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1. Executive	  summary	  

Awareness about life savings, among private investors has increased in recent years. Especially awareness in 

regards to saving for the future in pension schemes and for consumption in later life has increased. An 

efficient way to maximise savings is to invest in listed stocks and bonds. 

The purpose of this Master’s thesis is to analyse the return of the investment, looking at three different tax 

environments. The tax environment’s we have chosen to investigate are, private investment, investing though 

a corporation, or investing through a pension scheme. In the latter environment, pension schemes, we will 

look at pension’s paid out 5 years prior to the statuary retirement age, or less than 5 years before the statuary 

retirement age. By comparing investment in listed shares and bonds at the Danish Stock Exchange in these 

three tax environments, we will look to determine in which tax environment the investor will obtain the 

highest personal profit after tax.  

To give the investor the means to make a qualified choice of, which investment-platform to use, we will 

provide the investor with a review of the Danish tax law. We will describe the fundamental tax law, with 

focus on the trading and possession of listed shares and bonds. To complete the review we will further 

describe the tax law specific to the aforementioned tax environments. 

The comparison of the investments in the different tax environments, are based on various calculations, 

which illustrate the accumulation effect of the investment over a period of time. We have set up some 

scenarios, where we calculate and show the effects of each tax environment for an investor. To keep an 

overview we have chosen to keep the variables within each scenario the same, highlighting the difference in 

the returns from the investments. In the analysis we will focus on the significance, if any, of the investment 

period, the difference in tax rates, the rates of return, and the amount invested. 

The first part of the analysis, we will look at private investment in listed shares using funds where the tax has 

been paid before investing. In the second part of the thesis we will look at investment using company funds 

or within a pension scheme, and therefore have to be taxed before an investment can be made in the other 

tax-environment. The last part of the analysis will focus on investment in listed bonds with funds, which 

have also been taxed before investment. 
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Based on the aforementioned investigations we have learnt that it is tricky to be conclusive about, which tax 

environment the investor should place his investment, in order to obtain the highest return. This is because 

the outcome of the return is dependent on variables such as tax rates, the investment period, the return rate 

and other non-tax factors.  

A general recommendation though, points towards that a pension scheme paid out at 5 years prior to the 

statuary retirement age, is a lucrative investment platform. This is relevant for investment in both shares and 

bonds, when the investment is made with taxed funds. Another visible trend is that the return of private 

investment and investment through a pension scheme paid out before 5 years prior to the statuary retirement 

age, is generally at the same level. Although the return here is comparable, we would recommend private 

investment, as this is more attractive for the investor in the long term. Based on the calculations in this thesis 

we would discourage the investor to invest through a corporation. 

If there are funds available in a company as a result of profit, we do not recommend keeping the funds in the 

company. Another recommendation would be to withdraw funds from the pension scheme, as soon as the 

investor has reached the age, 5 years prior to the statuary retirement age. At the same time, if this investor 

wishes to withdraw the pension before this age, we would recommend the investor to keep the funds in the 

pension scheme until he needs the investment for consumption. 
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2. Indledning	  

De private husholdninger har en øget interesse i at spare op1, hvorfor det kunne være interessant at se på 

nogle forskellige måder at spare op på. Den øgede interesse skyldes både faldende forbrugertillid2 samt 

danskernes ønske om højere pensionsordninger, som følge af stigende levealder og en mere aktiv alderdom.3 

Specielt sidstnævnte vurderer vi fortsat vil have en stor betydning i de kommende år, hvorimod forbruger-

tilliden er af mere svingende karakter. 

Det er altså ikke nok at tage en beslutning om at spare op, investor skal også beslutte på hvilke måder denne 

ønsker. Valget afhænger af, om opsparingen er på kort- eller langt sigt, samt hvilken risiko- og afkastprofil 

investoren ønsker at opnå.4 Herudover skal investoren vurdere om han selv ønsker at foretage 

investeringerne, eller om det skal overlades, helt eller delvist, til en professionel rådgiver. Såfremt investoren 

selv ønsker at foretage investeringerne, skal han lære at læse den information der kommer fra afsenderen af 

produktet, samt forholde sig hvorvidt markedet vurderer at det enkelte produkt er over- eller undervurderet. 

Derudover bliver investorerne også nødt til at forholde sig til dennes juridiske og skattemæssige rettigheder 

og forpligtelser. 

Den skattemæssige påvirkning er særdeles interessant, da denne har stor betydning for det endelige resultat 

af investeringen, hvorfor det er væsentligt at have dette med i betragtningen. 

Hvis en person for eksempel ønsker at spare op til sin pension, kan han vælge at sætte pengene ind på en 

pensionsopsparing og få fradrag for indbetalingen i indbetalingsåret, mens beløbet skal beskattes på udbeta-

lingstidspunktet, som typisk vil være efter pensionsalderen er indtruffet. Alternativt kan han også vælge at 

investere sine penge direkte i aktier eller obligationer med midler fra sin private økonomi, som allerede er 

beskattede midler. I begge tilfælde har han mulighed for at investere i de samme aktier og obligationer med 

den helt samme risikoprofil, men afkastet kan variere som følge af de forskellige skattemiljøer. Derfor kan 

han have en interesse i at finde ud af, hvor man bliver mest lempeligt beskattet og derved får størst muligt 

afkast af investeringen.  

                                                        
1 http://www.nykredit.dk/omnykredit/info/presse-ir-analyser/analyser-2013/kaempe-stigning-i-danskernes-
opsparing.xml  
2 http://www.nykredit.dk/omnykredit/info/presse-ir-analyser/analyser-2013/kaempe-stigning-i-danskernes-
opsparing.xml  
3 http://www.nykredit.dk/omnykredit/info/presse-ir-analyser/analyser-2013/stigende-levetid-noedvendigt-at-spare-
op.xml  
4 http://www.nykredit.dk/privat/info/investering/raadgivning-overvejelser.xml  
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2.1. Problemformulering	  

Ved investering i værdipapirer er der en række faktorer en investor bør være opmærksom på. Derudover 

medfører valg af skattemiljø en forskel i beskatning af afkastet ved investering alt afhængig af værdipapir-

ernes karakteristika. 

Med afsæt i en teoretisk gennemgang af den danske skattelovgivning, ønsker vi, i denne afhandling, at 

analysere de skattemæssige konsekvenser ved investering i forskellige skattemiljøer.  

Analysen vil tage udgangspunkt i følgende problemformulering: 

 I hvilket skattemiljø opnår investor den mest lempelige beskatning af afkastet ved investering i 

børsnoterede aktier og obligationer? 

For at kunne besvare ovenstående, vil vi yderligere se på følgende: 

o Hvilke skattemæssige regler finder anvendelse ved investering i børsnoterede aktier og 

obligationer i skattemiljøerne for personer, selskaber og pensionsopsparing? 

o Hvis investor ønsker at investere i børsnoterede aktier og obligationer for beskattede midler, 

hvilken beskatning af afkastet i henholdsvis personligt regi, selskabsform og pensionsopsparing, 

er så mest fordelagtig? 

o Hvilke skattemæssige fordele kan investor drage ved investering i børsnoterede aktier for 

ubeskattede midler placeret i henholdsvis selskabsform eller pensionsopsparing? 

o Hvilken betydning har tidshorisonten for investors valg af investeringsplatform? 

o Hvilken betydning har afkastets størrelse på investors valg af investeringsplatform? 

o Hvilken betydning har indskuddets størrelse på investors valg af investeringsplatform? 

	  

2.2. Afgrænsning	  

Vi vil i denne afhandling fokusere på den skattemæssige konsekvens af investering i porteføljeaktier gennem 

selskabsform, personligt regi eller pensionsopsparing. Vi tager udgangspunkt i den private investor, som har 

nogle midler til rådighed, som skal investeres og opspares til senere brug, hvorfor vi antager at investoren 

ikke er næringsdrivende ved handel med aktier.  
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Afhandlingen kommer ikke med en samlet oversigt over investeringsmuligheder, men giver i stedet en 

forståelse for de skattemæssige konsekvenser af investeringer i børsnoterede aktier og obligationer i de tre 

listede skattemiljø.  

Vi ønsker, at afgrænse os til de danske skatteregler, hvorfor vi tager udgangspunkt i, at investor er 

fuldskattepligtig til Danmark. Dertil ser vi kun på aktier og obligationer som er udstedt af danske indre-

gistreret selskaber og som handles på den danske fondsbørs. 

Vi vil kun behandle de skattemæssige forhold ved investering i børsnoterede aktier og obligationer. 

Den redaktionelle deadline er 31. oktober 2013, hvorfor senere lovændringer ikke bliver inddraget i 

afhandlingen. 

Ved analyse af pensionsopsparing vil der blive fokuseret på de private ordninger, da disse giver et godt 

grundlag for planlægning og skatteoptimering for investor. 

Vi anvender satser gældende for indkomståret 2013. I beregninger tages ikke hensyn til eventuelle fremtidige 

ændringer i skattesatserne. Med denne afgrænsning, opnås et ens sammenligningsgrundlag for beregning 

uanset tidshorisont.  

2.2.1. Definitioner	  

Der bruges en række begreber som er underforstået for denne type afhandling. Yderligere benyttes 

nedenstående begreber, som bliver beskrevet for at undgå mistolkning. 

Med skattemiljø menes et lukket miljø, hvor et specifikt skatteregelsæt er gældende. Når investeringen er 

foretaget i det enkelte miljø, kan investeringen som hovedregel ikke forlade det enkelte skattemiljø, uden 

dette får en skattemæssig konsekvens. I afhandlingen arbejdes der med tre skattemiljøer: investering via 

selskabsform, investering i personligt regi samt investering via pensionsopsparing. 

Begrebet investeringsplatform sidestilles med skattemiljø. 

Ved referencer til porteføljeaktier tages der udgangspunkt i ABLs definition af porteføljeaktier, som værende 

aktier, hvor investor ejer mindre end 10 %.  



6 

Der skelnes om aktierne er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Ved aktier optaget på et 

reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, anvendes begrebet noterede eller børsnoterede aktier. 

Ved referencer til obligationer, menes børsnotede obligationer, hvor udsteder er et realkreditinstitut i 

Danmark, den danske stat eller en dansk virksomhed. 

Ved rettidig udbetaling af pensionsopsparingen, forstås tidspunktet 5 år før folkepensionsalderen, som dette 

er defineret som pensionsudbetalingsalderen i PBL § 1a, stk. 1. 

I afhandlingen anvender vi den skattemæssige definition af juridisk person, hvor det afgørende er, om der er 

tale om et selvstændigt skattesubjekt. Der anvendes begrebet selskaber om juridiske personer. 

Ved fysiske personer forstås skattemæssige selvstændige individer, der er skattepligtige efter bestemmelser-

ne i KSL §§ 1-5. I afhandlingen vil begrebet person anvendes om fysiske personer. 

2.3. Struktur	  og	  metodevalg	  

Afhandlingen tager udgangspunkt i den samfundsvidenskabelige metode, som er en samlet betegnelse, vi 

benytter, når vi søger at producere viden om ”samfundet, dets institutioner, organisationer, virksomheder, 

grupper og individer.”5 Den anvendte metode har stor betydning for dataindsamlingen. 

Formålet med opgaven er at analysere den skattemæssige behandling af porteføljeaktier og obligationer i 

forskellige skattemiljøer, og derved lave en vejledning for den private investor om hvilket skattemiljø, som 

er mest lempelig beskattet. For at kunne beskrive teorien på området, vil vi anvende kvantitative metoder, 

hvor vi tager udgangspunkt i lovgivningen, og laver en fortolkning af denne. Ved fortolkning af 

lovgivningen anvender vi empiriske data, som er viden der er baseret på erfaring.6 Empiriske data bygger 

blandt andet på virkelighedsforståelse, viden og menneskesyn. Derfor handler forskningsmetoder nogle 

gange om tal, men altid om tolkning og tvivl.7 For at skabe det bedste overblik er den beskrivende del opdelt 

i tre dele, hvor de tre skattemiljøer bliver gennemgået hver for sig. Dog vil der være begreber i lovgivningen 

som går igen, men disse vil kun blive beskrevet første gang.  

                                                        
5 Andersen, Ib; Den skinbarlige virkelighed, side 15, 3. afsnit 
6 Backer-Christensen, Christian: Politikkens Nudansk Ordbog, 19, udgave, 2005, side 275 vedrørende empiri 
7 Nyeng, Frode og Wennes, Grete: Tall, tolkning og tvivl, 2006, side 8. 
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Da vi har brug for kvalitative data til vores analyse har vi stillet nogle forskellige beregningseksempler op. 

Vi vurderer, at dette vil være den bedste måde at analysere forskelle i de forskellige skattemiljøer. Ved 

beregningseksemplerne har vi opstillet en række forskellige scenarier, hvor fokus er den forskellige 

skattemæssige konsekvens i de tre skattemiljøer. 

Vi tydeliggører påvirkningerne af de forskellige skattemæssige konsekvenser ved at simplificerede 

beregningerne. Dette gør det muligt at lave en samlet analyse af konsekvenserne i skattemiljøerne samt at 

komme med en anbefaling til investor. 

For at kombinere den beskrivende del, analyserende del og konkluderende del, har vi valgt at opdele 

afhandlingen i fem dele. Dette er gjort for at skabe overblik over afhandlingens struktur og for at fremhæve 

den røde tråd afhandlingen følger. Vi har illustreret strukturen på følgende måde: 
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Figur 1 – Egen udarbejdelse 
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som vil blive belyst gennem afhandlingen. Den indledende del indeholder desuden en beskrivelse af 

afgræsning, definitioner, struktur og metodevalg, målgruppe, datagrundlag og – indsamling samt kildekritik. 

Den beskrivende del 

Den beskrivende del inddrages som en vigtig, grundlæggende del af opgaven, idet denne del er udgangs-

punktet for den indsigt og forståelse, som ligger til grund for den analyserende del. Desuden afdækkes de 

centrale elementer i forbindelse med handel og besiddelse af porteføljeaktier og obligationer, hvilket i høj 

grad vil blive inddraget i den skattemæssige konsekvens heraf.  

Med udgangspunkt i lovgivningen, beskrives de begreber og definitioner som anvendes i skatteretten, og 

som har stor betydning for hvornår en fysisk eller juridisk person skal betale skat. Der vil naturligvis også 

blive fokuseret på beregningsmetoderne samt satserne som anvendes i 2013, hvorved det kan udledes hvor 

meget en juridisk eller fysisk person skal betale i skat. 

Beskrivende vil undlade elementer, som ikke har betydning for problemformuleringen og senarier, som er 

opstillet i den analyserende del. Dette skal sammenholdes med den omfattende skattelovgivning, hvor vigtige 

detaljer kan drukne i mængden, hvilket vi ikke ønsker skal ske.   

Den analyserende del 

Den beskrivende del kommer til at danne grundlag for opstilling af forudsætninger som danner forskellige 

scenarier, der kan bruges til sammenligning af de forskellige skattemiljøer. Denne sammenligning skal vise 

investor hvordan den økonomiske påvirkning af skattelovgivningen er. Denne økonomiske påvirkning skal 

sammenholdes med andre værdier blandt andet hvor længe midlerne er bundet samt, hvilke andre juridiske 

krav investering medfører for den ultimative ejer af investeringen. I analysen vil vi inddrage betydningen af 

de forskellige forudsætninger, således at investor har mulighed for at drage konklusioner ud fra vores analyse 

uden at tage udgangspunkt i de samme forudsætninger. 

Som beskrevet ovenfor, vil det være beregningsmetoderne samt satserne gældende for 2013 som anvendes, 

da afhandlingen er bygget op omkring investor, som foretager investeringer i dag. 

Den analyserende del er delt op i følgende tre hovedområder: 

• Investering af beskattede midler ved investering i porteføljeaktier 

• Investering af ubeskattede midler ved investering i porteføljeaktier 

• Investering af beskattede midler ved investering i obligationer 
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Den afsluttende del 

I den afsluttende del vil vi fremlægge vores endelig konklusion. Denne vil indeholde nogle retningslinjer for 

investor, som vil være relevant for denne i forbindelse med investering i aktier og obligationer.  

2.3.1. Målgruppe	  

Denne afhandling henvender sig primært til investor, som ønsker at tilegne sig viden om den skattemæssige 

konsekvens af investeringer i aktier og obligationer. Afhandlingen kan desuden anvendes af personer, som 

har en opsparing, men hvor investor er usikker på hvilken platform han skal vælge. Afhandlingen er relevant 

både for personer der enten har ubeskattede eller beskattede midler til rådighed. 

Sekundært henvender afhandlingen sig til medstuderende på cand.merc.aud. studiet og andre tilsvarende 

uddannelser, hvor den skattemæssige konsekvens af handel med aktier og obligationer har interesse. Det 

vurderes, at en grundlæggende forståelse for skatteretten er nødvendigt, da den overordnede systematik bag 

skatteretten ikke vil blive gennemgået i detaljer. 

2.3.2. Datagrundlag	  og	  –indsamling	  

I den indledende fase vil vi primært fokusere på kvalitative metoder, som kan defineres som alt der ikke er 

en kvantitativ dataindsamlingsmetode. Kvalitative dataindsamlingsmetoder kan beskrives som ”bløde” data, 

og omfatter blandt andet ekstern litteratur såsom artikler og lærebøger.8 

For at underbygge vores påstande i den indledende og beskrivende fase, vil vi dog fortsat bruge kvalitative 

data, såsom lovtekster samt bekendtgørelser og domme. Da problemformuleringen ligger op til at undersøge 

forhold indenfor eksisterende lovgivning, vil dataindsamlingen kun være af sekundær karakter. Dog vil vi 

lave opstilling af vores egne senarier og beregne den skattemæssige påvirkning af disse, hvorfor disse er de 

primære data vi tolker og analyserer. 

2.3.3. Kildekritik	  

Som primært kildemateriale til afhandlingen, har vi taget udgangspunkt i lovgivningen indenfor skatteretten, 

hvor vi anvender alle retskildeniveauer. På trods af at lovgivningen er meget detaljeret er det stadig 

nødvendigt med fortolkning. Hvor der er været tvivlspørgsmål har vi fortolket i overensstemmelse med 

                                                        
8 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, 3 udgave, side 25-26 
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lovens mening og hensigt. I tolkning af loven har vi også gjort brug af holdninger fra andre fagfolk på 

området, som har udtalt sig om den specifikke problemstilling.  

I forhold til de eksterne kilder er vi opmærksomme på, at kilderne kan være farvede af forfatternes subjektive 

mening. Her har vi forholdt os særdeles kritisk til kilderne og hvor det har været muligt, forsøgt at bekræfte 

data i anden litteratur. I de tilfælde hvor vi søger en holdning, har vi gjort brug af forskellige forfattere fra 

forskellige institutter mv. 

2.3.4. Anvendte	  forkortelser	  

ABL = Aktieavancebeskatningsloven 

DBSL = Dødsboskatteloven 

FBL = Fondsbeskatningsloven 

LL = Ligningsloven 

KGL = Kursgevinstloven 

KSL = Kildeskatteloven 

PSL = Personskatteloven 

SEL = Selskabsskatteloven 

SL = Statsskatteloven 
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3. Skatterettens	  opbygning	  

For at kunne få en forståelse for juridiske og fysiske personers beskatning af avance og tab ved salg af aktier 

og/eller obligationer samt afkast heraf, er det vigtigt at have en grundlæggende forståelse for skatterettens 

opbygning, herunder de grundlæggende begreber samt opgørelsesmetoder som anvendes. Vi vil i det 

følgende demonstrere en overordnet forståelse for lovgrundlaget uden at komme ind på den specifikke 

beregning af juridiske og fysiske beskatning vedrørende aktier og obligationer, da dette vil blive gennemgået 

i senere afsnit. 

Grundtanken ved det nuværende skattesystem er skatteevneteorien, som bygger på at opkrævning af skat-

terne fordeles mellem borgerne i forhold til deres evne til at betale skat.9 Princippet retter sig mod løbende 

økonomiske fordele, som er egnet til forbrug, uden at den økonomiske evne forringes. Dette kan dog ikke 

umiddelbart forenes med tanken om beskatning af juridiske personer, idet dennes indkomst ikke anvendes til 

forbrug. Til trods for dette, beskattes juridiske personer som udgangspunkt efter samme regelsæt som fysiske 

personer, jf. SEL § 8, stk. 1.10  

Med udgangspunkt i ovenstående skatteevneprincip er dansk skatteret bygget op omkring SL §§ 4-6. Her 

findes det grundlæggende nettoindkomstbegreb, som har været gældende siden 1922, hvor den nuværende 

SL blev vedtaget, som består af indkomstbegrebet i SL §§ 4-5 og driftsomkostningsbegrebet i SL § 6. 

Nettoindkomstbegrebet indebærer, at alle fradragsberettigede udgifter modregnes i alle skattepligtige 

indtægter før der beregnes indkomstskat. Begrebet er dog siden indførelsen af SL blevet indskærpet en del. 

Indskærpelsen er sket på forskellig måde ved henholdsvis juridiske og fysiske personer. Ved beskatning af 

juridiske personer, er der indført forskellige begrænsninger ved, at enkelte indkomstformer kun kan 

modregnes i underskud af tilsvarende indkomsttype, hvilket blandt andet er gældende for aktieindkomst (her 

skelnes også mellem aktier optaget til handel på et reguleret marked eller ej), indkomst ved salg af 

ejendomme m.fl. Tilsvarende begrænsning er lavet for fysiske personer. Yderligere er fysiske personer også 

underlagt kildeindkomstprincippet, hvilket blandt andet er gældende for aktieindkomst, CFC-indkomst mv. 

Disse indkomsttype indgår ikke i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og bliver derved beskattet efter 

andre regler og satser end den skattepligtige indkomst. 

                                                        
9 Michelsen, Aage m.fl.; Lærebog om indkomstskat, 14 udgave, side 58-59 
10 Pedersen, Jan m.fl.; Skatteretten 2, 6. udgave, side 317 
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Et andet centralt princip i skatteretten er globalindkomstprincippet, som fremkommer af SL § 4, hvor der står 

”…den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke” Som loven 

beskriver, så indebærer princippet, at enhver person er skattepligtig af alle sine indtægter, uafhængig af hvor 

disse kommer fra. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, at en person beskattes både i den fremmede stat 

hvoraf indkomsten fremkommer samt i Danmark, da dette medføre dobbeltbeskatning. Hertil er der både 

bestemmelser i den nationale lovgivning, for eksempel LL § 33 samt der findes 

dobbeltbeskatningsoverenskomster til at imødekomme denne situation.  

Globalindkomstprincippet er dog kun gældende for fysiske personer, da territorialindkomstprincippet er 

gældende for juridiske personer, jf. SEL § 8, stk. 1 som henviser til SEL § 8, stk. 2. Derved skal juridiske 

personer ikke beskattes af indtægter der kommer fra udenlandske datterselskaber, fast ejendom samt filialer i 

udlandet.  

Den skattepligtige indkomst skal dog opgøres under hensyntagen til bestemmelserne i SL § 5, hvor formue-

forøgelse som udgangspunkt er skattefrit. Bestemmelsen er en negativ afgrænsning, hvor engangsindtægter, 

herunder kapitalgevinster ved salg af formuegoder, som hovedregel er indkomstopgørelsen uvedkommende. 

Dog med undtagelse af SL § 5, stk. 1, litra a der finder anvendelse når kapitalgevinst eller -tab, der er opstået 

som en del af den skattepligtiges næringsvej eller i spekulationsøjemed. Ved salg af aktier som led i næring, 

findes hjemmel for beskatning heraf i ABL § 17. Undtagelsen i SL § 5, stk. 1, litra a omkring skattefrihed, 

gældende ikke for aktier mv., da disse i deres natur erhverves i spekulationsøjemed. Således beskattes køb og 

salg af aktier udenfor næringsprincippet efter bestemmelser i ABL. Tilsvarende regelsæt handel med 

obligationer finder anvendelse i KGL. 

SL § 6, omfatter fradragsberettigede omkostninger, her er primært tale om udgifter til at erhverve, sikre eller 

vedligeholdelse indkomsten, hvorved nettoindkomstprincippet fremkommer. Denne del af SL § 6 henvender 

sig hovedsageligt til erhvervsdrivende, da private ikke har fradrag for forbrugsudgifter eller udgifter til 

etablering eller anlæg. Dog kan private få fradrag for deres renteudgifter jf. SL § 6, litra e. 

Dog er der en masse underlæggende love til enten at præcisere eller kommer med undtagelser til hoved-

reglen. Vi vil i det følgende gennemgå nogle af disse underliggende love, da de også har betydning for 

teorien i vores afhandling.  
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4. Den	  skattemæssige	  behandling	  af	  aktier	  

Aktieavance og -tab blev oprindeligt beskattet efter bestemmelserne i SL §§ 4 og 5. ABL blev indført i 1981, 

hvor der blandt andet blev indført definitionen på hoved- og minoritetsaktionærer og differentiering i 

beskatning heraf. ABL har gennemgået større ændringer siden indførelsen af loven, hvor især de sidste 

ændringer er foretaget i forsøget på at forenkle bestemmelserne i loven og skabe en mere ensartet og bedre 

sammenhængende beskatning af avance på værdipapirer, samt opnå skatteneutralitet mellem modtagelse af 

udbytte og avance på værdipapirer. Derved er det uden betydning om et selskab løbende udbetaler udbytte 

eller overfører hele overskuddet til reserverne, hvorved selskabet vil blive mere værd ved salg. Forsøget på at 

forenkle lovgivningen har dog medført en række overgangsregler, der fortsat gør ABL indviklet og til tider 

kompliceret. Vi vil ikke komme nærmere ind overgangsreglerne, da vi i opgaven tager udgangspunkt i 

investeringer foretaget i dag og den fremadrettede udvikling. 

