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Executive summery 
As part of the government desire to harmonize companies’ taxation of dividends and 
capital gains, and with a background in the 2009 tax reform, Act No. 525 of 12 June 
2009 was adopted. 
 
The main purpose of this paper is to analyze the consequences of the adoption of 
Act No. 525, which led to profound changes in companies' taxation of dividends and 
gains. 
The old 3-year-rule, which exempted gains and losses on shares held for 3 years or 
more from the taxable income were removed. From 2010 the companies need to 
classify the types of share by the nature of ownership instead of taking into 
consideration the period of ownership. 
New definitions such as subsidiary shares, group investment shares and portfolio 
shares were introduced, and in this paper, these new definitions will be reviewed.  
 
Dividends and capital gains on subsidiary shares and group investment shares are 
exempt from tax, whereas dividends and capital gains on portfolio shares are 
taxable. 
As a result of the tightening of the law on portfolio shares taxation, investments 
through a company will be subject to a double taxation. This thesis will look into the 
consequences of this. 
 
This difference in taxation of subsidiary shares, group investment shares and 
portfolio shares gives companies an incentive to create corporate structures with the 
sole purpose of meeting the conditions for subsidiary shares and group investment 
shares and thereby obtain tax exemption.  
Therefore, it is necessary to include an anti-avoidance provision in Act No. 525 to 
prevent such corporate structures. 
The anti- avoidance provision will be discussed in this thesis however it is a 
complicated and comprehensive rule, and the criticism of the rule apply particularly to 
the lack of concrete guidelines for how the conditions in the rule must be interpreted. 
 
Based on this thesis the conclusion is that the changes in Act No. 525 did not make 
the rules on taxation of dividends and gains in companies simpler. On the contrary, 
many people would say that it became more complicated.  
A significant tightening of the law means that dividends and gains on portfolio shares 
are subject to a double taxation, which consequently will have an impact on 
companies' willingness to invest excess liquidity. As the difference between 
subsidiary shares, group investment shares and portfolio share has increased, it is 
also expected that several attempts to bypass the rule will appear. 
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Problemstilling 
Indledning 

I 2009 lancerede den danske regering og Dansk Folkeparti en ny skattereform kaldet 
”Forårspakken 2.0”.  
 
Formålet med reformen var at styrke arbejdsindsat og vækst ved at sænke skatten 
på arbejde samt at skabe et grønnere Danmark ved at gøre det dyrere at forbruge og 
producere varer, som er til skade for miljø, klima og sundhed (1). 
 
Finansieringen til reformen skulle findes gennem højere energi- og miljøafgifter, 
sundhedsfremmende afgifter samt øget erhvervsbeskatning blandt andet gennem en 
harmonisering af beskatning af udbytter og aktieavancer. 
 
Denne harmonisering af aktie- og udbyttebeskatning skulle bidrage til finansieringen 
af skattereformen 2009 med et varigt provenu på ca. 2 mia. kr.(2)  
 
Indtil skattereformen i 2009 var der i den danske lovgivning mulighed for skattefrihed 
på gevinster ved salg af aktier ejet i selskabsregi såfremt selskabet havde ejet 
aktierne mere end 3 år. Indstillingen var, at spekulation i aktier skulle være 
skattepligtig, hvorimod anlægsinvesteringer skulle være skattefri.  
3- års reglen havde således stor betydning for selskabers incitament til at investere 
deres frie kapital i aktier. 
 
Harmoniseringen af den skattemæssige behandling af selskabers udbytter og 
aktieavancer, som blev introduceret ved skattereformen i 2009, havde sin baggrund i 
finansiering af nedsættelsen af marginalskatten, men med det formål at sikre en 
mere enkel og ens beskatning af udbytter og aktieavancer. I den forbindelse 
vurderede regeringen således, at det var mere relevant at beskatningen af 
selskabers aktieavancer skulle tage udgangspunkt i en sondring baseret på 
karakteren af ejerskabet frem for ejertiden. 
 
Ændringen af reglerne ville for selskaber betyde, at skattefrihed på aktieavancer efter 
3 års ejertid bortfaldt, og at aktieavancer fremadrettet skulle beskattes efter typen af 
ejerskab og ikke længere efter ejertid. 
 

                                            
1 Regeringen, Forsårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat – Februar 2009, s. 3. 
2 Regeringen, Forsårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat – Februar 2009, s. 17. 
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Dette var en klar skærpelse af den tidligere lovgivning. Med et ville aktieavancer på 
aktiebesiddelser med en ejerandel på under 10 % som udgangspunkt blive 
skattepligtige, og aktiebesiddelser ejet i selskabsregi ville blive omfattet af en hårdere 
dobbeltbeskatning. 
 
Ændringerne blev fremsat den 22. april 2009 ved lovforslag L 202 og gennemført ved 
lov nr. 525 af 12. juni 2009. 
Den hurtige behandling af lovforslaget har været oplæg til en del diskussioner, og 
som det vil vise sig, er det måske også gået lidt for stærkt. 
 
På tros af et ønske om en forenkling af aktieavancebeskatningen ved indførelsen af 
lov nr. 525, er den skattemæssige behandling af aktier m.v. fortsat meget kompleks, 
de fleste vil nok mene langt ud over det rimelige. 
  
Efter at lov nr. 525 er trådt i kraft, har regeringen da også været nødsaget til at 
foretage en række præciseringer og justeringer af loven, senest ved fremlæggelsen 
af skattereform for 2012.   
 
Problemformulering 

Gennemførelsen af lov nr. 525 medførte en del ændringer og nye begreber.  
 
Formålet med denne afhandling er at afdække de ændringer lov nr. 525 af 12. juni 
2009 har medført. Diskuterer de ændrede regler samt analysere konsekvenserne af 
de ændrede regler for beskatning af aktieavance og udbytter for selskaber. 
 
Herudover inddrages også de ændringer der efterfølgende er kommet til. 
  
Hovedspørgsmålet i afhandlingen er således: 
 

• Hvilke konsekvenser har ændringerne ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 haft på 
selskabernes skattemæssige behandling af udbytter og aktieavancer efter 
2009. 

 
I besvarelsen af ovenstående vil der tages udgangspunkt i følgende 
arbejdsspørgsmål: 
 

• Hvordan har de ændrede regler påvirket den skattemæssige behandling af 
udbytter 

• Hvordan var reglerne for beskatning af aktieavance for selskaber til og med 
2009 
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• Hvilke ændringer medførte Lov nr. 525 af 12. juni 2009 
• Hvordan påvirker ændringerne i aktieavancebeskatningsloven efter Lov nr. 

525, selskabernes valg af investering i værdipapirer med særligt henblik på 
beskatning af gevinst og tab 

 
Afgrænsning 

Afhandlingens fokus er på de ændrede regler for almindelige danske selskaber 
defineret i selskabsskattelovens § 1. Særlige regler for forsikringsselskaber og fonde, 
samt fysiske personer vil derfor ikke blive gennemgået. 
 
Udgangspunktet er aktieavancebeskatningsloven hvorfor konsekvenserne af 
ændringerne ved lov nr. 525 i andre love herunder kursgevinstloven og 
fusionsskatteloven heller ikke vil blive behandlet. 
 
Af hensyn til afhandlingens omfang og relevans, afgrænses der endvidere fra en 
dybdegående gennemgang af nedenstående områder. De vil dog blive gennemgået i 
et mindre omfang såfremt det skønnes at være relevant: 
 

• det skattemæssige udbyttebegreb i henhold til ligningslovens § 16 A. 
• problematikken omkring værdiansættelse af aktier der ikke er optaget til handel 

på et reguleret marked eller multilateral handelsfacilitet 
• det skattemæssige anskaffelse/afståelsesbegreb 
• egne aktier 
• næringsbegrebet og næringsaktier 
• investeringsforeninger og investeringsselskaber 
• problematikken omkring ABL § 4 A, stk. 3. 
• Iværksætteraktier (ophævet i 2012) 
• skift mellem periodiseringsprincipper 
• særlige forhold omkring likvidation 

 
Dataindsamlingen er stoppet den 30. september 2012, og vedtagne love efter denne 
dato er således ikke inddraget i afhandlingen. 
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Metodevalg 

Afhandlingen omhandler den danske lovgivning omkring aktieavancebeskatning for 
selskaber. Der vil derfor tages udgangspunkt i den juridiske metode samt den 
retsdogmatiske fremgangsmåde til en deskriptiv gennemgang, forståelse af og 
anvendelse af aktieavancebeskatningsloven samt reglerne omkring 
udbyttebeskatning. 
De traditionelle retskilder som gældende lovgivning og lovforslag vil blive anvendt. 
Hertil inddrages bemærkninger til lovforslag samt juridiske vejledninger fra SKAT 
som fortolkningsbidrag. 
 
Enkelte artikler og bemærkninger fra erhvervslivet vil indgå med deres holdninger til 
at understøtte enkelte områder af afhandlingen. 
 
Beregningseksemplarer samt illustrationer vil blive anvendt såfremt det vurderes at 
fremme forståelsen.   
 
Under udarbejdelsen af afhandlingen har regeringen den 30. august 2012 fremlagt et 
udkast til ”forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, 
lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (ophævelse af iværksætterskatten og 
forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor)” 
Udkastet er fortsat i høring på tidspunktet hvor min dataindsamling er stoppet, og 
således vil udkastet kun blive gennemgået ud fra et skønnet 
perspektiveringsmæssigt hensyn. 
 
Design og opbygning 

Afhandlingens opbygning tager udgangspunkt i en deskriptiv gennemgang af 
reglerne til og med 2009. Derefter vil de ændrede regler blive belyst, for til sidst at 
gennemgå konsekvenserne af de ændrede regler i en komparativ analyse. 
 
Afhandlingen rundes af med en perspektivering i form af en kort redegørelse af de 
ændringer der er lagt op til fra regeringens side i ”skattereform 2012” på området for 
selskabers skattemæssige behandling af aktieavancer og udbytter. 
 
Afslutningsvist summeres det hele i en konklusion. 
 
Nedenstående figur illustrerer afhandlingens opbygning:  
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Definitioner og begreber 

Eventuelle paragrafhenvisninger uden lovnavn, refererer alle til ABL.  
 
Ved lov nr. 462 af 12. juni 2009 blev begreberne ”børsnoterede” aktier og 
”unoterede” aktier ændret til aktier ”optaget til handel på et reguleret marked eller 
multilateral handelsfacilitet” og aktier ”der ikke er optaget til handel på et reguleret 
marked eller multilateral handelsfacilitet”. Ændringen har virkning fra og med den 1. 
januar 2010.  
 
Begrebet aktier ”optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral 
handelsfacilitet” er et bredere begreb end det tidligere ”børsnoterede” aktier og 
omfatter således flere aktier end blot børsnoterede aktier.  
 
De nærmere regler om såvel regulerede markeder som multilaterale 
handelsfaciliteter findes i lov om værdipapirhandel m.v., og vil ikke blive gennemgået 
i denne afhandling. 
 
I afhandlingen vil begreberne ”børsnoterede aktier” og ”unoterede aktie” også blive 
anvendt ved gennemgangen af reglerne efter 2009. I den forbindelse skal 
begreberne forstås efter den nye definition om aktier ”optaget til handel på et 
reguleret marked eller multilateral handelsfacilitet” eller ej. 
 
Endvidere er der i afhandlingen anvendt følgende forkortelser: 
 
ABL = Aktieavancebeskatningsloven 
DBO = Dobbeltbeskatningsoverenskomst 
FUL = Fusionsskatteloven 
SEL  = Selskabsskatteloven 
KGL  = Kursgevinstloven 
LL  = Ligningsloven 
LV = Ligningsvejledningen    
FBL = Fondsbeskatningsloven 
FSR = Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 
L525 = Lov nr. 525 af 12. juni 2009 
L254 = Lov nr. 254 af 30. marts 2011 
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Selskabers beskatning af udbytter 
Når et selskab ejer aktier, kan selskabet modtage et løbende afkast i form af udbytte. 
  
Det skattemæssige udbyttebegreb tager udgangspunkt i LL § 16 A. Heraf fremgår 
det at, til udbytte medregnes alt hvad selskabet udlodder til sine aktionærer, uanset i 
hvilken form udlodningen finder sted. 
 

Udbytte – til og med 2009 

Beskatning af udbytter modtaget i selskabsregi skal som hovedregel medtages i den 
skattepligtige indkomst jf. LL § 16 A. Hertil kommer dog nogle undtagelser omfattet af 
SEL § 13. 
  
Efterfølgende afsnit vil beskrive reglerne om udbyttebeskatning i henhold til LBK nr. 
272 af 3. april 2009 (Selskabsskatteloven før vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni 
2009). 
 
Til og med 2009, er der 3 måder hvorpå et selskab kunne medregne et udbytte i den 
skattepligtige indkomst: 
 

• skattefrit 
• medregnes med 66 % 
• medregnes med 100 % 

 
Skattefrit udbytte 

For at kunne modtage et udbytte skattefrit, gælder det jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2 at 
følgende betingelser er opfyldt: 
 

• Det udbyttemodtagne moderselskab skal eje mindst 10 % af kapitalen i det 
udbyttegivende datterselskab i en sammenhængende periode på mindst 1 år, 
inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge, og 
 

• datterselskabet skal være hjemmehørende i Danmark, i en fremmed stat der 
er medlem af EU/ØS, på Færøerne eller Grønland eller i en stat, som har en 
DBO med Danmark, eller 
 

• datterselskab deltager i en international sambeskatning efter SEL § 31 A, eller 
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• moderselskabet selv direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse i 
datterselskabet jf. SEL § 31 C, i en sammenhængende periode på mindst 1 
år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge. 

 
Udbytte af egne akter eller andele for selskaber omfattet af SEL § 1, nr. 1,2, 2e og 2f 
skal ligeledes ikke medregnes i den skattepligtige indkomst jf. SEL § 13, stk. 1, nr.3. 
 
Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse hvis udbyttemodtageren er et selskab 
eller forening, der i medfør af SEL § 2, stk. 1, litra a udøver erhverv med fast 
driftssted i Danmark og denne er hjemmehørende i en fremmed stat, der er medlem 
af EU/EØS, på Færøerne, i Grønland eller en stat, som har en DBO med Danmark. 
 
Endeligt skal der tilføjes at udlodninger fra udloddende investeringsforeninger, jf. LL 
§ 16 C, stk. 1, også er skattefrie jf. SEL § 13, stk. 4. 
 
Udbytte medregnes med 66 % 

Såfremt forholdene for skattefri udbytter i SEL § 13, stk.1 ikke er opfyldt, kan 
selskabet medregne 66 % af udbyttebeløbet til den skattepligtige indkomst jf. SEL § 
13, stk.3 når aktierne i det udbyttegivende selskab hverken er omfattet af ABL § 17 
om næringsaktier, ABL § 19 om investeringsforeningsbeviser eller LL § 16 C, stk. 15 
om udloddende investeringsselskaber. Dette er dog kun gældende når: 
 

• det udbyttemodtagende selskab ejer mindre end 10 %, eller 
 

• det udbyttegivende selskab er hjemmehørende i Danmark, i en fremmed stat, 
der er medlem af EU/EØS, på Færøerne eller Grønland eller i en stat, som har 
en DBO med Danmark, eller 
 

• det udbyttegivende selskab deltager i en international sambeskatning efter 
SEL § 31 A. 

 
Formålet med SEL § 13, stk. 3 er at mindske den dobbeltbeskatning der opstår når 
udbyttet først bliver beskattet i det udbyttegivende selskab for derefter også at blive 
beskattet i det udbyttemodtagende selskab.  
 
Udbytte medregnes med 100 % 

I de tilfælde hvor forholdene ikke er opfyldt for skattefrit udbytte eller at medtage 
udbyttebeløbet med 66 % til den skattepligtige indkomst, er selskaber skattepligtige 
med 100 % af udbyttebeløbet. 
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Selskabet kan ikke anvende tab ved afståelse af aktier m.v. til modregning i 
skattepligtige modtagne aktieudbytter. 
 
Udbytte - efter 2009 

Ændringerne som vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009 førte af sig, fik også 
konsekvenser for selskabers skattemæssige behandling af udbytter ifølge SEL § 13. 
 
Gældende fra 2009 er der kun 2 måder hvorpå et selskab kan medregne udbytte i 
den skattepligtige indkomst: 
 

• medregnes med 100 % 
• skattefrit 

 
Udbytte medregnes med 100 % 

Som et resultat af ønsket om en harmonisering af reglerne, er den største ændring 
på udbytteområdet, at den tidligere § 13, stk. 3 i SEL der gav selskaberne mulighed 
for at medregne udbytte med 66 %, afskaffes.  
 
Dette er en væsentlig skærpelse i forhold til de tidligere regler, og konsekvensen 
heraf bliver at udbytte modtaget i selskabsregi som ikke er omfattet af en 
skattefritagelse, bliver underlagt en dobbeltbeskatning, den dobbeltbeskatning som 
tidligere blev reduceret ved 66 % -reglen. 
 
Nedenstående figur viser forskellen i beskatningen af udbytter modtaget i 
selskabsregi til og med 2009 og efter samt i forhold til beskatning af udbytte 
modtaget ved direkte investering i personligt regi.  
 
Til beregningen er der anvendt en skatteprocent på 42 % ved beskatning af udbytte 
hos aktionæren. De 42 % er dog først gældende ved en aktieindkomst inklusive 
udbytter på over kr. 48.300 (2012). Aktieindkomst inklusive udbytter op til kr. 48.300 
beskattes med 27 % (2012). Det er således antaget at aktionæren har en samlet 
aktieindkomst på mere end kr. 48.300 i nedenstående regneeksempel. 
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Figur: Forskellen på udbyttebeskatning i selskabsregi kontra
personligt regi

indkomst i et porteføljeselskab 100,00   100,00    100,00    

skat i porteføljeselskab, 25 % -25,00    -25,00     -25,00    

indkomst til udbetaling 75,00     75,00      75,00     

indkomst i et holdingselskab 75,00     75,00      

medregnes til den
skattepligtige indkomst 49,50     66% 75,00      100%

skat af udbytte, 25 % -12,38    -18,75

Indkomst til udlodning til aktinæren 62,63     56,25      

indkomst hos aktinæren 62,63     56,25      75,00     

skat hos aktionæren, 42 % -26,30 -23,63 -31,50

provenu hos aktionæren 36,32 32,62 43,50     

Samlet betalte udbytteskat 38,68     42,38      31,50     

Kilde: Skatteministeriet - Svar på henvendelse af 7. maj 2009 fra FSR (L 202-bilag 19)
samt egen tilvirkning

direkte
aktieinvestering

efter 2009

investering
via selskab

til og med 2009

investering
via selskab

 
Der har altid været et element af dobbeltbeskatning i forbindelse med beskatning af 
udbytter fra porteføljeaktier ejet i selskabsregi.  
I og med at modtagne udbytter skulle medregnes til den skattepligtige indkomst med 
66 %, har den samlede betalte udbytteskat altid været lidt højere, også før de 
ændrede regler. 
  
Som det fremgår af ovenstående figur ville der af et udloddet udbytte på kr.75 skulle 
betales en endelig udbytteskat på henholdsvis: 
 

• kr. 38,68 svarende til en samlet skatteprocent på 51,60 % af udbytter 
modtaget til og med 2009 i selskabsregi. 

• kr. 42,38 svarende til en samlet skatteprocent på 56,50 % af udbytter 
modtaget efter 2009 i selskabsregi.  
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• Kr. 31,50 svarende til en samlet skatteprocent på 42,00 % af udbytter 
modtaget ved direkte investering. 

 
Kort fortalt, så kommer aktionæren, der har investeret i porteføljeaktier gennem et 
holdingselskab samlet til at betale en udbytteskat på 56,50 % mod en udbytteskat på 
42 % ved en direkte investering. 
Den samlede stigning i udbytteskatten bliver pålagt holdingselskabet, hvor den reelle 
skatteprocent stiger fra 16,5 % til 25 %, svarende til 8,5 procentpoint. 
 
Konklusionen på afskaffelsen af SEL § 13, stk. 3 må da også være, at selskaber 
kraftigt skal overveje om det er hensigtsmæssigt at eje porteføljeaktier i selskabsregi. 
 
