investeringsinstitutter.

Forslaget anses også at have en positiv indvirkning for danske investorer, da det giver mulighed for 

en enklere og bedre forståelse af deres investeringer. 



37. 
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§9 i lov 95

. § 16 C affattes således:

»§ 16 C. Ved et investeringsinstitut med minimumsbeskatning forstås et institut, der udsteder omsættelige 

beviser for deltagernes indskud, og som har valgt, at instituttets indkomst skal beskattes hos deltagerne. 

Investeringsinstituttet skal opgøre en minimumsindkomst efter reglerne i stk. 3-8.

Stk. 2. Beviserne i et investeringsinstitut med minimumsbeskatning eller afdelinger heri skal berettige alle 

deltagere til samme forholdsmæssige andel af årets afkast af hvert enkelt aktiv eller passiv i instituttet eller 

en afdeling heri. Det forholdsmæssige afkast opgøres efter forholdet mellem bevisets pålydende og 

pålydende af samtlige beviser i instituttet eller en afdeling heri. Et investeringsinstitut kan uanset 1. pkt. 

vælge, at indkomsten skal beskattes hos deltagerne, selv om der handles eller udstedes beviser uden ret til 

udbytte i perioden fra indkomstårets udgang til førstkommende dato for vedtagelse af udbyttet henholdsvis 

tidspunktet for instituttets godkendelse af regnskabet for det tidligere indkomstår, hvor instituttet ikke 

foretager en egentlig vedtagelse af udbyttet.

Stk. 3. Minimumsindkomsten udgør summen af indkomstårets indtægter som nævnt i stk. 4, med fradrag for 

tab efter stk. 5 og udgifter efter stk. 6. Hvis et investeringsinstitut med minimumsbeskatning ophører eller 

vælger at ændre skattemæssig status, opgøres minimumsindkomsten for tiden fra indkomstårets begyndelse 

indtil henholdsvis ophørstidspunktet eller overgangen til anden skattemæssig status. Ved opgørelse af 

minimumsindkomsten ved ophør finder stk. 7, 1. pkt., ikke anvendelse.

Stk. 4. I minimumsindkomsten indgår følgende indtægter:

1) Indtjente renter og løbende ydelser, fordelt over den periode, som indtægten vedrører.

2) Vederlag for udlån af værdipapirer.

3) Indtjente udbytter efter § 16 A fratrukket indeholdt udbytteskat og tillagt tilbagebetalt udbytteskat, 

afståelsessummer efter § 16 B og låntagers betaling til långiver af dennes manglende udbytte ved aktieudlån.

4) Gevinst på fordringer, jf. kursgevinstlovens § 14, stk. 1, i det omfang gevinsten ikke er omfattet af nr. 10. 

Gevinsten opgøres efter kursgevinstlovens § 26, stk. 5. Dog kan instituttet vælge at opgøre gevinst på alle 

konti i fremmed valuta efter gennemsnitsmetoden, jf. kursgevinstlovens § 26, stk. 4. Er gennemsnitsmetoden 

valgt, kan instituttet ikke senere vælge at opgøre gevinst efter kursgevinstlovens § 26, stk. 5.

5) Gevinst på gæld omfattet af kursgevinstlovens § 6.

6) Gevinst på finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstlovens § 29. Gevinsten opgøres efter 

kursgevinstlovens § 33.

7) Gevinst ved afståelse af værdipapirer m.v., der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, dog ikke 

aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Gevinsten opgøres efter 

aktieavancebeskatningslovens § 25 og § 26, stk. 2-4 og 6.



8) Gevinst på aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §

aktieavancebeskatningslovens §
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19. Gevinsten opgøres efter 

23, stk. 7.

9) Beløb, der er fremført som følge af en nedrunding af minimumsindkomsten, jf. stk. 7.

10) Gevinst på fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 2010, og som på 

erhvervelsestidspunktet opfyldte mindsterentekravet efter kursgevinstlovens § 38, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1002 af 16. oktober 2009, fratrukket tab på sådanne fordringer. Dog kan tab alene fradrages, i det omfang 

tabene ikke overstiger gevinsterne.