4.1. Værdipapirer	  omfattet	  af	  lovgivningen	  

Beskatning af gevinst og tab på værdipapirer efter ABL omfatter udover aktier, ligeledes anparter i anparts-

selskab, omsættelige investeringsbeviser og lignende værdipapirer, jf. ABL § 1, stk. 1 og 2. Tilsvarende side-

stilles tegningsretter til aktier herom, og behandles ligeledes efter bestemmelserne i ABL § 1. Som beskrevet 

under indledningen, vil vi i det følgende anvender begrebet aktier, om både aktier og anparter. Konvertible 

obligationer bliver ligeledes behandlet efter bestemmelserne i ABL § 1, stk.3. 

I forbindelse med indførelsens af forårspakke 2.0, er sondring mellem børsnoterede og ikke-noterede aktier 

ophævet. Der sondres i stedet for mellem aktier optaget til handel på et regulært marked eller ej. Ved handel 

på et regulært marked, forstås en handelsplatform, hvor der løbende handels med værdipapirer, og hvor 

handelsværdi er reguleret via markedskræfter om udbyd og efterspørgsel. Ændringen i sondringen blev 

indførte for at harmonisere de danske skattebestemmelser, med definitionen i EU’s MiFID-direktiv. Aktier 

optaget til handel på et regulært marked er et bredere begreb, end børsnoterede aktier.11 Vi vil i det følgende 

også anvende begrebet børsnoteret aktier om aktier optaget til handel på reguleret marked. 

4.2. Kredsen	  af	  skattepligtige	  

Den subjektive skattepligt bestemmer hvilke skattesubjekter der er underlagt skattekravet. Denne skattepligt 

reguleres ud fra både internationale og nationale lovgivning, som kommer med en udtømmende liste over 

hvilke personer der er fuld eller begrænset skattepligtige til Danmark. Den fysiske person vil som hovedregel 

være subjektiv skattepligtig til den stat denne har en tilknytning. Dette tilknytningskriterium opgøres i 

                                                        
11 Forarbejde LFF 2009-04-22 nr. 201, til lov 2009-06-12 nr. 462 (Forårspakke 2.0). 
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overvejende grad ud fra ophold i den pågældende stat, men også statsborgerskab og familiære tilknytning 

som grundlag.12 Ifølge dansk skattelovgivning vil en person der har bopæl eller gør ophold i Danmark være 

subjektiv skattepligtig til Danmark af alt indkomst, jf. KSL § 1. Såfremt en fysiske person er skattepligtige 

efter bestemmelserne i KSL, eller dødsboer omfattet af DBSL, er personen også omfattet af bestemmelserne 

i ABL, ved opgørelse af gevinst og tab ved afståelse af aktier, jf. ABL § 7. 

Begrænsede skattepligtige personer er som udgangspunkt ikke omfattet af bestemmelserne i ABL. Dog kan 

begrænsede skattepligtige personer ligeledes bliver skattepligtige af avance ved salg af aktier, efter 

bestemmelserne i KSL § 2, stk. 1 nr. 4, såfremt aktieavancen er fremkommet fra fast driftssted i landet.  

For at skabe neutralitet i skattelovgivningen, da det bør være skattemæssigt uden betydning hvorledes den 

skattepligtige har organiseret sig, er juridiske personer, som er skattepligtige efter SEL §§ 1-3A eller FBL § 

1, skattepligtige efter de almindelige regler, jf. SEL § 8, stk. 1 § FBL § 3. Derved anvendes de almindelig 

regler om driftsomkostninger, renter, afskrivning m.fl. også for selskaber. Yderligere er juridiske personer 

også underlagt ABL og KGL13. Dog modificeres denne neutralitetstankegang af en række særbestemmelser 

for henholdsvis fysiske og juridiske personer.  

4.3. Afgræsning	  mellem	  udbytter	  og	  aktieavancer	  og	  –tab	  

Gevinst og tab ved afståelse af aktier beskattes efter reglerne i ABL, mens udbytte er skattepligtige efter LL 

§§ 16A og 16B. Det er selvsagt kun juridiske personer som kan foretage udlodninger, hvorfor det kun er 

gældende for denne gruppe. 

Udbytte er et udtryk for et løbende afkast på de erhvervede aktier. Et selskabs udbyttepolitik har således stor 

indflydelse på værdien af de pågældende aktier, da udbytteudlodning reelt er en reduktion af aktiens værdi, 

da selskabets frie reserver herigennem fjernes fra selskabet, og formindsker selskabets værdi, dog beskattes 

udbytte ikke efter de samme regler som aktieavance og –tab. Man har dog forsøgt at skabe neutralitet mellem 

beskatningen af afkast ved salg af aktier samt udbytte, ved at beskatningen heraf har samme skattemæssig 

konsekvens. For eksempel beskattes både udbytte, jf. LL §§ 16A-16B samt aktieavance efter ABL som 

aktieindkomst hos personer, hvor konsekvenserne heraf vil blive gennemgået i senere afsnit.14 

                                                        
12 Michelsen, Aage m.fl.; Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, side 721 
13 Jf. ABL § 6 og KGL § 2 
14 Pedersen, Jan m.fl.; Skatteretten 1, 6. udgave, side 554  
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Dog må det antages at investor har en interesse i at foretrække at få en indtægt beskattes som aktieavance 

frem for udbytte. Dette skyldes, ved beskatning af aktieavance kan investor opnå fradrag for evt. anskaf-

felsessum, omkostninger mv., hvorimod ved beskatning af udbytte beskattes hele udbetalingen. 

Udbyttebegrebet omfatter både reelt udbetaling af udbytte samt overførsel af aktier eller andre formuegoder 

til aktionærer. Altså strækker udbyttebegrebet sig til at være alle økonomiske fordele som tilfalder selskabets 

aktionærer i deres egenskab af at være aktionær.15 Denne vidt strækkende definition af udbyttebegrebet er 

fremkommet for at undgå at selskabets aktionærer har mulighed for at udnytte deres position som aktionær, 

og få overdraget nogle økonomiske fordele som reelt bør tilfalde selskabet. 

Der er nogle undtagelser i forbindelse med likvidation eller omstrukturering, hvor afviklingssummen anses 

som udlodning. I forbindelse med likvidation af et selskab, kan likvidationssummen kun anses som aktie-

avance ved udbetaling i afviklingsåret. Hvis dele af likvidationssummen afregnes før afviklingsåret anses 

dette som udbytte, hvorfor der ikke er fradrag for anskaffelsessummen, jf. ABL § 2, stk. 1. Begrundelsen for 

dette er, at selskabet alternativt kan konvertere udbytte som salgssum i mange år.  

Hvis aktionæren sælger sine aktionær til det udstedende selskab, skal hele afståelsessummen medregnes som 

udbytte, hvorfor aktionæren ikke får fradrag for en evt. anskaffelsessum, jf. LL § 16B, stk. 1 og ABL § 2. 

stk. 1, pkt. 2. Reglen er dog kun gældende for selskaber der ikke er optaget til handel på reguleret marked. 

Baggrunden for denne regel er at forhindre, at alle aktionærerne kunne sælge den samme andel af selskabet, 

hvorved deres indbyrdes indflydelse ikke ændres.16 Dog kan det nævnes at ovenstående regel om salg til 

selskab i likvidation trumfer denne regel om salg til udstedende selskab. 

4.4. Udbytte	  

Beskatning af udbytte sker hos den som ejer aktien, uanset om denne kun har ejet aktien en del af det 

regnskabsår som udbyttet vedrører, jf. LL § 16A, stk. 2, nr. 1. 

Når selskaber udlodder udbytte til fysiske personer skal dette medregnes til personens aktieindkomst, hvorfor 

der skal betales 27% i skat af de første kr. 48.300 (2013-niveau), mens der skal betales 42% af resterende. 

Selskabet skal som hovedregel indeholde udbytteskat, jf. KSL § 65, stk. 1. Udbytteskatten svarer til den lave 

skat der skal betales af aktieindkomst på 27%, jf. KSL § 67, stk. 1, 1. pkt. Såfremt udbyttemodtageren ikke 

får mere udbytte end grundbeløbet på kr. 48.300 (2013-niveau), bliver den indeholdte udbytteskat en endelig 

                                                        
15 Pedersen, Jan m.fl.; Skatteretten 2, 6. udgave, side 493 
16 Pedersen, Jan m.fl.; Skatteretten 1, 6. udgave, side 558 
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skat. At udbytteskat ikke medregnes i slutskatten, betyder at ikke kan få refunderet udbytteskatten, hvis 

udbyttemodtageren ikke har anden indkomst at modregne denne i, og vil derved være tabt. 

Når selskabet modtager udbytte skal dette medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, hvorfor 

der skal betales en skat på 25%. Hvis selskabet har en ejerandel på 10% eller derover, skal udlodning ikke 

medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. For at forhindre en dobbeltbeskatning i forbindelse 

med udlodning til egne aktier, er udbytte fra disse også skattefri, jf. SEL § 13, stk. 1, litra 3. Alt det 

udlodning som ikke er omfattet om reglerne om skattefrit udbytte jf. SEL § 13, stk. 1, falder tilbage på 

hovedreglen, hvorfor udbytte for porteføljeaktier også skal medregnes til den skattepligtige indkomst. 

Ved udlodning til selskaber, skal der også indeholdes en udbytteskat på 25%, jf. KSL §§ 65, stk. 7 og 9. Dog 

skal der ikke indeholdes udbytteskat hvis det udbyttet er skattefrit for det modtagende selskab, jf. KSL § 65. 

4.5. Opgørelse	  af	  gevinst	  og	  tab	  

4.5.1. Begreber	  i	  ABL	  

Nedenfor beskrives en række begreber som anvendes i ABL. Disse begreber er centrale for at kunne opgøre 

avance og tab ved salg af aktier. 

4.5.1.1. Anskaffelsestidspunkt	  

Anskaffelsestidspunktet for en aktie, anses for at være når der er indgået en bindende aftale herom. Aktier 

anskaffet efter forårspakken 2.0 er anskaffelsestidspunktet ikke længere så relevant, da porteføljeaktier efter 

de gældende regler er skattepligtige uanset ejertid. 

For børsnoterede aktier er handelsdatoen på børsnotaen lig med anskaffelsestidspunktet, og for unoterede 

aktier, anses datoen for indgåelse af aftale mellem køber og sælger, for at være anskaffelsestidspunktet.20 

Ved nytegning af aktier ved kapitalforhøjelse og stiftelse af et nyt selskab, anses henholdsvis datoen for 

beslutning om kapitaludvidelse på generalforsamlingen, og oprettelsesdatoen for selskabet, for at være 

anskaffelsestidspunktet.  

                                                        
20 Pedersen, Jan m.fl.; Skatteretten 1, 6. udgave, side 571 
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4.5.1.2. Afståelsestidspunkt	  

I lighed med fastsættelse af anskaffelsestidspunktet, fastsættes afståelsestidspunktet efter de almindelige 

periodiseringsprincipper. Afståelsestidspunktet for en aktie anses således, for at være når der er indgået en 

bindende aftale herom.21 

Ved afståelse af aktier efter bestemmelserne i ABL, forstås afståelse ved salg, bytte, bortfald og lignende 

former for afhændelse, jf. ABL § 30. Endvidere sidestilles afståelse ved overdragelse af aktier som gave, arv 

og arveforskud, jf. ABL § 31. Såfremt det udstedende selskab likvideres, både solvent og insolvent, betragtes 

aktierne som afstået. 

4.5.1.3. Anskaffelsessum	  

Anskaffelsessummen dækker over det beløb erhverver, har betalt for den pågældende aktie, samt de afholdte 

omkostninger i denne forbindelse, herunder honorarer til advokat eller anden rådgiver og købsprovision og 

lignende. 

Såfremt aktierne gives som gave, skal der beregnes en værdi for aktien på overdragelsestidspunktet, hvor 

værdien anses for anskaffelsessummen, mens der skal beregnes indkomstskat eller gaveafgift af 

gaveelementer efter de almindelige regler herom. 

Ved tegningsretter eller fondsaktier, der gives forholdsmæssigt til de respektive aktionærer, anses anskaf-

felsessummen for kr. 0.22 Giver den tildelte tegningsret derimod adgang til at tegne aktier i selskabet til 

favørkurs, vil anskaffelsessummen anses for at være den tegnede favørkurs inkl. evt. omkostninger forbundet 

hermed. 

4.5.1.4. Afståelsessum	  

Anskaffelsessummen dækker over det beløb, sælger har modtager ved salget af den pågældende aktie, med 

fradrag for de omkostninger sælger har afholdt i forbindelse med afhændelsen, såsom honorarer til advokat 

eller anden rådgiver samt salgsprovision og lignende.23 

                                                        
21 Pedersen, Jan m.fl.; Skatteretten 1, 6. udgave, side 572 
22 Skats juridiske vejledning 2013-1 C.B.2 
23 Skats juridiske vejledning 2013-1 C.B.2 
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4.5.2. 	  Opgørelsesmetoder	  

Der er i dansk skattelovgivning mulighed for, at anvende forskellige opgørelser metoder, der har indflydelse 

på den løbende beskatning og tabsfradragsmuligheder, jf. ABL § 23. 

4.5.2.1. Realisationsprincippet	  

Realisationsprincippet dækker over en metode, hvor opgørelsen af gevinst og tab, foretages ved afståelse af 

de pågældende aktier.  

Ved opgørelse af gevinst og tab efter realisationsprincippet, fratrækkes anskaffelsessummen fra afståelses-

summen, hvorved sælger er skattepligtig af gevinsten eller har fradrag for tabet i det pågældende indkomstår, 

hvori afståelsen er foretaget, jf. ABL § 23, stk. 1. Ved opgørelse efter realisationsprincippet, falder beskat-

ningen af værdistigning eller faldet, således først ved den endelige realisation af gevinsten eller tabet opnået i 

ejertiden.  

Realisationsprincippet anvendes som hovedregel for fysiske personer, jf. ABL § 23, stk. 1. For selskaber er 

det muligt, at anvende den opgørelsesmetode på unoterede aktier, dog skal dette vælges for alle unoterede 

aktier i selskabets portefølje, jf. ABL § 23, stk. 6. 

4.5.2.2. Lagerprincippet	  

Lagerprincippet dækker over en metode, hvor opgørelsen af gevinst og tab, foretages løbende for hvert 

indkomstår. Dette er en undtagelse til hovedreglen i SL § 5, litra a, hvor urealiserede værdistigninger/-

nedgange ikke indgår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Ved opgørelse af gevinst og tab efter lagerprincippet, fratrækkes aktiens værdi ved indkomståret begyndelse, 

fra aktiens værdi ved indkomstårets afslutning. Aktionæren beskattes således af den gevinst eller tab der er 

opstået i indkomståret ved brug af lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 2. For aktier erhvervet i det pågældende 

indkomstår, anvendes anskaffelsessummen i stedet for aktiens værdi ved indkomstårets begyndelse. 

Ligeledes anvendes afståelsessummen, ved afhændede aktier i indkomståret, til opgørelsen af gevinst og tab, 

i stedet for aktiens værdi ved udgangen af indkomståret. 

Lagerprincippet betyder at aktionæren, der ejer den pågældende aktie, der stiger i værdi, skal betale skatten 

før aktionæren får pengene i hånden. Hvorimod realisationsprincippet medfører at beskatning udskydes til 

afståelsestidspunktet. Omvendt kan lagerprincippet være en fordel for aktionæren, da denne får fradrag for 

tabet i det indkomstår hvor faldet reelt sker, frem for at vente til afståelsestidspunktet.  
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Juridiske personer skal som hovedregel anvende lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5, mens fysiske personer 

har mulighed for at tilvælge dette, jf. ABL § 23, stk. 2 

4.5.2.3. FIFO-princippet	  

Som tidligere nævn, kan anskaffelsestidspunktet for en aktie have betydning for beskatning af en eventuel 

avance, ved anvendelse af de overgangsregler der forefindes i ABL.  

Dette har medtaget, at der i ABL er indført ”First in – First out” princippet, jf. ABL § 5. FIFO-princippet 

indebærer, at ved erhvervelse af aktier i samme selskab med samme rettighed over flere perioder, fastholdes 

det, at de første aktier der er blevet erhvervet, ligeledes er de første der sælges. Denne bestemmelse finder 

dog primært anvendelse ved brug af overgangsreglerne i ABL kapital 9. 

FIFO-princippet anvendes kun i forhold til bestemmelse af aktiernes anskaffelsestidspunkt. 

4.5.2.4. Gennemsnitsmetode	  

Såfremt der foretages et delsalg, af en aktie i sælgers portefølje, anvendes gennemsnitsmetoden til beregning 

af anskaffelsessummen, jf. ABL § 26. Dette er relevant i de tilfælde, hvor en aktionær har anskaffet flere 

aktier i samme selskab på forskellige tidspunkter, og der foretages delsalg af den pågældende aktie, i 

aktionærens portefølje. Den gennemsnitlige anskaffelsessum beregnes på baggrund af summen, af i de 

enkelte anskaffelsessummer, fordelt ligeligt med den samlede nominelle værdi af den pågældende aktie. 

Herved fremkommer den gennemsnitlige anskaffelsessum, der er betalt for den pågældende aktie. 

Ved opgørelse af børsnotede aktiers anskaffelsessummen efter gennemsnitsmetoden, tages der hensyn til 

eventuelle aktieklasser eller andre rettigheder for den pågældende aktie.  

Ved delsalg udgør anskaffelsessummen, den del af den gennemsnitlige anskaffelsessum, der forholdsmæssigt 

kan henledes til de solgte aktier. Den resterende anskaffelsessum for de tilbageværende aktier i aktionærens 

portefølje, vil således udgøre den fremtidige anskaffelsessum ved senere afhændelses af den pågældende 

aktie. Såfremt der forekommer senere tilkøb af den pågældende aktie, opgørelses anskaffelsessum ved 

samme metode, på grundlag af den resterende gennemsnitlige anskaffelsessum og anskaffelsessummen for 

de ny tilkøbte aktier. 

Gennemsnitsmetoden avendes altså i forhold til anskaffelsessummen mens FIFO-princippet anvendes i for-

hold til anskaffelsestidspunktet.	  
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5. Den	  skattemæssige	  behandling	  af	  obligationer	  

Vi vil i det følgende beskæftige os med beskatning af obligationer. Obligationer er et simpelt gældsbrev, 

hvor debitor skylder penge til kreditor, hvorfor vi vil behandle reglerne for pengefordringer. 

Ved gennemgangen vil vi kun tage udgangspunkt i de skattemæssige konsekvenser for kreditor, da vi kun 

ønsker at lave en analyse af investors konsekvenser ved handel med obligationer.  

Oprindeligt blev kursavancer og kurstab på obligationer, pantebreve, gældsbreve og lignende fordringer be-

skattet efter SL § 5, litra a, hvor hovedreglen er, at der er tale om skattefrie formuebevægelser. 

I 1986 blev KGL introducerede, hvor man som hovedregel bevarede skattefriheden ved kursgevinster og –

tab. Denne er senere blevet ændret, således at hovedreglen er, at kursgevinster og –tab ved skal medregnes 

ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.  

5.1. Værdipapirer	  omfattet	  af	  lovgivningen	  

KGL omfatter som udgangspunkt alle pengefordringer uanset dennes art.24 Dette kan understøttes af lovens 

bemærkninger, der præcisere at lovens regler for kursgevinst og –tab på fordringer og gæld er udtømmende. 

Har kreditor derimod et krav imod debitor på en ydelse eller vare er kravet ikke omfattet af KGL. 

KGL finder altid anvendelse ved gevinster og tab, med mindre loven henviser til andre love. For eksempel 

fremgår det af KGL § 1, stk. 3 at kursreguleringer ved salg af fast ejendom som led i den skattepligtiges næ-

ringsvej ikke er omfattet af KGL. Dertil omfatter KGL heller ikke præmieobligationer og konvertible obliga-

tioner, jf. KGL § 1, stk. 4. Disse værdipapirtyper er derimod positivt omfattet af ABL, jf. ABL § 1, stk. 1 og 

2 

Da KGL kun omfatter pengefordringer og –gæld, kan det konkluderes at KGL ikke omfatter fordrings-

rettigheder eller andre aktiver. Det er uden betydning hvorledes fordringen opstår, hvilket kan læses ud fra 

LSR 1997.502 var der fradragsret på fordringer opstået i forbindelse med besvigelser. 

                                                        
24 Michelsen, Aage m.fl.; Lærebog om indkomst skat, 14. udgave, side 548 
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5.2. Kredsen	  af	  skattepligtige	  

Det fremgår af KGL § 2 at alle selskaber, fonde og foreninger som er skattepligtige efter SEL og FBL er 

omfattet af KGL. Ligeledes skal fysiske personer eller dødsboer, som er skattepligtige efter KSL § 1 eller 

DBSL, også anvende KGL ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. KGL § 12. 

Derved er det den samme kreds af skattepligtige som skal anvende KGL og ABL. Vi vil ikke gennemgå 

kredsen af skattepligtige igen, hvorfor der henvises til afsnit 4.2, vedrørende kredsen af skattepligtige for 

ABL.  

5.3. Afgrænsning	  mellem	  renter	  og	  kursgevinster	  og	  –tab	  

Når der er etableret et gældsforhold, vil kreditor sædvanligvis kræve et vederlag for at have stillet midlerne 

til rådighed for debitor. Dette vederlag kan for eksempel komme i form af renter eller kursgevinster. Det er 

afgørende hvorledes dette klassificeres, da beskatningen heraf tager udgangspunkt i to forskellige regelsæt. 

”I skattemæssig henseende er en rente: et vederlag for adgangen til at råde over fremmed kapital, der 

beregnes periodevis med en procentdel af den til enhver tid værende restgæld. Der er tale om en meget 

snæver rentedefinition, således at hvis beregningen af vederlaget ikke sker på den pågældende måde, er der 

ikke tale om en rente i skattemæssig forstand.”25  

En betaling fra debitor til kreditor skal betragtes som en rente i skatteretten, hvis den falder indenfor ovenstå-

ende definition. Alle andre betalinger mellem debitor og kreditor skal betragtes som kursreguleringer og 

beskattes efter KGL.  

For at vederlaget kan betragtes som en rente, skal der være tale om et egentlig gældsforhold, hvor debitor 

kun kan komme ud af den retslig forpligtelse ved at betale restgælden.26 

Det er afgørende hvorledes vederlaget beregnes, hvor en procentvis del af den nominelle restgæld anses som 

en rente. Hvis det ikke kan godtgøres hvorledes et tillæg til lånebeløbet er beregnet, må det anses som en 

ydelse der skal beskattes efter KGLs regler. For eksempel gebyr, omkostninger eller tilsvarende som gør sig 

til udtryk ved at långiver udbetaler et mindre låneprovenu til låntager, som låntager forpligter sig til at 

tilbagebetale. Det strækker sig så vidt, at en forlængelse af kredittiden mod en forhøjelse i låneprovenuet 

også kan beskattes efter KGL, da det ikke kan godtgøres hvorledes forhøjelsen i låneprovenuet er opgjort. 

                                                        
25 Michelsen, Aage m.fl., ”Lærebog om indkomst skat”, 14. udgave, side 532 
26 Pedersen, Jan m.fl., ”Skatteretten 1”, 6. udgave, side 383 
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Dette underbygges af LSR 1977.182, hvor en entreprenør gav afkald på nogle aconto-betalinger mod en 

forhøjelse af entreprisesummen på kr. 50.000. 

Det må antages at ordet ”rente” ikke har afgørende betydning, dog må det indgå som en del af en samlet 

bedømmelse. For eksempel kan nævnes U 1960.589, hvor det fremgik af et lånedokument at debitor 

forpligtede sig til at betale en finansieringsafgift, hvoraf det fremgik af kontrakten at ”…den i sagen 

omhandlede finansieringsudgift er ikke i kontrakten betegnet som rente …”. Kreditor havde oplyst debitor at 

finansieringsafgiften var beregnet som en procentdel af låneprovenuet med tillæg af et fastbeløb, hvilket dog 

ikke fremgik af kontrakten. Derved var der ikke grundlag for at betragte finansieringsafgiften som en rente.  

Det fremgår ikke af ovenstående definition at det er afgørende hvorledes betalingen af renten finder sted. Om 

renten betales sammen med løbende afdrag, faste gebyr mv. eller om renten tillægges restgælden og betales 

ved indfrielse af hele gælden. Det er derimod afgørende at renten beregnes periodisk. 

Rentebegrebet udvides ved bestemmelserne i LL § 8, stk. 3, hvor en procentvis del af enten oprindelig 

lånebeløb eller lånemaksimum også sidestilles med renter i skattemæssig forstand. Herunder gælder diverse 

vederlag om debitor betaler til kreditor i forbindelse med sikring af kreditors tilgodehavende, jf. LL § 8, stk. 

3, litra a-b. Dertil kan stiftelsesprovision, engangsbetalinger i lånets løbetid eller engangsbetaling i 

forbindelse kreditors sikring af sit tilgodehavende også sidestilles med renter, såfremt lånets løbetid er 

mindre end 2 år, jf. LL § 8, stk. 3, litra c.  