Skattefrit udbytte 

I få tilfælde er selskaberne fritaget for at medregne udbytter til den skattepligtige 
indkomst, og det er udbytter af: 
 

• egne aktier – SEL § 13, stk.1, nr. 3, 1. pkt. 
• datter- og koncernselskabsaktier – SEL § 13, stk. 1, nr. 2 

 
Egne aktier 

Skattefritagelsen efter SEL § 13, stk. 1, nr. 3 gældende for udbytte af egne aktier 
samt hvis udbyttemodtageren er et selskab der i medfør af SEL § 2, stk. 1, litra a 
udøver erhverv med fast driftssted i Danmark er uforandret. 
 
Datter- og koncernselskabsaktier 

Skattefritagelsen efter SEL § 13, stk. 1, nr. 2 er efter vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. 
juni 2009 præciseret til kun at være udbytter af datterselskabsaktier omfattet ABL § 4 
A og koncernselskabsaktier omfattet ABL § 4 B. Det gælder dog ikke: 
 

• udbytter af aktier omfattet af ABL § 19 om investeringsselskaber 
 

• hvor det udbyttegivende selskab har fradrag for udbytteudlodningen, 
medmindre beskatningen i udlandet frafaldes eller nedsættes efter 
bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for 
moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater.  
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Af SEL § 13, stk. 1, nr. 2 kan vi endvidere slutte modsætningsvist at udbytte fra 
næringsaktier omfattet af ABL § 17 er skattefritaget, såfremt udbyttet udbetales fra 
en datterselskabsaktie eller koncernselskabsaktie. (3) 
   
Skattefritagelsen er fortsat gældende hvis udbyttemodtageren er et selskab der 
udøver erhverv med fast driftssted i Danmark i medfør af SEL § 2, stk. 1, litra a. 
 
Som en lempelse af de tidligere regler og et led i harmoniseringen af reglerne, er 
kravet om et ejerskab på en 12 måneders sammenhængende periode før der kunne 
udloddes skattefrit udbytte, faldet bort. 
Udbytte fra datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier er således skattefrit 
uanset ejertid. 
 
Reglerne træder i kraft for udbytte modtaget den 1. januar 2010 og senere. 
 
Opsummering 

Den største ændring for selskabers beskatning af udbytter efter lov nr. 525 af 12. juni 
2009 er afskaffelsen af SEL § 13, stk. 3 der gav selskaber mulighed for at medregne 
visse udbytter til den skattepligtige indkomst med 66 %.  
Denne skærpelse af de tidligere regler medfører således en dobbeltbeskatning af 
udbytter modtaget i selskabsregi, og resultatet bliver en stigningen i udbytteskatten 
for selskaber på 8,5 procentpoint. 
Den samlede udbytteskat der betales når udbyttet først har været udloddet igennem 
et holdingselskab udgør 56,50 % mod en beskatning på 42 % ved direkte investering 
hos aktionæren. 
Selskaber skal derfor kraftigt overveje om det er hensigtsmæssigt at eje 
porteføljeaktier i selskabsregi. 
 
Hertil kommer at kravet om ejerskab i en sammenhængende periode på mindst et år 
i den tidligere SEL § 13, stk. 1, nr. 2 ligeledes er afskaffet. Dette er en klar lempelse 
af de tidligere regler, og således kan selskaber modtage udbytter fra 
datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier skattefrit uanset ejertid. Dog synes 
betydningen af denne lempelse at være af mindre karakter. 
 
 
 

                                            
3 Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.B.3.4 hvordan beskattes udbytte hos selskaber 
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Selskabers beskatning af aktier til og med 2009 
Ud over behovet for et regelsæt omkring den skattemæssige behandling af det 
løbende afkast på aktier, er der også et behov for et regelsæt omkring den 
skattemæssige behandling af gevinster og tab på aktier ved afståelse. 
 
Siden aktieavancebeskatningsloven blev introduceret i 1981 har den gennemgået et 
utal af ændringer. 
 
Reglerne for selskabers beskatning aktier til og med 2009 der refereres til i denne 
afhandling og senere anvendes som udgangspunkt i min komparativ analyse, er de 
regelsæt der er beskrevet i lov nr. 1413 af den 21. december 2005, med virkning fra 
den 1. januar 2006. Den vil i det efterfølgende blive refereret til som ”ABL til og med 
2009” 
 
ABL til og med 2009 er bygget op omkring 9 kapitler fordelt på 48 paragraffer. 
 
Kapitel 1: Lovens anvendelsesområde 
Kapitel 2: Kredsen af skattepligtige 
Kapitel 3: Almindelige aktier 
Kapitel 4: Særlige regler for visse aktier 
Kapitel 5: Investeringsforeningsbeviser og aktier i finansielle selskaber 
Kapitel 6: Opgørelse af gevinst og tab 
Kapitel 7: Erhvervelse og afståelse m.v.(4) 
Kapitel 8: Tilflytning 
Kapitel 9: Ikrafttræden 
 
I dette kapitel vil der blive redegjort for de væsentligste regler i hovedtræk. Derved 
bliver ikke alle kapitler i loven behandlet ud fra den vurdering at en fuldstændig 
gennemgang af ABL til og med 2009 er unødvendigt, da loven er forældet og ikke 
længere finder anvendelse.  

                                            
4 Nyaffattelsen af overskriften i kapitel 7 (fra ”Afståelse m.v.” til ”Erhvervelse og afståelse m.v.”) trådte i 
kraft den 19. juni 2008 ved lov nr. 530 af 17. juni 2008. 



Side 18 af 87 
 

Lovens anvendelsesområde 

Overordnet kan man sige at gældende for værdipapirerne omfattet af ABL er, at der 
er tale om: 

”Ejendomsret til en del af egenkapitalen i selvstændige skattesubjekter. 
Andele i interessentskaber og kommanditselskaber falder således uden 
for lovens område, det samme gælder obligationer - bortset fra 
konvertible samt pantebreve og andre fordringer”(5) 

 
Mere specifikt, er der i lovens § 1 i kapitel 1 defineret hvilke værdipapirer der er 
omfattet af ABL. Det gælder følgende: 
 

1. Aktier – ABL § 1, stk. 1 
2. Anparter i anpartsselskaber – ABL § 1, stk. 2 
3. Andelsbeviser - ABL § 1, stk. 2 
4. Omsættelige investeringsforeningsbeviser - ABL § 1, stk. 2 
5. Lignende værdipapirer - ABL § 1, stk. 2 
6. Ejerandele i selskaber omfattet af SEL § 2 C – ABL § 1, stk. 2(6) 
7. Konvertible obligationer – ABL § 1, stk. 3(7) 
8. Tegningsretter til aktier. Bortset fra § 36 finder reglerne i denne lov dog ikke 

anvendelse på tegningsretter til aktier, der er omfattet af LL § 28 – ABL § 1, 
stk. 4 

9. Tegningsretter til konvertible obligationer – ABL § 1, stk. 4 
10. Retter til fondsaktier – ABL § 1, stk. 4 

 
Ikke direkte nævnt i ABL, men udledt af kursgevinstloven, er nedenstående også 
omfattet af ABL:  
 
11. Aftaler om køb og salg af aktier, som er undtaget fra beskatning efter KGL § 

29, jf. KGL § 30, stk. 5(8). 
 

                                            
5 Aktieavancebeskatning af Erik Banner-Voigt, s. 36 
6 Indsat ved lov nr. 530 af 17. juni 2008 med virkning fra 15. april 2008. 
7 Ændring fra ”Konvertible obligationer og andre værdipapirer, der kan konverteres til aktier eller til 
værdipapirer nævnt i stk. 2” til ”Konvertible obligationer” trådte i kraft den 19. juni 2008 ved lov nr. 530 
af 17. juni 2008.  
8 Aktieavancebeskatning af Erik Banner-Voigt, s. 35 
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Almindelige aktier  

Grundholdningen i ABL til og med 2009 er, at spekulation i aktier skal være 
skattepligtig. Vælger et selskab derimod at anbringe sin kapital i aktieinvesteringer, 
skal sådan en anlægsinvestering være skattefri. 
 

3-årsreglen 

Da det er umuligt at vurdere om et selskabs hensigt ved køb og salg af aktier er 
spekulation eller ej, er der i ABL til og med 2009 indsat en objektiv tidshorisont på 3 
år. Udgangspunktet er derfor som følgende, at en ejertid på mindre end 3 år, anses 
som spekulation, hvor en ejertid på 3 år eller mere anses som en investering. 
Ved den skattemæssige behandling af gevinst og tab, skal der således i henhold til 
ABL til og med 2009 sondres mellem afståelse før 3 års ejertid og senere afståelse. 
 
Ved opgørelsen af ejertiden for aktie- og tegningsretter samt aktier der er erhvervet 
ved udnyttelsen af disse, skal man være særligt opmærksom på, at de skal anses for 
erhvervet samtidig med den eller de moderaktier, som de nævnte retter knytter sig til 
jf. § 10.  
Dette gælder dog kun for tegningsretter såfremt retten til tegning af aktien sker til en 
kurs, der på tidspunktet for tildelingen af tegningsretten er lavere end markedskursen 
jf. § 10, 2. pkt.. 
 
Hvis et selskab har erhvervet flere aktier med samme rettigheder i det samme 
selskab på forskellige tidspunkter, gælder FIFO-princippet (First In-First Out) ved 
beregningen af ejertiden jf. § 5. 
Det betyder at den ældste aktie altid anses for afstået først, uanset om det rent 
faktisk måtte være en anden aktie der afstås, den måtte ligge i et helt andet depot 
eller med en anden pålydende værdi end den faktisk afståede aktie (9). 
 
Gevinst 

Ejertid under 3 år 

Hovedreglen for selskabers gevinst ved afståelse af aktier m.v.  
med en ejertid under 3 år, skal findes i ABL § 8, stk. 1.  
Heraf fremgår det, at gevinster er skattepligtige og skal medregnes ved opgørelsen 
af selskabets skattepligtige indkomst.  
 

                                            
9 Aktieavancebeskatning af Erik Banner-Voigt, s. 369 
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Undtagelsen hertil ses i § 11, stk. 1, hvoraf det fremgår at § 8 ikke finder anvendelse 
på aktier ejet af selskaber og foreninger omfattet af SEL §§ 1, stk. 1, nr. 1-2 eller 4, 
når aktierne overdrages til en andelsforening omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3, i 
forbindelse med en fusion mellem den pågældende andelsforening og det 
pågældende selskab m.v.  
Det er dog en forudsætning herfor, at den modtagende andelsforening besidder 
samtlige aktier eller andelsbeviser i det indskydende selskab m.v.. 
Hvis den modtagende andelsforening efterfølgende afstår de aktier, som er modtaget 
uden at der er sket beskatning hos det indskydende selskab efter ABL § 11 stk. 1, på 
et tidspunkt der ligger mindre end 3 år efter at det indskydende selskab har erhvervet 
aktierne, vil en gevinst dog være skattepligtig for andelsforeningen jf. § 11, stk. 2. 
 
Ejertid 3 år eller mere 

Hovedreglen for selskabers gevinst ved afståelse af aktier m.v. efter en ejertid på 3 
år eller mere er, at gevinster er skattefrie jf. § 9, stk.1. 
 
Undtagelsen hertil blev indsat i en ny § 9 A ved lov nr. 530 af 17. juni 2008. 
Jf. § 9 A stk. 1 er selskaber mv. fra den 15. april 2008 skattepligtige af en gevinst ved 
afståelse af konvertible obligationer med en ejertid på 3 år eller mere.  
Gevinst og tab på konvertible obligationer, som selskabet har ejet i mindre end 3 år, 
er omfattet af de almindelige regler i § 8(10). 
 
Tab 

Ejertid under 3 år 

Hovedreglen for selskabers tab ved afståelse af aktier m.v. med en ejertid under 3 år, 
skal findes i ABL § 8, stk. 2.  
Heraf fremgår det, at tabet er et kildeartsbegrænset tabsfradrag, der kun kan 
fradrages i indkomstårets gevinster på aktier der er omfattet af § 8, stk. 1, det vil sige 
gevinster på almindelige aktier med en ejertid under 3 år.  
For at tabet kan fradrages, skal det overstige summen af de modtagne udbytter af de 
pågældende aktier, som selskabet har været fritaget for at medregne i den 
skattepligtige indkomst. 
Yderligere tab der overstiger årets gevinster for aktier med en ejertid under 3 år, kan 
kun fremføres til modregning i de følgende indkomstårs gevinster omfattet af § 8, stk. 
1. 

                                            
10 LV; Selskaber og aktionærer (2011-1) afsnit S.G.4.2 
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Der er ingen tidsbegrænsning på hvor længe det modregningsberettiget tab kan 
fremføres, men det skal anvendes til modregning i nettogevinster efter § 8, stk. 1 i 
det tidligst mulige indkomstår jf. § 8, stk.3(11). 
  
Undtagelsen til § 8, stk.2 skal igen findes i § 11.  
Som tidligere beskrevet finder § 8 ikke anvendelse på aktier der overdrages fra et 
helejet datterselskab til en andelsbeskattet moderforening i forbindelse med en 
fusion jf. § 11, stk. 1 (se eventuelt afsnit: Gevinst- ejertid under 3 år). 
Skulle andelsforeningen afstå de modtagne aktier med tab, på et tidspunkt der ligger 
mindre end 3 år efter det indskydende selskabs erhvervelse af aktien, bliver tabet et 
kildeartsbegrænset tabsfradrag, der kun kan fradrages i samme eller efterfølgende 
indkomstårs gevinster på andre aktier omfattet af § 11. Dog behøver aktierne ikke at 
være fra samme fusion (12). Tab herudover kan ikke fradrages jf. § 11, stk. 2. 
 
Ejertid 3 år eller mere 

Hovedreglen for selskabers tab ved afståelse af aktier m.v. efter en ejertid på 3 år 
eller mere er, at tab ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst 
jf. § 9, stk. 2.  
 
Undtagelsen hertil er, at såfremt selskabet afstår konvertible obligationer med en 
ejertid på 3 år eller mere den 15. april 2008 eller senere, vil et tab kunne fradrages i 
indkomstårets gevinster på konvertible obligationer med en ejertid på 3 år eller mere 
omfattet af § 9 A, stk.1.  
Yderligere tab kan også fradrages i nettogevinster ved afståelse af aktier og 
konvertible obligationer med en ejertid under 3 år omfattet af § 8, jf. § 9 A, stk. 2. 
 
Igen er der ingen tidsbegrænsning på hvor længe det modregningsberettiget tab kan 
fremføres, men det skal anvendes til modregning i nettogevinster efter §§ 8 og 9 A, 
stk.1, i det tidligst mulige indkomstår jf. § 9 A, stk.3. 
 

                                            
11 Aktieavancebeskatning af Erik Banner-Voigt, s. 135 
12 Aktieavancebeskatning af Erik Banner-Voigt, s. 136 
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Opsummering 

Kapitel 3 i ABL til og med 2009 omhandler behandlingen af gevinster og tab på 
almindelige aktier.  
Overordnet sondres der mellem en ejertid på mindre end 3 år og en ejertid på 3 år 
eller mere. 
 
Reglerne om den skattemæssige behandling af gevinst og tab på aktier mv. til og 
med 2009 er illustreret i nedenstående figur. 
 
Figur: Skattemæssig behandling af gevinst og tab på almindelige

aktier og konvertible obligationer for selskaber i henhold til 
§§ 8-9 A.

Unoterede- og børsnoterede
aktier m.v., undtagen aktier 
omfattet af § 11.

Konvertible obligationer
(efter 15. april 2008)

Kilde: Aktieavancebeskatning af Erik Banner-Voigt, s. 29 samt egen
 tilvirkning

gevinst beskattes gevinst beskattes

kildeartsbegrænset

tabsfradrag efter §§ 8 og 9 A

tabsfradrag i gevinst

intet tabsfradragkildeartsbegrænset

tabsfradrag

ejertid < 3 år ejertid > 3 år

gevinst beskattes gevinst skattefri
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Særlige regler for visse aktier samt investeringsforeningsbeviser og aktier i 
finansielle selskaber 

Afvigende fra reglerne om beskatning af gevinst og tab på almindelige aktier, findes i 
et særligt regelsæt for beskatning af nedenstående typer af værdipapirer: 
 

• Næringsaktier - § 17 
• Andele i visse andelsforeninger - § 18 
• Investeringsforeningsbeviser og aktier i visse investeringsselskaber - § 19 
• Investeringsforeningsbeviser i udloddende aktiebaserede 

investeringsforeninger - § 21 
• Investeringsforeningsbeviser i andre udloddende investeringsforeninger - § 22 

 

Næringsaktier 

Næringsaktier er aktier som et selskab, der udøver næring med køb og salg af aktier, 
har erhvervet som led i selskabets næringsvej. 
 
Der foreligger næring, når selskabets formål er at drive handel med aktier og 
lignende værdipapirer. Aktierne skal endvidere være erhvervet med videresalg for 
øje samt med henblik på at opnå en gevinst ved videresalg. 
 
Gevinst og tab ved afståelse af næringsaktier skal medregnes i den skattepligtige 
indkomst uden hensyntagen til ejertid jf. § 17. 
 
Andele i visse andelsforeninger  

Andele i andelsforeninger omfattet af SEL § 1, stk.1, nr. 3, det vil sige 
andelsforeninger hvis formål er at fremme mindst 10 medlemmers fælles 
erhvervsmæssige interesse, der kan beskattes efter de særlige regler om 
kooperationsbeskatning, medregnes i den skattepligtige indkomst uden hensyntagen 
til ejertid jf. § 18, stk.1. 
 
Hvis andelsforeningen er stiftet før den 22. maj 1987, skal gevinst og tab i stedet 
medtages i den skattepligtige indkomst efter reglerne for almindelige aktier såfremt 
afståelsen ikke er sket for at undgå beskatning. Det betyder at der her igen skal 
sondres mellem en ejertid under 3 år og en ejertid på 3 år eller mere jf. § 18, stk.4. 
 
Hvis der til andelene er knyttet særlige rettigheder eller forpligtelser til medlemskabet, 
indgår en eventuel værdi heraf i anskaffelses- og afståelsessummen for andelen. Der 
kan f.eks. være forbundet en leveringsret til den pågældende andelsforening med 
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medlemskabet. Værdien heraf skal således ikke adskilles fra den samlede sum, der 
opnås ved afståelse af andelsbeviset. 
 
Investeringsforeningsbeviser og aktier i visse investeringsselskaber 

Investeringsforeningsbeviser omfattet af § 19 er afgrænset til beviser i ikke 
udloddende eller kontoførende investeringsforeninger jf. § 19, stk. 4 samt 
holdingselskaber jf. § 19, stk. 3.  
Det vil sige akkumulerende investeringsforeninger der opfylder definitionen i § 19, 
stk. 2-4.  
Gevinst og tab ved afståelse af beviser omfattet af § 19, skal medregnes i den 
skattepligtige indkomst uden hensyntagen til ejertid. 
Skulle en akkumulerende investeringsforening ikke opfylde betingelserne i § 19, er 
beviserne omfattet af § 20, og skal behandles efter reglerne om almindelige aktier. 
 
Investeringsforeningsbeviser i andre akkumulerende investeringsforeninger 

Der findes ikke nogen særskilte regler for investeringsforeningsbeviser i andre 
akkumulerende investeringsforeninger uanset hvilke typer af værdipapirer foreningen 
investerer i. 
Gevinst og tab skal således medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst 
efter de almindelige regler for aktier jf. § 20. 
  
Investeringsforeningsbeviser i udloddende aktiebaserede 
investeringsforeninger 

Udloddende aktiebaserede investeringsforeninger kan opdeles såkaldte ”godkendte” 
aktiebaserede foreninger og ikke ”godkendte” aktiebaserede foreninger. (13) 
 
”Godkendte” foreninger er, foreninger der overholder placeringsreglen i § 21 og hvor 
foreningen har valgt at gevinst og tab på beviserne skal medregnes ved opgørelsen 
af den skattepligtige indkomst efter reglerne for almindelige aktier jf. § 21, stk.2.  
 