Stk. 5. I det samlede beløb efter stk. 4, nr. 1-9, fratrækkes følgende tab m.v.:

1) Tab på fordringer omfattet af kursgevinstlovens § 14, stk. 1, bortset fra tab omfattet af stk. 4, nr. 10, og 

tab på fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 2010 og som på 

erhvervelsestidspunktet ikke opfyldte mindsterentekravet efter kursgevinstlovens § 38, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 1002 af 16. oktober 2009. For investeringsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 8, gælder 

dette dog ikke tab på fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af foreningen er koncernforbundet, jf. 

kursgevinstlovens § 4, når fordringen også er omfattet af kursgevinstlovens § 4. Tabet, jf. 1. pkt., opgøres 

efter kursgevinstlovens § 26, stk. 5, idet stk. 4, nr. 4, 3. og 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

2) Tab på finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstlovens § 29. Tabet opgøres efter kursgevinstlovens 

§ 33.

3) Tab ved afståelse af værdipapirer m.v., der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, dog ikke aktier 

m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Tabet opgøres efter aktieavancebeskatningslovens § 25 

og § 26, stk. 2-4 og 6.

4) Tab på aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Tabet opgøres efter 

aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 7.

5) Beløb fremført efter stk. 8 som følge af en negativ minimumsindkomst.

6) Beløb, der er anvendt til indløsning af beviser, i det omfang beløbet kan henføres til indtægter som nævnt i 

stk. 4, nr. 1-9, der er erhvervet før eller som følge af indløsningen.

Stk. 6. Investeringsinstituttet kan ved opgørelse af minimumsindkomsten fradrage udgifter til administration, 

i det omfang udgifterne ikke overstiger et eventuelt positivt beløb opgjort efter stk. 4, nr. 1-9, og stk. 5.

Stk. 7. Minimumsindkomsten kan nedrundes til nærmeste beløb, som er deleligt med 0,10 pct. af bevisets 

pålydende. Beløb, der efter 1. pkt. ikke skal medtages i minimumsindkomsten, fremføres til 

minimumsindkomsten i det følgende indkomstår. En acontoudbetaling opgøres altid som det faktisk udbetalte 

beløb.

Stk. 8. En negativ minimumsindkomst fremføres til fradrag ved opgørelsen af minimumsindkomsten i det 

følgende indkomstår.

Stk. 9. Investeringsinstitutter, der er undergivet en udlodningsforpligtelse, kan vælge at foretage en 

regulering af de indtægter, tab og administrationsudgifter, jf. stk. 4-6, der indgår ved opgørelse af 



minimumsindkomsten, hvis der i investeringsinstituttets årsregnskab indgår en regulering af 

udlodningspligten som følge af udstedelse af nye beviser og indløsning af beviser. Hvis investeringsinstituttet 
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vælger at foretage en regulering som nævnt i 1. pkt., kan investeringsinstituttet ved opgørelse af 

indkomstårets minimumsindkomst dog ikke foretage fradrag for de beløb, der er omfattet af stk. 5, nr. 6. 

Reguleringen efter 1. pkt. foretages således:

1) Ved udstedelse af nye beviser øges de indtægter, tab og administrationsudgifter indtil 

emissionstidspunktet, som skal tages i betragtning ved opgørelse af minimumsindkomsten efter emissionen. 

Forøgelsen af de enkelte indtægter, tab og administrationsudgifter sker efter forholdet mellem den pålydende 

værdi af alle beviser efter emissionen og den pålydende værdi af alle beviser inden emissionen. Forøgelse af 

tab sker dog ikke, hvis der er tale om en investeringsforening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 8, på 

det tidspunkt, hvor tabet opstår. Koncernforbundne medlemmer, jf. kursgevinstlovens § 4, regnes i denne 

sammenhæng for ét medlem.