5.4. Renter	  

Såfremt vederlaget fra debitor til kreditor er omfattet af ovenstående definition af hvad der er renter eller 

sidestilles med renter i skatteretten, skal de beskattes efter SL § 4, litra e eller fradrages efter SL § 6, litra e.  

Fysiske personer skal som udgangspunkt indtægtsføre renterne i det indkomstår hvori disse er forfaldne eller 

kan tilskrives restgælden, jf. forfaldsprincippet, jf. LL §§ 5A og 5 stk. 5. Dette betyder at fysiske personer 

som ejer obligationer, hvor renterne forfalder til betaling primo januar, først skal medregne renteindtægterne 

i det indkomstår hvor investor modtager renterne, på trods af at renteperioden vedrører forrige indkomstår. 

Det er i dette tilfælde afgørende at forfaldstidspunktet sidestilles med det tidspunkt hvor kreditor kan forlang 

sit tilgodehavende betalt. 

Som udgangspunkt skal kreditor medregne renteindtægterne i det indkomstår hvori disse er forfaldne, uanset 

om disse er betalt. Dette modificeres dog i LL § 5A, hvor kreditor har mulighed for at nedskrive renteindtæg-
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ten til kr. 0, såfremt betalingen ikke er betalt senest ved fristen for indgivelsen af selvangivelsen. Altså skal 

en renteindtægt, som forfalder til betaling i 2013 stadig medregnes i indkomståret 2013, hvis betalingen 

senest finder sted 30. juni 2014 (hvis der er tale om fysiske personer som har udvidet selvangivelse). Det er 

afgørende, at betalingen ikke finder sted, som følge af debitors misligholdelse og ikke aftalemæssig 

henstand. Såfremt kreditor på et senere tidspunkt modtager renterne, skal disse indtægtsføres i det indkomst-

år hvori kreditor modtager disse. 

Såfremt den fysiske personer driver erhvervsmæssig virksomhed, har han dog mulighed for at anvende 

påløbsprincippet som gennemgået nedenfor, jf. LL § 5, stk. 5 

Juridiske personer skal som udgangspunkt anvende påløbsprincippet, jf. LL §§ 5 stk. 4-5. Dette betyder, at 

selskaber skal medregne renteindtægter i det indkomstår hvor disse vedrører uanset forfalds- og betalings-

tidspunktet.  

Ved overdragelse af fordringen, skal vederlaget for vedhængende renter medregnes ved den skattepligtige 

indkomst i det indkomstår hvori overdragelsen finder sted, jf. LL § 5C. Bestemmelsen kan dog ikke 

anvendes af erhvervsdrivende som anvender påløbsprincippet, jf. LL § 5, stk. 5. 

5.5. Kursgevinster	  og	  –tab	  ved	  handel	  med	  obligationer	  

5.5.1. Begreber	  i	  KGL	  

5.5.1.1. Stiftelsestidspunktet	  

Stiftelsestidspunktet er som hovedregel når der er indgået bindende aftale omkring fordringen. Ved handel 

med børsnoteret obligationer er det handelstidspunktet der er erhvervelsestidspunktet. Dog kan stiftelses-

tidspunktet være fremrykket ved at der foreligger en begæring fra låntager, hvorved stiftelsestidspunktet er 

ved begæringens godkendelse. 

5.5.1.2. Indfrielsestidspunktet	  

Indfrielsestidspunkter er når debitor betaler med frigørende virkning. Det kan dog også være når gælden 

nedbringes på anden måde ved for eksempel tvangsaktion, frivillig eller gældssanering, jf. KGL § 24. 
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5.5.1.3. Anskaffelsessummen	  

Kursgevinsten eller –tabet opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen, jf. 

KGL § 26, stk. 2, 1. pkt.  

Anskaffelsessummen opgøres som kursværdien på erhvervelsestidspunktet med mindre fordringshaveren kan 

godtgøre at denne har givet en højere pris for fordringen, jf. KGL § 26, stk. 2, 2. pkt. Dette kan være 

handelsomkostninger eller andre omkostninger i forbindelse med stiftelse eller køb af fordringen. Dertil har 

reglen også betydning hvis en kreditor har ydet et lån med fordelagtige vilkår, og der er beregnet en teoretisk 

kurs på under kurs 100. Hvis kreditor efterfølgende får indfriet hele lånet, vil denne kunne argumentere for at 

have betalt en højere pris en den beregnede kursværdi.27 Dog må der ikke foreligge et gaveelement. 

5.5.1.4. Afståelsessummen	  

Hvis der er tale om salg af fordringer, er salgssummen den værdi som kreditor har fået. Hvis fordringen 

derimod indfries anses indfrielsessummen for afståelsessummen. 

5.5.2. Opgørelsesmetoder	  

Opgørelsesmetoderne er tidligere gennemgået i forbindelse med opgørelsesmetoderne i ABL. Vi vil i det 

følgende beskrive hvilke opgørelsesmetoder som gør sig gældende i KGL, men der henvises til beskrivelse 

af opgørelsesmetoderne i afsnit 4.2.1. 

Som hovedregel skal kursgevinster og –tab medregnes i det indkomstår hvor denne realiseres, altså er 

hovedreglen anvendelse af realisationsprincippet, jf. KGL § 25, stk. 1. Dog skal selskaber som udgangspunkt 

anvende lagerprincippet, jf. KGL § 25, stk. 3.  

Ved opgørelsen af anskaffelsessummen på fordringer som er registreret i værdipapircentralen med samme 

fondskode, eller fordringer som er udstedt på samme vilkår af samme udsteder, skal fysiske personer 

anvende FIFO-princippet, jf. KGL § 26, stk. 5. Derved har den enkelte fordringen sin egen anskaffelsessum, 

og ved et evt. delsalg er anskaffelsessummen den/de først anskaffede fordringer. 

Ved handel med obligationer skal både selskaber og personer anvende gennemsnitsmetoden ved opgørelse af 

obligationernes anskaffelsessum, jf. KGL § 26, stk. 4. Dette gælder fordringer, som er registreret i værdi-

papircentralen med samme fondskode, eller fordringer som er udstedt på samme vilkår af samme udsteder.  

                                                        
27 Pedersen, Jan m.fl.; Skatteretten 1, 6. udgave, side 641 
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6. Beskatning	  af	  aktier	  og	  obligationer	  i	  selskabsform	  

I dette kapitel gennemgået investering i aktier og obligationer i selskabsform, hvorfor vi i det følgende vil 

behandle den skattemæssige behandling heraf. I forhold til problemformuleringen er følgende afsnit 

medvirkende til at give en grundlægende forståelse af beskatning for juridiske personer ved investering i 

aktier og obligationer. 

6.1. Gældende	  lovgivning	  

Juridisk person dækker over en selvstændig juridisk enhed, som i visse henseender kan påtage sig samme 

juridiske rettigheder og forpligtelser om et enkelt menneske (fysisk person).28 Når vi i skatteretten taler om 

juridiske personer, er det afgørende at der er tale om selvstændige skattesubjekter, i modsætning til 

skattesubjekter der er transparente, hvor den juridiske enhed beskattede hos ejerne af enheden. Der er blandt 

andet tale om interessentskaber og kommanditselskaber, som ikke skal opgøre en selvstændig skattepligtig 

indkomst og indsende en selvangivelse til de offentlige myndigheder. Når vi i det følgende referere til 

juridiske personer, mener vi personer som er selvstændige skattesubjekter, hvor der som hovedregel er 

begrænset hæftelse, som for eksempel selskaber, fonde og foreninger mv. Disse juridiske personer er 

udtømmende opremset i SEL § 1-3 og FBL § 1, Såfremt definitionen af den juridiske enhed falder ind under 

den opremsende liste, forligger der en skatteretsevne, og derved subjektiv skattepligt. Vi vil i det følgende 

hovedsageligt beskæftige os med aktie- og anpartsselskaber. 

6.1.1. Skattepligtige	  selskaber	  

Selskaber der er omfattet af bestemmelserne i SEL § 1 er fuldt skattepligtige i Danmark. SEL § 1 omfatter 

blandt andet aktie- og anpartsselskaber, hvilket vil være den primære selskabsform vi vil beskæftige os med i 

denne opgave. Udover aktie- og anpartsselskaber omfatter SEL § 1, andelskasser og foreninger der har til 

formål, at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige interessere. Offentlige eller delvist offentlige 

selskaber, såsom elforsyningsselskaber, vandforsyningsselskab, DSB og lignende selskaber, hvor deltagerne 

ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser.  

Såfremt et selskab med hjemsted uden for Danmark, driver erhvervsmæssigvirksomhed i Danmark gennem 

et fast driftssted i landet, er selskabets skattepligtige af den indkomst der hidrører den erhvervsmæssige 

virksomhed i Danmark, jf. SEL 2. 

                                                        
28 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Tingsret_og_ejendomsret/juridisk_person 
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Undtagen for skattepligt efter bestemmelser i SEL § 1, er en række offentlige og delvist offentlige virksom-

heder, herunder regionale og kommunale institutioner, lufthavne og religiøse institutioner der opfylder 

offentlige formål, jf. SEL § 3.  

Hvor den subjektive skattepligt, omfatter hvilke juridiske personer som er skattepligtige til Danmark, 

omhandler den objektive skattepligt opgørelsen af beregningsgrundlaget, altså efter hvilke metoder skatten 

skal opgøres samt hvor meget der skal betales i skat. 

Selskaber der er skattepligtige efter bestemmelserne i SEL §§ 1-3, skal opgøre den skattepligtige indkomst 

efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. SEL § 8. Derved er selskaber som udgangspunkt også 

omfattet af globalindkomstprincippet som opremset i SL § 4, som er gældende for fysiske personer. Dog 

fremgår det af SEL § 8, stk. 2 at selskaber ikke er skattepligtige af indtægter som kommer fra fast driftssted 

eller ejendom i udlandet, hvorved territorialindkomstprincippet fremkommer. Territorialindkomstprincippet 

er dog modificeret, da selskaber stadig er skattepligtig af indtægter der kommer fra udlandet såfremt disse 

ikke stammer fra fast driftssted eller fast ejendom i udlandet. 

Indtræden i den objektive skattepligt sker i det øjeblik den juridiske enhed begynder at drive erhvervsmæssig 

virksomhed og har et tilknytning til Danmark. I praksis indtræder skattepligten ved stiftelse af selskabet og 

registrering af dette hos Erhvervsstyrelsen, jf. SEL § 4, jf. SEL § 1, stk. 1 nr. 1. I praksis anses et selskab der 

er under stiftelse, allerede som et selvstændigt skattesubjekt, dog på betingelse af at selskabet bliver stiftet på 

det foreliggende stiftelsesgrundlag.30 

For selskaber omfattet af SEL § 2, vedrørende begrænset skattepligtig til Danmark, som har fast driftssted 

eller lignende, opgøres det skattepligtige indkomst, som den del af selskabets indkomst der direkte kan 

henføres selskabets aktivitet i Danmark, jf. SEL § 2, stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst 

efter bestemmelserne i SEL § 2, anses enheden for en særskilt og uafhængig virksomhed, under 

sammenlignelige vilkår som et selskab, der er skattepligtig efter bestemmelserne i SEL § 1.  

6.1.2. Selskabsindkomst	  

Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af selskabets aktivitet i det pågældende indkomstår. Som 

udgangspunkt følger det skattemæssige indkomstår kalenderåret, jf. SEL § 10, dette er dog ikke et krav og et 

selskab kan frit vælge et indkomstår der ikke følger kalenderåret, såkaldt forskudt indkomstår.  

                                                        
30Pedersen, Jan m.fl.; Skatteretten 1, 6. udgave, side 869 
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Et selskabs indkomståret løber over en 12 måneders periode. Ved stiftelse eller omlægning af indkomståret, 

kan dette dog være kortere eller længere end de 12 måneder, dog højst 18 måneder. Ved omlægning af ind-

komståret skal dette dog have en forretningsmæssig begrundelse, såsom hensyn til sæsonforhold, branche-

ændringer eller ændringer i koncernforhold, jf. SEL § 10. Ved indkomstår der ikke følger kalenderåret, 

skelnes mellem om indkomståret afsluttes før eller efter 1. april, for at afgøre hvilke skattemæssige ind-

komstår, selskabets indkomstår tilhører. Den skattepligtige indkomst opgørelses efter de gældende regler for 

det pågældende indkomstår, også selvom dele af indkomstgrundlaget er opstået under et skattemæssigt 

indkomstår, hvor andre regler eller satser var gældende. 

6.2. Den	  skattemæssige	  opgørelse	  ved	  handel	  og	  besiddelse	  af	  aktier	  

Ved opgørelse af et selskabets skattepligtige indkomst, indgår selskabets indtægter samt fradragsberettigede 

omkostninger afholdt i indkomståret, jf. SL §§ 4-6, jf. SEL § 8. Dette ligger således til grundlag for 

selskabets skattepligtige indkomst, dog er der i dansk skattelovgivning en række undtagelser til hovedregler-

ne i SL. Disse undtagelser omfatter blandt andet bestemmelserne i KGL og ABL. ABLs almindelige regler 

om beskatning af aktieavance og –tab, finder således anvendelse for selskaber, vedrørende opgørelse af den 

skattepligtige indkomst samt beskatning og fradrag af aktieindkomst. 

Såfremt aktierne er omfattet af bestemmelserne i ABL, skal de også beskattes herefter. De opgørelsesmeto-

der mv. som tidligere er gennemgået finder således anvendelse. 

I forbindelse med forårspakken 2.0, der blev gennemført i 2009, blev principperne for opgørelse af 

aktieavance for selskaber ændret. Herefter skal der ved opgørelse af aktiebeskatning, sondres mellem de 

forskellige aktietyper der er beskrevet i ABL kapitel 1. Tidligere blev der sondret mellem ejer tiden af den 

pågældende aktie, for hvorledes denne skulle beskattes eller om aktien faldt ind under 3 års ejer tids reglen 

om skattefri aktier. 

Efter indførelsen af forårspakken 2.0 sondres der mellem aktietyperne ”Egne aktier”, ”Næringsaktier”, 

”Datterselskabsaktier”, ”Koncernselskabsaktier” og ”Porteføljeaktier”.  

6.2.1. Egne	  aktier	  

Egne aktier dækker over aktier, som selskabet ejer i selskabet selv. Selskaber der ejer aktier i eget selskab, er 

ofte et ønske om at styrke selskabet egen indflydelse på selskabets fremtid, samt at undgå udvanding af 

aktiekapitalen. Egne aktier opstår når et selskab tilbagekøber tidligere udstedte aktier. 
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Efter bestemmelsen i ABL § 10 medtages gevinst og tab på egne aktier ikke i selskabets opgørelse af den 

skattepligtige indkomst. Dette er gældende uanset ejerandel. 

6.2.2. Næringsaktier 

Reglerne om næringsaktier finder anvendelse, når selskabets hovedformål er handel med omsættelige 

værdipapirer, handelsnæring. Finansieringsvirksomheder og vekselerere vil ofte falde ind under 

bestemmelserne om handelsnæring. 

Gevinst og tab på næringsaktier medregnes til fulde i selskabets skattepligtige indkomst, uanset ejerandel, jf. 

ABL § 17. Derudover er der en række begrænsninger i bestemmelserne i ABL, herunder bestemmelserne i 

ABL § 8 om Datterselskabs- og koncernselskabsaktier ikke finder anvendelse for selskaber der er 

næringsdrivende ved køb og salg af værdipapirer.  

6.2.3. Datterselskabsaktier 

Datterselskabsaktier er defineret ved en ejerandel på minimum 10 % af selskabskapitalen, jf. ABL § 4 A. Det 

er ligeledes et krav, at selskabet der ejer datterselskabsaktier er skattepligtig efter bestemmelserne i SEL § 1 

eller at beskatning af udbytte fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i EU’ 

moder/datter direktiv31, jf. ABL § 4A stk. 2.  

Der ses således udelukkende på selskabets ejerandel i det pågældende selskab, ved vurdering af om der er 

tale om datterselskabsaktier. Definitionen foretages på baggrund af ejerandelen i de enkelte selskaber, og 

adskilles således fra andre aktier i selskabets portefølje, der ikke opfylder betingelserne for 

datterselskabsaktier. 

Efter bestemmelserne i ABL § 8 skal gevinst og tab ved salg af datterselskabsaktier, ikke medregnes i 

selskabets skattepligtige indkomst. Dette gør sig ligeledes gældende for modtaget udbytte fra 

datterselskabsaktier, der heller ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. SEL § 13, stk. 1. 

Derved er avance fra datterselskabsaktier skattefri. 

                                                        
31 EU-direktiv 2011/96/EU 
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6.2.4. Koncernselskabsaktier	  

Koncernselskabsaktier er defineret ved, at de pågældende selskaber er sambeskattet efter bestemmelserne om 

nationalsambeskatning i SEL § 31, eller kan omfattes af bestemmelserne om internationalsambeskatning i 

SEL § 31A, jf. ABL § 4B. 

Sambeskatning mellem selskaber, efter bestemmelserne i SEL §§ 31 og 31A, opstår når moderselskabet har 

bestemmende indflydelse over datterselskab. Bestemmende indflydelse fremkommer når ejerandelen 

overstiger 50 % af stemmerettighederne, jf. SEL § 31C. Ved klassifikationen af koncernselskabsaktier ses 

både på det direkte og indirekte ejerskab som helhed.  

Gevinst og tab ved salg af koncernselskabsaktier, medregnes ikke i selskabets skattepligtige indkomst, jf. 

ABL § 8. Som ved datterselskabsaktier medregnes udbytte fra koncernselskabsaktier, ikke i den 

skattepligtige indkomst, jf. SEL § 13, stk. 1. 

6.2.5. 	  Porteføljeaktier	  

Porteføljeaktier er defineret ved aktier, der ikke er omfattet af bestemmelserne om egne aktier, næringsaktier 

samt datter- og koncernselskabsaktier. 

Da datterselskabsaktier er defineret ved et ejerskab på minimum 10 % af aktiekapitalen, og 

koncernselskabsaktier er defineret ved sambeskatning mellem selskaberne. Derved kan det udledes, at 

porteføljeaktier er aktier hvor ejerandelen er under 10 % af aktiekapitalen. 

Gevinst ved afståelse af porteføljeaktier medregnes i selskabets skattepligtige indkomst, jf. ABL § 9, stk. 1. 

For selskaber opgøres en eventuel gevinst eller tab, efter lagerprincippet, jf. ABL 23, stk.5. Uanset om der er 

tale om aktier der er optaget til handel på et reguleret marked eller anden multilateral handelsfacilitet eller ej. 

Er der tale om porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller anden multilateral 

handelsfacilitet, kan dog vælges realisationsprincippet, jf. ABL § 23, stk. 6. Det er dog et krav, at selskabet 

ikke tidligere har anvendt lagerprincippet på de pågældende aktier, samt at realisationsprincippet anvendes 

for alle lignende aktier i selskabets portefølje.  
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Ved tab på porteføljeaktier, der efter hovedreglen opgøres efter lagerprincippet efter ABL § 23, stk. 5, er der 

fradrag direkte i selskabets skattepligtige indkomst, jf. ABL § 9, stk. 2. 

Ved tab på porteføljeaktier, der opgøres efter realisationsprincippet efter ABL § 23, stk. 6, kan tabet 

fradrages i indkomståret gevinster på andre realisationsbeskattede aktier, jf. ABL § 9, stk. 3. Såfremt hele 

tabet på de realisationsbeskattede aktier, ikke kan indeholdes i indkomstårets gevinster på realisations-

beskattede aktier, fremføres dette tab, til modregning i gevinster på realisationsbeskattede aktier i fremtidige 

indkomstår, jf. ABL § 9, stk. 4. Ved principskifte fra realisations- til lagerprincippet, kan eventuelt tab fra 

tidligere år på realisationsbeskattede aktier, fradrages i nettogevinst på lagerbeskattede aktier. 

6.3. Den	  skattemæssige	  opgørelse	  ved	  handel	  og	  besiddelse	  af	  obligationer	  

Selskaber, fonde og foreninger der er skattepligtige efter SEL eller FBL skal anvende KGL, jf. KGL § 2. 

Som hovedregel skal selskabers kursgevinst og/eller –tab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst, jf. KGL § 3. Dog kan tab vedrørende koncernforbundne selskaber ikke fradrages, jf. KGL 4. 

Denne undtagelse gælder dog ikke hvis der er tale om obligationer eller andre pengefordringer som er 

optaget til handel på reguleret marked, jf. KGL § 4, stk. 3, 4. pkt. Derved kan tab på obligationer der er 

optaget til handel på et reguleret marked altid fradrages uanset selskabers skattemæssig relation til hinanden.  

For at have ligevægt i fradragsretten og skattepligten, skal koncernforbundne selskaber heller ikke medregne 

kursgevinster på gæld, jf. KGL § 6. 

Selskaber skal som udgangspunkt anvende lagerprincippet ved opgørelse af den skattepligtige avance eller 

tab, jf. SEL § 25, stk. 3, 1. pkt. Dette gælder dog ikke ved fordringer som er opstået som skattepligtigt veder-

lag for leverede varer og andre aktiver samt tjenesteydelser, jf. SEL § 25, stk. 3, 2. pkt.  

Ovenstående betyder altså at kursgevinst og –tab ved handel med børsnoterede obligationer altid skal 

medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. 

6.4. Beskatning	  af	  den	  skattepligtige	  indkomst	  

På baggrund af opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst, beskattes indkomstgrundlaget med 25% 

(2013-niveau), jf. SEL § 17. Dog bliver selskabsskatten reguleret over de næste år, hvorfor selskabsskat-

tesatsen udgør 24,5% af den skattepligtige indkomst i 2014, og falder til 23,5% i 2015, hvorefter den ender 

på 22% i 2016, hvilket selskaberne skal anvender herefter. Vi har dog i afhandlingen valgt at tage 
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udgangspunk i 2013 satser, hvorfor vi ikke vil tage denne nedsættelse af selskabsskatten med i de senere 

beregninger.  

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for selskaber, tages der ikke hensyn til om indtægter stammer 

fra driftsindkomst, kapitalindkomst eller aktieindkomst, dog som tidligere nævnt, med undtagelse af 

aktieindkomst der stammer fra datter- og koncernselskabsaktier. 
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7. Beskatning	  af	  aktier	  og	  obligationer	  i	  personligt	  regi	  

Et centralt element i problemformulering er fysiske personers investering i aktieavancebeskatning, hvorfor vi 

i det følgende vil behandle den skattemæssige behandling af dette. Der er nogle beskrivelser af forskellige 

begreber, som er beskrevet i tidligere afsnit, hvorfor der vil være en del reference til dette afsnit. Såfremt det 

enkelte begreb ikke specifik nævnes i nedenstående afsnit, antages dette at være beskrevet grundigt i afsnittet 

om lovens opbygning. 

7.1. Gældende	  lovgivning	  

Den subjektive skattepligt for fysiske personer bestemmes ud fra KSL §§ 1-5. Dette er en udtømmende liste, 

hvor personer med et tilknytningskrav og en selvstændig retsevne er skattepligtig til Danmark. Denne 

subjektive skattepligt medfører at skattepligtige personer har pligt til at opgøre sin skattepligtige indkomst og 

indsende en selvangivelse. 

Som hovedregel er personer omfattet af særbeskatning, hvilket betyder at alle fysiske personer skal beregne 

skat af deres egen indkomst.33 I forlængelse heraf fremgår det at KSL § 4, stk. 1 et grundlæggende princip 

om at ”ægtefæller beskattes hver af deres indkomst”. Dog er der nogle undtagelser til dette princip, hvorfor 

der på nogle områder er sambeskatning mellem ægtefæller. Dette er blandt andet gældende ved aktieavance-

beskatning, hvor negativ aktieindkomst hos den ene ægtefælle kan modregnes i den andens ægtefælles 

positive aktieindkomst. Yderligere kan et uudnyttet grundbeløb i forhold til den processtive beskatning af 

aktieindkomst udnyttes hos den anden ægtefælle. For at holde fokus på problemstillingen har vi valgt at 

forenkle beregningseksemplerne, således at beregningerne er lavet på baggrund af en ugift person.  

Det beskrives overordnet i PSL hvorledes skatteberegningen for fysiske personer skal opgøres. Det fremgår 

blandt andet at den skattepligtige indkomst opdeles i personlig indkomst, jf. PSL § 3, kapitalindkomst, jf. 

PSL § 4, aktieindkomst jf. PSL § 4a og CFC indkomst, jf. PSL § 4b. Denne inddeling i forskellige 

indkomsttyper har betydning for hvilken skat der beregnes. 

Personlig indkomst vedrører alle de indkomster som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst, men som ikke kvalificeres som kapitalindkomst, jf. PSL § 1, stk. 1. Derved kan det konkluderes at 

                                                        
33 Pedersen, Jens m.fl.; Skatteretten 1, 6. udgave, side 820 
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kapitalindkomst afgrænses positivt. PSL § 4, stk. 1-2 opremser alle de indtægter og udgifter som skal med-

regnes ved opgørelse af den skattepligtiges kapitalindkomst.  

Ved opgørelsen af aktieindkomsten skal medregnes aktieudbytter som er skattepligtige efter LL § 16A, jf. 

PSL § 4a, stk. 1, litra 1. Dertil skal fortjeneste og tab ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af 

aktieindkomsten, jf. PSL § 4a, stk. 1, litra 4.  