Gevinst alene på ikke ”godkendte” foreninger skal medregnes ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst jf. § 21, stk.1. Således er der ikke fradrag for et eventuelt tab.   
Selve udlodningen fra en udloddende investeringsforening beskattes efter 
transparensprincippet, og beskatningen afhænger således at de underliggende 
aktiver.  
 

                                            
13 Aktieavancebeskatning af Erik Banner-Voigt, s. 202 
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Investeringsforeningsbeviser i andre udloddende investeringsforeninger 

Øvrige udloddende investeringsforeninger er foreninger der ikke udelukkende 
investerer i aktier.  
 
Gevinster medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. § 22, stk.1. 
Tab kan kun fradrages når foreningen udelukkende investerer i fordringer omfattet af 
KGL jf. § 22, stk.2. 
 

Opsummering 

Kapitel 4 og 5 i ABL til og med 2009 omhandler behandlingen af gevinster og tab på 
visse aktier efter særlige regler samt investeringsforeningsbeviser og aktier i 
finansielle selskaber.  
 
I disse 2 kapitler finder vi eksempler på at 3-års reglen der var alt afgørende ved 
opgørelsen af gevinst og tab på almindelige aktier, ikke finder anvendelse med 
undtagelse af § 20. 
.  
Reglerne om den skattemæssige behandling af gevinst og tab i forbindelse med 
afståelse i henhold til kapitel 4 og 5 til og med 2009 er illustreret i nedenstående 
figur. 
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Figur: Skattemæssig behandling af gevinst og tab på visse aktier efter  
særlige regler samt investeringsforeningsbeviser i henhold til 
kapitel 4 og 5

Næringaktier
§ 17

Andele i visse andelsforeninger
§ 18

Aktier i visse investeringsselskaber
§ 19

Beviser i andre akkumulerende
investeringsforeninger
§ 20

ejertid < 3 år

ejertid > 3 år

Beviser i visse udloddende aktie-
baserede investeringsforeninger
§ 21, stk. 1.

Beviser i visse udloddende 
investeringsforeninger
§ 22

Kilde: Aktieavancebeskatning af Erik Banner-Voigt, s. 29 samt egen tilvirkning

KGL, ellers intet 
tabsfradrag

beskattes tabsfradrag

beskattes intet tabsfradrag

beskattes

fradrag hvis der ude-
lukkende investeres i
fordringer omfattet af 

beskattes kildeartsbegrænset 
tabsfradrag

intet tabsfradragskattefri

TabGevinst

beskattes tabsfradrag

beskattes tabsfradrag
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Opgørelse af gevinst og tab – til og med 2009 

Når et selskab ejer aktier mv., skal selskabet ved opgørelsen af dets skattepligtige 
indkomst klarlægge hvornår gevinst og tab på aktier skal medregnes, det vil sige 
hvilket periodiseringsprincip der skal anvendes. 
 
De mest anvendte periodiseringsprincipper er: 

• Realisationsprincip  
• Lagerprincip 
• Modificeret lagerprincip 

 
ABL giver mulighed for at anvende andre periodiseringsprincipper end de 3 
ovennævnte principper jf. § 23, stk. 3. Ønsker et selskab således at anvende et 
andet princip, skal selskabet søge tilladelse herom hos SKAT.  
Dette gælder dog ikke hvis der udtrykkeligt står i loven at opgørelsen skal ske efter 
lagerprincippet jf. § 23, stk.3. 
 
Periodiseringsprincip 

Realisationsprincip 

I ABLs § 23, stk. 1 fremgår det, at gevinster og tab på aktier først skal medregnes i 
selskabets indkomst, det indkomstår hvor gevinsten eller tabet faktisk realiseres i 
forbindelse med en afståelse.  
Det kaldes også realisationsprincippet, og er som udgangspunkt det 
periodiseringsprincip selskaber skal anvende ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst. 
 
Realisationsprincip:

2011 2012
køb

i 2011

salg

tab opgøres og medtages

realiseret kursgevinst og
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Lagerprincip 

Som nævnt ovenfor er hovedreglen, at realisationsprincippet skal anvendes.  
Selskaber har dog undtagelsesvis mulighed for at vælge frit mellem 
realisationsprincippet og lagerprincippet for næringsaktier, såfremt selskabet udøver 
næring ved køb og salg af aktier omfattet af § 17, jf. § 23, stk. 2.  
Vælger et selskab lagerprincippet, er det én gang for alle, og det er ikke muligt 
efterfølgende at gå tilbage til realisationsprincippet (14) 
Det gælder endvidere, at for visse typer af værdipapirer er lagerprincippet 
obligatorisk jf. § 23, stk. 4. Det gælder følgende værdipapirer: 
 

• Investeringsforeningsbeviser i ikke-aktiebaserede, udloddende 
investeringsforeninger (omfattet af § 22), hvis den skattepligtige anvender 
lagerprincippet på fordringer og gæld i enten danske kroner eller fremmed 
valuta 

• Næringsskattepligtiges investeringsforeningsbeviser i udloddende 
investeringsforeninger (omfattet af § 17, stk. 3). 

 
Ved lagerprincip medregnes indkomståret gevinster og tab uden hensyn til om de er 
realiseret eller ej.  
Gevinst og tab opgøres således hvert år, som forskellen mellem den værdi 
værdipapirbeholdningen har ultimo indkomståret tillagt afståelsessummer på 
værdipapirer der er afstået i indkomståret og den værdi værdipapirbeholdning har 
primo indkomståret tillagt anskaffelsessummer på værdipapirer der er erhvervet i 
indkomståret. Derved beskattes gevinster og tab løbende i modsætning til 
realisationsprincippet hvor beskatningen kun sker en gang i forbindelse med 
afståelse. 
Når lagerprincippet anvendes, er gennemsnitsmetode og aktie for aktie-metode ikke 
relevant. Gennemsnitsmetode og aktie for aktie-metode vil blive gennemgået i et 
senere afsnit. 
 
Lagerprincip:

realiseret og urealiseret kursgevinst og

og medtages i 2011

2011 2012
køb

salg

tab opgøres for perioden 1/1-31/12 2011

                                            
14 Aktieavancebeskatning af Erik Banner-Voigt, s. 332 
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Modificeret lagerprincip 

Aktier og investeringsforeningsbeviser m.v. omfattet af § 19, stk. 1 skal ifølge § 23, 
stk. 5 opgøres efter et modificeret lagerprincip. 
 
Modifikationen til lagerprincippet ligger i at gevinst og tab opgjort efter lagerprincippet 
først skal medregnes i selskabets skattepligtige indkomst dagen efter udgangen af 
indkomståret for investeringsselskabet jf. § 23, stk. 7 (15), det vil sige i det 
efterfølgende indkomstår. 
 
Hvis selskabet har et andet indkomstår end investeringsselskabet, er det 
investeringsselskabets indkomstår der tages udgangspunkt i. 
 
Ved salg medregnes de realiserede gevinster og tab i selskabets skattepligtige 
indkomst på salgstidspunktet (16). 
 
Modificeret lagerprincip: selskab og investeringsselskab har 

indkomstår 31/12 2011

20122011
køb

salg
realiseret kursgevinst urealiseret 

og tab opgøres og kursgevinst og tab

opgøres for perioden 

1/1 - 31/12 2011 og

medtages i 2012

medtages i 2011

 
Opgørelsesmetode 

Når et selskab anvender realisationsprincippet som periodiseringsprincip, skal 
selskabet anvende en af følgende opgørelsesmetoder til beregning af selskabets 
gevinst og tab ved afståelse af aktier: 

• Gennemsnitsmetoden 
• Aktie for aktie-metoden. 

 

                                            
15 § 23, stk. 7 var tidligere § 23, stk. 6, men blev ændret ved lov nr. 335 af 7. maj 2008. 
16 Aktieavancebeskatning af Erik Banner-Voigt, s. 258 
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Gennemsnitsmetoden 

Gennemsnitsmetoden er den metode selskabet som hovedregel skal anvende jf. § 
24, stk. 1 og § 26. 
Det skyldes at gennemsnitsmetoden modsat aktie-for-aktie metoden, anses for at 
være den mest korrekte metode til at opgøre selskabets gevinst og tab ved afståelse 
af aktie. Aktie for aktie-metoden kan i særlige situationer give selskabet mulighed for 
at opnå et skatteteknisk tab i forbindelse med tildeling af fondsaktier ved 
kapitaludvidelser (17). 
 
Ved gennemsnitsmetoden opgøres selskabets gevinster og tab som forskellen 
mellem den faktiske salgssum for de solgte aktier og den gennemsnitlige faktiske 
købesum for aktierne.  
Den gennemsnitlige købesum beregnes på grundlag af den gennemsnitlige 
anskaffelsessum for den samlede aktiebeholdning i det pågældende selskab forud 
for salget, uanset om de er børsnoterede eller unoterede, og uanset om de har 
forskellige rettigheder jf. § 26, stk. 2.   
 
Jf. § 26, stk. 3 og 5 skal følgende dog ikke medtages i beholdningen ved opgørelsen 
af den gennemsnitlige anskaffelsessum: 
 

• Aktieretter og tegningsretter til børsnoterede aktier 
 

• Tegningsretter til unoterede aktier omfattet af § 16, stk. 1 om tildeling af 
tegningsretter der ikke sker forholdsmæssigt til de hidtidige aktionærer. Dette 
gælder kun tegningsretter der giver ret til tegning af aktier til favørkurs jf. § 16, 
stk.2. 

 
Ved delvis afståelse af en aktiebeholdning i et selskab, skal den gennemsnitlige 
anskaffelsessum beregnes efter en forholdsmæssig fordeling, af 
anskaffelsessummen for hele beholdningen imellem de afståede aktier og de aktier 
selskabet beholder. 
Fordelingen af anskaffelsessummen beregnes på baggrund af aktiernes pålydende 
værdi. Hertil medregnes også konvertible obligationer med en pålydende værdi 
svarende til den aktie, obligationen kan konverteres til jf. § 26, stk. 6.  
Såfremt aktierne ikke har en pålydende værdi, fordeles anskaffelsessummen med 
ens beløb på hver enkelt aktie.(18) 

                                            
17 Aktieavancebeskatning af Erik Banner-Voigt, s. 336 
18 Aktieavancebeskatning af Erik Banner-Voigt, s. 338 
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Der skal også foretages en fordeling af anskaffelsessummen i de tilfælde hvor 
afståelsen ikke udløser beskatning, af hensyn til en korrekt opgørelse af 
anskaffelsessummen på den resterende beholdning. 
 
Særligt opmærksom skal selskabet være vedrørende beholdning af tegningsretter til 
unoterede aktier omfattet af § 16, stk.1.  
På tros af at de ifølge § 26, stk. 3, ikke skal medtages i opgørelsen af den 
gennemsnitlige anskaffelsessum, så er disse tegningsretter ikke selv undtaget fra at 
gennemsnitsmetoden skal anvendes ved afståelse. (19) 
 
Der er kun følgende undtagelser til, at gennemsnitsmetoden ikke skal anvendes: 
 

• Ved anvendelse af lagerprincippet jf. § 26, stk. 1. 
 

• Ved afståelse af aktieretter og tegningsretter til børsnoterede aktier, jf. § 24, 
stk. 1-2 og § 26, stk. 1. Her anvendes aktier for aktie- metoden. 
 

Aktie for aktie-metoden 

Ved aktie for aktie-metoden opgøres gevinst og tab på den enkelte aktie, aktieret 
eller tegningsret som forskellen mellem den faktiske anskaffelsessum og 
afståelsessummen.  
Dog finder FIFO-princippet fortsat anvendelse og således anses den først 
erhvervede aktie, aktieret eller tegningsret for først afstået.    
Aktier, aktieretter eller tegningsretter har ikke samme rettigheder, og skal ved 
anvendelsen af FIFO-princippet medtages hver for sig. 
Hvis den pålydende værdi på den først erhvervede aktie mv. er større end den faktisk 
afståede aktie, opgøres anskaffelsessummen som en forholdsmæssig del af den 
samlede anskaffelsessum for de først erhvervede aktier. 
Aktie for aktie-metoden anvendes ved afståelse af aktieretter og tegningsretter til 
børsnoterede aktier, jf. § 24, stk. 2. 
 

Opsummering 

Kapitel 6 i ABL til og med 2009 omhandler opgørelse af gevinst og tab. 
 
Som hovedregel skal selskaber anvende realisationsprincippet som 
periodiseringsprincip ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 
 

                                            
19 Aktieavancebeskatning af Erik Banner-Voigt, s. 340 



Side 32 af 87 
 

Selskaber har dog undtagelsesvis mulighed for at vælge mellem 
realisationsprincippet og lagerprincippet for næringsaktier, og i enkelte tilfælde er 
lagerprincippet obligatorisk. 
 
Til opgørelsen af gevinst og tab anses gennemsnitsmetoden for at være den mest 
korrekte, og skal således anvendes som udgangspunkt. Aktie for aktie-metoden skal 
kun anvendes ved afståelse af aktie- og tegningsretter 
 
Reglerne for hvilken opgørelsesmetode der skal anvendes ved de forskellige former 
for værdipapirer er illustreret i nedenstående figur. 
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Figur: Opgørelse af gevinst og tab

Almindelige aktier

Aktie- og tegningsretter til
aktier optaget til handel på 
et reguleret marked

Næringsaktier omfattet
af § 17.

Næringsinvesteringsfor-
eningsbeviser omfattet af
§ 17, stk. 3.

Aktier i visse investerings-
selskaber omfatttet af § 19

Investeringsforenings-
beviser omfattet af § 22

Investeringsforenings-
beviser omfattet af § 22,
såfremt selskabet anvender
lagerprincip på fordringer og
gæld i enten danske kroner
eller fremmed valuta

Aktier omfattet af skattefri-
tagelsen i § 44, men afståes
på et tidspunkt hvor ejerskab
er mindre end 3 år.

Kilde: Aktieavancebeskatning af Erik Banner-Voigt, s. 30 samt egen tilvirkning

Realisationsprincip Aktie for aktie metode

-Modificeret lagerprincip

Lagerprincip -
og

Realisationsprincip Gennemsnitsmetode

Lagerprincip -

Realisationsprincip Gennemsnitsmetode

Lagerprincip -

Opgørelsesmetode

Realisationsprincip Gennemsnitsmetode

Periodiseringsprincip

Frit valg mellem

Realisationsprincip Aktie for aktie metode
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Ændring af beskatningen af selskabers aktier som led i 
skattereformen fra 2009 
I marts 2009 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti om den såkaldte 
forårspakke 2.0. 
I forårspakken 2.0 lå der et ønske om en lavere skat på arbejde og på den sidst 
tjente krone samt at Danmark skulle være mere grønt. Således skulle det blive dyrere 
at forbruge og producere varer, som er til skade for miljøet, klimaet og sundheden. 
 
Finansieringen af skattenedsættelserne er afstemt efter 2 overordnede balancer: 
 
Balance i reformforslaget:

Kilde: Regeringen -forårspakke 2.0 - vækst, klima, lavere skat (februar 2009)

Udligninsskat for større
Ligningsmæssige fradrag

Lavere topskat

private pensionsudbetalinger

Loft over fradrag for 
indbetalinger til ratepension

Øget beskæftigelsesfradrag

Lavere bundskat

Grøn check

Øget personfradrag

Grønne skatter og afgifter

Afskaffelse af mellemskat

Mindre støtte til erhverv

Lavere fradrag for store renteudg.

 
Regeringen og Dansk Folkeparti ønskede således færre særordninger i 
erhvervsskatte- og afgiftssystemet samt mindre støtte til erhvervslivet som led i 
erhvervslivets medfinansiering af en lavere marginalskat på arbejdsindkomsten.  
 
På baggrund af forårspakken 2.0, blev der på Skatteministeriets område den 22. april 
2009 fremsat et lovforslag nr. L 202 ”Forslag til lov om ændring af 
aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love”. 
 
L 202 indeholdte blandt andet et forslag til harmonisering af selskabers udbytte og 
aktieavance, for derved at sikre en mere enkel og ensartet beskatning. 
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Målet var således at bestræbe en skattemæssig neutralitet, uanset om afkastet på 
aktier måtte komme fra udbytte eller gevinst ved salg af aktier, under hensyntagen til 
en afvejning mellem at undgå dobbeltbeskatning af selskabsindkomst i flere led, 
undgå forvridning mellem investeringer i forskellige typer af aktiver samt undgå at 
forvride og forøge omkostningerne ved investeringer i realkapital. 
 
 Parterne var enige om følgende hovedpunkter på dette område:  
 

• ”At alle udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af 
koncernselskabsaktier gøres skattefrie uanset ejertid. 
 

• At alle udbytter og avancer til selskaber og fonde af andre aktiebesiddelser 
(porteføljeaktier) beksattes fuldt ud uanset ejertid. 
 

• Lagerbeskatning af selskabers og fondes porteføljeaktier og obligationer. 
 

• At kapitalfondspartneres merafkast (overnormalafkast) beskattes som 
erhvervsindkomst.”(20) 

 

                                            
20 Skatteministeriet - Lovforslag nr. L 202, Bemærkninger til lovforslaget  
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Aktieavancebeskatningsloven – efter 2009 
Lovforslag nr. L 202 blev vedtaget den 28. maj 2009 og senere indsat ved lov nr. 525 
af 12. juni 2009.  
Lovændringerne i den nye aktieavancebeskatningslov medførte en gennemgribende 
reform af reglerne om beskatning af gevinst og tab ved salg af aktier hos selskaber, 
og havde virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009. 
 
ABL efter lov nr. 525 har bibeholdt den samme opbygning omkring de samme 9 
kapitler, fordelt på 48 paragraffer som ABL til og med 2009 (se evt. afsnit ”Selskabers 
beskatning af aktier- til og med 2009”).  
 
Lovens anvendelsesområde 

Ligesom i ABL til og med 2009, omhandler kapitel 1 i ABL efter lov nr. 525 hvilke 
værdipapirer der er omfattet af loven. 
Heller ikke på dette område er der sket nogen ændringer fra den tidligere ABL. Det er 
fortsat de samme værdipapirer der er omfattet af ABL (se evt. afsnit ” Selskabers 
beskatning af aktier – til og med 2009 – Lovens anvendelsesområde). 
 
Som noget nyt, er der i ABL efter lov nr. 525 introduceret en række nye begreber. 
Reglerne for beskatning af gevinst og tab på aktier der ejes af selskaber, skal nu ikke 
længere vurderes ud fra en spekulationsbetragtning baseret på ejertid, men er 
derimod afhængig af typen af ejerskab.  
Det betyder at den tidligere sondring mellem ejertid på mindre end 3 år og ejertid på 
3 år eller mere bortfalder.  
 
Selskabsaktionærer skal i stedet, ud fra ejerskab inddele aktier i følgende typer: 
 

1. Egne aktier – ABL § 10  
2. Næringsaktier – ABL § 17 
3. Datterselskabs- og koncernselskabsaktier – ABL §§ 4 A-B 
4. Iværksætteraktier – ABL § 4 C(21) 
5. Porteføljeaktier – ABL § 9 

 
Ovennævnte rækkefølge er prioriteret hvilket betyder, at aktierne skal behandles 
efter de regler, der er gældende for den først nævnte type, såfremt aktierne er 
omfattet af flere typer(22). 
 
                                            
21 Indsat ved lov nr. 624 af 14. juni 2011. 
22 SKAT – Den juridiske vejledning (2011-2), afsnit C.B.2.3.1 
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Et eksempel kunne være hvis et selskab der driver næring med køb og salg af aktier, 
er i besiddelse af aktier med en ejerandel på mindst 10 %, således at aktierne kan 
klassificeres både som næringsaktier og datterselskabsaktier, skal disse aktier 
behandles efter reglerne om næring. 
 
Skulle en aktie opfylde kravet om både datterselskabsaktie og koncernselskabsaktie, 
vil det ikke have nogen skattemæssig betydning hvilket regelsæt der anvendes. De 
to aktietyper skal behandles efter de samme skattemæssige regler, og selskabet har 
således mulighed for at vælge hvilke regler de vil følge. (23) 
 
Efterfølgende gennemgang af de forskellige typer vil følge prioriteringsrækkefølgen, 
og bliver således ikke nævnt efter væsentlighed. 
. 
Egne aktier 

Egne aktier er selskabets beholdning af aktier ejet i selskabet. Reglerne omkring 
egne aktier er uændret i forhold til tidligere, dog blev der indført en særskilt regulering 
i ABL efter 2009. Gevinst og tab på egne aktier medregnes ikke ved opgørelsen af 
den skattepligtige indkomst og fremgår af ABL § 10. 
 