2) Ved indløsning af beviser nedsættes de indtægter, tab og administrationsudgifter indtil 

indløsningstidspunktet, som skal tages i betragtning ved opgørelse af minimumsindkomsten efter 

indløsningen. Nedsættelsen af de enkelte indtægter, tab og administrationsudgifter sker efter forholdet 

mellem den pålydende værdi af alle beviser efter indløsningen og den pålydende værdi af alle beviser inden 

indløsningen.

Stk. 10. Valget i stk. 1 af skattemæssig status som investeringsinstitut med minimumsbeskatning skal være 

truffet inden det første af instituttets indkomstår, som valget gælder for. I et nyoprettet investeringsinstitut 

skal valget være truffet i forbindelse med oprettelsen, hvis det skal gælde fra instituttets første indkomstår. 

Valget har alene virkning for indkomstår, der påbegyndes, efter at meddelelse om valget er indsendt til told-

og skatteforvaltningen. For nyoprettede investeringsinstitutter, jf. 2. pkt., kan valget dog have tidligere 

virkning, hvis meddelelse indsendes til told- og skatteforvaltningen senest 3 måneder efter oprettelsen, dog 

senest inden udløbet af det første af instituttets indkomstår, som valget skal gælde for. Investeringsinstituttet 

skal inden for samme tidsfrist som angivet i 3. og 4. pkt. indsende meddelelse til told- og skatteforvaltning 

om, hvorvidt instituttet er aktiebaseret, jf. aktieavancebeskatningslovens § 21, eller obligationsbaseret, jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 22.

Stk. 11. Investeringsinstituttet skal senest 2 måneder efter instituttets godkendelse af regnskabet, dog senest 6 

måneder efter udløbet af instituttets indkomstår, indsende oplysning til told- og skatteforvaltningen om 

størrelsen af minimumsindkomsten, dens sammensætning og oplysning om en eventuel difference, hvis det 

beløb, der faktisk henføres til deltagerne, overstiger minimumsindkomsten. Endvidere skal instituttet inden 

den i 1. pkt. angivne tidsfrist indsende oplysning til told- og skatteforvaltningen om minimumsindkomsten og 

eventuelle merbeløbs sammenhæng med instituttets indkomst i det år, som minimumsindkomsten hidrører 

fra.
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10 eller oplysninger efter stk. 11 ikke indsendes rettidigt, beskattes 

å beviser i investeringsinstituttet, der hidrører fra indkomstårene fra og med 

indkomståret forud for den manglende rettidige indsendelse af oplysninger og de derefter følgende 4 

indkomstår, efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 19. 1. pkt. gælder tilsvarende, hvis der ikke 

gives rettidige og korrekte oplysninger om minimumsindkomst m.v. og dennes sammensætning til deltagernes 

værdipapircentral eller pengeinstitut m.v. her i landet, jf. skattekontrollovens § 10 A, og depositarer eller 

kontoførere i udlandet, jf. skattekontrollovens § 11 B, således at disse kan indsende rettidig indberetning. 

Hvis der fra investeringsinstituttet mangler rettidige og korrekte oplysninger fra flere på hinanden følgende 

år, fastholdes beskatningen efter aktieavancebeskatningslovens § 19 fra og med det første år, der mangler 

rettidige og korrekte oplysninger for, til og med 4 år efter det seneste år, der mangler rettidige og korrekte 

oplysninger for.

Stk. 13. Hvis et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. stk. 1, efterfølgende vælger skattemæssig 

status som investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, skal instituttet indsende en meddelelse 

herom til told- og skatteforvaltningen. Valget har alene virkning for de af instituttets indkomstår, der 

påbegyndes, efter at meddelelse om valg af skattemæssig status som investeringsselskab er indsendt til told-

og skatteforvaltningen. Gevinst og tab på beviser i instituttet, der hidrører fra indkomstårene fra og med det 

indkomstår, som valg af statusskift gælder for og de derefter følgende 4 indkomstår, beskattes efter reglerne i 

aktieavancebeskatningslovens § 19.

Stk. 14. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om oplysningspligt m.v. efter stk. 11. «10. I § 30 A, 

stk.1, nr. 2, ændres » nr. 10 eller 12« til » nr. 9 eller 11«.
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