7.2. Den	  skattemæssige	  opgørelse	  ved	  handel	  og	  besiddelse	  af	  aktier	  

Det fremgår af PSL § 4a, stk. 1, nr. 4 at fortjeneste og tab efter ABL §§ 12-14 samt 17A skal medgå ved 

opgørelse af aktieindkomst. Hvorfor der overordnet er delvis harmoni af beskatningen af udbytte og 

aktieavance. Dette er tilstræbt for at undgå skattetænkning i forhold til at minimeres udbytte og i stedet øge 

selskabets egenkapital med henblik på støre aktieavance eller omvendt. Det er dog ikke så harmoniseret som 

hos selskaber, da personer stadig er realisationsbeskattet, hvorfor en person først skal betale skat af avance 

ved afståelse af aktien. Da selskaber er lagerbeskattet, vil en udskydelse af udbytte, som hovedregel give en 

større egenkapital, hvor det børsnoterede selskab bør have en højere pris på det regulerede marked. Derved 

skal harmoniseringen af personers udbytte og avance ses over hele aktiens ejertid.  

Uanset hvilken definition af aktier der er tale om, skal fortjeneste ved salg af aktier altid medregnes i 

indkomstopgørelse, jf. ABL § 12.  

Dog gælder andre regler for tab af aktier. Tab ved salg af aktier, der ikke er optaget til handel på reguleret 

marked, kan ved afståelsen altid fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 13, stk. 

1. Denne skal opgøres som aktieindkomst, og såfremt aktieindkomsten bliver negativ efter modregning hos 

ægtefællen, så bliver der beregnet en negativ skat med de samme satser som ved positiv aktieindkomst. Den 

endelige slutskat kan dog ikke blive negativ som følge af negativ aktieindkomst, hvorfor et evt. 

kildeartsbegrænset underskud i aktieindkomsten kan modregnes i senere års slutskat hos den skattepligtige 

eller dennes ægtefælle. 

Tab fra noteret aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, kan modregnes i avancer og udbytter 

fra aktier i samme kategori. Såfremt tabet ikke kan indeholdes i avance og udbytte fra tilsvarende aktier, kan 

det modregnes i ægtefællens aktieindkomst fra noteret aktier og herefter kan tabet fremføres til fremtidige 

indkomstår, jf. ABL § 13a. Dog er det en betingelse for at opnå fradragsretten, at erhvervelsen af aktierne er 

indberettet til SKAT senest ved selvangivelsesfristen i det indkomstår hvori aktierne er anskaffet. 
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Ovenstående betyder at tab fra aktier, der ikke er optaget til handel på reguleret marked kan modregnes i 

børsnoteret aktier, mens det ikke er gældende modsat.  

En del af de samme principper som anvendes ved beskatning af aktieavancer i selskaber, som for eksempel 

FIFO princippet, gennemsnitsmetoden og relationsbeskatning, anvendes også hos personer. Da disse er 

tidligere gennemgået, vil vi ikke komme nærmere ind på dem igen, på trods af at disse har stor betydning for 

beregningerne senere i opgaven. 

Der er en progressiv beskatning af aktieindkomst, som beskrevet i PSL § 8a. Det fremgår heraf, at aktie-

indkomst op til kr. 48.300 (2013-niveau) skal beskattes af 27%, mens aktieindkomst derudover beskattes 

med 42%. Denne lave beskatning er begrundet i en undgåelse af dobbeltbeskatning, hvor selskaberne først 

betaler selskabsskat, hvorefter personer betaler indkomstskat af det resterende overskud.34 Den progressive 

beskatning er for at sidestille små passive investeringer med investering i for eksempel obligationer, mens 

store investeringer ofte er aktive investeringer, hvor aktionærerne ikke skal have incitament til at konvertere 

lønindkomst med udbytte.35  

7.3. Den	  skattemæssige	  opgørelse	  ved	  handel	  og	  besiddelse	  af	  obligationer	  

Som tidligere beskrevet vil kreditor sædvanligvis kræve et vederlag for at stille penge til rådighed for debi-

tor. Kommer dette vederlag i form af renter, skal det medregnes ved opgørelsen af den skattepligtiges kapi-

talindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1, litra 1. Falder vederlaget derimod udenfor definitionen af renter, vil det som 

hovedregel bliver omfattet af skattepligtige kursgevinster eller –tab i KGL og skal medregnes ved opgørelse 

af kapitalindkomsten jf. PSL § 4, stk. 1, litra 2. 

Som hovedregel skal kursgevinster og –tab medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. KGL 

§ 14. Såfremt kapitalindkomsten er negativ, er der ikke tale om et kildeartsbegrænset tab, men derimod et 

direkte tab, hvor de almindelige regler om modregning i slutskatten eller tilbagebetaling finder sted. Dog skal 

kursgevinster og –tab kun medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomst, såfremt netto gevinsten eller tabet 

overstiger kr. 2.000, jf. KGL § 14, stk. 1, 2. pkt. 

For at få skattefradraget er det dog en betingelse at den skattepligtige har indberettet erhvervelsen inden 

udløb af selvangivelsesfristen i det indkomstår hvor erhvervelsen finder sted, jf. KGL § 15, stk. 1. 

                                                        
34 Pedersen, Jan m.fl.; Skatteretten 1, 6. udgave, side 554 
35 Pedersen, Jan m.fl.; Skatteretten 1, 6. udgave, side 555 
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Der er heller ikke fradrag for tab på fordringer til nærtstående, jf. KGL § 14, stk. 2. Begrundelsen herfor er 

for at forhindre at den skattepligtige har mulighed for at konvertere en gave til et fradragsberettiget tab.36 

Som hovedreglen skal fysiske personer anvende realisationsprincippet, jf. KGL § 25, stk. 1. Dog har fysiske 

personer mulighed for at vælge lagerprincippet ved opgørelse af kursgevinster og –tab på obligationer der er 

optaget til handel på reguleret marked, jf. KGL § 25, stk. 2. Den skattepligtige har også mulighed for at 

anvende et andet princip end de nævnte, men dette skal godkendes af SKAT, jf. KGL § 25, stk. 6. 

7.3.1. Beregning	  af	  skatten	  

For at kunne fastslå den skattemæssige behandling af handel og besiddelse af obligationer skal vi derfor se 

på beskatning af kapitalindkomst. Der er forskel på om der er tale om positiv eller negativ kapitalindkomst. 

Personlig indkomst +/- kapitalindkomst, fratrukket ligningsmæssige fradrag udgør den skattepligtige ind-

komst. Selv om aktieindkomst og CFC-indkomst ikke indgå i begrebet ”den skattepligtige indkomst”, skal 

der stadig beregnes skat heraf. Beskatningen af aktieindkomsten er gennemgået i tidligere afsnit i denne 

opgave. Den skattepligtige skal som hovedregel medregne kursgevinster og –tab ved opgørelse af den skatte-

pligtige indkomst, jf. KGL § 14, stk. 1. Hvis den skattepligtige har et skattemæssigt tab i forbindelse med 

pengefordringer, er tabet ikke kildeartsbegrænset og kan derved direkte fradrages ved opgørelse af den skat-

tepligtige indkomst. De almindelige regler for evt. udbetaling ved en negativ skattepligtige indkomst finder 

herved anvendelse. 

Der skal betales en række forskellige skattetyper af kapitalindkomst.  

Der skal betales bundskat af den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, jf. PSL § 6, stk. 

1. Derved skal den skattepligtige betale bundskat af kapitalindkomst, mens der ikke er fradrag for den negati-

ve kapitalindkomst. Bundskatten udgør 5,83 i 2013, jf. PSL § 6, stk. 2, 3. pkt.  

Der skal betales topskat af følgende: den personlige indkomst + positiv nettokapitalindkomst over kr. 40.000 

(2013-niveau) – et bundfradrag på kr. 421.000 (2013-niveau), jf. PSL § 7. Dette betyder at den skattepligtige 

kun skal betale topskat af kapitalindkomst såfremt han har en skattepligtig indkomst overstiger kr. 461.000, 

hvoraf kapitalindkomsten udgør mere end kr. 40.000 (2013-niveau). For at give investor et billede af 

hvorledes den højeste beskatning ser ud, antager vi at investoren har en forholdsvis høj indkomst og skal 

                                                        
36 Jan Pedersen m.fl.; Skatteretten 1, 6. udgave, side 623 
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betale topskat af sin positive kapitalindkomst som stammer fra obligationerne. Topskatten udgør 15%, jf. 

PSL § 7, stk. 1. 

Sundhedsbidraget var oprindelig 8% af kapitalindkomsten (samt der er fradrag ved beregning af sundhedsbi-

draget ved negativ kapitalindkomst). Denne er dog under udfasning, således at denne falder med 1% årligt 

mens bundskatten stiger en tilsvarende 1%. Dette betyder, i løbet af en 8-årig periode bliver fradragsret for 

evt. negativ kapitalindkomst konverteret til ikke fradragsret for negativ kapitalindkomst. For at kompensere 

de personer som har forholdsvise lave renteudgifter, har man indført et bundfradrag på kr. 50.000, jf. PSL § 

11. I 2013 udgør sundhedsbidraget 6%, jf. PSL § 8, stk. 1, 4. pkt. 

Udover skatterne til staten skal den skattepligtige også betale kommuneskat, jf. PSL § 8c, stk. 1, 1. pkt. 

Denne beregnes på grundlag af den skattepligtige indkomst, hvorfor der også skal betales kommuneskat af 

kapitalindkomst. Der er også fradrag i kommuneskatten for negativ kapitalindkomst. Det er op til bestyrelsen 

i den enkelte kommune at fastsætte kommuneskatten, jf. kommuneskatteloven § 5. Derfor afhænger satsen 

på kommuneskatten af hvilken kommune den skattepligtige har bopæl i. Vi vil i opgaven tage udgangspunkt 

i en skattepligtig som har bopæl i Frederiksberg kommune, hvor kommuneskatten for 2013 udgør 23,1%.  

7.4. Afgræsning	  mellem	  aktieindkomst	  og	  kapitalindkomst	  

Det fremgår af PSL § 4a, stk. 1, nr. 4 at aktieavancer omfattet af ABL § 12-14 skal medregnes til aktieind-

komsten. Dog er det ikke alle avancer på værdipapirer der er omfattet af ABL som skal medregnes ved 

aktieindkomst. Det fremgår af PSL § 4, stk. 1, nr. 5 at aktier omfattet af ABL § 18 (andelsbeviser), ABL § 19 

(visse investeringsselskaber) og ABL § 22 (investeringsbeviser i visse investeringsinstitutter) skal medregnes 

som kapitalindkomst. Såfremt værdipapirerne ikke er omfattet af de nævnte paragraffer skal avancen 

beskattes som kapitalindkomst jf. PSL § 4, stk. 1, litra 5. 

I forhold til afgrænsning mellem renter og udbytter, kan der skabes tvivl om, hvorvidt en betaling fra et 

selskab til dennes aktionær skal klassificeres. I forhold til at fastslå dette, må der tages udgangspunkt i den 

tidligere gennemgåede rentedefinition. Et af de afgørende elementer er, at vederlaget beregnes periodevis 

som en procentdel af den til enhver tid værende restgæld. Hvis vederlaget fra selskabet til aktionæren ikke 

falder inden for denne snævre definition, må det antages, at vederlaget godskrives aktionæren som følge af 

hans status af at være aktionær, hvorfor det må antages at være udbytte. Udbyttebegrebet i LL § 16A og § 

16B er meget bredt, hvorfor alle betalingen som tilfalder aktionæren i hans egenskab af at være aktionær må 

antages at være udbytte. 
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8. Beskatning	  af	  aktier	  og	  obligationer	  i	  pensionsopsparing	  

For at kunne besvare vores problemformulering er det vigtigt at have en grundlæggende forståelse for regler-

ne omkring pensionsopsparing samt beskatning af midlerne indskudt heri. Vi vil starte på det overordnede 

plan, og bevæge os ned i detaljerne på de opsparingstyper som vi senere i opgaven vil fokuserer på.  

8.1. Gældende	  lovgivning	  

”Helt overordnet handler pension om den økonomiske dækning, som medlemmer af et samfund oppebærer i 

forskellige situationer, hvor de ikke selv kan eller vil klare deres forsørgelse, dvs. i praksis tjene penge.”37 

Denne økonomiske dækning kan både være privatretslig eller offentlige. De offentlige ordninger 

kendetegnes ved folkepension, som er en skattefinansieret ordning, mens ATP er en opsparingsbaseret 

ordning. De private ordninger dækker på en gensidig bebyrdende aftale mellem de involverede parter, og 

beskrives nærmere nedenfor.38  

Der skelnes mellem opsparingsbaseret ordninger, forsikringsordninger samt ”pay-as-you-go”-ordninger, 

hvor det afgørende er pengestrømmene bag pensionsydelserne. Opsparingsordninger er det mest sammenlig-

nelige i forhold til vores problemformulering, da disse ordninger hviler på et systematisk princip, hvor det 

beløb der indbetales modsvarer det beløb der udbetales korrigeret for afkastet i ordningens levetid. Opspa-

ringsordninger kan laves som rene opsparingsordninger eller i kombination med forsikringsordninger. Rene 

forsikringsordninger indebærer at forsikringsvirksomheden påtager sig en risiko om/hvornår en begivenhed 

indtræffer mod et beregnet vederlag. I det følgende vil vi hverken se på de rene forsikringsordninger, eller 

forsikringsordninger kombineret med opsparingsordninger, da disse ikke er sammenlignelige med andre 

opsparingsformer. Den sidste sondring er ”pay-as-you-go”-ordninger, som for eksempel er 

tjenestemandspension, hvor finansieringen først tilvejebringes ved udbetalingen.39 Med samme argument 

som ved forsikringsordningerne vil vi heller ikke fokusere mere på denne type ordning. 

Ovenstående ordninger kan både indbetales via en arbejdsgiveradministreret ordning og en privattegnet 

ordning. De arbejdsgiveradministrerede ordninger opstår som led i et ansættelsesforhold og involvere tre par-

ter, nemlig arbejdsgiveren, arbejdstageren og pensionsleverandøren, hvoraf den sidste ikke indgår i ansættel-

sesforholdet. Arbejdsgiveren laver en aftale med en pensionsleverandør om at denne skal administrere 

pensionsordningen, mens arbejdsgiveren forpligter sig til at indeholde en del af medarbejderens løn til indbe-

taling som pensionsbidrag. Da det er arbejdsgiveren og pensionsleverandøren der laver aftalen, har disse ret 

                                                        
37 Andersen, Mads Bryde; Dansk Pensionsret, 1. udgave, side 58 
38 Andersen, Mads Bryde; Dansk Pensionsret, 1. udgave, side 58 
39 Andersen, Mads Bryde; Dansk Pensionsret, 1. udgave, side 58-65 
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til at ændre vilkårene i aftalen, blot dette ikke strider imod den indgåede ansættelsesaftale og de gældende 

arbejdsret lige regler. 

I forhold til de privattegnede ordninger, berør pensionsordningen på en aftale mellem investor og 

pensionsleverandøren, hvor der er aftalefrihed. Dog vil pensionsleverandørerne ofte skrue deres produkter 

sammen på en sådan måde, at disse stemmer overens med den skattemæssige opdeling af produkter, for at 

opnå den evt. skattebesparelse som er muligt i forbindelse med det enkelte produkt.  

Ved den skattemæssige behandling af pensionsopsparing, kan man med fordel adskille de skattemæssige 

konsekvenser af indbetalinger og udbetalinger fra pensionsopsparingen, fra beskatningen af afkastet i den 

periode midlerne er i pensionsdepotet. Dette er ligeledes gjort i lovgivningen, hvor beskatning af 

indbetalinger og udbetalinger reguleres i PBL, mens beskatning af afkastet reguleres i PAL.  

PBL regulere naturligvis pensionsopsparinger men regulerer også en del forsikringer, som for eksempel 

arbejdsløshedsforsikring, syge- og ulykkes forsikring, livsforsikringer mv., som vi ikke vil komme nærmere 

ind på, da vi i opgaven kun ser på de rene pensionsopsparinger. 

8.2. Indbetalinger	  og	  udbetalinger	  

PBL opdeler pensionsordningerne i 2 gruppe, hvor det første afsnit vedrører pensionsordninger med skatte-

frie indbetalinger. Ordningerne er ikke fuldstændige skattefrie, som det vil fremgå af efterfølgende gennem-

gang, hvorfor disse i det følgende vil blive omtalt som skattebegunstigede ordninger. Derudover omfatter 

lovens afsnit 2 og 2A ordninger med beskattede indbetalinger.  

I PBL bliver det reguleret hvilke krav der stilles til pensionsinstitutterne, herunder at pensionsinstitutterne 

skal have hjemsted her i landet og have finanstilsynets tilladelse til, at udøve denne type virksomhed her i 

landet, alternativt skal pensionsinstituttet have hjemsted i andet EU/EØS land, jf. PBL § 11A. Yderligere 

stiller loven krav til om pensionsordningen udstedes af forsikringsselskab, pensionskasse eller pengeinstitut.  

Ved indbetaling på de skattebegunstigede ordninger er der som udgangspunkt fradrag for indbetalinger i den 

personlige indkomst, mens udbetalinger også beskattes i den personlige indkomst, jf. PBL § 18, stk. 1 og 

PBL § 20, stk. 1. Derved udskyder investor blot skattebetalingen, og fordeler sin livs indkomst udover de 

erhvervsaktive år og pensionsalderen. I de sidste leveår, har han typisk ikke anden indkomst end pension, 

hvorfor fradrag mv. i denne periode også udnyttes.  
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De skattebegunstigede ordninger kan blandt andet ikke beregnes som skattefrie ordninger, da pensionsselska-

bet skal indeholde arbejdsmarkedsbidrag på 8% af indbetalingen. Dette skal dog sammenholdes med senere 

udbetaling, hvor der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af udbetalinger fra pensionsopsparinger. 

Ved udbetaling fra de skattebegunstigede ordninger, skal udbetalingen medregnes hos modtagerens 

personlige indkomst, jf. PBL § 20, stk. 1, nr. 1. Den skattepligtige indkomst består dels af den personlige 

indkomst og kapitalindkomst fratrukket ligningsmæssige fradrag, hvorfor udbetalingen fra pension har 

direkte betydning for den slutskat der skal betales.  

Ved at indregne udbetalingen i den personlige indkomst, skal der betales bundskat, sundhedsbidrag, kommu-

neskat og topskat af udbetalingen, som gennemgået i afsnit 7.3.1. Samlet skattesats for indkomst under 

topskattegrænsen er på 34,93%40 af indkomsten. For at forenkle vores beregninger, vil vi dog bruge en sats 

på 35%.  

Ved beregning af topskatten er der et bundfradrag på kr. 421.000 (2013-niveau), hvorefter der skal betales en 

skat på 15%. Derved kan man komme til at betale op til 50%41 af udbetalinger fra pensionsdepot. 

Ovenstående betyder derfor at investor skal betale 35% i skat af udbetalinger, såfremt denne ikke får udbetalt 

mere end 421.000 (2013-niveau), mens investor har mulighed for en fradragsværdi helt op til 50%, såfremt 

denne i de erhvervsaktive år har en personlig indkomst på over kr. 421.000 (2013-niveau), hvor 

indbetalingerne typisk er lavere.  

Udover ovenstående opdelinger kan pensionsordninger overordnet deles op i nedenstående 3 hovedgrupper, 

som det er muligt at indbetale på. Fælles for alle grupperne er at der tidligst kan ske udbetaling ved 

pensionsudbetalingsalderen, medmindre skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder. Dog er det muligt 

at nogle af ordningerne kan udbetales ved investors død, invaliditet eller anden sygdom.  

8.2.1. Pensionsordninger	  med	  løbende	  udbetalinger	  

Ordningen giver ret til løbende ydelser, som bortfalder ved investors død, jf. PBL §§ 2-7. Denne kan blive 

udbetalt som ophørende alderspension, hvor der som udgangspunkt er ret til ydelser i mindst 10 år. 

Alternativt kan ordningen også blive udbetalt som livsvarig alderspension (livrenter), hvor ydelserne først 

                                                        
40 Bundskatten er 5,83%, sundhedsbidrag er 6%, kommuneskatten for Frederiksberg kommune 23,1% 
41 Bundskatten er 5,83%, sundhedsbidrag er 6%, kommuneskatten for Frederiksberg kommune 23,1%, topskatten er 
15% 
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ophører ved investors død. Yderligere omfatter denne kategori også invalidepension, ægtefælle- og samlever 

pension samt børnepension. 

Der er fradrag for indbetalinger på livrenter i den personlige indkomst som gennemgået ovenfor. Dog er der 

loft over fradraget på kr. 46.000 (2013-niveau). Man har dog mulighed for at skyde op til kr. 460.000 ind i 

det ene år, og fordele fradraget over 10 år med 1/10 pr. år, jf. PBL § 18, stk. 3-5. Såfremt der skydes mindre 

end kr. 460.000 ind på pensionsopsparingen har investor et opfølgningsfradrag, således at han hvert år har 

fradrag for kr. 46.000, ind til hele beløbet er fradraget i indkomsten. Investor kan dog ikke få et højere 

fradrag pr. år end kr. 46.000 ved privattegnede ordninger. Såfremt der er tale om en arbejdsgiverad-

ministreret ordning er der ubegrænset fradrag. 

8.2.2. Ratepension	  

Ratepension er, jf. PBL § 11A, en kapitalordning, som efter sin karakter er tidsbegrænset, da denne udbetales 

i det aftalte antal år, hvorefter pensionsordningen bortfalder. Ordningen adskiller sig fra ovenstående 

ophørende alderspension, ved at ordningen ikke bortfalder ved investors død, men tilfalder dennes efterladte, 

såfremt udbetalingerne er påbegyndt. Raterne skal som minimum være fordelt over 10 år, og der må ikke 

aftales senere udbetalingstidspunkt end 25 efter pensionsudbetalingsalderen. 

Ligesom ved pensionsordninger med løbende udbetalinger er der fradrag i den personlige indkomst for 

indbetalinger på ratepensioner. Dette skal sammenholdes med at udbetalingerne skal medregnes ved 

opgørelsen af den personlige indkomst på udbetalingstidspunktet. Der er dog indført et loft over det årlige 

fradrag på kr. 50.000 (2013-niveau), jf. PBL § 16, stk. 2. Ved de arbejdsgiveradministrerede ordninger skal 

pensionsleverandøren indeholde 8% i arbejdsmarkedsbidrag, hvorved loftet betyder, at investor i praksis kan 

indskyde kr. 54.348 på pensionsordningen, hvor kr. 4.348 bliver betalt til SKAT, hvorefter der er kr. 50.000 

som bliver skudt ind på pensionsopsparingen og ikke skal medtages ved opgørelsen af den personlige 

indkomst.  

Sammenholdt med ovenstående gennemgang har investor mulighed for at få fradrag for på til kr. 46.000 

(2013-niveau) ved indbetaling på livrenter, samtidig med at investor kan få fradrag for op til kr. 50.000 ved 

indskydende på ratepension. 

Loftet gælder ikke for erhvervsdrivende, som i stedet har mulighed for at indskyde 30% af overskud fra 

virksomheden ind på ratepension. Dog kan en selvstændig erhvervsdrivende, der også er lønmodtagere både 

skyde 30% af overskud fra virksomheden ind, samt op til kr. 50.000 på en arbejdsgiveradministreret ordning. 
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Fra indkomståret 2015 ophører 30%-ordningen, hvorfor selvstændige erhvervsdrivende også skal holde sig 

indenfor loftet på kr. 50.000 (2013-niveau). 

Da det vurderes at mange selvstændige erhvervsdrivende ikke løbende skyder så mange midler ind på pen-

sionsopsparing, med i stedet lader midlerne arbejde i virksomheden, har de mulighed for at indskyde op til 

kr. 2.507.900 (2013-niveau) på en ophørspension, jf. PBL § 15A. Dog er loftet reduceret til den 

skattemæssige fortjeneste ved salg af virksomheden. Den erhvervsdrivende kan skyde midlerne ind på en 

ratepension eller en livrente.  

8.2.3. Aldersopsparing	  

Opsparing i pensionsøjemed, jf. PBL §§ 12 – 15 er en kapitalordning, hvor summen udbetales én gang. For 

at kompensere for ophævelsen af kapitalpensioner er der indført en ny form for pensionsordning kaldet 

aldersopsparing. Der er ikke fradrag for indbetalinger på en aldersopsparing, hvorfor der heller ikke skal 

svares skat eller afgift når denne udbetales i forbindelse ved pensionsudbetalingsalderen eller betingelse efter 

PBL § 25A. Som led i oprettelse af den nye pension, har regeringen vedtaget, at alle der har en 

kapitalpension har mulighed for at overføre denne til en alderspension frem til 31. december 2014. Denne 

overførelse medfører en afgift på 37,3 %, hvilket er 2,7 % lavere end ved udbetaling efter de almindelige 

regler ved pensionsalderen.  

Der kan indbetales op til kr. 27.600 (2013-niveau) om året på en alderspension, jf. PBL § 16, stk. 1, 1. pkt. 

Opsparingen bliver stadig kun beskattet med pensionsafkastskatten som beskrevet nedenfor. Hvis denne 

udbetales i utide, skal der svares en afgift på 20 %, jf. § 28, stk. 2, 1. pkt.  