Næringsaktier 

Behandlingen af næringsaktier er også uændret i forhold til ABL til og med 2009. 
Gevinst og tab skal derfor fortsat medregnes ved den skattepligtige indkomst.  
 
Her skal man dog være opmærksom på at såfremt selskabet har modtaget udbytte 
der er skattefritaget efter SEL § 13, stk. 1, nr. 2 om udbytte fra datterselskabsaktie 
eller koncernselskabsaktie, så skal disse skattefrie udbytter modregnes ved 
opgørelsen af tab.  
Tabet kan således kun fradrages i det omfang tabet overstiger summen af modtagne 
skattefrie udbytter. 
 
Det skal endvidere bemærkes at der ikke længere er mulighed for frivilligt at vælge 
mellem realisationsbeskatning eller lagerbeskatning. Jf. § 23, stk. 5 er lagerprincippet 
nu obligatorisk for aktier omfattet af næring.  
 
Næring er omfattet af ABL § 17. 
 
Området vil ikke blive behandlet yderligere. 
 
                                            
23 Skatteministeriet - Svar på henvendelse af 7. maj 2009 fra FSR (L202-bilag19) 
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Datterselskabsaktier 

Datterselskabsaktier har eksisteret længe, men som noget nyt er definition af 
datterselskabsaktier medtaget i ABL efter lov nr. 525 i § 4 A.  
Fremover skal datterselskabsaktier forstås som aktier der ejes af et selskab, med en 
ejerandel på mindst 10 % af aktiekapitalen i datterselskabet.  
 
Grænseværdien på de 10 % er en ren objektiv afgrænsning som er foretaget på 
baggrund af EU’s moder-/datterselskabsdirektiv.  
 
Formålet med reglerne om datterselskabs- og koncernselskabsaktier er at undgå 
dobbeltbeskatning ved beskatning i flere selskabsled. Det er således blevet vurderet, 
at selskaberne skal op på en ejerandel på mindst 10 % for at dette hensyn er 
relevant (24). 
 
Udover ejerkravet på mindst 10 %, er det vigtigt at være opmærksom på at 
datterselskabet ligeledes skal være omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h og 3 
a-5 b, det vil sige som udgangspunkt hjemmehørende her i landet. 
 
Er datterselskaber ikke er hjemmehørende her i landet, er det et yderligere krav at 
beskatningen af udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter 
bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- 
og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en DBO med Færøerne, 
Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende jf. ABL § 4 A, stk. 2. 
 
Det betyder kort at ejerandele i datterselskaber der ikke hjemmehørende her i landet 
og yderligere ikke er omfattet af moder-datterselskabsdirektivet eller en DBO, kan 
aldrig være en datterselskabsaktie, selvom ejerandelen måtte udgør mere end 10 %. 
 
Figur: Eksempel på selskabskontruktion hvor datterselskab ikke opfylder betingelse for

at være datterselskabsaktie.

Selskab 1
DK

Drift Ltd.
Dubai

Kilde: egen tilvirkning

selskab 2

ejerandel = 50 % ejerandel = 50 %

 

                                            
24 Skatteudvalget 2008-09, L202, bilag 13 offentligt 



Side 39 af 87 
 

I ovenstående eksempel er Drift Ltd. Dubai ikke omfattet af moder-
datterselskabsdirektivet eller en DBO, og således er aktier i Drift Ltd. ikke skattefrie 
datterselskabsaktier, men derimod skattepligtige porteføljeaktier.  
Dette er en klar skærpelse af de tidligere regler, der kort angav at Selskab 1, DK blot 
skulle eje mindst 10 % af kapitalen og selv direkte eller indirekte have bestemmende 
indflydelse i Drift Ltd. Dubai i en angivet periode for at opnå skattefrihed.  
Denne skærpelse vil ifølge bemærkningerne til lovforslaget L202,  
 

”overordnet set ikke indebære nogen realitetsændring” 
 
Datterselskabsaktier omfatter ligeledes ikke konvertible obligationer og tegningsretter 
til konvertible obligationer jf. § 4 A, stk. 7. 
 
Gevinst og tab 

Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier skal ikke medregnes ved 
opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. § 8. 
 
Skattefrihed for datterselskabsaktier indtræder fra indkomståret 2010 uanset ejertid. 
 
Såfremt datterselskabsaktien er omfattet af næring, skal den ifølge 
prioriteringsrækkefølgen behandles efter reglerne om næring, og således skal 
gevinst og tab på en datterselskabsaktie medregnes ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst jf. reglerne om næringsaktier § 17, stk.4.  
 
Undtaget herfra er udbytter fra datterselskabsaktier omfattet af næring. De behandles 
efter de almindelige regler for datterselskabsaktier, og skal således ikke medregnes i 
den skattepligtige indkomst for næringsselskabet jf. SEL § 13, stk. 1, nr.2. 
 
Koncernselskabsaktier 

Definitionen på koncernselskabsaktier skal findes i § 4 B, stk. 1.  
 
Heraf fremgår det, at koncernselskabsaktier er aktier hvor selskabet der ejer aktierne 
og det selskab hvori der ejes aktier:  
 

• er sambeskattede efter SEL § 31 om national sambeskatning, eller  
 

• kan sambeskattes efter SEL § 31 A om international sambeskatning. Det er 
ikke et krav at selskaberne indgår i en international sambeskatning, blot at de 
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opfylder betingelserne herfor, eller 
 

• er koncernforbundne efter reglerne i SEL § 31 C, og hvor selskabet kan indgå 
i sambeskatning. 

 
SEL § 31 C er den selskabsskatteretlige definition på en koncern. I henhold hertil 
foreligger der en koncernforbindelse når et moderselskab har bestemmende 
indflydelse i datterselskabet. Det fremgår således Af SEL § 31 C, stk. 2-6 at: 
   

• Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs 
økonomiske og driftsmæssige beslutninger – SEL § 31 C, stk. 2. 
 

• Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når 
moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end 
halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige 
tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende 
indflydelse - SEL § 31 C, stk. 3. 
 

• Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et 
selskab, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 
 
  1- råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale 
      med andre investorer, 
  2- beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i 
      henhold til en vedtægt eller aftale, 
  3- beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste 
      ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på 
      selskabet eller 
  4- råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i 
      et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende 
      indflydelse over selskabet - SEL § 31 C, stk. 4. 
 

• Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder 
tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller 
konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et selskab har 
bestemmende indflydelse - SEL § 31 C, stk. 5. 
 

• Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses der bort fra 
stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af 
datterselskabet selv eller dets datterselskaber - SEL § 31 C, stk. 6. 
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Konsekvensen af SEL § 31 C er således at der kan foreligge en koncernforbindelse 
uafhængigt af aktionærselskabets ejerandel. 
 
Derved skal man være opmærksom på, at der i særlige tilfælde kan opstå situationer, 
hvor aktionærselskabets ejerandel i det underliggende datterselskab udgør mindre 
end 10 %, og derved som udgangspunkt er en porteføljeaktie, men efter reglerne om 
bestemmende indflydelse skal behandles efter reglerne om koncernselskabsaktier. 
 
Koncernselskabsaktier omfatter ligeledes ikke konvertible obligationer og 
tegningsretter til konvertible obligationer jf. § 4 B, stk. 3. 
 
Gevinst og tab 

Gevinst og tab ved afståelse af koncernselskabsaktier skal ikke medregnes ved 
opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. ABL § 8. 
 
Ligesom med en datterselskabsaktie gælder det også at såfremt 
koncernselskabsaktien er omfattet af næring, skal den ifølge prioriteringsrækkefølgen 
behandles derefter, og således skal gevinst og tab på sådan en 
koncernselskabsaktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst 
efter reglerne om næring jf. § 17, stk.4. 
 
Her igen er det også gældende at udbytter fra koncernselskabsaktier omfattet af 
næring behandles undtagelsesvis efter de almindelige regler for 
koncernselskabsaktier og ikke efter reglerne om næring, og skal således ikke 
medregnes i den skattepligtige indkomst for næringsselskabet jf. SEL § 13, stk. 1, 
nr.2. 
 
Mellemholdingreglen 

Da beskatningen af aktier enten i form af udbytter eller gevinster ved salg, er 
afhængig af typen af ejerskab, er der et øget incitament til at selskaber vil prøve at 
omgå kravene til datterselskabs- og koncernselskabsaktier ved for eksempel at pulje 
deres investeringer for derved at opnå en skattefri gevinst samt udbytte. 
 
Hvis et selskab for eksempel ikke opfylder kravet om en ejerandel på mindst 10 %, 
kan selskabet ved at etablere en selskabsstruktur med mellemholdingselskaber 
(såkaldte ”omvendte juletræer) med lethed opnå en større direkte ejerandel. 
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I nedenstående figur er der illustreret et eksempel på hvordan en etablering af en 
selskabsstruktur med mellemholdingselskaber kan ændre selskabernes direkte 
ejerandel.  
 
Først er vist et eksempel på den oprindelige ejerstruktur. Her ejer de 20 selskaber 
kun hver 5 % i datterselskabet og derved opfylder de som udgangspunkt ikke 
betingelserne for at eje en datterselskabsaktie 
 
Ved at oprette 4 mellemholdingselskaber, kommer de 20 selskaber hver især til at 
eje 20 % i et mellemholdingselskab, og mellemholdigselskaberne kommer hver især 
til at eje 25 % i datterselskabet (25).  
 
Figur: Eksempel på ændring af selskabernes ejerandel

Ejerstruktur før etablering af mellemholdingselskaber:

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

ejerandel =  5 % til hver af
 selskaberne

Ejerstruktur efter etablering af mellemholdingselskaber:

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

1 2 3 4

ejerandel = 25 % til hver af
mellemholding
selskaberne

Kilde: Egen tilvirkning

Datterselskab

Datterselskab

MellemholdingMellemholding Mellemholding Mellemholding

ejerandel = 20 % til hver af selskaberne

 
                                            
25 Den juridiske vejledning 2012-2 (afsnit C.B.2.3.4) 
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For at forhindre etableringen af en selskabsstruktur udelukkende med det formål at 
opnå en ejerandel på mindst 10 %, er der i § 4 A, stk. 3-6 indsat en værnsregel, den 
såkaldte mellemholdingregel. 
Mellemholdingreglen skal forhindre, at selskabsaktionærer kan opnå et mere 
fordelagtigt resultat, ved etablering af en mellemholdingkonstruktion end ved direkte 
ejerskab. Værnsreglen gælder både for nye og eksisterende holdingselskaber. 
 
Mellemholdingreglen i § 4 A, stk. 3-6 har også til formål at forhindre etableringen af 
en selskabsstruktur udelukkende med det formål at opnå en klassificering som 
koncernselskabsaktie, således henvises der til mellemholdingreglen i § 4 B, stk. 2 om 
koncernselskabsaktier. 
 
Mellemholdingreglens introduktion i lov nr. 525 af 12. juni 2009 gav efterfølgende 
anledning til mange tekniske og fortolkningsmæssige spørgsmål.  
Reglen er meget kompliceret og set i lyset af de mange henvendelser der kom i 
kølvandet på L 525, blev det vurderet at der var et behov for at foretage en række 
justeringer og præciseringer, dog uden at ændre mellemholdingreglens formål.  
 
Ændringerne blev fremsat den 24. november 2010 som lovforslag L 84. 
Behovet for at der allerede skulle foretages præciseringer og justeringer af loven blev 
da også betragtet som en bekræftelse på den kritik regeringen havde fået af den 
meget hurtige behandling af lov nr. 525. 
 
Lovforslag L 84 blev indført ved lov nr. 254 af 30. marts 2011, og er gældende fra 
indkomstår der påbegyndes den 2. april 2011 eller senere. Reglen i § 4 A, stk. 5 har 
dog allerede virkning fra den 24. november 2010 jf. lov nr. 254 af 30. marts 2011 § 
14, stk. 1 og 4.  
 
I dette afsnit vil værnsreglen blive beskrevet i hovedtræk efter ændringerne i lov nr. 
254 af 30. marts 2011.  
 
Værnsreglen skal anvendes på hvert enkelt selskab og der startes nedefra i 
ejerstrukturen.  
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Jf. § 4 A, stk. 3, 1. pkt. skal datterselskabsaktier anses for ejet direkte af 
moderselskabets (mellemholdingselskabets) direkte og indirekte selskabsaktionærer 
som: 
 

• er selskaber og foreninger hjemmehørende her i landet omfattet af SEL § 1, 
eller  

• er selskaber og foreninger der har hjemsted i udlandet, for så vidt de udøver 
et erhverv med fast driftssted her i landet omfattet af SEL § 2, stk. 1 litra a, 
eller 

• er koncernforbundne selskaber der opfylder betingelserne for international 
sambeskatning efter SEL § 31 A, eller  

• er omfattet af reglerne for CFC-beskatning jf. SEL § 32 og LL § 16 H, eller 
• er fonde og foreninger omfattet af FBL § 1, og 
• i ethvert led mellem aktionæren og mellemholdingselskabet ejer mindst 10 % 

af aktiekapitalen i det underliggende selskab (tilføjet ved lov nr.254 af 30 
marts 2011).  

 
Når der ved L254 blev tilføjet at der i ethvert led mellem aktionæren og 
mellemholdingselskabet skal ejes mindst 10 %, skyldes det at der kunne opstå 
situationer hvor porteføljeaktionærer uhensigtsmæssig blev ramt af en 
dobbeltbeskatning. 
 
Figur: Ejerstruktur med porteføljeaktionærer som ejere af mellemholdingselskabet

ejerandel S1 = 55 % ejerandel S2-S10 = 5 % hver

ejerandel = 10 %

Kilde: egen tilvirkning

Drift

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

MH

 
Som følge af L525, ville alle aktionærerne S1-10 i ovenstående selskabskonstruktion 
skulle anses for at eje aktierne i Drift direkte såfremt værnsreglen finder anvendelse. 
Da S2-10 er porteføljeaktionærer rammes de af en dobbeltbeskatning via den direkte 
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ejerandel i driftsselskabet på ½ % samt et skattepligtig porteføljeejerskab i 
mellemholdingselskabet MH. 
 
I L254 blev denne uhensigtsmæssighed justeret således at porteføljeaktionærerne 
S2-10 i mellemholdingselskabet MH ikke bliver anset for at eje aktierne i det 
underliggende driftsselskab Drift direkte, selvom værnsreglen skulle finde 
anvendelse på moderselskabsaktionæren S1 i mellemholdingselskabet. 
 
Datterselskabsaktier anses dog kun for ejet direkte af moderselskabets 
(mellemholdingselskabets) direkte og indirekte selskabsaktionærer såfremt følgende 
betingelser alle er opfyldt jf. § 4 A, stk. 3 (værnsreglen): 
 

1. mellemholdingselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabs-
og koncernselskabsaktier - § 4 A, stk. 3, nr. 1.  
 

2. mellemholdingselskabet udøver ikke reel økonomisk virksomhed 
vedrørende aktiebesiddelsen - § 4 A, stk. 3, nr. 2. 
 

3. mellemholdingselskabet ejer ikke hele aktiekapitalen i datterselskabet, eller 
mellemholdingselskabet ejer hele aktiekapitalen i datterselskab, som ikke 
er skattepligtig i Danmark, og hvor beskatningen af udbytter fra 
datterselskabet ved direkte ejerskab ikke ville skulle nedsættes eller 
frafaldes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om fælles 
beskatningsordning for moder- datterselskaber fra forskellige 
medlemsstater eller efter en DBO med Færøerne, Grønland eller den stat, 
hvor datterselskabet er hjemmehørende - § 4 A, stk. 3, nr. 3. 
 

4. aktierne i mellemholdingselskabet er ikke optaget til handel på et reguleret 
marked eller en multilateral handelsfacilitet - § 4 A, stk. 3, nr. 4. 
 

5. mere end 50 % af aktiekapitalen i mellemholdingselskabet ejes direkte 
eller indirekte af selskaber m.v. som nævnt i § 4 A, stk. 3, 1. pkt., som ikke 
ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det 
enkelte datterselskab - § 4 A, stk. 3, nr. 5. 

 
Betingelse 1 om mellemholdingselskabets primære funktion skal klarlægges på 
baggrund af en konkret vurdering. Selskabet skal således i ikke uvæsentligt omfang 
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have anden aktivitet end ejerskab af datterselskabsaktier, ellers vil værnsreglen finde 
anvendelse. (26) 
 
Betingelse 2 om mellemholdingselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed, 
betyder jf. bemærkningerne til L 202 at selskabet skal udøve en eller anden form for 
erhvervsvirksomhed og denne erhvervsvirksomhed skal have en tilknytning til 
aktiebesiddelsen for at værnsreglen ikke finder anvendelse. 
Selskabet skal ligeledes have en fysisk eksistens. Ud fra retspraksis ses at der her 
ligges vægt på at der især forefindes lokaler, udstyr samt personale. Således vil 
”Postkasseselskaber” og ”Skærmselskaber” ikke udøve reel økonomisk virksomhed i 
denne sammenhæng. 
 
Betingelse 3 er en justering til den tidligere lov, og blev indsat ved lov nr. 254 af 30. 
marts 2011.  
Indsættelsen af betingelse 3 betyder at mellemholdingselskaber der ejer 100 % i det 
underliggende datterselskab ikke skal omfattes af værnsreglen.  
Det skyldes at etableringen af et mellemholdingselskab der ejer 100 % af det 
underliggende datterselskab ikke forøger aktionærernes ejerandel i det 
underliggende selskab. Derved forsøger ejerne ikke at omgås ejerkravet ved 
etableringen af sådan en konstruktion.  
Ejerne i holdingselskabet har således samme ejerandel af holdingselskabet som af 
det underliggende selskab, og derfor er der ikke behov for at værnsreglen om 
mellemholdingselskaber finder anvendelse i denne situation. (27)  
 
 

                                            
26 Skatteministeriet – Lovforslag nr. L 202, bemærkninger til lovforslaget 
27 Skatteministeriet – Lovforslag nr. L 84, bemærkninger til lovforslaget 
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Figur: Eksempel på mellemholdingselskab med 100 % ejerskab i 
underliggende datterselskab

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

Kilde: skatteministeriet - Lovforslag nr. L84, bemærkninger til lovforslaget

Drift

MH 1

MH 2 MH 3

 
 
I ovenstående figur ville selskabsaktionærerne S1-12 således være omfattet af 
værnsreglen som den så ud før vedtagelsen af betingelse 3 i Lov nr. 254. 
Selskabsaktionærerne skulle da anses for at eje aktierne i Drift direkte, og der ville 
ske beskatning hos S1-12 ved en udbytteudlodning fra Drift til MH 1. 
Ved indsættelse af betingelse 3 finder værnsreglen således først anvendelse i ledet 
mellem MH 1 og MH 2/ MH 3, og S 1-12 anses for at eje aktierne i MH 1 direkte i 
stedet for Drift. 
Det betyder at S 1-12 ikke bliver beskattet ved en udbytteudlodning fra Drift til MH 1, 
men først ved en udlodning fra MH 1 til MH 2/ MH 3. 
 
Det blev præciseret i betingelse 5 i lov nr. 254 at selskaber der opfylder 
betingelserne for international sambeskatning efter SEL § 31 A eller er omfattet af 
reglerne for CFC- beskatning jf. SEL § 32 og LL § 16 H skal medtages i vurderingen i 
betingelse 5. 
 
Betingelse 5 skal implicit forstås således at værnsreglen alene finder anvendelse 
når mere end 50 % af aktionærerne i mellemholdingselskabet umiddelbart opfylder 
betingelsen for at kunne modtage skattefrit udbytte fra mellemholdingselskabet. (28) 
 

                                            
28 Skatteministeriet – Lovforslag nr. L 84, bemærkninger til lovforslaget 



Side 48 af 87 
 

Figur: Eksempel på mellemholdingselskab hvor mere end 50 % af kapitalen
ejes af personer

Kilde: skatteministeriet - Lovforslag nr. L84, bemærkninger til lovforslaget

personers ejerandel
 = 9 % hver

S1

MH 1

Drift

selskabs ejerandel
= 19 %

P1 P4 P9P3P2 P8P5 P6 P7

 
Værnsreglen vil ikke finde anvendelse i ovenstående ejerstruktur, da betingelse 5 
ikke er opfyldt. 
Mere en 50 % af kapitalen i MH 1 ejes af personer der ikke ville kunne modtage 
skattefrit udbytte fra Drift. Antagelsen må da være at MH 1 ikke er etableret 
udelukkende med henblik på at undgå udbyttebeskatning, og således er dette 
præciseret i betingelse 5. 
 
I praksis afprøves betingelserne 3-5 først.  
Da betingelserne 1-2 skal afprøves på baggrund af en konkret vurdering af de 
faktiske forhold, har kritikken på området været meget stor.  
Der efterlyses her nogle mere håndgribelige retningslinjer i og med at det vil være 
ganske vanskeligt for selskaberne selv at foretage denne vurdering. I sidste ende er 
konsekvensen, at der kan opstå tvivl om hvor vidt selskaberne er omfattet af 
værnsreglen eller ej, og i sådanne tilfælde må praksis da også blive, at selskaberne 
ser sig nødsaget til at bede om bindende svar fra SKAT.  
 
Som følge af, at ovenstående betingelser i værnsreglen alle er opfyldt, vil den 
øverste skattepligtige selskabsaktionær i ejerstrukturen anses for at være den direkte 
ejer af datterselskabet uden hensyntagen til mellemholdingselskaber, hvorfor 
aktiebesiddelsen skal anses for at være en porteføljeaktie. 
 
Det får blandt andet den konsekvens at gevinst og tab skal behandles efter reglerne 
om skattepligtige porteføljeaktier.  
Endvidere betyder det, at hvis der udloddes et udbytte fra datterselskabet til 
mellemholdingselskabet, anses aktionærselskaberne skattemæssigt for at have 
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modtaget udbyttet og ikke mellemholdingselskabet, også selvom 
mellemholdingselskabet ikke videreudlodder udbyttet. Det er således 
aktionærselskaberne der beskattes af deres andel af udbyttet, ligesom at 
datterselskabet har pligt til at indeholde udbytteskat. 
 
Skulle forholdene ændre sig således at betingelserne i værnsreglen ikke længere er 
opfyldt, anses aktierne i det underliggende datterselskab for afstået af 
selskabsaktionæren og erhvervet af mellemholdingselskabet til handelsværdien på 
det tidspunkt, hvor værnsreglen ikke længere finder anvendelse. Tilsvarende skal 
aktierne i det underliggende datterselskab anses for afstået af 
mellemholdingselskabet og erhvervet af selskabsaktionæren til handelsværdien på 
det tidspunkt, hvor værnsreglen finder anvendelse. (29) 
 
Udover præciseringerne og justeringerne i ABL § 4 A, stk. 3, blev der ved lov nr. 254 
indsat 3 nye stykker, stk. 4, 5 og 6 der alle skulle underbygge forståelsen og 
fortolkningen af værnsreglen. 
 
ABL § 4 A, stk. 4 præcisere blot hidtidige praksis at hvis de samme aktier som følge 
af stk. 3 ejes direkte af flere selskabsaktionærer omfattet af stk. 3, 1. pkt., anses 
aktierne for ejet direkte af den øverste aktionær.  
 
ABL § 4 A, stk. 5 er en præcisering af ABL § 4 A, stk.3 nr. 5. Således er formålet at 
forhindre konstruktioner hvor der indsættes fysiske personer for at omgå 
værnsreglen. Ordlyden er som følgende: 
 

                                            
29 Skatteministeriet – Lovforslag nr. L 84, bemærkninger til lovforslaget 
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Hvis aktierne, ejet af selskabsaktionærer som nævnt i § 4 A, stk. 3, nr. 5, er tillagt 
udbyttepræference, medregnes følgende aktiebesiddelser i mellemholdingselskabet 
ved opgørelsen i § 4 A, stk. 3, nr. 5: 
 

1. Aktiebesiddelser tilhørende personlige aktionærer med bestemmende 
indflydelse jf. LL § 16 H, stk. 6, i selskabsaktionæren.  
 

2. Aktiebesiddelser tilhørende personer, der er nærtstående til de personlige 
aktionærer, jf. LL § 16 H 
 

3. Porteføljeaktiebesiddelser tilhørende selskaber mv., hvorover personkredsen 
nævnt i ABL § 4 A, stk. 5, nr. 1 og 2, har bestemmende indflydelse jf. LL § 16 
H, stk. 6 
 

4. Porteføljeaktiebesiddelser tilhørende fonde mv., stiftet af personkredsen 
nævnt i ABL § 4 A, stk. 5, nr. 1 og 2, jf. LL § 16 H, stk. 6. 

 
Endeligt havde skatteministeriet et ønske om at den nye lov skulle indeholde en 
betalingsforpligtelse for selskabsaktionæren vedrørende udbytteskatten såfremt 
betingelserne for værnsreglen er opfyldt. 
 
I § 4 A, stk. 6 præciseres således at ved indeholdelse af udbytteskat efter 
kildeskattelovens § 65 i tilfælde, hvor en selskabsaktionær efter stk. 3 anses for at 
eje aktier i underliggende selskaber direkte, forpligtes selskabsaktionæren til betaling 
af et beløb svarende til skatteværdien af selskabsaktionærens andel af det 
udloddede udbytte til mellemholdingselskabet. Betalingen har ingen skattemæssige 
konsekvenser for betaleren eller modtageren. 
 
Denne regel medførte en del kritik hos FSR. Regel synes i mangel tilfælde praktisk 
talt umulig at gennemføre da driftsselskaberne ikke altid kender sammensætningen 
af de endelige aktionærer.  
Konsekvensen må da blive at driftsselskabet ser sig nødsaget til at indeholde 
udbytteskat ved enhver udbytteudlodning, for ikke at stå med risikoen for at blive 
pålagt ansvar efter kildeskattelovens § 69.  
 
Af kildeskattelovens § 69 fremgår det at såfremt man undlader at opfylde sin pligt til 
at indeholde skat, eller indeholder en skat med et for lavt beløb, er man overfor det 
offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af det manglende beløb. 
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Herefter skal de endelige aktionærer søge den indeholdte udbytteskat retur, såfremt 
indeholdelsen af udbytteskatten ikke var korrekt. Det giver alt andet lige en øget 
administrativ byrde, både for selskaberne/aktionærerne samt SKAT. (30) 
 
Iværksætteraktier 

Indførelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009 medførte en skærpelse af 
porteføljeaktiebeskatningen (se efterfølgende afsnit om porteføljeaktier). Som nævnt 
tidligere var der mulighed for, at gevinst ved afståelse af porteføljeaktier ville være 
skattefri såfremt ejertiden var 3 år eller mere.  
 
Da denne skattefrihed faldt bort i forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. 
juni 2009, gik det især hårdt ud over iværksætternes mulighed for at opnå finasiering 
til opstart af deres virksomhed. Porteføljebeskatningen blev derfor senere populært 
kaldet iværksætterskatten. (31) 
 
Efter megen kritik af iværksætterskatten kom regeringen med endnu en lappeløsning 
af L525 i et forsøg på at forbedre mulighederne for investeringer i nystartede 
vækstvirksomheder. Dette understøtter endnu en gang kritikken af den hurtige 
behandling af L525. 
Ved vedtagelsen af lov nr. 624 af 14. juni 2011 blev der indført en særlig ordning i § 
1, hvor porteføljeaktier under visse omstændigheder er skattefrie.  
 
Et nyt begreb ”Iværksætteraktier” blev introduceret, og defineres i ABL § 4 C.  
§ 1 i lov nr. 624 af 14. juni 2001 træder først i kraft ved senere bekendtgørelse, når 
loven er godkendt af EU-kommissionen. Det skyldes at der er tale om indførelse af 
en statsstøtteordning, og ifølge EU-regler skal sådanne ordninger først godkendes af 
EU-Kommissionen, inden de kan træde i kraft. 
 
I det efterfølgende vil reglerne omkring iværksætteraktier kun blive gennemgået i 
hovedtræk, da ordningen allerede er foreslået afskaffet igen i forbindelse med 
skattereform 2012. Paragrafhenvisningerne i afsnittet er alle henvisninger til den 
vedtagne lov, og er således heller ikke trådt i kraft. 
 

                                            
30Skatteudvalget 2010-11 L 84, bilag 10 - FSRs kommentar til L84 FT 2010/2011 
31 Børsen den 30. december 2010, s. 15 
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For at en aktie der er tegnet af en aktionær (investorselskabet) i et andet selskab 
(iværksætterselskabet) kan defineres som en iværksætteraktie, er der en række 
betingelser der skal være opfyldt. De vigtigste er: 
 

• iværksætteraktier skal være erhvervet ved nytegning i enten små eller 
mellemstore selskaber 

• ved investering i små selskaber skal virksomheden være i ”iværksætter-, 
opstarts- eller ekspansionsfasen”, mens der for mellemstore selskaber er et 
krav, at selskabet er i ”iværksætter-, eller opstartsfasen” 

• selskabet, der investeres i, må ikke være ”kriseramt” 
• Iværksætterselskabet må højst udstedes iværksætteraktier med en 

tegningsværdi på 18,7 mio. kr. i enhver 12 måneders periode 
• revisor eller advokat skal afgive erklæring om, at betingelserne er opfyldt. (32) 

 
Gevinst og tab 

Gevinst og tab skal opgøres efter realisationsprincippet jf. § 23, stk. 6. 
 
Er betingelserne opfyldt for iværksætteraktier, kan selskabet ved en ejertid på 3 år 
eller mere undlade at medregne gevinster ved afståelse af iværksætteraktier til den 
skattepligtige indkomst jf. § 8 A. 
Ved afståelse efter en ejertid på mindre end 3 år, medregnes gevinster fortsat til den 
skattepligtige indkomst jf. § 8 A, stk. 2. 
 
Således er den gamle 3-års regel for iværksætteraktier genindført. 
 
Tab ved afståelse af iværksætteraktier er fradragsberettiget, medmindre der er tale 
om datterselskabs- eller koncernselskabsaktier jf. § 8 A, stk. 3. Tab er 
kildeartsbegrænset og kan således kun fradrages i gevinster på iværksætteraktier og 
gevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier jf. § 9, stk.3 og 4.  
 

                                            
32 Ernst & Young – Skattefrihed for visse aktier (iværksætteraktier), 16. juni 2011 
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Porteføljeaktier 

Den største konsekvensændring ved L525 var, at ved at klassificere aktierne efter 
typen af ejerskab og ikke længere ejertid, blev der i samme moment indført 
skattepligt på gevinster af porteføljeaktier som typisk er de aktier der udgør en stor 
del af selskabernes daglige investeringsaktivitet,  
 
Den del af ABL efter L525 fik da også en hel del ikke uventet kritik, og som tidligere 
nævnt blev skattepligten på porteføljeaktier senere populært kaldet for 
”iværksætterskatten”  
 
Porteføljeaktier er ikke som datterselskabs- og koncernselskabsaktier direkte 
defineret i ABL. 
 
Afgrænsningen af porteføljeaktier skal findes i lovens kapitel 1, 3, 4 og 5. 
  
I henhold til ABL § 9 i kapitel 3, er porteføljeaktier, aktier der ikke er datterselskabs- 
og koncernselskabsaktier defineret i § 4 A og § 4 B eller egne aktier jf. § 10. 
 
Ud over afgrænsningen i § 9, må porteføljeaktier heller ikke være omfattet af øvrige 
definitioner i lovens kapitel 4 og 5.  
 
I kapitel 4 omhandlende særlige regler for visse aktier, fremgår det af § 17, stk. 4 at 
porteføljeaktier ikke omfatter næringsaktier. 
 
Det fremgår også af § 18, stk. 3, at andele i andelsforeninger omfattet af § 18 heller 
ikke er porteføljeaktier. 
 
Det kan ses af § 19, stk. 6 i kapitel 5 omhandlende Investeringsbeviser og aktier i 
investeringsselskaber mv., at porteføljeaktier ikke er investeringsbeviser og aktier i 
investeringsselskaber omfattet af § 19. 
 
Til gengæld medregnes investeringsforeningsbeviser i andre akkumulerede 
investeringsforeninger omfattet af § 20 som porteføljeaktie. 
Det samme er gældende for investeringsforeningsbeviser i udloddende 
investeringsforeninger omfattet af § 20 A. 
 
Konvertible obligationer er jf. ABL kapitel 1, § 1, stk. 3 omfattet af ABL.  
Da datterselskabs- og koncernselskabsaktier ikke omfatter konvertible obligationer jf. 
§§ 4 A, stk. 7 og 4 B, stk. 3, finder reglerne i § 9 anvendelse på konvertible 
obligationer, hvilket betyder at konvertible obligationer altid er porteføljeaktier. 
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Sammenfattet kan man sige at porteføljeaktier er følgende: 

• aktier og anparter i selskaber, hvor der ejes under 10 % af den nominelle 
selskabskapital. Dette gælder såvel aktier i danske som udenlandske 
selskaber 

• aktier omfattet af værnsreglen i ABL §§ 4 A, stk. 3, og 4 B, stk. 2. 
• investeringsforeningsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger - ABL § 

20 
• investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger omfattet af 

ABL § 20 A. 
• konvertible obligationer 

 
Det er vigtig igen her at understrege at porteføljeaktie også anses for at være aktier i 
udenlandske selskaber hvor udbytte ikke frafaldes eller nedsættes efter 
bestemmelserne i moder/datterselskabs direktivet eller hvor beskatning af udbytter 
fra et udenlandsk selskab ikke frafaldes eller nedsættes efter en DBO med 
Færøerne, Grønland eller anden stat hvor datterselskabet er hjemmehørende uanset 
om ejerandelen udgør mere end 10 %.  
 
Porteføljeaktier er således ikke: 

• datterselskabsaktier - ABL § 4 A 
• koncernselskabsaktier - ABL § 4 B 
• egne aktier - ABL § 10 
• aktier i andelsforeninger - ABL § 18 
• investeringsforeningsbeviser og aktier i investeringsforeninger - ABL § 19 

 
Gevinst og tab 

Gevinst på porteføljeaktier skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst uanset ejertid jf. ABL § 9, stk.1. 
 
Dette er en væsentlig skærpelse af reglerne i forhold til tidligere, hvor der som nævnt 
var skattefrihed ved afståelse efter 3 års ejertid. 
Skattepligten vil uden tvivl påvirke investorernes villighed til at investere i små og 
mellemstore virksomheder samt begrænse selskabers motivation til at investere i 
børsnoterede aktier. 
 
Konsekvensen af denne skærpelse er ligesom ved udbytter (se evt. afsnit om udbytte 
– efter 2009). Beskatningen af porteføljeaktier i selskabsregi medfører reelt en 
dobbeltbeskatning, da gevinsten først beskattes hos selskabet for så senere at blive 
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beskattet hos selskabsaktionæren. Det er derfor naturligt at antage at selskaber 
fremover kraftigt vil overveje om overskydende likviditet ikke skal investeres på en 
anden måde. Dette må således betragtes som et tab for dansk erhvervsliv, hvis 
selskabers villighed til at anbringe overskydende likviditet i værdipapirer falder bort. 
 
Tilsvarende gevinster, er der fradrag for tab på porteføljeaktier jf. ABL § 9, stk. 2 
såfremt der anvendes lagerprincip efter ABL § 23, stk. 5.  
Dette er til gengæld en lempelse i forhold til tidligere, hvor tab var et 
kildeartsbegrænset tab der alene kunne fradrages i anden aktieindkomst.  
Denne lempelse har især en positiv virkning på selskabernes likviditet i 
nedgangstider, da tabet kan fradrages i det indkomstår det opstår og dermed gavner 
selskabet når behovet opstår (se evt. afsnit opgørelse af gevinst og tab – efter 2009) 
  
Det er her vigtigt at fremhæve, at såfremt selskabet vælger at anvende 
realisationsprincippet på sin beholdning af aktier m.v. der ikke er optaget til handel på 
et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (se evt. senere afsnit 
”Opgørelse af gevinst og tab – efter 2009” om selskabernes mulighed for valg af 
principper), så bliver tab på sådanne aktier et kildeartsbegrænset tab, og kan således 
kun fradrages i gevinster på realisationsbeskattede aktier jf. § 9, stk. 3. 
 
Ved skifte fra realisationsprincippet til lagerprincippet kan fremførte tab fradrages i 
nettogevinster på porteføljeaktier jf. ABL § 9, stk. 4. 
 

Undtaget fra tabsfradraget § 9, kan tab på koncerninterne konvertible obligationer og 
tegningsretter til sådanne ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst jf. § 9, stk. 5. 
 
Skift af skattemæssig status 

I og med at klassifikationen af en aktie er baseret på graden af ejerskab, vil der opstå 
situationer hvor en aktie skifter skattemæssig status hvilket betyder at gevinst og tab 
på en aktie går fra at være skattepligtig til at være skattefri eller omvendt.  
 
Det er derfor nødvendigt at have et regelsæt til håndtering af sådanne situationer. 
 
Skift af skattemæssig status er defineret i § 33 A, stk. 2 som værende situationer 
hvor gevinster og tab: 
 

1. overgår fra at være skattefrie omfattet af § 8 (datterselskabs- og 
koncernselskabsaktier) til at være skattepligtige omfattet af: 
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- § 9 (porteføljeaktier)  
- § 18 (andele i andelsforeninger) 
- § 19 (investeringsforeningsbeviser og aktier i investeringsselskaber)  
- § 20, stk. 1 (investeringsforeningsbeviser i andre akkumulerende 
                      investeringsforeninger) 
- § 20 A (investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger) 
 

2. overgår fra at være skattepligtige omfattet af §§ 9, 17, 18 og 19, § 20, stk. 1 
eller § 20 A til at være skattefri omfattet af §§ 8 eller 10 (egne aktier). 
 

I situationer hvor aktierne skifter skattemæssig status, anses aktierne for afstået og 
anskaffet igen til handelsværdien på tidspunktet for skiftet jf. § 33 A, stk. 1. 
 
Herved sikres det, at den skattefrie eller skattepligtige gevinst før statusskiftet 
bevares.  
Samtidig forhindrer § 33 A også at en selskabsaktionær ikke konverterer et ikke 
fradragsberettiget tab på en datterselskabsaktie til et fradragsberettiget tab på en 
porteføljeaktie ved at mindske sin ejerandel. 
 
Dette må fremadrettet give en del udfordringer i praksis i og med at 
selskabsaktionæren skal holde øje med ændringer i ejerandelen uagtet om 
ændringerne forekommer som en direkte følge af køb og salg, men også ved en 
indirekte ændring som følge af ændringer i selskabets kapitalgrundlag hvilket måske 
går selskabsaktionæren ubemærket hen. 
 
At handelsværdien på statusskiftetidspunktet skal anvendes også på aktier der ikke 
er optaget til handel på et reguleret marked eller multilateral handelsfacilitet, vurderes 
ud fra bemærkningerne til lovforslaget L202 ikke at give anledning til særlige 
betænkeligheder.  
 

”I det begrænsede antal tilfælde hvor der sker statusskifte, vil der alt 
andet lige være en anskaffelses- eller afståelsessum, som der kan tages 
udgangspunkt i ved værdiansættelsen til handelsværdi. Det gælder især 
ved køb af og salg til tredjemand, der bringer ejerandelen over 10 pct., 
men også i de tilfælde hvor statusskiftet sker i forbindelse med en 
kapitalforhøjelse eller kapitalnedsættelse”(33) 

 

                                            
33 Skatteministeriet – Lovforslag nr. L 202, bemærkninger til lovforslaget 
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Erfaringerne viser dog at der som oftest er en del problemer i forbindelse med en 
værdiansættelse af aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller 
multilateral handelsfacilitet. 
 
Statusskifte finder også sted i de tilfælde hvor aktier ombyttes med aktier i samme 
eller et andet selskab som led i en skattefri transaktion, når aktierne har en anden 
skattemæssig status end de ombyttede aktier jf. § 33 A, stk. 3. 
 