Da det er tanken at aldersopsparing skal erstatte kapitalpension, kan investor vælge at få sin aldersopsparing 

udbetalt på én gang. Dog er der også mulighed for at fordele i rater, da udbetalingstidspunktet kan udskydes 

til 15 år efter opnåelse af pensionsalderen. 

8.3. Beskatning	  af	  pensionsafkastet	  

I dag beskattes pensionsafkastet med 15,3%, jf. PAL § 2. Beskatningen er en løbende, hvorfor pensions-

selskaberne hæver disse på depoterne hvert år. Såfremt investor selv har investeret hele depotet i aktier vil 

der være en negativ konto. Derved har investor selv mulighed for at vurdere om nogle af aktierne skal sælges 

til fordel for at spare renten på den negative konto. Såfremt investor har et negativt afkast, vil han have tab til 
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fremførsel i senere års overskud. Hvis dette tab ikke udnyttes som følge af udbetaling/hævning af ordningen, 

bliver tabet omregnet til skatteværdien heraf og tillagt det opsparede beløb. 

8.4. Udbetaling	  af	  pensionsopsparing	  i	  utide	  

Formålet med en pensionsopsparing er, at supplere indkomsten efter at investor har trukket sig fra 

arbejdsmarkedet. Hensigten er således at denne først hæves ved pensionsudbetalingsalderen, hvilket er 5 år 

før folkepensionsalderen, jf. PBL § 1a., stk. 142. For personer født mellem 1. januar 1954 og 30. juni 1960 er 

pensionsudbetalingsalderen 60-61,5 år, afhængig af investor fødselstidspunkt. Dette er indført som 

overgangsregel i forbindelse med ændring af folkepensionsalderen fra 65 til 67. 

Udbetalingstidspunktet har indflydelse på beskatningen ved hævning af en pensionsopsparing. Såfremt 

pensionsopsparingen hæves efter pensionsudbetalingsalderen, beskattes udbetalingen som personlig 

indkomst, efter satserne nævnt i afsnit 8.243. Hvis pensionsopsparingen derimod udbetales før investor har 

nået pensionsudbetalingsalderen, bliver udbetalingen pålagt en strafafgift på 60% ved hævningen af 

pensionsopsparingen, jf. PBL § 29, stk. 1. 

8.5. Ikke	  skattebegunstigede	  pensions-	  og	  forsikringsordninger	  

Pensions- og forsikringsordninger omfattet af PBL afsnit II og IIA kaldes de ikke skattebegunstigede 

ordninger. Disse to afsnit gælder forsikringsordninger som ikke er dækket af lovens afsnit I. PBL §§ 49-49B 

dækker over arbejdsløshedsforsikring, efterlønsydelser og fleksydelser, hvor der ikke gives fradrag i den 

personlige indkomst, med fradraget gives i stedet som et ligningsmæssigt fradrag. Ved beregning af skatten 

betyder det at fradragsværdien ikke er så høj som hvis der var givet fradrag i den personlige indkomst. Dette 

skyldes, at sundhedsbidraget beregnes af den personlige indkomst uden at fratrække de ligningsmæssige 

fradrag. Hvis vi tager udgangspunkt i ovenstående eksempel, hvor den forsikrede er bosat i Frederiksberg 

Kommune, er fradragsværdien 30,9%. 

PBL afsnit IIA omhandler indkomstskattepligtige pensionsordninger. Der er som hovedregel ikke fradrag for 

indbetalinger på disse ordninger, mens udbetalinger fra ordninger heller ikke skal beskattes, jf. PBL § 53A, 

stk. 2. Da der ikke er fradrag for indbetalinger giver det god mening at udbetalinger heraf heller ikke skal 

medtages i den personlige indkomst. Dog skal afkastet heraf medtages i den personlige indkomst i det ind-

komstår hvoraf afkastet bliver realiseret i overensstemmelse med de almindelige regler for fysiske personer. 

                                                        
42 Jf. § 1a i lov om social pension. 
43 Jf. PBL § 20, stk. 1 
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9. Forudsætninger	  for	  beregninger	  

For at kunne besvare problemformuleringen, og derved illustrere den gennemgåede teori omkring den 

skattemæssige konsekvens af handel og besiddelse af porteføljeaktier og obligationer, har vi valgt at opstille 

forskellige scenarier. De følgende scenarier ligger til grund for vores analyse af de enkelte skattemiljøer, og 

hvilke fordele og ulemper, der kan forekomme ved investering i selskabsform, i personligt regi og via 

pensionsopsparing. Analysens formål er at give brugeren et overblik og forståelse for de skattemæssige 

forskelle, der er ved investering i værdipapirer i de forskellige skattemiljøer. 

I de første scenarier ønsker vi at tage udgangspunkt i investering i aktier fra midler, der på forhånd er 

beskattede, hvorfor de er frie til forbrug. Dette giver et godt sammenligningsgrundlag, da vi kan tage 

udgangspunkt i det samme beløb ved køb af aktier i henholdsvis selskabsform, personligt regi samt indskud 

via pensionsopsparing. 

Derudover ønsker vi også at tage udgangspunkt i ubeskattede midler: der hvor midlerne på forhånd befinder 

sig i et lukket skattemiljø, og hvor flytning til de øvrige skattemiljøer udløser en skattemæssig konsekvens. 

Her vil vi se om det kan betale sig at trække midlerne ud af det pågældende skattemiljø med den skat som 

dette udløser, for at investere pengene i et alternativ skattemiljø. 

I de sidste scenarier vil vi se på investering i obligationer, hvor midlerne på forhånd er beskattet. Det er ikke 

muligt at sammenholde investering i aktier med investering i obligationer, men dette element er taget med 

for at give investor et alternativ til investering. 

Vi vurder, at det ikke giver værdi for besvarelsen af afhandlingens problemformulering, at sammenholde 

afkastet af investeringen, mens afkastet er inde i de forskellige skattemiljøer. Derfor vil vi sammenholde 

udbetalingen fra investeringen, som kan anvendes til forbrug på det personlige niveau. Dette giver et 

sammenligningsgrundlag på tværs af skattemiljøerne, på et givet tidspunkt i investeringsperioden. 

I den sidste del af analysen vil vi se hvilken betydning det har for konklusionen at der investeres i børsnotede 

obligationer.  

9.1. Fælles	  forudsætninger	  for	  alle	  scenarierne	  

For at skabe et overblik over de forudsætninger der er fælles for beregningerne i de kommende scenarier, er 

nedenfor oplistet de forudsætninger og skattesatser der danner grundlag for beregningerne. 
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Indskud i selskabsregi: 

• Porteføljeaktierne lagerbeskattes 

• Selskabsskatten er 25% 

• Ved udbetaling af afkastet til investor, beskattes afkastet som aktieindkomst med 27% / 42% 

Investering i personligt regi: 

• Porteføljeaktier realisationsbeskattes 

• Afkast ved handel med aktier beskattes som aktieindkomst med 27% / 42% 

• Afkast ved handel og besiddelse med obligationer beskattes som kapitalindkomst med 29,1% / 50% 

Indskud på pensionsopsparing 

• Porteføljeaktier lagerbeskattes 

• Afkastet beskattes med PAL-skatten på 15,3% 

• Fradragsværdi for indskud er henholdsvis 50% og 35% 

• Udbetaling fra pensionsdepot beskattes med 35% v/ udbetaling i overensstemmelse med reglerne. 

• Der anvendes en strafafgift på 60% ved udbetaling i utide. 

Da vi i afhandlingen ønsker at se på de skattemæssige konsekvenser af investeringer i aktier og obligationer i 

forskellige skattemiljøer, vil der være en række variabler som er ens.  

9.1.1. Tidshorisont	  

Den tidsmæssige horisont er opgjort i år, hvor det antages at indskuddet er lavet primo år 1, mens udbetalin-

gen er foretaget ultimo året. Derfor skal der både medregnes en værdiregulering i indskudsåret samt i udbeta-

lingsåret. I alle beregningseksemplerne vil vi se en tidshorisont på 1-25 år, med mindre andet er angivet. 

Dette betyder, at investor kan tage udgangspunkt i alle scenarierne uanset om han har en kort eller lang 

investeringshorisont. 

Der tages udgangspunkt i at alle værdipapirerne er i behold i hele investeringsperioden. Derved vil 

omsætningshastigheden på aktierne og obligationerne være den samme som investeringshorisonten. 

9.1.2. Afkastsatser	  

Værdireguleringen er en anden variabel, hvor det ses hvad aktierne bevæger sig med over tid. For at fastslå 

denne, er der taget udgangspunkt i udviklingen af alle danske børsnoteret aktier de seneste 17 år, jf. bilag 1. 
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Udviklingen viser at aktiemarked i januar 1996 var på indeks 106, mens tallet var steget til indeks 433 på 

samme tidspunkt i 2013. Dette viser en stigning på 308% over 17 år, hvilket svarer til ca. 18% pr. år. Vi har 

dog vurderet at udviklingen kun gennemsnitlig vil stige ca. 15% pr. år, som følge af, at der er taget udgangs-

punkt i en privat investor. 

Da investering i obligationer er forbundet med lavere risiko må det også forventes at det samlede afkast er 

lavere. Ved gennemgang af diverse banker og realkreditinstitutters hjemmesider er vores vurdering, at der 

kan opnås et renteniveau på 3-5%44. Der er tage udgangspunkt i et markedsmæssigt renteniveau, for at 

investor har mulighed for at få et realistisk billede af den egentlige beskatning. Derved er det muligt for 

investor at forholde sig til tidshorisonten mv. I beregningerne er der taget udgangspunkt i den høje rente. 

Som udviklingen i bilag 1 viser, kan der være store udsving som den private investor skal tage hensyn til. For 

at bevare enkeltheden og isolere den skattemæssige påvirkning på afkastet har vi valgt at bevare en fast 

afkastsats. 

9.1.3. Skattesatser	  

Ved beskatning af aktieindkomst er der en proportionalbeskatning, hvor de første kr. 48.300 beskattes med 

27% mens indkomst herover beskattes med 42%. For at forenkle senere beregninger, vil vi kun anvende en 

lineær beskatning, hvor vi enten tager udgangspunkt i den lave eller den høje beskatningssats. Denne 

forenkling er benyttet for at undgå for mange variabler, således at fokus fortsat bliver at synliggøre 

forskellene mellem de forskellige skattemiljøer. 

Proportionalbeskatningen gør sig også gældende ved beskatningen af kapitalindkomst. Vi tager dog 

udgangspunkt i den høje marginalbeskatning på 50%45. Hvis investor derimod har anden negativ kapitalind-

komst at modregne afkastet fra obligationerne i, skal han kun betale en merskat på 29,1%46 i 2013.  

Samme forenkling er anvendt ved selskabsskatten, hvor vi kun anvender den nuværende sats på selskabsskat-

ten (2013) og undlader at tage hensyn til den vedtagende nedsættelse af selskabsskatten i årene 2014-2016.  

                                                        
44 Jf. bilag 2 
45 Bundskat 5,85%, Sundhedsbidrag 6%, Topskat 15%, kommuneskat 23,1% = 49,95% ≈ 50% 
46 Sundhedsbidrag 6%, kommuneskat 23,1% = 29,1% 
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9.1.4. Udbetalingstidspunktet	  

Når vi i det følgende skal sammenholde de forskellige skattemiljøer, vil vi sammenligne udbetalingen i de 

forskellige skattemiljøer. Vi anvender de faktiske udbetalinger uden at tilbagediskontere disse til nutidsvær-

di, hvorfor investor ikke har mulighed for at få en fornemmelse af hvor stor udbetalingen er i nutidsværdi. Vi 

vurderer, at omregning til nutidsværdi vil være endnu en faktor som vil sløre resultatet og derved fjerne 

fokus fra den egentlige problemstilling. Vi vurderer ikke, at det vil forringe kvaliteten af afhandlingen, da vi 

kun sammenligne udbetalingerne fra skattemiljøerne i de samme år. Vi sammenligner kun udbetalinger i et 

skattemiljø i et bestemt år med udbetalinger fra et andet skattemiljø i det samme år. 

9.2. Oversigt	  over	  scenarier	  

For at give investor et overblik over de forudsætninger, som vi opstiller og derved giver investor mulighed 

for at identificere sig med de forskellige scenarier, vil vi nedenfor vise en oversigt over alle de scenarier som 

vi vil basere vores analyse på. 

 

Beskatte-

de midler 

Udgangs-

punkt for 

ubeskatted

e midler47 Portefølje 

Værditil-

vækst 

Rente vs. 

kursreg. 

Aktieind-

komstbe-

skatning 

Kapital-

indkomst-

beskatning 

Scenarie 1 X  aktie +15% kursreg. 42% - 

Scenarie 2 X  aktie +15% kursreg. 27% - 

Scenarie 3 X  aktie 0-20% kursreg. 42% - 

Scenarie 4 X  aktie +15% kursreg. 42% - 

Scenarie 5 X  aktie -5% kursreg. 42% - 

Scenarie 6  selskab aktie +15% kursreg. 42% - 

Scenarie 7  selskab aktie +15% kursreg. 27% - 

Scenarie 8  pension 

rettidig 

aktie +15% kursreg. 42% - 

Scenarie 9  pension 

rettidig 

aktie +15% kursreg. 27% - 

Scenarie 10  pension  

i utide 

aktie +15% kursreg. 42% - 

                                                        
47 Såfremt der ikke tages udgangspunkt i beskattede midler, tages der udgangspunkt i ubeskattede midler. Derved 
befinder midlerne sig enten i selskabsskattemiljøet eller pensionsskattemiljøet. 
Ved udbetaling fra pensionsskattemiljøet skal der yderligere tages stilling til hvorvidt pensionsopsparingen hæves 
utidigt eller rettidigt. 
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Beskatte-

de midler 

Udgangs-

punkt for 

ubeskatted

e midler47 Portefølje 

Værditil-

vækst 

Rente vs. 

kursreg. 

Aktieind-

komstbe-

skatning 

Kapital-

indkomst-

beskatning 

Scenarie 11 X  obl. +5% rente 42% 50% 

Scenarie 12 X  obl. +5% rente 42% 29,1% 

Scenarie 13 X  obl. +5% kursreg. 42% 50% 

9.2.1. Formålet	  med	  de	  forskellige	  scenarier	  

Scenarie 1 – Aktieinvesteringens udbetaling som funktion af tiden ved aktieindkomstbeskatning på 

42% 

Vi ønsker at vise investor hvilket skattemiljø, der har den højeste udbetaling når han foretager investering på 

kr. 25.000 i børsnoterede aktier for beskattede midler. Denne analyse vises over tid med en tidshorisont på 1-

25 år. Det antages at aktierne stiger 15% i værdi om året samt en aktieindkomstbeskatning på 42%. 

Scenarie 2 – Aktieinvesteringens udbetaling som funktion af tiden ved aktieindkomstbeskatning på 

27% 

Formålet med dette scenarie er, at vise investor hvilken betydning den lavere grænse for aktieindkomstbe-

skatning har for udbetalingen fra de respektive skattemiljøer. Der tages udgangspunkt i de samme forudsæt-

ninger som forrige scenarie med undtagelse af satsen for aktieindkomstbeskatning. 

Scenarie 3 – Aktieinvesteringens udbetaling som funktion af afkastet 

Her er formålet at slå fast hvilken betydning afkastsatsen har for valg af investeringsplatform, hvor vi ser på 

afkastet i intervallet 0-20%. Vi tager udgangspunkt i tidshorisonterne 5 og 20 år. Igen foretages investeringen 

i børsnotede aktier, hvor der investeres kr. 25.000 for beskattede midler. Vi anvender den høje grænse for 

aktieindkomstbeskatning. 

Scenarie 4 – Aktieinvesteringens udbetaling som funktion af indskuddet 

Med dette scenarie ønsker vi at belyse betydningen af indskuddet størrelse, hvorfor vi anvender et interval i 

indskuddets størrelse på kr. 0-250.000. Vi tager igen udgangspunkt i investering i børsnotede aktier hvor det 

antages at disse stiger med 15% pr. år. Da vi kun kan tage udgangspunkt i to variabler fastfryser vi tidshori-

sonten til 10 år samtidig med at vi anvender aktieindkomstbeskatningssatsen på 42%. 

Figur 2 - Egen udarbejdelse 
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Scenarie 5 – Aktieinvesteringens udbetaling som funktion af tiden ved faldende afkast 

Her ønsker vi at vise investor konsekvensen ved at forudsætningen om stigning ikke holder stik, hvorfor vi 

tager udgangspunkt i en faldende aktieportefølje på 5% om året. Der anvendes en indskud på kr. 25.000 for 

beskattede midler, aktieindkomstbeskatning på 42% samt en tidshorisont på 1-25 år. 

Scenarie 6 – Aktieinvesteringens udbetaling hvor midlerne som udgangspunkt er placeret i selskabs-

form med aktieindkomstbeskatning 42% 

For at give investor, der allerede har midlerne placeret i et skattemiljø en anbefaling, har vi udarbejdet dette 

scenarie. Vi tager udgangspunkt i, at investor har en beholdning på kr. 25.000, som er placeret i selskabet, 

hvorfor de først skal underligges beskatning før midlerne kan investeres i de andre skattemiljø. Der tages 

igen udgangspunkt i en stigning i aktiebeholdningen på 15%, en aktieindkomstbeskatning på 42% samt en 

tidshorisont på 1-25 år. 

Scenarie 7 – Aktieinvesteringens udbetaling hvor midlerne som udgangspunkt er placeret i selskabs-

form med aktieindkomstbeskatning 27% 

Formålet med følgende scenarie er at give investor, som har midler placeret i selskab, en forståelse af hvilken 

betydning en aktieindkomstbeskatning på 27% har for investeringen. Der tages udgangspunkt i de samme 

forudsætninger som i forrige scenarie. 

Scenarie 8 – Aktieinvesteringens udbetaling hvor midlerne som udgangspunkt er placeret i pensions-

opsparing, hævet rettidigt, med aktieindkomstbeskatning 42% 

Vi vurderer også at investor kan have en interesse i at vide om midler der allerede er placeret i pensionsop-

sparingen, skal hæves for at foretage investeringer i de øvrige skattemiljøer. Derfor tager vi udgangspunkt i 

en investering på kr. 25.000, som er placeret i pensionsopsparing, hvor det er muligt at hæve denne rettidigt 

før midlerne placeres i de øvrige skattemiljøer. Det antages at investeringen foretages i børsnotede aktier, 

hvor disse stiger med 15% om året samt ved aktieindkomstbeskatning er satsen 42% 

Scenarie 9 – Aktieinvesteringens udbetaling hvor midlerne som udgangspunkt er placeret i pensions-

opsparing, hævet rettidigt med aktieindkomstbeskatning 27% 

Ved dette scenarie ønsker vi at vise investor konsekvensen af at hæve midlerne i pensionsopsparingen for at 

investere i de øvrige skattemiljøer. Der tages udgangspunkt i de samme forudsætninger som i forrige 

scenarie med undtagelse af aktieindkomstbeskatningssatsen, som i dette scenarie er 27%. 
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Scenarie 10 – Aktieinvesteringens udbetaling hvor midlerne som udgangspunkt er placeret i pensions-

opsparing, hævet i utide 

Formålet med scenariet er, at vise investor om det kan betale sig for ham at hæve midlerne i sin 

pensionsopsparing i utide for at investere i de øvrige skattemiljøer. Vi antager at der investeres i børsnotede 

aktier med en tidshorisont på 1-25 år, hvor der er en årlig stigning på 15%, og der tages udgangspunkt i en 

aktieindkomstbeskatning på 42% 

Scenarie 11 – Renter af obligationsinvesteringen som funktion af tiden ved kapitalindkomstbeskatning 

på 50% 

Vi ønsker at vise investor konsekvenserne af at foretage investering i børsnotede obligationer, hvor hoved-

parten af afkastet kommer i form af renter. Der tages udgangspunkt i en investering for beskattede midler på 

kr. 25.000 hvor aktieindkomstbeskatning er på 42% samt kapitalindkomstbeskatning er på 50%.  

Scenarie 12 – Renter af obligationsinvesteringen som funktion af tiden ved kapitalindkomstbeskatning 

på 29,1% 

For at give investor en forståelse af, hvad modregning i anden negativ kapitalindkomst har af betydning for 

udfaldet af investeringen, har vi også udarbejdet et scenarie som tager udgangspunkt i dette. Vi anvender de 

samme forudsætninger som i scenarie 11, dog vil afkastet her kun blive beskattet med 29,1%.  

Scenarie 13 – Kursgevinst ved obligationsinvesteringen som funktion af tiden ved kapitalindkomstbe-

skatning på 50% 

Formålet med dette scenarie er at vise investor konsekvenserne af investering i obligationer, hvor afkastet 

kommer i form af kursgevinster. Der tages udgangspunkt i en investering på kr. 25.000 for beskattede 

midler, hvor der anvendes en tidshorisont på 1-25 år. Vi anvender satser for aktieindkomst på 42% og for 

kapitalindkomst på 50%.  

Scenarie 14 – Kursgevinst ved obligationsinvesteringen som funktion af tiden ved kapitalindkomstbe-

skatning på 29,1% 

I dette scenarie er der taget udgangspunkt i samme forudsætning som ovenstående, dog anvender vi en 

kapitalindkomstbeskatningssats på 29,1%. Formålet er at vise investor hvilket skattemiljø, der er at 

foretrække såfremt han har anden negativ indkomst at modregne kursgevinsten fra obligationerne i. 
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10. Analyse	  af	  investering	  i	  aktier	  for	  beskattede	  midler	  

For at have et godt grundlag for sammenligningen af de forskellige skattemiljøer, har vi valgt at tage ud-

gangspunkt i beskattede midler. Det er et godt sammenligningsgrundlag, da indskuddet er det samme for alle 

tre skattemiljøer, og fordi alle midlerne er frie til forbrug er det muligt at analysere på tværs af skattemiljøer-

ne. 

Med udgangspunkt i scenarie 1 vil de udfordringer vi har haft i forbindelse med beregningerne blive gen-

nemgåede. Det vil blive begrundet hvorfor vi har ladet nogle elementer indgå mens andre er udeladt. Den 

grundlæggende opsætning af beregningerne vil være ens for alle scenarierne. Beregningsgrundlaget vil blive 

gennemgået i det første scenarie for at gøre beskrivelserne mere konkrete. 

Da der er tale om beskattede midler, vil det være det samme indskud som anvendes i selskabsregi som per-

sonligt regi. I langt de fleste scenarier vil indskuddet efter skat være kr. 25.000. Indskuddet på pensionsop-

sparingen skal reguleres, da fysiske personer har fradrag for indbetalinger på pensionsordning i den 

skattepligtige indkomst, efter bestemmelserne i PBL § 18. For at bevare sammenligningsgrundlaget med de 

øvrige skattemiljøer, har vi valgt at regulere indskuddets størrelse på pensionsordningen, således at det svarer 

til at investor indskyder kr. 25.000 efter udnyttelse af fradragsreglerne. Vi antager at investor har en relativ 

høj indkomst og derved skal betale topskat, hvorfor fradragsværdien af indskuddet på pension vil således 

være 50%48. Derfor vil et indskud på kr. 50.000 medfører at investor skal have kr. 25.000 op ad lommen, da 

investors skattebetaling bliver reduceret med kr. 25.000, grundet det skattemæssige fradrag i personlig 

indkomst. 

10.1. Scenarie	  1	  –	  Investerings	  udbetaling	  som	  funktion	  af	  tiden	  ved	  aktieind-

komstbeskatning	  på	  42%	  

Vi vil i de følgende scenarier se på hvad de enkelte forudsætninger har af betydning for udbetalingen, hvor vi 

først vil tage udgangspunkt i tidshorisontens betydning. Investor skal naturligvis investere i det skattemiljø, 

som giver det højeste afkast i forhold til hans forudsætninger, men hvis forholdene ændrer sig over tid, er det 

væsentlig at se, hvorledes investor kommer ud af en investering, og hvad den skattemæssige konsekvens 

heraf er.  

Følgende forudsætninger er anvendt ved beregningerne: 

                                                        
48 Bundskat 5,83, sundhedsbidrag 6%, kommuneskat for Frederiksberg kommune 23,1%, topskatten er 15% = 49,93% ≈ 
50% 
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• Stigning på 15% pr. år 

• Aktieindkomstbeskatning 42% 

• Indskud kr. 25.000 efter skat 

• Investeringshorisont er 1-25 år 

Vi ønsker at vise udbetalingen efter skat som en funktion af tiden i de tre skattemiljøer. Hertil vil vi tage 

udgangspunkt i beregningerne, som vil blive gennemgået nedenfor. 

10.1.1. Scenarie	  1	  i	  selskabsform	  

For at have likvider til at foretage investering i børsnoteret porteføljeaktier i selskabsregi, laves der et 

indskud på kr. 25.000. Det antages at selskabet opfylder kapitalkravet jf. selskabsloven § 4, stk. 2 som er kr. 

80.000 for anpartsselskaber og kr. 500.000 for aktieselskaber (Pr. 1. januar 2014 er kravet i anpartsselskaber 

dog kun kr. 50.00049). Det ekstra indskud på kr. 25.000 kan enten indgå som en del af selskabskapitalen, 

hvorfor det ikke skal beskattes ved udlodning i forbindelse med en kapitalnedsættelse. Alternativt kan 

aktionæren yde et lån til selskabet, hvorved det er relativt let at få indskuddet tilbagebetalt efter investe-

ringsperioden. Tilbagebetaling af et større beløb end indskuddet vil medføre udbetaling af et udbytte til 

aktionæren, hvorved differencen vil medgå ved opgørelse af aktionærens skattepligtige indkomst.  

Som det fremgår af indledende afsnit er selskaber skattepligtige efter SEL § 1, og skal medregne avance ved 

salg af aktier til den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 6. Dog kan selskaberne ikke vente med at medregne 

avancen eller tabet til realisation af aktierne, da opgørelsen af selskabers aktieavance er omfattet af lagerprin-

cippet, jf. ABL § 23, stk. 5, hvorfor den urealiserede avance for året medregnes til årets skattepligtige ind-

komst i figur 1. 

Aktionærer i selskaber er omfattet af en dobbeltbeskatning, hvor der først betales selskabsskat af afkastet 

som beskrevet ovenfor. Yderligere skal udlodning fra selskabet til aktionæren medregnes til aktionærens 

skattepligtige indkomst. Vi vil i det følgende scenarie se på konsekvenserne ved den høje beskatning på 

42%. 

                                                        
49 L 2013-06-12 nr. 616: Ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og 
lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til 
anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af 
lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.) 
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Nedenstående figur viser beregningerne for de første 5 år. Til brug for senere grafisk illustreret sammenlig-

ning er der foretaget beregninger for 25 år, som fremgår af bilagsmaterialet.  

Beregningerne i figur 3 skal forstås således, at der foretages indskud i selskabet primo år 1 og aktiebehold-

ning primo udgør således kr. 25.000. Værdistigningen vedrørende år 1 er beregnet på baggrund af indskuddet 

år 1, og udgør kr. 3.750, svarende til 15% af kr. 25.000. Af afkastet beregnes selskabsskat på 25% af årets 

avance på kr. 3.750, svarende til kr. 938. Da afkastet i selskaber er lagerbeskattet, skal værdistigningen 

medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uanset om denne bliver realiseret eller ej. 

Selskabsskatten fratrækkes årets afkast og tillæg aktiebeholdning primo, således fås aktiebeholdningen 

ultimo for år 1 på kr. 27.812. Såfremt investor ikke realiserer aktiebeholdning i år 1, antages det at hele 

aktiebeholdningen ultimo på kr. 27.812 reinvesteres i år 2, hvor der igen beregnes værdistigning på baggrund 

af aktiebeholdning primo for år 2. Der beregnes naturligvis kun selskabsskat af den værdistigning der har 

været i det pågældende år, jf. ovenstående. 

Ved realisering af hele porteføljen i år 1, antages det at hele aktiebeholdningen udbetales til investor. Det 

årlige afkast efter selskabsbeskatning på kr. 2.812, skal medregnes til aktieindkomsten hos investor, der 

beskattes med 42%. Dette betyder, at en investering på kr. 25.000 giver investor kr. 26.631 i udbetaling til 

forbrug efter et år, hvilket svarer til en avance efter skat på kr. 1.631. Såfremt investor først realisere 

aktiebeholdningen ultimo år 2, skal det samlede afkast for år 1 og år 2 aktieavancebeskattes, da vi ved 

udbetaling i år 2 antager at der ikke tidligere er udbetalt noget.  

Beregningerne forsætter på samme vis de øvrige år. 

Figur 3 – Egen udarbejdelse 
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Derved kan investor både anvende ovenstående tabel til investeringshorisont på kort og langt sigt, da 

udbetalingen fra år 2 skal ses uafhængigt af udbetalingen fra år 1. 

I beregningerne antages det at investor får hele afkastet og det oprindelig indskud retur, hvorfor vi analyserer 

på den udbetaling investor kan forvente. Denne udbetaling vil blive sammenlignet med de øvrige 

udbetalinger fra de øvrige skattemiljøer. 

Da afkastet i selskaber er lagerbeskattet vil ovenstående beregningseksempel medføre et likviditetsproblem i 

selskabet, da selskabet løbende skal betale selskabsskat af stigningen i aktieporteføljen. Det betyder, at 

selskabet skal betale skat af nogle indtægter før disse er realiseret og derved før selskabet har fået likviderne 

”i kassen”. Vi tager højde for dette likviditetsproblem ved at fratrække selskabsskatten i aktiebeholdningen, 

hvorfor vi antager at selskabet sælger aktier for at kunne betale den løbende selskabsskat. 

10.1.2. Scenarie	  1	  i	  personligt	  regi	  

For at kunne forholde sig til størrelsen af ovenstående afkast, vil vi sammenligne dette med afkastet ved 

investeringen i privat regi. Vi tager derfor udgangspunkt i samme scenarie som beskrevet anvendt overfor. 

Som ved investering i selskabsform, investeres der i personligt regi i et bredt udsnit af børsnoteret aktier, 

hvorfor investor skal medregne avancen til den skattepligtige indkomst. Denne opgøres efter bestemmelserne 

i PSL, hvor aktieavance skal beskattes som aktieindkomst, jf. PSL § 4a. Aktieindkomst skal beskattes med 

27% af de første kr. 48.300, hvorefter beskatningen er 42%. I beregningerne er den høje marginalbeskatning 

anvendt for at forenkle beregningseksemplerne og holde fokus på problemformuleringen.  

Afkastet fra investering i personligt regi er ikke underlagt dobbeltbeskatning. Dertil er personer omfattet af 

realisationsbeskattet, hvorfor der ikke er en løbende beskatning som spiser af aktiebeholdningen. Vi har i 

nedenstående beregningseksempel antaget, at der ikke sker udskiftning i porteføljen i perioden for 

investeringen, hvorfor realiseringen af porteføljen først finder sted ved udbetaling af hele investeringen.  
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Igen skal tabellen læses således at det årlige afkast beregnes på baggrund af aktiebeholdning primo. Herefter 

tillægges afkastet aktiebeholdning primo og giver hermed aktiebeholdningen ultimo. Investor kan enten 

hæve investeringen efter et år eller videre fører aktiebeholdningen til året efter og først indfri investeringen 

på et senere tidspunkt. Derved skal de enkelte år ses uafhængigt af hinanden.  

Ved realisering antages det at hele aktiebeholdningen bliver realiseret i det pågældende år, aktieindkomsten 

svarer derved til det akkumulerede afkast for året og de foregående år, der bliver underlagt 

aktieindkomstbeskatning på 42%, for år 1 svarende til beskatning på kr. 1.575 af afkastet på kr. 3.750. 

Beregningerne viser at hævning af hele investeringen efter år 1, giver en udbetaling på kr. 27.175. 

10.1.3. Scenarie	  1	  i	  pensionsopsparing	  

Såfremt investeringen foretages på en ratepension eller livrente vil der være fradrag for indbetalingen, jf. 

PBL § 20, mens hele investeringen skal beskattes ved udbetaling, jf. PBL 20. 

Ved at skyde pengene ind på en pensionsopsparing er der nogle strengere regler i forhold til at frigive 

midlerne til forbrug, da formålet med pension netop er, at vente med at få pengene til pensionering. 

Beregningerne i figur 5 er derfor blevet modificeret i forhold til de regler, der er til udbetaling fra en ratepen-

sion eller livrente. Udbetalingen skal ifølge reglerne for ratepension eller ophørende livrente strækkes over 

en periode på minimum 10 år, dog har vi udeladt dette for at gøre udbetalingen fra pensionsdepot 

sammenlignelig med de øvrige skattemiljøer, således at midlerne udbetales i et beløb. Alternativt ville det 

skabe en forskydning i forhold til udbetalingstidspunktet, som vil forskyde afkastet efter skat, og det ville 

derfor fjerne fokus fra sammenligning af de skattemæssige forhold.  

Figur 4 – Egen udarbejdelse 
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Forenklingen vil reelt forringe investeringen i børsnoterede aktier via pensionsopsparing, da en forlænget 

investeringsperiode blot øger afkastet.  

Vi har vurderet, at det vil være relevant at lave flere beregninger ved investering i pensionsopsparing, da der 

er nogle flere variabler, som der bør tages højde for. Der er foretaget to forskellige beregninger, som begge 

fremgår af nedenstående tabel. Ved begge forudsætninger er der taget udgangspunkt i, at investor har en 

indkomst på over kr. 421.000 (2013-niveau) på indskudstidspunktet, hvorfor fradragsværdien udgør 50%. 

Derved bliver der ikke foretaget et indskud på kr. 25.000, som ved de øvrige skattemiljøer, men derimod et 

indskud på kr. 50.000. 

 

Forskellen i forudsætningerne er udbetalingstidspunktet. Ved den ene forudsætning tages der udgangspunkt 

i, at udbetaling af pensionsopsparingen foretages tidligst ved pensionsudbetalingsalderen, hvorfor der skal 

betales indkomstskat på 35% af hele udbetalingen. Da vi ønsker, at vise investor konsekvensen af de strenge 

udbetalingsregler, vil vi desuden se på forudsætningen, hvor investor har behov for at få udbetalt pensionen 

før tid, og derved ophæver pensionen og skal betale en strafafgift på 60% af hele udbetalingen. 

Ovenstående figur skal læses således, at den første del, som har farverne blå og lyseblå, vedrører bevægel-

serne mens midlerne er i pensionsdepotet: der er et årligt afkast på 15% af indskuddet, kr. 7.500, hvor der 

løbende beregnes en skat på 15,3% af det urealiserede afkast, på kr. 1.148 for år 1.  

Figur 5 – Egen udarbejdelse 
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Ligesom ved investering via selskab er der et likviditetsproblem at betale den løbende beskatning af afkastet 

også selv om dette ikke bliver realiseret. Derfor trækkes PAL-skatten fra i aktiebeholdningen, da det antages 

at der sælges aktier det pågældende år for at betale skatten. Dette giver således en aktiebeholdning ultimo år 

1 i pensionsopsparingen på kr. 56.353. 

Beregning 1 – indkomstskat 35% 

Den næste del vedrører udbetalingen i overensstemmelse med beregning 1 ved pensionsopsparing. Her bliver 

udbetalingen beskattet som havde udbetalingen fundet sted ved pensionsudbetalingsalderen eller derefter, 

således at midlerne bliver personbeskattet. Det antages ligeledes at investor har en indkomst på 

udbetalingstidspunktet som er under kr. 421.000 (2013-niveau), altså bliver udbetalingen beskattet med 35%.  

Da der skal betales skat af hele udbetalingen, skal der betales kr. 19.723 i skat ved at hæve pensionsopsparin-

gen efter et år. Dette giver investor kr. 36.629 kr. til forbrug. Dog kræver dette, at investor har en fradrags-

værdi på 50% på indbetalingstidspunktet. 

Såfremt investor vælger ikke at hæve pensionsopsparingen i år 1, bliver hele værdien reinvesteret, og vi ser 

herefter på konsekvenserne ved at hæve opsparingen året efter, som gennemgået ved de tidligere beregnings-

eksempler. 

Beregning 2 – strafafgift 60% 

Vi vurderer, at det er relevant for investor at kende konsekvenserne af at få sin pensionsopsparing udbetalt i 

utide. Derfor vedrører den nederste del i figur 5 forudsætning 2, hvor der betales en strafafgift på 60%. 

Såfremt investor vælger at ophæve pensionsopsparingen allerede efter et år, skal der betales en strafafgift på 

kr. 33.812, svarende til 60% af aktiebeholdning ultimo år 1 kr. 56.353. Dette medfører en udbetaling efter 

skat på kr. 22.541. Investeringen bliver således forringet i forhold til forudsætning 1, hvor udbetalingen 

finder sted i overensstemmelse med reglerne. 

 

 



58 

10.1.4. Sammenligning	  af	  investering	  i	  selskabsform	  og	  investering	  i	  personligt	  regi	  

Ved at sammenligne de for-

skellige skattemiljøer, har vi 

lavet en grafisk illustration, 

som er udarbejdet på bag-

grund af ovenstående gen-

nemgåede beregninger. For 

at tage hensyn til investor 

med en lang tidshorisont, er 

investeringsperioden forlæn-

get til 25 år. De bagved lig-

gende beregninger er vedlagt 

som bilag, da disse er for-

holdsvise omfattende50. 

Skattemiljøerne selskab og 

person er meget sammenlig-

nelige, da der i begge tilfælde 

er tale om indskud af beskattede midler uden at der skal laves korrektioner heraf. Der er ikke nogen 

begrænsninger gældende vedrørende muligheden for at få pengene udbetalt til forbrug, hvorfor der ikke skal 

laves forenklinger i beregningerne. 

Det ses af figur 6 at det er væsentligt bedre at foretage investeringen i porteføljeaktier i personligt regi end 

indskud via selskab, uanset om investors investeringsperiode er kort eller lang. 

Investering i personligt regi starter allerede på et højere niveau, som bliver akkumuleret over årene, hvorfor 

der bliver større og større forskel mellem skattemiljøerne jo længere tid investeringen opretholdes. 

Ulempen ved investering i selskabsform skyldes til dels den løbende lagerbeskatning. Den løbende 

beskatning gør at selskabet er nødsaget til at sælge en del af aktiebeholdningen for at kunne betale den 

løbende beskatning. Derved bliver det årlige afkast efter skat i selskabet lavere end det årlige afkast ved 

investering i personligt regi. 
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Derudover bidrager selskabsskatten også negativt, da denne er medvirkende til at der finder en dobbeltbe-

skatning sted, hvor der bliver betalt en samlet højere marginalbeskatning i selskabet end i personligt regi. 

Beskatning af afkastet i personligt regi beskattes som aktieindkomst, hvilket også gør sig gældende for 

beskatning af udbetalingen fra selskabet, hvorfor det er tydeligt at marginalbeskatningen for investering i 

selskaber er højere end marginalbeskatningen for investering i personligt regi. 

10.1.5. Sammenligning	  af	  investering	  i	  personligt	  regi	  med	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

Som gennemgået tidligere er der to forudsætninger ved udbetalingen fra pensionsopsparingen. Disse to 

bliver i det følgende afsnit sammenlignet med investering i børsnoterede aktier i personligt regi. 

Det ses af figur 7, at investering via pensionsopsparing giver et højere afkast end investere i personligt regi. 

Dette gælder vel og mærke kun hvis udbetalingen tidligst finder sted ved pensionsudbetalingsalderen, 

hvorfor indkomsten skal medregnes ved investors skattepligtige indkomst og beskattes med 35%, frem for 

60% ved udbetaling i utide. 

Denne investeringsplatform 

er markant bedre som følge 

af den høje fradragsret. 

Dertil er den lave marginal-

beskatning også medvirken-

de til at højne udbetalingen 

af dette skattemiljø. De to 

faktorer kommer allerede til 

udtryk fra år 1, hvorfor 

udbetalingen starter på et 

højere niveau end de øvrige 

2 beregninger. 

Det højere indskud resulterer 

i at det akkumulerede afkast 

derved også bliver højere. 

Dog bliver det højere afkast 
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reduceret som følge af den løbende PAL-beskatning på 15,3%, hvilket gør sig gældende for både pension 

udbetalt rettidig samt pension udbetalt i utide.  

Hvis vi derimod ser på beskatning af udbetalingen fra pension ved udbetaling i utide, så beskattes afkastet 

forholdsvist højt, hvorfor denne i år 1 har en udbetaling efter skat som er lavere end udbetalingen fra 

investeringen i personligt regi. Beskatningen af afkastet i pensionsopsparingen ligger på 66,12%51, hvilket er 

væsentligt højere end beskatning af afkastet i personligt regi som er på 42%. Dog er det større investerede 

beløb i pensionsopsparingen medvirkende til at investering i pensionsopsparing med udbetaling i utide, kun 

er marginalt dårligere end investering i personligt regi frem til år 15. 

Det er altså mere lukrativt at investere i personligt regi, hvis alternativt er investering i pensionsopsparing 

med udbetaling i utide. Dette skyldes, at investering i personligt regi er underlagt realisationsbeskatning, 

hvorfor afkastet ikke bliver forringet af den løbende beskatning. Dette gør at stigningen ved personlig 

investeringen er stejlere end stigningen ved investering i pensionsopsparingen. 

10.1.6. Sammenligning	  af	  investering	  i	  selskabsform	  med	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

Den sidste sammenligning er 

mellem investering i 

selskabsform og investering 

i pensionsopsparing. Igen er 

der to forudsætninger ved 

pensionsopsparing som er 

medtaget i grafen. 

Det fremgår tydeligt at in-

vestor uanset investerings-

horisont bør foretrække at 

investere via pensionsopspa-

ring frem for investering via 

indskud i selskab. Dette er 

uafhængigt om investors 

hensigt med investeringen i 

                                                        
51 Afkastet i pension beskattes først med 15,3%, hvorefter nettoafkastet kan udbetales. Herefter pålægges nettoafkastet 
en strafafgift på 60%, hvilket giver en samlet beskatning på 66,12%. 
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pensionsopsparing er at ophæve denne i utide og betale strafafgift.  

Det er tankevækkende at investering i selskabsform er så dårligt, at det bedre kan betale sig at hæve sin pen-

sion i utide på trods af den højere marginalbeskatning. 

Dette skyldes hovedsageligt den højere løbende beskatning ved selskaber på 25%. Dertil kommer det højere 

afkast i pensionsopsparingen, som følge af fradraget ved indbetalingen. 

Overstående fordele kan altså overskygge det forhold at afkastet ved investering i selskabsform beskattes 

hårdere end afkastet ved investering i pensionsopsparing ved udbetaling i utide. Udbetaling fra selskabet 

bliver beskattet 56,5%52, mens den samlede beskatning i pensionsopsparing er 66,12%53. 

10.1.7. Anbefaling	  til	  investor	  for	  scenarie	  1	  

For at give investor et overblik over alle skattemiljøer, er beregningerne for scenarie 1 gengivet i figur 7. 

Ved at sammenholde de tre 

skattemiljøer kan det kon-

kluderes, at en investor, som 

først forventer at gøre brug 

af sin opsparing ved pen-

sionsudbetalingsalderen eller 

derefter, bør foretrække at 

investere i pensionsskatte-

miljøet. Det er uden betyd-

ning hvor mange år der er til 

investor når pensionsudbeta-

lingsalderen.  

Hvis investor derimod har en 

forventning om at investe-

                                                        
52 Afkastet i selskab beskattes først med 25%, hvorefter nettoafkastet kan udbetales. Udbetalingen beskattes med 42%, 
hvilket giver en samlet beskatning på 56,5%. 
53 Afkastet skal først beskattes med PAL-beskatning på 15,3%. Ved udbetaling skal der betales strafafgift på 60% af det 
resterende afkast. 
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ringen skal udbetales til forbrug før investor når pensionsudbetalingsalderen, så er valget ikke helt entydigt. 

Udbetalingen fra investering i personligt regi ligger marginalt højere end udbetalingen fra pensionsopsparing 

ved udbetaling i utide. Forskellen bliver dog mere markant over tid, hvorfor investering i personligt regi 

bliver mere fordelagtigt jo længere investeringshorisont forventes at være.  

Uden hensyn til investors hensigter med investeringen, vil vores anbefalinger være ikke at foretage investe-

ringen i selskabsform. Dette skyldes at udbetalingen fra dette skattemiljø ligger væsentligt under de øvrige 

skattemiljøer. 

10.2. Scenarie	  2	  –	  Investerings	  udbetaling	  som	  funktion	  af	  tiden	  ved	  aktieind-

komstbeskatning	  på	  27%	  

I tidligere scenarier har vi anvendt den høje marginalbeskatning for aktieindkomstbeskatning, for at give in-

vestor et billede af, hvad han maksimalt kan forvente at betale i skat. Dog vurderer vi også, at det er relevant 

for investor at kende konsekvenserne ved små investeringer, hvor hele eller store dele af aktieindkomsten 

ligger under loftet på kr. 48.300 (2013-niveau).  

Derfor er følgende scenarie bygget op, hvor forudsætningerne er som følger: 

• Aktieindkomstbeskatning 27% 

• Investeringen stiger med 15% 

• Indskud på kr. 25.000 efter skat 

• Investeringshorisont er 1-25 år 

For at gøre de to scenarie sammenlignelige er der taget udgangspunkt i de samme forudsætninger, hvor den 

eneste forudsætning der er ændret er aktieindkomstbeskatningssatsen. 
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10.2.1. Sammenligning	  af	  investering	  i	  selskabsform	  og	  investering	  i	  personligt	  regi	  

Ved at ændre beskatningen 

af aktieindkomsten til 27% 

giver det en talmæssig større 

udbetaling, da beskatningen 

for begge skattemiljøer er 

lavere. 

Figur 10 viser, at det er mere 

fordelagtigt at foretage in-

vesteringen med udgangs-

punkt i det personlige skat-

temiljø frem i selskabsform. 

Den umiddelbare sammen-

ligning af grafen i figur 6 og 

grafen i figur 10 viser at den 

forholdsvise forskydning 

mellem skattemiljøerne er ens. 

Hvis vi udelukkende ser på udbetalingen i år 25, så giver selskabsskattemiljøet en udbetaling på kr. 269.024 

(afkast kr. 244.024), mens udbetalingen fra investeringen i personligt regi giver en udbetaling på kr. 607.521 

(afkast kr. 582.521). Derved svarer afkastet i selskabsskattemiljøet til 41,89% af afkastet ved investeringen i 

personligt regi. Hvis tilsvarende beregning laves ved sammenligning af de to samme skattemiljøer i scenarie 

1, ses det, at afkastet fra selskabsskattemiljøet også er 41,89% af afkastet i personskattemiljøet. Derved kan 

vi konkludere at der forholdsmæssigt ikke gør nogen forskel om aktieindkomsten beskattes med 42% eller 

27%. Derfor henvises der til tidligere afsnit for argumentation hvorfor investering i personligt regi er bedre 

end investering i selskabsform. 

10.2.2. Sammenligning	  af	  investering	  i	  personligt	  regi	  med	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

Når vi sammenligninger investering i personligt regi og pensionsopsparing, er det kun det ene skattemiljø 

som er ændret i forhold til beregningerne i scenarie 1. 
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Såfremt investor har mulig-

hed for at have investeringen 

i behold til pensionsudbeta-

lingsalderen, så vil den bed-

ste investeringsplatform væ-

re investering i pensionsop-

sparing.  

Det er dog interessant, at 

grafen viser at hældningen 

på funktionen for personer er 

stejlere end hældningen på 

funktionen for pensionsop-

sparing, hvorfor en tidshori-

sont udover 25 år vil med-

føre at det mest fordelagtige 

skattemiljø er det personlige. 

Det er tankevækkende at en investering i pensionsskattemiljøet ofte er lavet på langt sigt, men netop på langt 

sigt kan det bedre betale sig at foretage investeringen med udgangspunkt i personligt regi. Begrundelsen for 

at den personlige investeringsprofil bliver mest fordelagtigt, er den løbende beskatning i 

pensionsopsparingen, som spiser en del af det årlige afkast. 

Såfremt investor ikke ønsker at have investeringen i behold  til penionsudbetalingsalderen, er det mest 

rentable miljø investering i personligt regi. Det er dels den lave marginalskat på 27% og dels  

realisationsbeskatningen som er medvirkende til den næste højeste udbetaling. 

Det vurders ikke at være en rentabel investering at foretage investering i personsskattemiljøet med 

udbetaling i utide. Begrundelsen herfor er, at den høje strafafgift udligner fordelen ved det høje 

investeringsbeløb, som følge af fradragsretten. Dertil er den løbende beskatning i pensionsdepotet på 15,3% 

også medvirkende til at begrænse det akkumulerende afkast 
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10.2.3. Sammenligning	  af	  investering	  i	  selskabsform	  med	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

Ved at tage udgangspunkt i 

en lavere aktieindkomstbe-

skatning ændrer funktionen 

for selskaber sig mens funk-

tionerne for pensionsopspa-

ringen forbliver uændret.  

Denne forbedring af den 

samlede skattebetaling ved-

rørende selskaber, er dog 

ikke nok til at gøre selska-

bers investeringsmiljø mere 

fordelagtig end pensions-

skattemiljøet på langt sigt.  

Det er en kombination af den 

høje løbende beskatning i 

selskaber samt den forholdsvise høje samlet beskatning på afkastet i selskabet som gør udbetaling fra 

selskabsskattemiljøet så lav. Dertil er det højere investeringsbeløb i pensionsdepotet med til at gøre denne 

investeringsplatform mere rentabel end selskabsskattemiljøet.  

Indenfor en investeringshorisont på 1-6 år bør investor foretrække selskabsskattemiljøet frem for investering 

i pensionsopsparing med udbetaling i utide. Begrundelsen herfor er, at pensionsopsparing med udbetaling i 

utide betaler strafafgift af en del af det samlede indskud, hvilket er større end den fradragsværdi som 

pensionsopsparingen drager fordel af. 

10.2.4. Anbefaling	  til	  investor	  for	  scenarie	  2	  

Dette scenarie er specielt henvendt til investor, som ønsker at foretage mindre investeringer eller om ønsker 

at optimere investeringsbeløbet i forhold til skattereglerne. En sådan investor bør fortsat foretrække 

investeirng i pensionsskattemiljøet med udbetaling tidligst 5 år folkepensionsalderen. 
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Såfremt investor ikke ønsker 

at udskyde indfrielsen af 

investeringen til pensionsud-

betalingsalderen, bør inves-

tor med både kort og lang 

tidshorisont investere i per-

sonligt regi. 

Det personlige skattemiljø er 

både det miljø som giver en 

marginalt bedre udbetaling, 

hvis der ses bort fra pensi-

onsopsparing med rettidig 

udbetaling. Dertil er det 

personlige skattemiljø også 

mere fleksibelt i forhold til 

at få udbetalingen retur ved 

indfrielse af opsparingen.  