Det skal her understreges at der indtræder beskatning efter de almindelige regler, 
selvom statusskiftet sker i forbindelse med en skattefri fusion, skattefri spaltning, 
skattefri tilførsel af aktiver og skattefri aktieombytning med og uden tilladelse. 
Skulle der opstå en situation efter en skattefri spaltning hvor det ene selskab har 
samme skattemæssige status som det tidligere selskab mens det andet selskab har 
skiftet status, anses en forholdsmæssig andel for afstået. (34) 
 
§ 33 A gælder ikke i de tilfælde der er omfattet af § 33, reglerne om skift af 
skattemæssig status for investeringsforeninger og investeringsselskaber jf. § 33 A, 
stk.4.  
 
Skift af skattemæssig status – særlige regler for investeringsforeningsbeviser 

De særlige regler i § 33 omkring skift af skattemæssig status for 
investeringsforeninger og selskaber følger principperne i § 33 A og vil kun kort blive 
gennemgået. 
 
Reglerne blev ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2010, og har virkning fra den 1. 
januar 2011. 
 
Jf. § 33, stk. 1 skal medlemmernes andele i investeringsforeningen eller 
investeringsselskabet anses for afstået og anskaffet igen til handelsværdien såfremt 
den akkumulerende investeringsforening, den udloddende investeringsforening eller 
investeringsselskabet skifter skattemæssig status, uden at foreningen eller selskabet 
opløses. 
 
Der er dog 2 situationer hvor et skift i skattemæssig status ikke medfører at 
medlemmernes andele anses for afstået og anskaffet igen. Det gælder følgende 
situationer: 
 

                                            
34 Skatteministeriet – Lovforslag nr. L 202, bemærkninger til lovforslaget 
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• hvis en udloddende obligationsbaseret investeringsforening skifter 
skattemæssig status til et investeringsselskab eller en udloddende aktiebaseret 
investeringsforening. 

• hvis et investeringsselskab skifter skattemæssig status til en udloddende 
obligationsbaseret investeringsforening.  
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Ændring af særlige regler for visse aktier 

Andelsbeviser § 18 

På området for andelsbeviser og andele i andelsforeninger omfattet af § 18 er der 
ikke foretaget nogen ændringer. 
 
Dog skal der gøres opmærksom på, at der her undtagelsesvist er valgt, at der fortsat 
skal anvendes realisationsprincippet efter § 23, stk. 1 ved opgørelsen gevinst og tab. 
 
Investeringsforeningsbeviser og aktier i investeringsselskaber § 19 

Gevinst og tab ved afståelse af beviser omfattet af § 19, skal medregnes ved 
opgørelsen af den skattepligtige indkomst uden hensyntagen til ejertid i lighed med 
tidligere, jf. § 19, stk. 1. 
 
I henhold til § 23, stk. 7 skal lagerprincippet anvendes ved opgørelsen af gevinst og 
tab på investeringsforeningsbeviser omfattet af § 19. 
Således er det modificerede lagerprincip der tidligere skulle anvendes faldet bort og 
gevinst og tab skal henføres til den sidste dag i investeringsselskabets indkomstår. 
 
Investeringsforeningsbeviser i andre akkumulerende investeringsforeninger § 
20 

Vedtagelsen af ABL efter L525 har ikke medført nogen ændringer på dette område. 
Gevinst og tab skal således fortsat medregnes ved opgørelse af den skattepligtige 
indkomst efter de almindelige regler for aktier jf. § 20. 
 
Investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger § 20 A 

Sondringen mellem den tidligere § 21 ”investeringsforeningsbeviser i udloddende 
aktiebaserede investeringsforeninger” og § 22 ”investeringsforeningsbeviser i andre 
udloddende investeringsforeninger” er i den nye ABL ophævet. 
 
Således er de tidligere §§ 21 og 22 slået sammen til en ny § 20 A, hvoraf det fremgår 
at investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger skal behandles 
efter de almindelige regler om porteføljeaktier. 
 
Det betyder at gevinst og tab skal opgøres efter lagerprincippet, og gevinst og tab 
skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 
 
Ophævelsen af 3-års reglen får også den betydning at investeringsforeninger skal 
inkludere nettogevinster på aktier i minimumsudlodningen uanset ejertid.     
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Opgørelse af gevinst og tab – efter 2009 

I lighed med ABL til og med 2009, er det forsat realisationsprincippet og 
lagerprincippet der som udgangspunkt skal anvendes som periodiseringsprincip ved 
klarlæggelsen af hvornår gevinst og tab på aktier skal medregnes i selskabets 
årsrapport. 
 
Det modificerede lagerprincip der tidligere skulle anvendes på aktier og 
investeringsforeningsbeviser m.v. omfattet af § 19, stk. 1, jf. ABL til og med 2009 § 
23, stk. 5 og stk. 7, er faldet bort. Her skal det almindelige lagerprincip fremover 
anvendes jf. § 23, stk. 7. 
 
Ved introduktionen af L525, blev der lavet helt om på hvilket princip der som 
hovedregel skulle anvendes.  
Hvor det tidligere var realisationsprincippet der skulle anvendes, er det nu 
hovedreglen at lagerprincippet skal anvendes ved opgørelsen af gevinst og tab på 
porteføljeaktier jf. § 23, stk. 5. 
 
For selskabers beholdning af porteføljeaktier der ikke er optaget til handel på et 
reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan selskaberne 
undtagelsesvis vælge at anvende realisationsprincippet jf. § 23, stk. 6.  
 
Der gælder dog følgende betingelser for at realisationsprincippet kan vælges: 
 

• Det skal gælde hele selskabets beholdning af porteføljeaktier der ikke er 
optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. 
  

• Lagerprincippet må ikke tidligere have været anvendt. 
 

• Selskabet må ikke være et livsforsikringsselskab. 
 

• Beholdningen må ikke være investeringsforeningsbeviser omfattet af § 20 A. 
 

• Beholdningen må ikke være tegningsretter til aktier, konvertible obligationer og 
tegningsretter til konvertible obligationer, hvis aktierne, der kan tegnes eller 
konverteres til, vil være optaget til handel på et reguleret marked eller en 
multilateral handelsfacilitet. 

 
Det skal her fremhæves at ifølge Skatteministeriet svar på henvendelse fra FSR, kan 
realisationsprincippet ikke senere anvendes hvis selskabet først har valgt 
lagerprincippet for beholdningen af porteføljeaktier der ikke er optaget til handel på et 



Side 61 af 87 
 

reguleret marked eller multilateral handelsfacilitet. Dette gælder også selvom 
selskabet i en periode ikke ejer sådanne porteføljeaktier.  
 
For eksempel, et selskab har valgt lagerprincippet for sin beholdning af aktier der 
ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Aktierne skifter status til skattefrie 
datterselskabsaktier, og skal således betragtes som afstået i henhold til ABL § 33 A. 
Herefter skifter aktierne igen status fra skattefri datterselskabsaktie til igen at være 
porteføljeaktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. 
I sådan en situation, kan selskabet ikke på ny vælge realisationsbeskatning på tros af 
at statusskiftet skal betragtes som en afståelse og generhvervelse, da selskabet 
tidligere har valgt at anvende lagerprincippet på sin beholdning af aktier der ikke er 
optaget til handel på et reguleret marked.  
Således må det tolkes at såfremt selskabet vælger at anvende lagerprincippet på sin 
beholdning af aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, så er valget 
gældende i hele selskabets levetid og ikke beroende på det enkelte værdipapirs 
levetid. (35) 
 
Den tvungne lagerbeskatning på porteføljeaktier der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller multilateral handelsfacilitet har været udsat for en del kritik da 
den kan få en uheldig virkning på selskabers likviditet. 
Kurserne på aktiemarkedet har været utroligt svingende, og der kan opstå 
uhensigtsmæssige situationer hvor kurserne er steget, uden at selskabet reelt er 
steget i værdi. Det kan betyde at selskaberne således ikke har likviditeten til at betale 
skatten, og måske er nødsaget til at optage lån eller sælge ud af sin beholdning. 
 
Omvendt kan lagerbeskatningen også medføre en likviditetsforbedring i et faldende 
marked, da selskaberne således kan fradrage tabet med det samme uden nogen 
kildeartsbegrænsning. 
    
Kort opsummeret skal lagerprincippet anvendes som hovedregel.  
Hertil er følgende undtaget, og realisationsprincippet skal derfor anvendes: 
 

• valgfrit ved selskabers beholdning af unoterede aktier 
• iværksætteraktier (ophævet ved skattereform 2012) 
• andelsbeviser omfattet af § 18 

 

                                            
35 Skatteministeriet – Svar på henvendelse fra FSR af 7. maj 2009 (L202-bilag19) 
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Opsummering 

Med baggrund i forårspakken 2.0 og et ønske om harmonisering af reglerne for 
selskabers skattemæssige behandling af udbytter og aktieavancer blev der den 22. 
april 2009 fremsat et lovforslag nr. L 202.  
L 202 blev allerede vedtaget i folketinget den 28. maj 2009 og indført ved lov nr. 525 
af 12. juni 2009. 
 
Den korte behandlingstid af lov nr. 525 har efterfølgende været udsat for megen kritik 
fra erhvervslivet, og som det har vist sig, har der også været behov for at foretage en 
del præciseringer og justeringer af loven. 
 
Lov nr. 525 medførte en gennemgribende reform af reglerne om selskabers 
skattemæssige behandling af gevinst og tab ved salg af aktier. Aktierne skal ikke 
længere vurderes ud fra en spekulationsbetragtning baseret på ejertid, men skal i 
stedet vurderes ud fra typen af ejerskab. 
Sondring mellem ejertid på mindre end 3 år og ejertid på 3 år eller mere bortfaldt, og 
en definition af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og porteføljeaktier blev 
introduceret. 
 
Formålet med reglerne om datterselskabs- og koncernselskabsaktier er at undgå 
dobbeltbeskatning ved beskatning i flere selskabsled. Regeringen vurderede 
således, at selskaberne skal op på en ejerandel på mindst 10 % for at dette hensyn 
er relevant. 
 
Konsekvensen af dette synes dog ikke at være helt så gennemtænkt, da mange 
selskabers aktiebeholdning falder uden for de nye kategorier ”datterselskabs- eller 
koncernselskabsaktier” og dermed bliver de klassificeret som porteføljeaktier. 
 
Gevinst og tab ved salg af datterselskab- og koncernselskabsaktier skal ikke 
medregnes i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  
Til gengæld er gevinst ved salg af porteføljeaktier skattepligtige uanset ejertid. Denne 
skærpelse er nok den del af loven der har fået mest medieomtale i og med at 
selskabers porteføljeaktiebesiddelser nu bliver omfattet af en dobbeltbeskatning. 
  
Til gengæld er der også fradrag for tab såfremt lagerprincippet anvendes, hvilket må 
siges at være en lempelse i forhold til tidligere, hvor tab alene var et 
kildeartsbegrænset tab. 
 
Konsekvensen må naturligvis være at selskaber fremover kraftigt vil overveje om 
overskydende likviditet ikke skal investeres på en anden måde.  
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Taberen i dette sammenhæng bliver det danske erhvervsliv, da selskabers villighed 
til at anbringe overskydende likviditet i værdipapirer må antages at være faldende. 
 
Begrebet ”iværksætterskatten” opstod i medierne i forbindelse med en enorm kritik af 
porteføljeaktiernes skattepligt. Regeringen tog da også kritikken til sig og fremlagde 
herefter en lappeløsning af problematikken omkring ”iværksætterskatten” ved 
vedtagelsen af lov nr. 624 af 14. juni 2011. Igen her synes der at mangle en 
overvejelse af om kritikken var berettiget, eller om det blot var en mediestorm i et 
glas vand. Om ikke andet, lov nr. 624 af 14. juni 2011 lovede at porteføljeaktier 
under visse omstændigheder kunne blive skattefrie. Loven omkring iværksætteraktier 
er endnu ikke trådt i kraft. 
 
Da den skattemæssige behandling af gevinster og tab afhænger af hvilken type 
selskabets aktiebesiddelse bliver kvalificeret som, er det oplagt at etablere en 
selskabskonstruktion udelukkende med det formål at opnå en klassifikation som 
skattefri aktie. Derfor blev der i § 4 A, stk. 3-6 indsat en værnsregel, den såkaldte 
mellemholdingregel, hvis formål er at forhindre dette. 
  
Som følge af, at betingelserne i værnsreglen alle er opfyldt, vil den øverste 
skattepligtige selskabsaktionær i ejerstrukturen anses for at være den direkte ejer af 
datterselskabet uden hensyntagen til mellemholdingselskaber. Således er det det 
indirekte ejerskab der er gældende og ikke det direkte ejerskab. 
 
Det får blandt andet den konsekvens at hvis der udloddes et udbytte fra 
datterselskabet til mellemholdingselskabet, anses aktionærselskaberne 
skattemæssigt for at have modtaget udbyttet og ikke mellemholdingselskabet, også 
selvom mellemholdingselskabet ikke videreudlodder udbyttet.  
 
Igen her har regeringen måtte foretage en del justeringer og præciseringer af 
mellemholdingreglen for at rette op på en del forståelsesproblemer samt 
uhensigtsmæssigheder. 
Der savnes dog fortsat nogle mere håndgribelige retningslinjer til hvordan man skal 
vurdere selskabers ”primære funktion” samt om selskabet udfører ”reel økonomisk 
virksomhed”. Det kan derfor for mange selskaber blive ganske vanskeligt selv at 
vurdere om de er omfattet af værnsreglen eller ej.  
Det betyder ganske enkelt at selskaberne må se sig nødsaget til at bede om et 
bindende svar fra SKAT, hvilket synes at være uhensigtsmæssigt af hensyn til den 
ekstra administrative byrde det må forventes at blive pålagt både SKAT og 
selskaberne hver især. 
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Forholdene i en selskabskonstruktion kan ligeledes ændre sig, således at 
dispositioner der foretages af et af selskaberne i konstruktionen kan få store 
konsekvenser for de andre selskaber i konstruktionen. Det virker nærmest umuligt for 
det enkelte selskab at skulle holde styr på hvornår man er omfattet af værnsreglen, 
ikke bare på baggrund af ens egne dispositioner, men også på baggrund af de andre 
selskabers dispositioner.  
 
Der er ingen tvivl om at værnsreglen i § 4 A, stk. 3-6 har sin berettigelse, men i 
praksis synes den dog noget svær og tung at håndtere.  
 
I og med at klassifikationen af en aktie er baseret på graden af ejerskab, vil der opstå 
situationer hvor en aktie skifter status fra at være skattepligtig til at være skattefri eller 
omvendt.  
 
I sådanne situationer anses aktierne for afstået og anskaffet igen til handelsværdien 
på tidspunktet for skiftet.  
Det kan give anledning til problemer i de tilfælde hvor unoterede aktier skifter status, 
og en handelsværdi skal opgøres på statusskiftetidspunktet uden mulighed for at 
anvende værdien pr. sidste regnskabsafslutning.  
I bemærkningerne til L202 giver regeringen dog udtryk for at dette ikke giver 
anledning til særlige betænkeligheder i og med at der er tale om begrænsede antal 
tilfælde. Statusskifte vil i de fleste tilfælde opstå i forbindelse med køb og salg eller 
forhøjelse og nedsættelse af kapitalen. I disse tilfælde vil der alt andet lige være en 
anskaffelses- eller afståelsessum, der som udgangspunkt kan anvendes. Det må 
sige at virke som en korrekt antagelse.  
 
L525 ændrede også radikalt på hvilket princip der som hovedregel skulle anvendes 
ved selskabers opgørelse af gevinst og tab på aktier. 
Lagerprincippet er således det princip der som udgangspunkt skal anvendes. 
 
Den tvungne lagerbeskatning har været udsat for en del kritik, da den i et stigende 
marked får en negativ virkning på selskabers likviditet, i og med at selskaber 
beskattes af en løbende værdistigning på aktierne, uanset om selskabet reelt er 
steget i værdi, og dermed ikke har likviditeten til at betale skatten. 
Omvendt har lagerbeskatningen ligeledes også en positiv virkning på likviditeten i et 
faldende marked, da selskaberne således får et tabsfradrag med det samme, og 
derved mindskes skatten. 
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Nedenstående figur er en opsummering af den skattemæssige behandling af 
selskabers aktiebesiddelser efter 2009. 
 
Figur: Skattemæssig behandling af gevinster og tab
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Overgangsregler 

Med de ændrede regler som L525 førte af sig, skulle selskaber som nævnt tidligere, 
beskattes af gevinster ved fremtidige salg af porteføljeaktier.  
For at skattepligten ikke skulle omfatte historiske oparbejdede gevinster, opstod der 
et behov for et særligt regelsæt omkring reguleringen af aktiernes indgangsværdi ved 
overgangen til skattepligt. 
 
Indgangsværdier 

Som udgangspunkt skal handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 
anvendes som indgangsværdi for porteføljeaktier. Det gælder alle uanset ejertid, og 
både aktier optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral 
handelsfacilitet og aktier der ikke er. (36) 
Handelsværdien på aktier optaget til handel på et reguleret marked er den noterede 
kurs ved begyndelsen af indkomståret 2010. 
For aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked er det straks mere 
komplekst at fastsætte en handelsværdi.  
 
Ifølge skatteministeriets opfatteles, skal de vejledende retningslinjer til 
værdiansættelsen findes i følgende: 

• TSS-cirkulære 2000-9, værdiansættelse af aktier og anparter anses som 
vejledende retningslinjer for værdiansættelse. 

• TSS-cirkulære 2000-10, værdiansættelse af goodwill 
• Værdiansættelsesvejledning fra SKAT (37) 

 
Området er meget komplekst, og de nærmere regler om værdiansættelse vil ikke 
blive behandlet i denne afhandling.  
 
Hertil kommer 2 situationer hvor selskabet undtagelsesvis skal anvende den 
skattemæssige anskaffelsessum som indgangsværdi i stedet for handelsværdien, og 
det er følgende: 
  

• Hvis selskabet ikke har påbegyndt indkomståret 2010 den 25. maj 2009 og 
ejede ikke porteføljeaktier på dette tidspunkt. 

• Hvis selskabet er stiftet efter den 25. maj 2009  
 
Dog skal selskabet være opmærksom på at såfremt handelsværdien ved 
begyndelsen til indkomståret 2010 er mindre en den skattemæssige 
                                            
36 Lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 22, stk. 9. 
37 Juridiske vejledning, C.B.2.14.2.7 
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anskaffelsessum, skal den skattemæssige anskaffelsessum nedsættes med de 
modtagne udbytter, som selskabet i ejertiden har været fritaget for at medregne i den 
skattepligtige indkomst.  
Nedsættelsen kan dog højst udgøre forskellen mellem den skattemæssige 
anskaffelsessum og handelsværdien. (38) 
 
I lov nr. 525 er der i § 22, stk. 10 indsat en særlig overgangsregel for 
investeringsforeningsbeviser omfattet af § 20 A. Såfremt selskaber ejer disse beviser 
ved begyndelsen af indkomståret 2010, skal den skattemæssige anskaffelsessum 
anvendes som indgangsværdi. Undtagelsen hertil er dog at såfremt handelsværdien 
er lavere, anvendes handelsværdien hvis: 
 

• investeringsforeningen ikke udelukkende investerer i fordringer omfattet af 
kursgevinstloven, eller  
 

• hvis investeringsforeningen er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 8, om 
visse investeringsforeninger med mindre end 8 medlemmer, og  
 

• foreningen investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af 
investeringsforeningen er koncernforbundet efter KGL § 4, stk. 2. 

 
Nettotabskonto 

Ved at anvende handelsværdierne ved begyndelsen af indkomståret 2010 som 
indgangsværdi, sikre man at det kun er fremtidige gevinster og tab der bliver omfattet 
af skattepligten. 
Hvad angår de urealiserede gevinster og tab, skattefrie som skattepligtige som 
selskaberne havde oparbejdet indtil indkomståret 2010, forsøger loven at tage højde 
for dem ved at indføre en såkaldt nettotabskonto.    
 