10.3. Scenarie	  3	  –	  Investerings	  udbetaling	  som	  funktion	  af	  afkastsatser	  

Vi har tidligere argumenteret for at investor godt kan generere et afkastet på 15%. Dog bør investor vide 

hvilken betydning udsving i afkastet har for udbetalingen fra de forskellige skattemiljøer. Dertil vurderer vi, 

at investor kan have mulighed for at ændre i det forventede afkast. Derfor har vi ændret lidt på 

forudsætningerne, således at afkastsatsens påvirkning på udbetalingen er illustreret. 

Nedenstående figur tager udgangspunkt i følgende forudsætninger: 

• Aktieindkomstbeskatning 42% 

• Investeringen stiger 0-20% 

• Indskud på kr. 25.000 efter skat 

• Investeringshorisont 5 år og 20 år 
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10.3.1. Scenarie	  3	  med	  tidshorisont	  på	  5	  år	  

Figur 14 viser udbetalingen efter skat som en funktion af afkastsatsen i de tre skattemiljøer. Der er som 

tidligere anvendt to forskellige forudsætninger ved udbetaling fra pensionsdepot. 

I tabel, jf. bilag 5, er udviklingen i depotet ikke vist, men derimod er depotets værdi ultimo på henholdsvis år 

5 og år 20 vist. Ved beregningerne i selskabs- og pensionsskattemiljøet er depotets værdi ultimo beregnet 

ved brug af følgende formel: K = K0 * (1 + r * (1 – s))n, hvor værdierne er følgende: 

K Depotet størrelse ultimo det pågældende år 

K0 Depotets størrelse år 0 

r Afkastsatsen 

s Skattesatsen 

n Antallet af år 

Ved beregning af depotets størrelse ultimo i personskattemiljøet, er den følgende formel anvendt:  

K = K0 * (1 + r)n.  

Grafen viser at investering i 

pensionsopsparing ved retti-

dig udbetaling, er den bedste 

investeringsplatform. Skatte-

miljøet starter på et højere 

niveau, selv ved et afkast på 

0%. Dette skyldes fordelen 

ved den høje fradragsret 

sammenholdt med den lave 

beskatning. 

Hvis udbetalingen derimod 

sker i utide, vil skattebetalin-

gen overstige den fradrags-

mæssige værdi ved indskud-

det, hvorfor funktionen der-

for starter på et lavere niveau 
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end de øvrige skatteniveauer. Det højere beløbsmæssige afkast er derimod medvirkende til at udbetalingen 

fra pensionsskattemiljøet ved udbetaling i utide stiger og bliver mere attraktiv end selskabsskattemiljøet ved 

en afkastsats på 13% og derover. 

Udbetalingen efter skat i personligt regi er lavere end ved investering via pensionsopsparing, da indskuddets 

størrelse er lavere, og derved også det løbende afkast. Den lavere marginalskat på 42% ved investering i 

personligt regi overhaler ikke det højere akkumulerede afkast. 

Kombinationen af den høje løbende beskatning samt den samlet høje marginalbeskatning er med til at udbe-

talingen fra selskaber er lavere end de øvrige skattemiljøer.  

10.3.2. Scenarie	  3	  med	  tidshorisont	  på	  20	  år	  

Hvis vi venter med at indfri 

investeringen til 20 år efter 

denne er etableret, ændrer 

forholdene mellem skatte-

miljøerne som det er vist i 

figur 15.  

Igen er den bedste investe-

ring investering via pensi-

onsopsparing ved udbetaling 

ved pensionsudbetalingsal-

deren, hvilket skyldes det 

høje talmæssige afkast samt 

den fordelagtige beskatning. 

Det høje afkast gør sig natur-

ligvis også gældende ved ud-

betaling i utide. Dog er den 

høje marginalbeskatning på 66,12%54 medvirkende til at dette skattemiljø bliver den tredjebedste 

investeringsplatform. Den lave marginalskat på 42% sammenholdt med realisationsbeskatning er 

medvirkende til at dette skattemiljø uanset afkastsatsen er bedre end pensionsskattemiljøet med udbetaling i 

                                                        
54 Afkastet skal først beskattes med PAL-beskatning på 15,3%. Ved udbetaling skal der betales strafafgift på 60% af det 
resterende afkast. 
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utide. Den forholdsvise høje løbende beskatning i selskabsform samt dobbeltbeskatningen er medvirkende til 

at dette skattemiljø er det mindst attraktive skattemiljø at investere i.  

10.3.3. Anbefaling	  til	  investor	  for	  scenarie	  3	  

Der er flere måder investor kan øge udbetalingen af investeringen. En af faktorerne er forlængelse af 

tidshorisonten, mens en anden faktor er stigning i afkastets størrelse. Det har i princippet samme betydning 

for forskydningerne mellem udbetalingerne fra skattemiljøerne. Dette ses som et resultat af, at der er 

sammenhæng mellem den udvikling udbetalingerne i de forskellige skattemiljøer udvikler sig på, og den 

udvikling et tilsvarende scenarie som en funktion af tiden udvikler sig på. 

Som udgangspunkt bør investor vælge at investere i aktier via pensionsopsparing, da udbetalingen ligger 

markant højere end tilfældet er fra de øvrige skattemiljøer. Det er dog væsentligt at investor har en indkomst 

over kr. 421.000 (2013-niveau) på indskudstidspunktet, hvorfor fradragsværdien er 50%, samt at investor 

først får udbetalingen tidligst 5 år før folkepensionsalderen, da der så kun skal betales 35% i skat. 

Såfremt investor ikke ønsker at bevare investeringen til pensionsudbetalingsalderen, vil det næstbedste 

skattemiljø være investering i personligt regi. Som det ses af ovenstående figur 14 og 15 er dette uanset om 

investors tidshorisont er kort eller lang.  

10.4. Scenarie	  4	  –	  Investerings	  udbetaling	  som	  funktion	  af	  indskuddet	  

Vi vil i det følgende se på hvad indskuddets størrelse har af betydning for forskydning mellem 

skattemiljøerne. 

Nedenstående figur tager udgangspunkt i følgende forudsætninger: 

• Aktieindkomstbeskatning 42% 

• Investeringen stiger med 15% 

• Indskud kr. 0 – 250.000 

• Investeringshorisont er 10 år 
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Hvis investor øger indskud-

det, vil udbetalingen natur-

ligvis også blive større. Det 

som vi ønsker at belyse er 

hvorvidt et øget indskud vil 

ændre forskydningen i udbe-

taling, og favorisere det ene 

skattemiljø frem for det 

andet.  

Det ses af figur 16 at alle 

funktionerne er lineære, 

hvorfor den forholdsvise for-

skydning mellem skattemil-

jøerne er uændret uanset 

hvilket indskud investor ta-

ger udgangspunkt i. 

Grafen viser den samme forskydning mellem skattemiljøerne som i scenarie 1 ved en tidshorisont på 10 år og 

et indskud på kr. 25.000. Dette skyldes, at de samme forudsætninger er lagt til grundlag for beregningerne. 

Det ses af grafen, at det mest fordelagtige skattemiljø, ved en tidshorisont på 10 år og en forventet afkast på 

15% pr. år, er pensionsopsparingen ved rettidig udbetaling. Det næstbedste skattemiljø er investering i 

personligt regi, mens den laveste udbetaling efter skat kommer fra selskabsskattemiljøet. 

10.4.1. Anbefaling	  til	  investor	  for	  scenarie	  4	  

Da det ses, at indskuddets størrelse ikke har betydning for hvilket skattemiljø investor skal foretrække, har 

investor mulighed for at tage udgangspunkt i alle udarbejdede scenarier uanset hvilket indskud investor må 

fortrække at investere for. Scenariet medfører derfor ikke en anbefaling til investor. 

10.5. Scenarie	  5	  –	  Investerings	  udbetaling	  som	  funktion	  af	  tiden	  ved	  fald	  

Det er også relevant for investor at kende de skattemæssige konsekvenser ved handel med porteføljeaktier, 

hvis investors forudsætninger om avance ikke holder stik. Derfor har vi i det følgende taget udgangspunkt i 
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de samme forudsætninger som ved scenarie 1, med den undtagelse at investeringen i aktier falder i værdi 

frem for at stige. 

Specielt ved investering i højrisiko aktier eller risikofyldte markeder, er det relevant for investor, at kende de 

potentielle konsekvenser af et negativt resultat af investeringen i børsnoterede aktier. 

Følgende forudsætninger er anvendt ved beregningerne: 

• Investering foretages for beskattede midler 

• Investeringen falder med 5% 

• Indskud på kr. 25.000 efter skat 

• Investering i børsnoterede aktier 

10.5.1. Scenarie	  5	  i	  selskabsform	  

I scenarie 5 falder aktierne i værdi, hvorfor investor har et tab. Da indskud via selskab er omfattet af dobbelt-

beskatning, skal der både tages stilling til hvordan underskuddet behandles i selskabsregi og hvordan det 

behandles ved ”udbetaling” til forbrug. 

Når selskaber har en negativ skattepligtig indkomst, så har de ikke mulighed for at få skatteværdien af dette 

underskud udbetalt. Selskaber får derimod et fremførselsbart underskud, som kan modregnes i fremtidige års 

overskud. Dette element skal naturligvis med i beregningerne, hvorfor der ikke bliver beregnet skat i de år, 

hvor det skattepligtige resultat er negativ. I beregningerne er der ikke medtaget at selskabet i investerings 

perioden har andre indtægter der kan give et overskud, hvor selskabet kan ikke udnytte underskuddet, 

hvorfor underskuddet reelt ikke har en værdi i beregningerne. 

Det andet element i dobbeltbeskatningssituationen er hvordan et tab skal håndteres ved udbetaling til for-

brug, hvor det er afgørende om selskabet, hvor investeringen er foretaget i, er optaget til handel på et 

reguleret marked eller ej. Ved et tab på aktie i et selskab der er optaget til handel på et reguleret marked, 

behandles tabet som ved personer, og investor opnår et kildeartsbegrænset tab, som beskrevet nedenfor. 

Tabet på et unoteret selskab er derimod ikke kildeartsbegrænset. Derved har investor mulighed for at opnå 

fradrag for den negative aktieindkomst, som kan modregnes i investors anden skattepligtige indkomst. Da 

investor har mulighed for at realisere den værdi som underskuddet har, skal værdien heraf medtages i 

afkastet til forbrug. I beregningerne er værdien tillagt som 42% af tabet, svarende til værdien af modregning i 

aktieindkomst. Fradragsværdien af tabet kan dog variere afhængig af investors samlede aktieindkomst. 
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Der kan dog kun opnås et ikke kildeartsbegrænset tab ved negativ aktieindkomst, såfremt det unoterede 

selskab sælges, likvideres eller andet som sidestilles med salg, således at tabet realiseres. Det er afgørende at 

investor har anden skattepligtig indtægt for at kunne udnytte tabet i realisationsåret. Alternativt fremføres 

dette til senere år. Ved beregningerne antager vi, at disse kriterier er opfyldt. 

10.5.2. Scenarie	  5	  i	  personligt	  regi	  

Når der er tale om fysiske personer som investerer i aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, så 

kan et eventuelt tab medføre et kildeartsbegrænset tab, som kun kan modregnes i indtægter fra aktier optaget 

til handel på et reguleret marked. Ved salg af de børsnoteret porteføljeaktier får investor en negativ 

aktieindkomst, som der ikke kan beregnes en negativ skat af. Dette giver samme situation som ved 

beskatning i selskabsform, hvor investor godt nok har et fremførselsbart underskud, men da vi ikke forventer 

at investor foretager andre investeringer, har underskuddet ikke en reel værdi for investor og medregnes 

derfor ikke i afkastet til forbrug. 

10.5.3. Scenarie	  5	  i	  pensionsopsparing	  

Som beskrevet i teoriafsnittet er beskatning af aktieavance/ -tab i pensionsdepotet omfattet af lagerbeskat-

ning. Ved et urealiseret tab vil investor få en fremførselsbart underskud som kan anvendes i fremtidige 

indkomstår. Såfremt investor ikke har mulighed for at udnytte underskuddet, vil underskuddet ved ophævelse 

af depotet blive omregnet til en skatteværdi, hvilket vil blive godskrevet investors pensionsopsparing. 

Ved hævning af pensionsopsparingen beskattes dette på samme måde som i de tidligere scenarier. De 

resterende midler beskattes således uden at der tages hensyn om investering har resulteret i tab eller gevinst. 

10.5.4. Sammenligning	  af	  investering	  i	  selskabsform	  og	  investering	  i	  personligt	  regi	  

Figur 17 viser, at når det drejer sig om realisering af et tab på porteføljeaktierne i henholdsvis selskabsform 

og personligt regi, så finder den største udbetaling sted ved investering i selskabsskattemiljøet. 
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Den eneste skattemæssig 

forskel der er på de to 

investerings former er, at 

ved investeringsplatform i 

selskabsregi, beregnes der en 

negativ skat af aktie-

indkomst, mens tabet i 

personligt regi giver et 

kildeartsbegrænset under-

skud som kan anvendes i 

senere indkomstår.  

Hvis der kun tages hensyn til 

de skattemæssige forskelle 

vil det være mest fordelag-

tigt at foretage investeringen 

i selskabsform, da der er 

usikkerhed ved udnyttelsen af tabet i personligt regi. 

10.5.5. Sammenligning	  af	  investering	  i	  personligt	  regi	  med	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

Ved sammenligning af de to skattemiljøer, ses det af figur 18, at det er mest fordelagtigt at investere via 

pensionsskattemiljøet, såfremt investeringen tidligst udbetales ved pensionsudbetalingsalderen. 

Begrundelsen for at pensionsskattemiljøet med rettidig udbetaling giver den højeste udbetaling, er dels at 

investor har mulighed for at få udbetalt skatteværdien af underskuddet i pensionsskattemiljøet. Som følge af 

tabet på investeringen, bliver udbetalingen fra pensionsopsparingen lavere, hvorfor der naturligvis kun skal 

betales skat af det lavere beløb. Derved får investor også indirekte fradrag for tabet, både mens midlerne er i 

depotet men også når udbetalingen heraf finder sted. Denne indirekte fradragsret er både gældende ved 

rettidig udbetaling og udbetaling i utide. 

Som tidligere beskrevet kan personer kun udnytte det fremførselsbare underskud, såfremt der foretages 

yderliggere investeringer i lignende værdipapirer. Værdien af underskuddet er derfor ikke medregnet i 

afkastet til forbrug. 

Figur 17 – Egen udarbejdelse – Beregninger i bilag 7 
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Når investor skal vurdere 

hvilken investeringsplatform 

han ønsker, bør han ikke se 

helt bort fra dette underskud. 

Hvis investor har en forvent-

ning om at lave gentagende 

investeringer over de næste 

mange år, vil det måske væ-

re muligt at udnytte under-

skuddet, hvorfor det har en 

reel værdi. Hvis investor 

vurderet, at underskuddet 

kan udnyttes, vil udbetalin-

gen være den samme som 

ved indskud i selskabsform. 

Sammenligningen af disse vil 

blive gennemgået nedenfor. 

Hvis investors alternativ til investering i personligt regi er investering i pensionsopsparing med udbetaling i 

utide, så ligger udbetalingerne i personligt regi højere. Dog er forskellen mellem de to investeringsplatforme 

begrænset i tidshorisonten, og fra år 19 overhaler pensionsskattemiljøet med udbetaling i utide det personlige 

skattemiljø. Det manglende fradrag for tabet i skatten, gør at udviklingen i den personlige investeringsplat-

form er mindre attraktiv over tid.  

10.5.6. Sammenligning	  af	  investering	  i	  selskabsform	  med	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

Ved analyse mellem investering i selskabsform og investering i pensionsskattemiljøet er det pensionsopspa-

ring med rettidig udbetaling, der er den bedste investeringsplatform. Det ses dog af grafen i figur 19, at 

investeringsplatformene for selskabsregi og pensionsopsparing der hæves rettidig, nærmere sig hinanden 

over tid, og ved slutningen af tidshorisont er pensionsopsparingen kun marginalt bedre. 

Grunden til at investering i pensionsskattemiljøet ved rettidig udbetaling starter på et højere niveau end de 

øvrige skattemiljøer er den højere investering, som følge af fradragsretten ved indskud. 

Figur 18 – Egen udarbejdelse – Beregninger i bilag 7 
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Det højere investeringsbe-

løb, gør ligeledes at udbeta-

lingen beløbsmæssig falder 

mere end i selskabsregi, det-

te sammen med den hårdere 

beskatning af midlerne i 

pensionsopsparingen, gør at 

selskabsregi bliver mere at-

traktiv over tid.   

Dertil er det uudnyttet skat-

temæssige underskud i sel-

skabet med til at gøre denne 

investeringsplatform endnu 

mere attraktiv. Udnyttelse af 

underskuddet medfører et la-

vere tab i selskabet, hvorfor 

den negative skat også vil blive mindre. 

Tidligere tendenser har vist, at investering i selskabsform ikke er den bedste investeringsplatform, som følge 

af den forholdsvise høje marginalbeskatning sammenholdt med den høje løbende skat. Dette giver dog den 

omvendte effekt når aktierne falder i værdi, fordi skatten er med til at reducere tabet. 

Begrundelsen for at udbetalingen fra pensionsopsparingen ved udbetaling i utide, er den dårligste investe-

ringsplatform, er en kombination af det beløbsmæssige større tab samt den forholdsvise høje beskatning af 

hele udbetalingen fra opsparingen. 

10.5.7. Anbefaling	  til	  investor	  for	  scenarie	  5	  

Det gennemgåede scenarie er ikke udarbejdet for at give investor en direkte anbefaling, men derimod for at 

give investor en forståelse af konsekvenserne ved en dårlig investering. Som nævnt tidligere, henvender dette 

scenarie sig særligt til investor, som vælger at placere sine midler i højrisiko aktier, hvor risikoen for tab er 

størst. 

Figur 19 – Egen udarbejdelse – Beregninger i bilag 7 
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Den højeste udbetaling både 

ved et positivt afkast, jf. 

scenarie 1 og et negativt 

afkast, vil være ved inves-

tering i pensionsskattemil-

jøet ved rettidig udbetaling. 

Ved denne investering skal 

investor dog være opmærk-

som på, at pengene er bundet 

til investor når pensionsud-

betalingsalderen. Hvis inves-

tor foretrækker ikke at vente 

med realisation af investe-

ringen til pensionsudbeta-

lingsalderen, viser investe-

ring i selskabsform at være 

den næstbedste investerings-

platform, når der er tale om fald. Dette skyldes at investeringen ikke bliver underlagt beskatning, samt at 

tabet giver mulighed for fradrag i anden indkomst. 

Investeringen med udgangspunkt i pensionsskattemiljøet med udbetaling i utide, er ved tab den mindst 

fordelagtige investeringsplatform. Dette er især den høje marginalbeskatning af pensionsopsparing ved 

udbetaling i utide, der gør at denne investeringsplatform er mindre attraktiv. Figur 20 viser, at det personlige 

skattemiljø ikke er attraktivt såfremt investeringen ender med tab. Dog skal investor være opmærksom på, at 

personskattemiljøet giver et fremførselsbart underskud, som muligvis kan give investor en værdi ved 

eventuelle senere investeringer. 

Figur 20 – Egen udarbejdelse – Beregninger i bilag 7 
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11. Analyse	  af	  investering	  i	  aktier	  af	  ubeskattede	  midler	  

I dette afsnit vil vi analysere investering af ubeskattede midler samt undersøge hvilke skattemæssige 

konsekvenser og fordele denne investeringsform har i de enkelte skattemiljøer. 

Vi vil belyse om det er mest fordelagtigt at udtage midler, der er optjent i selskabsregi eller pensionsregi til 

udbyttebeskatning eller beskatning af personlig indkomst, for at investere disse i et af de øvrige 

skattemiljøer.  

Ved ubeskattede midler forstås dels midler, der er placeret i selskabsregi som frie reserver, altså likvide 

midler, der er optjent i selskabet efter selskabsskat, og derfor som skal underligges udbyttebeskatning, 

såfremt disse midler skal udtages til forbrug. Udtrykket dækker desuden over midler, der er placeret i 

pensionsordning, hvor der er betalt PAL-skat, hvor investeringen kan hæves eller reinvesteres.  

Som ved analysen af investering af beskattede midler, vil vores fokus være, hvilket skattemiljø det er mest 

fordelagtigt at investere i, således at investor opnår den mest fordelagtige beskatning af afkastet. På samme 

måde som i det foregående kapitel, vil vi opstille forskellige scenarier, og sammenholde de enkelte skatte-

miljøer. For at gøre de enkelte skattemiljøer mest muligt sammenlignelige, vil vi sammenligne de midler der 

kan anvendes til forbrug efter alle skatter er fratrukket. 

11.1. Scenarie	   6	   –	   Aktieinvesteringens	   udbetaling,	   hvor	   midlerne	   som	   ud-

gangspunkt	  er	  placeret	  i	  selskabsform	  med	  aktieindkomstbeskatning	  på	  

42%	  

I det følgende scenarie vil vi se på midler, der er optjent i selskabsregi og underlagt selskabsbeskatning, men 

om endnu ikke er beskattet hos den ultimative ejer. Vi vil sammenholde de midler, der bibeholdes i 

selskabsregi, med midler der udloddes fra selskabet til henholdsvis investering i personligt regi eller via 

pensionsdepot. 

Da vi i denne afhandling ønsker, at undersøge de skattemæssige konsekvenser af investering i portefølje-

aktier i de forskellige skattemiljøer, er der, i lighed med det tidligere kapitel, en række variabler som er ens. 

Der henvises til afsnit 9.1. hvor disse variabler er listet på overskuelig vis. 

Med udgangspunkt i ubeskattede midler beregnes scenarie 6 på baggrund af følgende forudsætninger: 
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• Investerings stigning på 15% p.a. 

• Investering i selskab kr. 25.000 

• Ubeskattede midler fra selskabsregi  

• Investering i børsnoterede aktier 

• Aktieavancebeskatning 42% 

11.1.1. Scenarie	  6	  i	  selskabsform	  

I bilagsmaterialet findes en række beregninger, som ligger til grund for den følgende grafiske illustration. 

Ved hver grafisk illustration er henvist til specifik beregning. Beregningerne er opstillet med udgangspunkt i 

de samme principper, som gennemgået tidligere i afsnit 10.1.1. Beregningerne tager udgangspunkt i en 

investering på kr. 25.000, hvor investor har mulighed for enten at hæve investeringen i det enkelte år eller for 

at beholde investeringen til året efter. 

Ved realisering antages det, at hele aktiebeholdningen realiseres og udloddes til forbrug hos aktionæren, 

hvorfor avancen skal medregnes ved aktionærens aktieindkomst. Indskuddet i denne investeringsplatform 

har ikke været underlagt personlig beskatning tidligere, da denne er optjent i selskabet. Derfor anses hele 

udbetalingen som avance og skal derfor beskattes som aktieindkomst. 

Det årlige afkast i selskabet bliver underlagt løbende beskatning på 25%, mens der ved udbetaling også skal 

betales en skat på 42%. 

11.1.2. Scenarie	  6	  i	  personligt	  regi	  

Ved investering i personligt regi skal midlerne først tages ud af selskabet og dermed underlægges de 

aktieindkomstbeskatning allerede før investeringen er påbegyndt. Midlerne i selskabet, kr. 25.000, 

beskattede således med 42%, hvilket resulterer i kr. 14.500 til investering via denne investeringsplatform.  

I personligt regi, underligges de investerede midler realisationsbeskatning. Det løbende afkast bliver således 

først underlagt beskatning efter bestemmelser om realisation. Da den investerede kapital er blevet underlagt 

beskatning i forbindelse med udtagelsen fra selskabsregi, er det således kun afkastet af investeringen, der 

beskattes ved realisation, eller rettere, der er fradrag for den indskudte investering ved opgørelsen af 

aktieindkomsten. 
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11.1.3. Scenarie	  6	  i	  pensionsopsparing	  

I forhold til investeringerne på investeringsplatformene for selskabsregi og personer er der en række 

særregler for investering via pensionsopsparing. 

Vi tager udgangspunkt i en likvid beholdning, optjent i et selskab på kr. 25.000. Hvis denne skal investeres i 

privat regi, så hæves pengene i selskab, hvorfor hævningen skal medregnes ved opgørelsen af aktieindkomst. 

Der skal betales 42% i udbytteskat, hvilket giver kr. 14.500 efter skat til investering. Disse kr. 14.500 kan 

enten investeres via privat depot eller indskydes på en pensionsordning. Ved indskud på en pensionsordning, 

gælder de almindelig regler, hvor investor får fradrag for indskuddet i anden personlig indkomst, hvorfor der 

reelt kan investeres kr. 29.000. Investor indskyder således i alt kr. 29.000, men da fradragsværdien i anden 

personlig indkomst udgør 50%55, har investor reelt kun skulle lægge kr. 14.500, da resten godtgøres over 

skatten. 

For midler der er udlagt fra selskabsform og reinvesteret via pensionsopsparing, beskattes afkastet løbende 

med PAL-beskatningen på 15,3%. Ved realisering af investering afhænger beskatning af udbetalingstids-

punktet. Såfremt investor får pensionsopsparingen udbetalt tidligst 5 år før pensionsalderen, beskattes denne 

som personlig indkomst, der, som tidligere nævnt, er fastsat til 35%. Såfremt investor ikke har nået den rette 

alder, men alligevel ønsker pensionen realiseret, beskattes denne med en strafafgift på 60% i stedet for 

beskatning som personligindkomst. 