Hvis selskabets samlede anskaffelsessum på beholdning af porteføljeaktier omfattet 
af § 9 uanset ejertid, overstiger handelsværdien på beholdningen ved begyndelsen af 
indkomståret 2010, kan dette nettokurstab modregnes i fremtidige nettoavancer på 
porteføljeaktier.   
 
Ud over forskellen mellem anskaffelsessummen og handelsværdien, skal opgørelsen 
af nettokurstabet i visse situationer nedsættes. Værnsreglen er indsat for at forhindre 
selskabers forsøg på at manipulere nettotabskontoen. Det gælder følgende: 
 
                                            
38 Lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 22, stk. 9 
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• Anskaffelsessummer for aktier selskabet har afstået efter den 25. maj 2009 og 
senere tillægges den samlede anskaffelsessum såfremt de har været ejet 3 år 
eller mere på afståelsestidspunktet. 
 

• Afståelsessummer for aktier selskabet har afstået efter den 25. maj 2009 og 
senere tillægges den samlede handelsværdi såfremt de har været ejet 3 år 
eller mere på afståelsestidspunktet. 
 

• Nettokurstabet skal nedsættes i det omfang selskabet i indkomstårene 2007-
2009 har været fritaget for at medregne modtagne udbytter af de pågældende 
aktier ved indkomstopgørelsen. 
 

• Nettokurstab på aktier, hvor selskabet i ejerperioden har kunnet modtage 
skattefrie udbytter efter dagældende SEL § 13, stk. 1, nr.2 må ikke medtages i 
opgørelsen. 
 

• Nettokurstab på aktier, der er erhvervet i forbindelse med en skattefri 
omstrukturering, der er vedtaget den 25. maj 2009 eller senere må ikke 
medtages i opgørelsen. 

 
Hvis selskabet vælger realisationsprincippet fra indkomståret 2010 på sin beholdning 
af porteføljeaktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, kan 
nettokurstabet på sådanne aktier alene fradrages i gevinster på 
realisationsbeskattede aktier. (39) 
 
Det betyder at nettotabskontoen skal fordeles i en saldo for: 
 

• porteføljeaktier der beskattes efter lagerprincippet 
 

• porteføljeaktier der beskattes efter realisationsprincippet 
 
Efterfølgende figur er et eksempel på hvordan nettotabskontoen opgøres i et selskab 
der har kalenderår som regnskabsår. 
Selskabet har valgt realisationsbeskatning af selskabets beholdning af unoterede 
aktier (aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral 
handelsfacilitet) fra indkomståret 2010. 
Selskabet har endvidere solgt nogle aktier (D) den 24. august 2009 som selskabet 
har ejet i mere end 3 år på afståelsestidspunktet. 

                                            
39 Lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 22, stk. 9. 



Side 69 af 87 
 

 

 

Figur: Opgørelse af nettotabskonto
udbytte

Værdipapir handels- anskaffel- fritaget for nettokurs
beholdning ejertid værdi sessum skat (34%) tab

A (noteret) > 3 år 200 100 0 100

B (noteret) < 3 år 100 350 34 -216

C (unoteret) < 3 år 100 150 0 -50

D (noteret) > 3 år 200 100 0 100
solgt (afståelsessum)

nettokurstab 600 700 34 -66

Fordeles
således:

nettokurstab til modregning
i lagerbeskattede aktier 16

nettokurstab til modregning
i realisationsbeskattede aktier 50

Nettotabskonto i alt pr. 1. januar 2010 66

Kilde: Egen tilvirkning  
 
Som det fremgår af ovenstående opgørelse, har selskabet således et nettokurstab 
på kr. 16 som kan fremføres til modregning i efterfølgende gevinster på 
lagerbeskattede porteføljeaktier. 
Endvidere har selskabet et nettokurstab på kr. 50 som ligeledes kan fremføres til 
modregning i efterfølgende gevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier. 
 
Indgangsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 samt nettotabskontoen skal 
indberettes på selskabets selvangivelse og udgør en del af selskabets 
skatteansættelse for indkomståret 2010.(40) 
 
Uudnyttet fradragsberettigede tab 

Jf. § 43, stk. 3, kan uudnyttet fradragsberettigede tab på aktier der er opstået i 
indkomstårene 2002-2009 fremføres til modregning i efterfølgende nettogevinster på 
porteføljeaktier i indkomståret 2010 eller senere. 
 

                                            
40 Lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 22, stk. 18. 
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Hvis selskabet anvender realisationsprincippet på porteføljeaktier, der ikke er optaget 
til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan tab, der 
realiseres den 22. april 2009 eller senere, kun fradrages i nettogevinster på 
realisationsbeskattede aktier. Dette skal forhindre at selskaber forsøger at konvertere 
et kildeartsbegrænset tab på realisationsbeskattede aktier til et tab der kan 
modregnes i efterfølgende gevinster på porteføljeaktier. 
 
Det uudnyttet fradragsberettigede tab omfatter heller ikke tab på egne aktier, 
datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, der realiseres den 22. april 2009 eller 
senere. Således forhindres det at selskaber sælger ud af sin beholdning for at opnå 
et tabsfradrag der efter de ændrede regler ikke er fradrag for. 
 
Tab ved skift af skattemæssig status 

På tidspunktet hvor L202 blev fremsat (den 22. april 2009), var værdierne i 
selskaberne som følge af finanskrisen faldet markant. Dermed lå der i selskaberne et 
potentielt fradragsberettiget tab på aktiebesiddelser der efterfølgende kunne 
klassificeres som datterselskabsaktier, såfremt aktierne havde været ejet i mindre 
end 3 år.  
Hvis datterselskabsaktien efterfølgende skulle skifte status, således at aktierne bliver 
porteføljeaktier omfattet af § 9, vil tabet efter de almindelige regler i § 33 A, ikke være 
fradragsberettiget efter reglerne om datterselskabsaktier, hvorimod fremtidige 
gevinster bliver skattepligtige efter reglerne om porteføljeaktier.  
 
Denne ulighed blev regeringen opmærksom på, og således blev der ved lov 254 
indsat en overgangsregel i § 43, stk. 4. Bestemmelsen har virkning fra og med 
indkomståret 2010. 
 
Heraf fremgår det, at hvis et selskab ejer datterselskabsaktier den 22. april 2009 og 
efterfølgende har et tab ved skift af skattemæssig status, således at aktierne efter 
statusskiftet bliver porteføljeaktier, kan tabet fradrages i indkomstårets nettogevinster 
på de samme aktier, når aktierne er erhvervet i perioden fra den 23. april 2006 til den 
22. april 2009.  
Det gælder dog kun, hvis skift af skattemæssig status sker senest i det fjerde 
indkomstår efter det indkomstår, hvori aktierne er erhvervet.  
4-års reglen er indsat for at gøre det muligt at kontrollere i hvilket omfang 
datterselskabet har udloddet udbytter til selskabsaktionæren, og derved mindsket 
kapitalen i datterselskabet. 
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Det opgjorte tab fradrages i de efterfølgende indkomstår efter de principper, der 
gælder for tab på porteføljeaktier, idet tabet dog alene kan fradrages i nettogevinster 
på de samme aktier. 
 
Hvis de selv samme aktier efterfølgende skifter skattemæssig status tilbage til at 
være omfattet af skattefrie aktier, bortfalder tabet. 
 
Tabet bortfalder endvidere, hvis selskabet efter det skattemæssige statusskifte 
tegner nye aktier i samme selskab til overkurs i forhold til aktiernes handelsværdi.  
 
Det fremførselsberettigede tab skal selvangives i indkomståret, og udgør en del af 
skatteansættelsen for det pågældende indkomstår jf. § 43, stk. 4, 4. pkt. 
 
Bemærkelsesværdigt er det, at selvom formålet med L 525 var en harmonisering af 
selskabers skattemæssige behandling af gevinster og tab på aktier er samtlige 
overgangsordninger helt eller delvist kildeartsbegrænset.  
 
Næringsaktier 

Såfremt selskabet ejer egne aktier der samtidig er næringsaktier omfattet af § 17 ved 
udgangen af indkomståret 2009, anses disse aktier for afstået i indkomståret 2009, 
og gevinst og tab medregnes til den skattepligtige indkomst på dette tidspunkt jf. § 
22, stk. 11 i lov nr. 525. 
 
Da det efter lov nr. 525 ikke længere er muligt at anvende realisationsprincippet på 
næringsaktier omfattet af § 17, skal anskaffelsessummen ved en ændring fra 
realisationsprincippet til lagerprincippet anvendes som indgangsværdien ved 
begyndelsen af indkomståret 2010 jf. § 22, stk. 11 i lov nr. 525.   
 
Investeringsforeningsbeviser omfattet af § 19 

Begrebet investeringsforeningsbeviser omfattet af ABL § 19 blev ved lov nr. 98 af 10. 
februar 2009 og lov nr. 1388 af 21. december 2009 udvidet. Således var der visse 
aktiebesiddelser i selskaberne der som følge af nævnte lovændring overgik til at 
være omfattet af reglerne efter ABL § 19. 
Såfremt selskaberne har ejet aktier eller beviser i mere end 3 år på 
overgangstidspunktet, der som følge af lovændringen blev omfattet af § 19, kan 
selskabet opgøre et nettokurstab som forskellen mellem den samlede 
anskaffelsessum på disse aktier og beviser og den samlede værdi på disse aktier og 
beviser på overgangstidspunktet.  
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For eksempel selskab A ejer 150 aktier i investeringsselskab 1, der på tidspunktet for 
overgangen til § 19 har været ejet i mere end 3 år. Anskaffelsessummen er kr. 
75.000 og værdien ved overgangen er kr. 30.000. Således har selskab A et 
nettokurstab på kr. 45.000. 
 
Såfremt selskabet har modtaget skattefrie udbytter efter SEL § 13, stk. 1, nr. 2 eller 
SEL § 13, stk. 3 i indkomståret 2006 og frem til overgangen, skal nettokurstabet 
nedsættes med dette. 
 
I førnævnte eksempel har selskab A fra indkomståret 2006 modtaget kr. 10.000 i 
udbytte fra investeringsselskab 1 i henhold til SEL § 13, stk. 3. Således skal 
nettokurstabet på kr. 45.000 nedsættes 34 % af udbyttet svarende til kr. 3.400. 
Herefter udgør det samlede nettokurstab kr. 41.600. 
 
Hvis selskabet er i besiddelse af aktier eller beviser der i ejerperioden har kunnet 
modtage skattefrit udbytte i henhold til SEL § 13, stk. 1, nr. 2, skal 
nettokurstab/gevinst opgøres særskilt for disse aktier og beviser. 
Der vil ikke være fradrag for tab på disse aktier eller beviser. Således skal dette 
særlige nettokurstab ikke medregnes ved opgørelsen af det samlede nettokurstab. 
Er der til gengæld en nettokursgevinst på disse aktier elle beviser skal denne særlige 
nettokursgevinst medregnes ved opgørelsen af det samlede nettokurstab. 
 
Selskab A i tidligere eksempel ejer endvidere 1.000 aktier i investeringsselskab 2, 
der også her har været ejet i mere end 3 år på tidspunktet for overgangen til § 19. 
Investeringsselskab 2 har fra indkomståret 2006 til overgangstidspunktet udbetalt kr. 
10.000 i skattefrit udbytte efter SEL § 13, stk. 1, nr. 2.  
Anskaffelsessummen er kr. 400.000 og værdien på tidspunktet for overgangen er kr. 
550.000. Det betyder at der er en særlig nettogevinst på kr. 150.000. 
 
Selskab A ejer endeligt også 1250 aktier i investeringsselskab 3, der ligeledes har 
været ejet i mere end 3 år på overgangstidspunktet til § 19. Investeringsselskab 3 har 
fra indkomståret 2006 til overgangstidspunktet udbetalt kr. 7.500 i skattefrit udbytte 
efter SEL § 13, stk. 1, nr. 2.  
Anskaffelsessummen er kr. 625.000 og værdien på overgangstidspunktet er kr. 
493.750. Således er der et særligt nettokurstab på kr. 131.250 
 
Da den særskilte opgørelse af investeringsselskab 2 og 3 tilsammen bliver en 
nettokursgevinst på kr. 18.750, skal denne medregnes ved opgørelsen af det 
samlede nettokurstab. 
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Hvis den særskilte opgørelse udviser et nettokurstab, skal den almindelige 
nettokurstabskonto ikke reduceres med eventuelle skattefrie udbytter efter SEL § 13, 
stk. 1, nr.2.  
 
I selskab As tilfælde viste den særskilte opgørelse en nettokursgevinst, således skal 
de modtagne skattefrie udbytter på henholdsvis kr. 10.000 og kr. 7.500 medregnes 
ved opgørelsen af den samlede nettokurstabssaldo. 
 
Selskab As samlede nettokurstab er således kr. -41.600+18.750+10.000+7.500 =    
-5.350. (41) 
 
Nettokurstab kan anvendes til modregning i gevinster omfattet af § 19. 
 
Denne særlige overgangsregel fremgår af § 10, stk. 10 i lov nr. 98 af 10. februar 
2009 (indsat ved lov nr. 1388 af 21. december 2009). (42)  
 
Nettokurstabet skal selvangives og udgør en del af skatteansættelsen for det første 
år, hvor aktierne eller beviserne overgår til § 19. 
 
 
 
 
 

                                            
41 SKM2009.822.SKAT – Overgang til beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 19 og dermed 
lagerbeskatning som følge af lov nr. 98 af 10. februar 2009- investor er et selskab- Styresignal 
42 SKAT: Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.B.4.7 Den skattemæssige behandling når 
investeringsforeningen ændrer skattemæssig status. 



Side 74 af 87 
 

Regeringens skattereform 2012 – Danmark i arbejde 
Den 22. juni 2012 indgik regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og 
Socialistisk Folkeparti), Venstre og det Konservative Folkeparti en aftale om en ny 
skattereform – Danmark i arbejde. 
Skattereformen sætter fokus på at skabe ny vækst og flere jobs og ligeledes sikre at 
man får mere ud af at arbejde. Skatten på arbejde sænkes markant hvilket vil føre til 
en øget beskæftigelse. 
 
Aftalen indebærer en nedsættelse af skatten på arbejde med i alt godt 14 mia. kr. 
frem mod 2022. Hovedpunkterne i skattenedsættelsen er følgende: 
 

• en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget 
• indførelse af et særligt beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere 
• en forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat 

 
Finansieringen af skattenedsættelserne skal blandt andet komme fra besparelser i 
forsvaret samt en reduktion af Danmarks EU-bidrag. Herudover foretages følgende 
tiltag: 
 

• regulering af en række afgifter 
• afdæmpet regulering af overførselsindkomster 
• aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster 
• begrænsning af social dumping 
• skærpelse af reglerne for beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske 

indkomst 
• øget beskatning på dieselbiler 
• øget beskatning på fri bil 
• afskaffelse af fradrag for grundforbedringer (43) 

 
Som et led i den nye skattereform er parterne endvidere enige om at afskaffe den 
såkaldte ”iværksætterskat”. Finansieringen til dette sker gennem en forhøjelse af 
lønsumsafgiften for banker og andre finansielle institutioner. 
 
Afskaffelse af ”iværksætterskatten” 

Efter vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009 og derved introduktionen af 
iværksætterskatten har der været en enorm kritik fra erhvervslivet, da 

                                            
43 Skatteministeriet – aftale om skattereform, juni 2012 
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iværksætterskatten især ramte iværksætteres mulighed for at tiltrække risikovillig 
kapital. 
 
Kritikken blev taget til sig, og regeringen forsøgte således med en lappeløsning at 
rette op på problematikken ved vedtagelsen af lov nr. 624 af 14. juni 2011hvor et nyt 
begreb ”iværksætteraktier” blev introduceret i ABL § 4 C.  
 
Den gav mulighed for at porteføljeaktier under visse omstændigheder skulle være 
skattefrie, og dermed skulle finansieringsmulighederne for iværksættere og 
vækstvirksomheder forbedres. 
Da der som tidligere nævnt er tale om en statsstøtteordning, skal den først 
godkendes af EU-Kommissionen. ABL § 4 C er således aldrig trådt i kraft. 
 
I forbindelse med den nye skattereform har man taget iværksætteraktieordningen op 
til revidering. Måske fordi ordningen var et forhastet resultat af et pres fra 
erhvervslivet og medierne.  
Udmeldingen er om ikke andet fra regeringen side, at på baggrund af problemer med 
godkendelse af ordningen i EU-Kommissionen samt at reglerne i ordningen er 
vurderet til at være administrativt meget tunge, er det fremlagt i et udkast at 
ordningen skal ophæves, endnu før den er trådt i kraft. 
 
Samtidig med at ophæve ordningen foreslås det at indføre skattefrihed for gevinst på 
unoterede porteføljeaktier. Der bliver således tale om en enklere generel ordning, der 
omfatter alle unoterede selskaber, som opfylder betingelserne herfor. 
  
Efterfølgende gennemgang er baseret på regeringens udkast til ”Forslag til lov om 
ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og 
forskellige andre love (ophævelse af iværksætterskatten og forhøjelse af 
lønsumsafgiften for den finansielle sektor)”.  
 
Udkastet er fortsat i høring, og er således ikke vedtaget. Såfremt det bliver vedtaget i 
sin nuværende form, for reglerne virkning fra og med den 1. januar 2013. 
 
Skattefri porteføljeaktier 

Bestemmelserne omkring skattefri porteføljeaktier vil fremgå af ABL § 4 C,  
og defineres som: 
 
”Ved skattefri porteføljeaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ikke er 
omfattet af §§ 4 A eller 4 B, og som ikke er optaget til handel på et reguleret marked 
eller en multilateral handelsfacilitet, jf. dog stk. 2-4. 
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Stk. 2. Det er en betingelse efter stk. 1, at porteføljeselskabet er et aktie- eller 
anpartsselskab, som er skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1 (indregistrerede 
aktieselskaber og anpartsselskaber), eller at der er tale om et tilsvarende udenlandsk 
selskab. 
 
Til udenlandske porteføljeselskaber er det afgørende at der er tale om et selskab, 
som selskabsretligt svarer til et aktie- eller anpartsselskab. 
 
Stk. 3. Det er en betingelse efter stk. 1, at højst 85 % af porteføljeselskabets 
regnskabsmæssige aktiver gennemsnitligt over regnskabsåret er placeret i aktier, der 
er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.  
Hvis et porteføljeselskab har bestemmende indflydelse, jf. LL § 2, stk. 2, på et andet 
selskab, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral 
handelsfacilitet, ses der ved opgørelsen efter 1. pkt. bort fra disse aktier, og i stedet 
medregnes den andel af det andet selskabs aktiver, som svarer til 
porteføljeselskabets direkte eller indirekte ejerforhold i det andet selskab. 
 
Stk. 3 er således en værnsregel der er indsat for at forhindre at bestemmelserne om 
skattefri porteføljeaktier ikke omgås. 
Formålet med denne bestemmelse er således at forhindre etablering af 
selskabskonstruktioner udelukkende med det formål at ændre fordelingsprocenten i 
porteføljeselskabets andel af noterede aktier. Dette kan gøres ved en simpel 
etablering af et unoteret selskab, hvorefter noterede aktier ”pakkes” ind i unoterede 
aktier, og derved kan man let konvertere en skattepligtig gevinst på noterede aktier 
om til en skattefri gevinst. 
 
Værnsreglen i stk. 3 betyder derfor ganske enkelt, at hvis mere end 85 % af 
porteføljeselskabets aktiver består af noterede aktier, så er der tale om skattepligtige 
porteføljeaktier der ikke er omfattet af § 4 C. 
 
Ved opgørelsen af om andelen af noterede aktier er mere end 85 %, skal der ses 
bort fra unoterede aktier ejet af porteføljeselskabet i kontrollerede selskaber jf. LL § 
2, stk. 2 (skattepligtige der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske 
personer). 
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Figur: Eksempel på konstruktion hvor porteføljeselskab har bestemmende 
indflydelse.

ejerandel = 100 %

ejerandel = 55 %

20 % obligationer
20 % noterede aktier
40 % fast ejendom
20 % goodwill

Kilde: bemærkninger til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven
og forskellige andre love

US

aktiver:

aktionærselskab
AS

porteføljeselskab 
PS

unoteret selskab

 
 
I ovenstående eksempel vil aktionærselskabet AS’ aktiebesiddelser i 
porteføljeselskabet PS være skattefrie porteføljeaktier hvis porteføljeselskabet PS’ 
andel af noterede aktier ikke overstiger 85 % af PS’ samlede aktiver.  
 
Ved opgørelsen af porteføljeselskabet PS’ andel af noterede aktie skal ejerandelen 
på 55 % i unoteret selskab US ikke medregnes, da PS har bestemmende indflydelse 
i US. Det betyder at der ved beregningen skal ses igennem PS og i stedet skal PS 
medregne en forholdsmæssig andel af de noterede aktier i US. 
PS skal til sin opgørelse således medregne 11 % (55 % af 20 %) af US’ samlede 
aktiver til sin andel af noterede aktier og 44 % (55 % af 80 %) af værdien af de 
samlede aktiver i US til værdien af de øvrige aktiver. 
 
Stk. 4. Porteføljeaktier, jf. stk. 1, omfatter ikke konvertible obligationer og 
tegningsretter til konvertible obligationer” (44) 
 
Skattefriheden på unoterede porteføljeaktier medfører at ABL § 8 ændres, og affattes 
således: 
 
                                            
44 Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, 
lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (ophævelse af iværksætterskatten og forhøjelse af 
lønsumsafgiften for den finansielle sektor) 
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”Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og 
porteføljeaktier omfattet af § 4 C medregnes ikke ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst” 
 
Det fremgår af bemærkningerne til udkast til lovforslaget at porteføljeaktiernes status 
som skattefrie eller skattepligtige skal opgøres pr. statusdagen for 
porteføljeselskabets regnskab.  
Således kan der opstå situationer hvor porteføljeaktien skifter status midt i 
aktionærselskabets regnskabsår såfremt de ikke har samme regnskabsår. 
Endvidere er der nogen usikkerhed omkring den skattemæssige behandling af 
porteføljeaktierne ved afståelse, da porteføljeaktiens status ikke er kendt (med 
mindre de afstås på statusdagen)  
Dette må give anledning til problemer, og af bemærkningerne fremgår det ikke 
hvordan sådanne situationer håndteres. 
 
Ændring af udbyttebeskatning 

Ved ophævelsen af iværksætterordningen og indførelsen af den nye § 4 C om 
skattefri porteføljeaktier, forsøger man så vidt muligt at bringe lovgivningen tilbage til 
før vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009. 
Det har den betydning at der ikke er lagt op til at skattefriheden også skal gælde 
udbytter fra skattefri porteføljeaktier. Udbytte på unoterede porteføljeaktier har altid 
været skattepligtige, også før lov nr. 525 af 12. juni 2009. 
 
Dette ses ikke at være modstridende med hensigten om at støtte iværksættere og 
vækstvirksomheder i deres tidlige opstartsfase, da der typisk i denne fase ikke er 
noget overskud at udlodde som udbytte. 
 
For at forhindre at der spekuleres i at konvertere et skattepligtigt udbytte om til en 
skattefri avance ved at afstå de skattefri porteføljeaktier lige før porteføljeselskabet 
udlodder udbytte, for derefter at købe dem igen, indsættes der en værnsregel i LL § 
16 A der betyder at såfremt et selskab afstår skattefri porteføljeaktier og køber dem 
igen inden for 6 måneder, anses differencen mellem afståelsessummen og den nye 
anskaffelsessum for skattepligtigt udbytte. Det gælder dog kun såfremt 
afståelsessummen er større end den nye anskaffelsessum. 
 
Overgangsregel 

Såfremt selskaber pr. 1. januar 2013 ejer porteføljeaktier der opfylder betingelserne 
for skattefri porteføljeaktier, kan eventuelle saldi for henholdsvis uudnyttede, 
realiserede fremførselsberettigede tab og nettokurstab bevares. De vil dog fortsat 
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være kildeartsbegrænset tab der alene kan udnyttes i gevinster på andre 
realisationsbeskattede aktier efter de almindelige regler. (45) 
 
Opsummering 

Efter en noget turbulent og medieomtalt tilværelse, er der lagt op til at 
iværksætterskatten endeligt afskaffes som led i regeringens nye skattereform 2012. 
 
Indførelsen af den skattefrie porteføljeaktie vil unægtelig give nogle udfordringer i 
fremtiden og vi vil nok opleve kreative selskabskonstruktioner i forsøg på at 
konvertere skattepligtige porteføljeaktier til skattefrie. 
 
Som udgangspunkt skal den skattefrie porteføljeaktie skal forstås om en aktie: 
 

• der ejes af et selskab,  
• der ikke er omfattet af § 4 A om datterselskabsaktier og § 4 B om 

koncernselskabsaktier 
• der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller multilateral 

handelsfacilitet 
 
Hertil kommer nogle betingelser i bestemmelsen der har til formål at forhindre 
utilsigtede selskabskonstruktioner. 
 
Pr. statusdagen for porteføljeselskabet skal det opgøres om porteføljeaktien har 
status som skattefri eller skattepligtig. Således kan aktionærselskaber opleve et 
statusskift midt i et regnskabsår såfremt aktionærselskabet og porteføljeselskabet 
ikke har samme regnskabsår. 
 
Der er også en usikkerhed omkring den skattemæssige behandling ved afståelse af 
unoterede porteføljeaktier, da deres skattemæssige status kun opgøres pr. 
statusdag. 
 
Skattefritagelsen på ovenstående porteføljeaktier medfører ikke skattefritagelse på 
udbytte fra disse aktier.  
 
 

                                            
45 Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, 
lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (ophævelse af iværksætterskatten og forhøjelse af 
lønsumsafgiften for den finansielle sektor) 
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Konklusion 
Lov nr. 525 af 12. juni 2009 var en gennemgribende reform af 
aktieavancebeskatningsloven. Ændringerne fik også stor betydning for selskabernes 
skattemæssige behandling af udbytter. 
 
Den største ændring er afskaffelsen af SEL § 13, stk. 3, der gav selskaber mulighed 
for at medregne visse udbytter til den skattepligtige indkomst med 66 %.  
SEL § 13, stk. 3 var med til at reducere den dobbeltbeskatning der opstår når 
aktierne ejes i selskabsregi.  
Resultatet af ændringerne bliver en markant stigning i udbytteskatten på 8,5 
procentpoint, den samlede udbytteskat der betales når udbyttet først har været 
udloddet igennem et holdingselskab udgør 56,50 % mod en beskatning på 42 % ved 
direkte investering hos aktionæren. 
De ændrede regler må dermed siges at påvirke den skattemæssige behandling af 
udbytter i høj grad, så meget at de vil få en overvejende betydning i selskabernes 
fremtidige overvejelser med hensyn til om det er hensigtsmæssigt at eje 
porteføljeaktier i selskabsregi. 
 
Kravet om ejerskab af datterselskab- eller koncernselskabsaktier i en 
sammenhængende periode på mindst et år i den tidligere SEL § 13, stk. 1, nr. 2 er 
ligeledes afskaffet. Denne lempelse der betyder at selskaber kan modtage udbytter 
fra datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier skattefrit uanset ejertid synes dog 
at være af mindre væsentlig karakter. 
 
ABL til og med 2009 var bygget om omkring en grundholdning, at spekulation i aktier 
skulle være skattepligtig mens anlægsinvesteringer skulle være skattefri. 
Sondringen gik således på at aktier med en ejertid på mindre end 3 år, anses som 
spekulation og dermed skattepligtig, hvor en ejertid på 3 år eller mere anses som en 
investering og dermed skattefri. 
 
Som hovedregel skulle realisationsprincippet anvendes og gennemsnitsmetoden 
skulle bruges ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 
 
Dette blev alt sammen ændret ved gennemførelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009 
som led i regeringens ønske om en harmonisering af reglerne for selskabers 
skattemæssige behandling af udbytter og aktieavancer med baggrund i forårspakken 
2.0. 
Den korte behandlingstid af lov nr. 525 af 12. juni 2009 der blev fremsat ved 
lovforslag nr. L 202 den 22. april 2009 har givet anledning til mange spekulationer 
omkring hvor gennemtænkt loven nu har kunnet nå at være. Behovet for at foretage 
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en del præciseringer og justeringer har da også efterfølgende vist sig at være stort. 
Kritikken fra erhvervslivet synes da at være berettiget. 
 
Ændringerne i lov nr. 525 medførte en gennemgribende reform af reglerne. Baseret 
på typen af ejerskab i stedet for ejertid skulle selskabers aktiebesiddelser i stedet 
inddeles i følgende: 
 

• egne aktier 
• næringsaktier 
• datterselskab- og koncernselskabsaktier 
• iværksætteraktier 
• porteføljeaktier 

 
I L 525 er der foretaget en afvejning mellem ønsket om at undgå dobbeltbeskatning i 
flere led over for ønsket om at undgå forvridning mellem investeringer i forskellige 
former for aktiver. 
Regeringen vurderede således at selskaberne skal op på en ejerandel på mindst 10 
% for at hensynet til dobbeltbeskatning ved beskatning i flere selskabsled synes at 
være relevant. 
Argumentet for at regeringen har valgt en grænse på 10 % som skillelinje mellem 
datterselskabsaktier og porteføljeaktier er, at denne grænse anvendes i EU’s moder-
/datterselskabsdirektiv. 
Konsekvensen heraf synes dog ikke at være helt så gennemtænkt, da mange 
selskabers aktiebeholdning falder uden for de nye kategorier ”datterselskabs- eller 
koncernselskabsaktier” og dermed bliver de klassificeret som porteføljeaktier. 
 
Gevinst og tab på datterselskabs- og koncernselskabsaktier er skattefrie, og skal 
således ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uanset 
ejertid.  
Til gengæld er gevinst ved salg af porteføljeaktier skattepligtige uanset ejertid. Denne 
skærpelse er nok den del af loven der har fået mest medieomtale i og med at 
selskabers porteføljeaktiebesiddelser nu bliver omfattet af en dobbeltbeskatning. 
Dette vil i høj grad påvirke selskabernes villighed til at investere overskydende 
likviditet i porteføljeaktier, og den store taber i dette sammenhæng må da bliver det 
danske erhvervsliv. 
 
Tab på porteføljeaktier er fradragsberettiget, såfremt lagerprincippet anvendes. Det 
en lempelse i forhold til tidligere, hvor tab alene var et kildeartsbegrænset tab. 
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Det populistiske begreb ”iværksætterskatten” opstod i medierne i forbindelse med en 
enorm kritik fra erhvervslivet af porteføljeaktiernes skattepligt. Regeringen tog da 
også kritikken til sig og fremlagde en noget kompliceret ordning der havde til formål 
at fremme iværksætternes muligheder for at skaffe risikovillig kapital.  
Begrebet ”iværksætteraktier” blev introduceret som en porteføljeaktie, der under 
visse omstændigheder kunne blive skattefrie. 
Denne ordning virkede snare som en hurtig løsning på erhvervslivets utilfredshed 
end en velovervejet holdbar ordning.  
Efter en noget turbulent tilværelse, skulle det da også vise sig at regeringen på 
nuværende tidspunkt har lagt op til at ordningen afskaffes i forbindelse med 
Skattereform 2012, vel og mærket inden den overhovedet er trådt i kraft. 
Forklaringen herpå er, at ordningen er vurderet til at være administrativt tung, og 
efterfølgende har der også været problemer med at få ordningen godkendt i EU 
kommissionen. 
  
Med regeringens oplæg til afskaffelse af iværksætterordningen, er de også kommet 
med et nyt udspil om en skattefri porteføljeaktie. Dette er en generel ordning for 
unoterede porteføljeaktier, der under visse betingelser kan blive skattefrie. 
For at forhindre etableringen af kreative selskabskonstruktioner i forsøg på at 
konvertere skattepligtige porteføljeaktier til skattefrie, er der lagt op til at ordningen 
om skattefrie porteføljeaktier skal indeholde en værnsregel. 
 
Værnsreglen i skattefrie porteføljeaktier må nok forventes at give nogle udfordringer, 
da opgørelsen skal baseres på værdien af porteføljeselskabets regnskabsmæssige 
aktiver gennemsnitligt over regnskabsåret. Her er der dog tale om en regneteknisk 
udfordring, og ikke et spørgsmål om tolkning og forståelse som i 
mellemholdingreglen. Således antages det at værnsreglen i skattefrie porteføljeaktier 
ikke vil give anledning til samme behov for bindende svar fra SKAT som 
mellemholdingreglen. 
 
Porteføljeaktiens status som skattefri eller skattepligtig opgøres pr. statusdagen for 
porteføljeselskabet. Hvis aktionærselskabet og porteføljeselskabet således ikke har 
samme regnskabsår, kan der opstå situationer hvor porteføljeaktien skifter status 
midt i et regnskabsår.  
Der er således lagt op til en række problemstillinger i og med at status kun gøres op 
pr. statusdagen. Blandt andet er der også en usikkerhed omkring den skattemæssige 
behandling ved afståelse af unoterede porteføljeaktier såfremt afståelsen sker på 
andre dage end statusdagen. 
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Skattefritagelsen på ovenstående porteføljeaktier medfører ikke skattefritagelse på 
udbytte fra disse aktier.  
 
Udkastet til lovforslaget om afskaffelse af iværksætterordningen og indførelsen af 
den skattefrie porteføljeaktieordning er fortsat i høring, og derved er de gennemgået 
regler herom ikke gældende på nuværende tidspunkt. 
 
Da gevinst og tab på datterselskabs- og koncernselskabsakter ikke skal medregnes 
ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, opstår der et behov for en værnsregel 
der skal forhindre etableringen af en selskabsstruktur udelukkende med det formål at 
opnå en mere fordelagtig beskatning. 
Værnsreglen også kaldet mellemholdingreglen er indsat i § 4 A, stk. 3-6. 
 
Som følge af, at betingelserne i værnsreglen alle er opfyldt, bliver 
datterselskabsaktier anset for ejet direkte af moderselskabets 
(mellemholdingselskabets) direkte og indirekte selskabsaktionærer uden 
hensyntagen til mellemholdingselskabet. 
 
Det får blandt andet den konsekvens at hvis der udloddes et udbytte fra 
datterselskabet til mellemholdingselskabet, anses aktionærselskaberne 
skattemæssigt for at have modtaget udbyttet og ikke mellemholdingselskabet, også 
selvom mellemholdingselskabet ikke videreudlodder udbyttet.  
Derved skal aktionærselskaberne beskattes af deres andel af udbyttet, ligesom at 
datterselskabet har pligt til at indeholde udbytteskat. 
 
Som endnu en følge af den hurtige behandling af lov nr. 525, var 
mellemholdingreglen ikke tilstrækkelig gennemtænkt. Således opstod der et behov 
for at foretage en del justeringer og præciseringer for at rette op på de 
forståelsesproblemer samt uhensigtsmæssigheder mellemholdingreglen førte af sig. 
 
På tros af et ihærdigt forsøg på at gøre mellemholdingreglen mere forståelig, savnes 
der fortsat nogle mere håndgribelige retningslinjer til hvordan man skal vurdere 
selskabers ”primære funktion” samt om selskabet udfører ”reel økonomisk 
virksomhed”. Mange selskaber får ganske enkelt vanskeligt ved selv at vurdere om 
de er omfattet af værnsreglen eller ej.  
Det kan få den uheldige konsekvens at selskaberne må se sig nødsaget til at bede 
om et bindende svar fra SKAT, hvilket synes at være uhensigtsmæssigt af hensyn til 
den ekstra administrative byrde det må forventes at pålægge både SKAT og 
selskaberne hver især. 
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Endvidere virker det nærmest umuligt for det enkelte selskab at skulle holde øje med 
hvornår selskabet er omfattet af værnsreglen, og dermed også omfattet af skattepligt, 
da det ikke bare er på baggrund af selskabets egne dispositioner, men at forholdene 
i selskabskonstruktionen også kan ændre sig på baggrund af de andre selskabers 
dispositioner.  
 
Efter regeringens udkast til den skattefrie porteføljeordning kan man diskutere om 
mellemholdingreglen fortsat har sin berettigelse, da de fleste unoterede 
porteføljeaktier nu automatisk bliver omfattet af skattefrihed, uden at selskaberne 
behøver at etablere kreative selskabskonstruktioner eller holde øje med 
komplicerede værnsregler.  
Dog er forskellen på datterselskabs- eller koncernselskabsaktier og skattefrie 
porteføljeaktier, at udbytte fra datterselskabs- eller koncernselskabsaktier er skattefri, 
hvor udbytter fra skattefrie porteføljeaktier fortsat skal medregnes ved opgørelsen af 
den skattepligtige indkomst. Dermed eksisterer incitamentet til at konvertere 
aktiebesiddelser om til datterselskab-eller koncernselskabsaktier stadig, og 
mellemholdingreglen må således vurderes stadig at have et formål.  
 
I og med at klassifikationen af en aktie er baseret på graden af ejerskab, vil der også 
opstå situationer hvor en aktie skifter status fra at være skattepligtig til at være 
skattefri eller omvendt.  
 
I sådanne situationer anses aktierne for afstået og anskaffet igen til handelsværdien 
på tidspunktet for skiftet.  
Problemer kan opstå i de tilfælde hvor unoterede aktier skifter status, og der i den 
forbindelse skal anvendes en handelsværdi. 
Regeringen giver dog udtryk for at det ikke giver anledning til særlige 
betænkeligheder, da der som udgangspunkt i de fleste situationer foreligger en 
anskaffelses- eller afståelsessum der kan anvendes. Denne antagelse vurderes at 
være korrekt. 
 
På området for særlige regler for visse aktier, er der ikke sket ændringer af 
skattemæssig betydning. 
  
L525 ændrede også radikalt på hvilket princip der som hovedregel skulle anvendes 
ved selskabers opgørelse af gevinst og tab på aktier. 
Lagerprincippet er således det princip der som udgangspunkt skal anvendes. 
 
Den tvungne lagerbeskatning har været udsat for en del kritik, da fokus har været på 
den negative virkning lagerbeskatningen har på et selskabs likviditet i et stigende 
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marked. Selskaber beskattes derved af en løbende værdistigning på aktierne, uanset 
om selskabet reelt er steget i værdi. I visse uheldige situationer kan det medføre at 
selskabet således ikke har likviditeten til at betale skatten. 
Omvendt har man glemt lidt at lagerbeskatningen ligeledes også en positiv virkning 
på likviditeten i et faldende marked, hvilket det må siges at have været under 
finanskrisen. Da får selskaberne således et tabsfradrag med det samme, og derved 
mindskes skatten. 
 
De radikale ændringer af reglerne i L525 gav anledning til nogle overgangsregler, og 
indførelsen af skattepligt på porteføljeakter skabte et behov for et særligt regelsæt 
omkring reguleringen af aktiernes indgangsværdi ved overgangen til skattepligt. 
 
Som udgangspunkt skal handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 
anvendes som indgangsværdi. Det gælder alle uanset ejertid, og både aktier optaget 
til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet og aktier der 
ikke er. Hertil kommer nogle få undtagelser, hvor den skattemæssige 
anskaffelsessum skal anvendes i stedet.  
Investeringsforeningsbeviser omfattet af § 20 A er reguleret i en særlig 
overgangsregel. Her skal den skattemæssige anskaffelsessum anvendes. 
 
Ved overgangen til indkomståret 2010 kunne der opstå nogle uhensigtsmæssigheder 
i form af selskabers beskatning af fiktive gevinster. Således blev der indført 
forskellige overgangsordninger/ tabsfradragskonti, der skulle tage højde for denne 
problematik. Nedenstående er et overblik over hvilke muligheder selskaberne har for 
tabsfradrag i forbindelse med overgang til indkomståret 2010:  
 

• nettokurstab på porteføljeaktier, som selskabet ejede ved begyndelsen af 
indkomståret 2010 
 

• uudnyttet fradragsberettigede tab fra indkomstårene 2002-2009 
 

• tab ved skift af skattemæssig status 
 

• tab på visse aktier og investeringsforeningsbeviser omfattet af § 19 
 
Alt i alt må det konkluderes at selskabers skattemæssige behandling af udbytter og 
aktieavancer er harmoniseret i overensstemmelse med regeringens ønske herom, 
men kompleksiteten i lovgivning må da stadig sige at være langt ud over det 
rimmelige.  
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