11.1.4. Sammenligning	  af	  investering	  i	  selskabsform	  og	  investering	  i	  personligt	  regi	  

For at sammenholde de forskellige skattemiljøer har vi udarbejdet en grafisk illustration, der skal vise 

forløbet for de enkelte investeringsplatforme. 

Midlerne i selskabet er ubeskattede og bliver derfor underlagt aktieavancebeskatning ved udlodning til 

investering i personligt regi, hvilket giver to forskellige grundlag for beregning af aktieavancen. Det er 

selvsagt kun i selskabsregi at avancen underlægges selskabsbeskatning, der løbende opgøres på baggrund af 

lagerprincippet som nævnt ovenfor. 

                                                        
55 Bundskatten 5,83, sundhedsbidrag 6% og kommuneskatten for Frederiksberg kommune 23,1% 
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Der er kun avance ved en investering der beskattes som aktieindkomst i personligt regi, da indskuddet her er 

fradragsberettiget. I selskabsregi har midlerne ikke tidligere været personbeskattede, hvorfor hele udlod-

ningen beskattes ved udtagning til forbrug.  

Det ses af grafen i figur 21, at investering i personligt regi er en mere fordelagtig investeringsplatform over 

tid, end ved bibeholde af in-

vesteringen i selskabsregi. 

På kort bane er det marginalt 

mest rentabelt at bibeholde in-

vesteringen i selskabet.  

Ved at bibeholde midlerne i 

selskabet, nydes godt af det 

højere udgangspunkt, der med-

fører et højere løbende afkast 

end i personligt regi, der først 

overgår afkastet i selskabsregi 

i år 14. I dette beregningsek-

sempel, reduceres investerings-

indskuddet med kr. 10.500, svarende til 42% af kr. 25.000, hvilket dermed reducerer den beløbsmæssige 

stigning i forhold til den beløbsmæssige stigning ved investering i selskabsregi. 

Grunden til at investering i selskabsregi ikke er mere fordelagtigt end det er tilfældet, skyldes den løbende 

beskatning efter lagerprincippet i selskabsregi. Dette reducerer det løbende grundlag for værdistigningen. 

Den dobbelte beskatning af aktieavance i selskabsregi betyder at avance bliver beskattet hårdere i 

selskabsregi end i personligt regi. Sammen med realisationsbeskatningen er dette medvirkende til at gøre 

investeringen i personligt regi mere fordelagtigt på lang sigt. 

11.1.5. Sammenligning	  af	  investering	  i	  selskabsform	  og	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

Som nævnt ovenfor er der en række forskelle i beskatning af investering via pensionsopsparing, afhængigt af 

om investeringen er foretaget i henholdsvis selskabs- eller personligt regi. 
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Figur 21 – Egen udarbejdelse – Beregninger i bilag 8 
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I lighed med investering i selskaber, underlægges investeringen i pensionsopsparing en dobbelt beskatning. 

Afkastet beskattes med 15,3% og den samlede aktiebeholdning beskattes enten som personlig indkomst, 

fastsat til 35% eller til strafafgift på 60%, afhængigt af udbetalingstidspunktet. 

Det fremgår af figur 22, at 

investering via pensionsop-

sparing med rettidigt udbeta-

ling er at foretrække frem for 

investering i selskabsregi set 

hen over tid. 

Ved pensionsopsparing ud-

betalt rettidig, er afkastet til 

forbrug højere end afkastet 

vil være hvis man vælger at 

beholde investeringen i sel-

skabsregi. 

Som det ses af grafen, bliver 

forskellen større og større 

mellem de to skattemiljøer. Dette skyldes til dels den lavere løbende beskatning ved pensionsudbetaling samt 

det oprindeligt højere indskud. Det giver en akkumuleret effekt over tid. 

Ved sammenligning med personligt regi, er investeringen i selskabsregi underlagt beskatning ved udtagelse 

af midlerne fra selskabet før en eventuel investering i de andre investeringsplatforme. Dette neutraliseres ved 

investering i pensionsopsparing, da investor får fradrag for indskuddet på pensionsopsparingen og dermed 

har mulighed for at investere et højere beløb.  

Som det fremgår af beregningerne for investering i pensionsdepot, er der ingen forskel i afkastberegningen, 

om pensionsmidlerne udbetales rettidig eller utidigt, så længe midlerne befinder sig i depotet. Forskellen 

opstår først ved udbetaling af midlerne, hvor de beskattes efter tidligere nævnte satser. Det ses tydeligt i figur 

20, at graferne for de to investeringer bevæger sig forholdsmæssigt ens uanset investeringshorisonten.  
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Såfremt investor ikke ønsker at bevare pensionsopsparingen til pensionsudbetalingsalderen, har skatteregler-

ne mindre betydning i forhold til hvilket skattemiljø investor skal tage udgangspunkt i. Ved en 

investeringshorisont på 1-17 år ligger selskabsskattemiljøet marginalt over pensionsopsparing med 

udbetaling i utide, mens det er omvendt i årene 18-25. Vi vurderer, at forskellen mellem de to skattemiljøer 

er så lille, at vi ikke vil anbefale investor det ene skattemiljø frem for det andet. 

Det yderligere indskud i der er pensionsopsparing og afkast heraf bliver opslugt af dels PAL-beskatningen og 

dels strafafgiften ved udbetaling. På længere sigt, er den løbende beskatning i selskabet afgørende for at 

denne er mindre fordelagtig.  

Der hvor midlerne er mest lempeligt beskattet, er ved investeringen i pensionsdepot hvor opsparingen 

udbetalings rettidigt. Det højere investeringsbeløb sammen med den lavere beskatning af det løbende afkast 

gør pensionsopsparing, som er i behold til rettidig udbetaling, til den mest fordelagtige investeringsplatform.  

11.1.6. Sammenligning	  af	  investering	  i	  personligt	  regi	  og	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

Udviklingen mellem det per-

sonlige skattemiljø og pen-

sionsskattemiljøerne er den 

samme, som ved tidligere til-

svarende analyse i scenarie 

1, ved beskattede midler. Vi 

arbejder med de samme sat-

ser og de samme beskatnin-

ger, hvorfor funktionen er 

uændret. 

Som det ses af figur 23 er 

investering via pensionsde-

pot, hvor udbetaling foreta-

ges rettidig, den mest forde-

lagtige investeringsplatform. 

Den næstbedste investerings-

platform er investering via personligt regi, hvor det mindst rentable skattemiljø er investering i pensionsop-

sparing med udbetaling i utide. Denne tendens er uændret gennem hele investeringsperioden, men det er først 
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på langt sigt at afstanden mellem udbetalingen i skattemiljøerne bliver så stor, at beskatningen bør have 

betydning for investors valg. 

Begge beregningsmodeller ved investering i pensionsopsparing drager fordel af det forhøjede investeringsbe-

løb som følge af skattefradraget. Dog bliver afkastet reduceret af den løbende PAL-beskatning. 

Det personlige miljø drager dels fordel af den forholdsvise lave marginalbeskatning og dels realisationsbe-

skatningen. 

11.1.7. Anbefaling	  til	  investor	  for	  scenarie	  6	  

Analysen og figur 24 viser, 

at det er mest fordelagtigt at 

hæve overskuddet fra selska-

bet for at investere dem i en 

pensionsopsparing, såfremt 

denne kan udbetales ved 

pensionsudbetalingsalderen 

eller derefter. Hvis investor 

ikke ønsker dette, er det mar-

ginalt bedre at lade pengene 

blive i selskabet ved en in-

vesteringshorisont på 1-17 

år. Ved en investeringshori-

sont på 18-25 år er den beds-

te investeringsplatform per-

sonligt regi. 

Vi vil anbefale investor at hæve midlerne fra selskabet for at foretage investeringen i pensionsopsparing hvis 

det er hensigten at opsparingen først skal hæves til forbrug ved pensionsudbetalingsalderen. Hvis dette ikke 

er hensigten, er vores anbefaling ikke så entydig. Såfremt investeringen foretages på kort sigt, vurderer vi, at 

udbetalingen fra de tre øvrige skattemiljøer ligger så tæt, at det ikke er skattereglerne der skal afgøre hvilket 

skattemiljø investor bør foretrække. Har investor derimod en lang tidshorisont for øje, bør han foretage 

investeringen i det personlige skattemiljø. 
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Såfremt investor er usikker på tidshorisonten, kan han overveje om investeringen skal foretages i 

pensionsskattemiljøet, da det ikke er den store ulempe at hæve denne i utide sammenholdt med de øvrige 

skattemiljøer. Dertil er der mulighed for at investeringen bliver længere tid i behold end oprindeligt tiltænkt, 

hvorfor investor kan hæve denne rettidigt. 

11.2. Scenarie	   7	   –	   Aktieinvesteringens	   udbetaling,	   hvor	   midlerne	   som	   ud-

gangspunkt	  er	  placeret	  i	  selskabsform	  med	  aktieindkomstbeskatning	  på	  

27%	  

I dette scenarie anvendes de samme forudsætninger og beregningsmetoder som i scenarie 6, hvorfor dette 

ikke bliver gennemgået nærmere for dette scenarie. Til forskel fra scenarie 6, anvender vi i scenarie 7, den 

laveste sats for aktieindkomstbeskatning på 27%. Det giver følgende forudsætninger: 

• Investerings stigning på 15% 

• Investering i selskab kr. 25.000 

• Ubeskattede midler i selskabsform 

• Investering i aktier 

• Aktieindkomstbeskatning 27% 

Ændringen i aktieindkomstbeskatningssatsen påvirker dels beregningerne ved udlodning af midlerne fra 

selskabet til investering i personligt regi og via pensionsopsparing, og dels beskatningen af midlerne, der 

udbetales til forbrug ved investering i henholdsvis selskabs- og personligt regi. 

Der tages fortsat udgangspunkt i ubeskattede midler i selskabsregi for kr. 25.000. Ved udlodning af midler 

fra selskabet, underlægges midlerne aktieindkomstbeskatning, kr. 6.750, svarende til 27% af kr. 25.000. 

Dette resulterer i frie midler til investering i personligt regi eller i pensionsdepot på kr. 18.250. 

I lighed med scenarie 6, antages det, at investor har en skattemæssig fradragsværdi på 50%, svarende til 

topskattegrænsen på Frederiksberg, og at investor udnytter fradragsmulighederne fuldt ud. Ved investors 

udnyttelse af det skattemæssige fradrag, resulterer dette i et indskud på pensionsopsparing på kr. 36.500. 

Dette betyder at en ændring i aktieavancebeskatningssatsen er medvirkende til at udbetalingen fra alle tre 

miljøer ændrer sig. 



85 

11.2.1. Sammenligning	  af	  investering	  i	  selskabsform	  og	  investering	  i	  personligt	  regi	  

På kort sigt er det mest fordelagtigt at bibeholde investeringen i selskabsregi. Til forskel fra forrige scenarie 

er investeringen dog kun fordelagtig i de første to år. Med en længere investeringshorisont er det mest 

fordelagtigt at trække midlerne ud af selskabet og investere disse i personligt regi. 

Det højere indskud som in-

vesteringen i selskabsregi i 

scenarie 6 nyder godt af, bli-

ver grundet den begrænsede 

forskel i selskabsskatten på 

25% og aktieavancebeskat-

ning på 27%, hurtigt udvan-

det i scenarie 7. Dette resul-

terer i, at den lempeligere 

beskatning i personligt regi 

slår hurtige igennem i scena-

rie 7, hvorfor denne investe-

ringsplatform, selv med en 

kort investeringshorisont, vil 

være den mest favorable af 

de to. 

Den lave aktieavancebeskatning resulterer i, at fordelen ved det højere indskud i selskabsregi hurtigt 

forsvinder, grundet dobbeltbeskatning i selskabsregi, og dermed gør investering i personligt regi til den mest 

fordelagtige på langt sigt.  

11.2.2. Sammenligning	  af	  investering	  i	  selskabsform	  og	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

Ved investering i selskabsregi kontra investering via pensionsopsparing, bliver aktieavancebeskatningen af 

udlodningen af midlerne til indskud neutraliseret af fradragsmuligheder for investor ved indskud på 

pensionsopsparingen. I scenarie 7 er dette endnu mere tydeligt end i scenarie 6, da udlodning fra selskabet 

beskattes lempeligere i dette scenarie. I scenarie 7 beskattes udlodningen kun med 27%, mens investor 

fortsat opnår fradrag på 50% ved indskud. Indskuddet i selskabsregi er således kr. 25.000 i begge scenarier, 

hvor indskuddet på pensionsopsparing i de enkelte scenarier er henholdsvis kr. 29.000 i scenarie 6 og kr. 

36.500 i scenarie 7.  
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Da marginalbeskatningen i 

selskabsregi og ved pensi-

onsopsparing der udbetales 

rettidig, stor set er ens, gør 

det højere indskud på pen-

sionsopsparingen, at denne 

er markant mere fordelagtigt, 

frem for investering i sel-

skabsregi. Satserne er 

45,25%56 i selskabsregi og 

44,95%57 i pensionsopspa-

ringen 

Ved en investeringshorisont 

på mere end 18 år, er det me-

re fordelagtigt at investere i 

pensionsopsparing der udbe-

tales i utide end selskabsregi. På trods af, at den noget højere marginalbeskatning på 66,12%58 ved pensions-

opsparing i utide, overstiger det højere indskud samt den lavere løbende lagerbeskatningen i skattemiljøet. 

Med en kort investeringshorisont, er det mere fordelagtigt at bibeholde investeringen i selskabsregi, frem for 

at indskyde på pensionsordning, der udbetales i utide, da det højere indskud på pensionsopsparingen ikke 

opvejer den lavere marginal beskatning i selskabsregi. Investering i selskabsregi er dog kun marginalt bedre 

end pensionsopsparingen i de første år. 

11.2.3. Sammenligning	  af	  investering	  i	  personligt	  regi	  og	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

Beskatningen i personligt regi er en del lavere end marginalbeskatningen i pensionsopsparingen. Marginalbe-

skatningen for investeringen i personligt regi udgør således 27%, overfor marginalbeskatningen af pensions-

                                                        
56 Afkastet skal først beskattes med selskabsskat på 25%. Herefter beskattes det resterende afkast ved udlodning i 
aktieindkomsten med 27%. 
57 Afkastet skal først beskattes med PAL-beskatning på 15,3%. Ved udbetaling skal det resterende afkast beskattes som 
personlig indkomst på 35%. 
58 Afkastet skal først beskattes med PAL-beskatning på 15,3%. Ved udbetaling skal der betales strafafgift på 60% af det 
resterende afkast. 

Figur 26 – Egen udarbejdelse – Beregninger i bilag 9 
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midler på henholdsvis 44,95%59 ved pensionsopsparing, der udbetales rettidig, og 66,12%60 for pensions-

opsparing der hæves i utide. 

På trods af den højere marginalbeskatning ved investering i pensionsopsparing, der hæves rettidig, gør det 

højere indskud, at denne in-

vesteringsplatform giver et 

højere afkast til forbrug. Ov-

er tid gør den lavere beskat-

ning af afkastet ved investe-

ring i personligt regi, at 

denne investeringsplatform 

indhenter investering via 

pensionsopsparing der udbe-

tales rettidig. Dog er det 

gennem hele tidshorisonten 

pensionsopsparing ved udbe-

taling tidligst ved pensions-

udbetalingsalderen som er 

det skattemiljø der giver den 

højeste udbetaling efter skat. 

Det ses af figur 27 at det næstbedste investeringsmiljø er investering i det personlige skattemiljø, hvor det 

dårligste skattemiljø er pensionsopsparing med udbetaling i utide.  

11.2.4. Anbefaling	  til	  investor	  for	  scenarie	  7	  

Som i scenarie 6, er investeringsplatformen for pensionsopsparing som hæves rettidig, der hvor investor 

opnår den højeste udbetaling efter skat.  

Udviklingen i investeringsplatformene for investering i selskabsregi og for begge pensionsopsparinger, er 

forholdsmæssig ens, set mellem scenarie 6 og 7. Begge investeringsplatforme bliver påvirket af ændringen i 

aktieavancebeskatningen, men ikke i samme grad som investering i personligt regi. I selskabsregi påvirker 
                                                        
59 Afkastet skal først beskattes med PAL-beskatning på 15,3%. Ved udbetaling skal det resterende afkast beskattes som 
personlig indkomst på 35%. 
60 Afkastet skal først beskattes med PAL-beskatning på 15,3%. Ved udbetaling skal der betales strafafgift på 60% af det 
resterende afkast. 
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ændringen i beskatningen, udbetaling af aktieavance fra selskab, men ikke størrelsen på afkastet oparbejdet i 

selskabet. Afkastet til forbrug bliver således højere, da aktieavancebeskatningen i scenarie 7 er lempeligere 

end i scenarie 6. For investering via pensionsopsparing påvirkes indskuddets størrelse, da midlerne 

underligges den lempeligere beskatning ved udlodning af midlerne fra selskabet og således før investeringen 

i pensionsopsparingen. 

For investering i personligt 

regi har ændringen i aktiea-

vancebeskatning en stor ind-

flydelse, dels påvirkes ind-

skuddet, grundet den lem-

pelige beskatning ved udlod-

ning, og dels ved den lavere 

beskatning ved realisering af 

aktieavance. Ændringen i be-

skatningen gør således, at 

denne beskatningsform er 

den næstebedste investe-

ringsplatform. Derved bør 

investor der ikke ønsker at 

investere i pensionsopspa-

ring med rettidig udbetaling, 

investere via det personlige 

skattemiljø. 

At bibeholde investering i selskabsregi, er i lighed med scenarie 6, ikke at foretrække. 

11.3. Scenarie	   8	   –	   Aktieinvesteringens	   udbetaling	   hvor	   midlerne	   som	  

udgangspunkt	   er	   placeret	   i	   pensionsopsparing,	   hævet	   rettidigt,	   med	  

aktieindkomstbeskatning	  42%	  

I dette scenarie vil vi tage udgangspunkt i, midler der er placeret i pensionsopsparing, og hvor investor har 

mulighed for at hæves disse rettidig til beskatning på 35%. Vi vil således se på om det ville være fordelagtigt 

for investor at hæve midlerne fra pensionsopsparingen og investerer disse via andre investeringsplatforme 

eller om investering vil genere et højere afkast til forbrug ved at blive i pensionsdepotet. Da vi tager 
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udgangspunkt i pensionsopsparing med rettidig udbetaling, vurderer vi ikke det giver værdi at sammenligne 

med investering i pensionsopsparing med udbetaling i utide.  

For at belyse dette scenarie, vi taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: 

• Investerings stigning på 15% 

• Investering i pensionsopsparing på kr. 25.000 

• Ubeskattede midler i pensionsopsparing, hævet rettidigt 

• Investering i aktier 

• Aktieavancebeskatning 42% 

Der tages udgangspunkt i, at investor har indestående midler på pensionsopsparingen på kr. 25.000, der ved 

hævning fra pensionsdepot underlægges PAL-beskatning på 35% af aktiebeholdningsværdi, svarende til kr. 

8.750. Efter hævning af midlerne fra pensionsopsparingen vil der således være kr. 16.250 til investering i 

både selskabsregi og personligt regi. 

11.3.1. Sammenligning	  af	  investering	  i	  selskabsform	  og	  investering	  i	  personligt	  regi	  

Såfremt investor ønsker at 

hæve sin opsparing af andre 

årsager end de skattemæssige, 

kan det ses af figur 29 hvilket 

af de to andre miljøer han bør 

foretrække at investere i. Det 

kunne tænkes at investor 

netop har nået pensions-

udbetalingsalderen og ønsker 

at hæve pengene for at få øget 

sin fleksibilitet.  

Hvis investor hæver pengene 

skal han investere via den 

personlige investeringsplat-

form uanset tidshorisonten. 
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Den fordel der er forbundet med investering i personligt regi, kommer dels af den lavere marginalbeskatning 

på 42%, hvorimod marginalbeskatning i selskabsregi er 56,5%61. Den højere marginalbeskatning kommer 

som følge af dobbeltbeskatningen i selskabsform. Dels kommer den samlede lavere beskatning af anvendelse 

af realisationsbeskatningsbegrebet, hvorfor personer ikke betaler en løbende skat af afkastet. 

Figur 29 minder meget om sammenligningerne i de andre scenarier. Den forholdsvise udvikling er helt ens 

med udviklingen i scenarie 1. Forskellen skal findes i det indskud der laves i år 1. Da dette indskud er lavere 

i dette scenarie påvirker det naturligvis den beløbsmæssige udbetaling. 

11.3.2. Sammenligning	  af	  investering	  i	  personligt	  regi	  og	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

I følgende sammenligning undersøger vi om det er fordelagtigt for investor at bevare midlerne i pensionsop-

sparingen eller om disse bør hæves for at investere via den personlige investeringsplatform. 

Figur 30 viser at den skatte-

mæssige påvirkning er me-

get ens. Det er derfor andre 

forhold, som skal afgøre 

om investor bør ophæve sin 

opsparing for at investere 

via det personlige skat-

temiljø. Hvis investor kun 

ønsker at tage udgangs-

punkt i de skattemæssige 

forhold, kommer den højes-

te udbetaling hvis midlerne 

forbliver i pensionsopspa-

ringen. Indenfor scenariets 

tidshorisont, som er 25 år, 

er det investering via pensi-

onsopsparing som giver det 

højeste afkast. Det ses af figur 30 at funktionen for personligt regi er mere krum end funktionen for 

pensionsopsparing, hvorfor funktionen for personligt regi med tiden vil overhale den anden funktion og blive 

                                                        
61 Afkastet skal først beskattes med selskabsskat på 25%. Ved udbetaling skal der betales skat af aktieindkomst på 42% 
af det resterende afkast. 
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mere et mere rentabelt skattemiljø. Som det ses af figuren er dette dog udenfor vores tidshorisont, hvorfor vi 

ikke har foretaget yderligere beregninger herfor. 

Begrundelsen for at disse to skattemiljøer ligger så tæt, er at forskellige elementer trækker i hver sin retning. 

Set ud fra det personlige skattemiljø, så er det en fordel at denne har en lavere marginalbeskatning og 

desuden er realisationsbeskattet. Samtidig er det en ulempe at det investerede beløb er lavere, da der først 

skal betales skat af investeringen før denne kan reinvesteres i det personlige skattemiljø.  

Funktionerne starter på det samme niveau da afkastet beskattes med en beløbsmæssig skat, som ligger meget 

tæt op ad hinanden. Det vurderes, at det ikke har den store betydning om investor hæver sin pensions-

opsparing før investering og betaler indkomstskat på dette tidspunkt, eller om denne venter et år med at hæve 

pensionsopsparingen og først betaler indkomstskatten på dette tidspunkt. 

11.3.3. Sammenligning	  af	  investering	  i	  selskabsform	  og	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

I denne analyse ser vi om det 

vil være bedre for investor at 

lade midlerne stå i pensions-

opsparingen eller at ophæve 

investeringen for at foretage 

en ny investering i selskabs-

form. 

Vores umiddelbare forvent-

ning til denne analyse er, at 

det ikke kan betale sig at 

hæve investeringen for at 

foretage en investering i pen-

sionsopsparingen, da tidlige-

re analyserer af investering i 

selskabsform har vist en 

lavere udbetaling efter skat 

end de øvrige skattemiljøer. Dertil ses det af ovenstående analyse at det ikke kan betales sig at hæve 

midlerne fra pensionsopsparingen for at investere via den private investeringsplatform. Det ses af figur 31 

resultatet af beregningerne er i overensstemmelse med vores forventninger.  
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Figur 31 bekræfter at vores forventninger stemmer overens med virkeligheden.  

Igen er det den forholdsvist høje løbende beskatning samt det lavere investeringsbeløb i selskabet, som er 

medvirkende til at denne investeringsplatform giver en lavere udbetaling efter skat. 

Dertil er den lavere marginalskat i pensionsopsparingen også medvirkende til at gøre denne investeringsplat-

form mere attraktiv.  

11.3.4. Anbefaling	  til	  investor	  for	  scenarie	  8	  

Vores umiddelbare anbefa-

ling til investor er at bi-

beholde midlerne i pensions-

opsparingen ind til disse skal 

anvendes til forbrug. Denne 

anbefaling er uafhængig af 

investors tidshorisont. Vi an-

tager, at der altid er forbun-

det omkostninger og/eller 

øget arbejdsindsats fra in-

vestors side for at flytte in-

vesteringen fra et skattemiljø 

til et andet. Siden det ikke 

giver nogen skattemæssig 

fordel at flytte midlerne 

vurderer vi, at det er bedst at 

lade midlerne stå. 

I forhold til likviditeten er der dog nogle begrænsninger forbundet med at have midlerne placeret i pensions-

opsparing. Hvis investor ønsker at hæve midlerne til forbrug, skal han hæve hele opsparingen. Dertil 

kommer reglerne om at investeringen skal strækkes over minimum 10 år, hvis der er tale om livrente eller 

ratepension. Hvis investor ønsker at undgå disse begrænsninger i tilgængeligheden, skal han hæve pensions-

opsparingen og placere midlerne i investering via personligt regi. 
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Vores anbefaling til investor vil være at denne bør undlade at hæve sine midler fra pensionsopsparingen for 

at investere disse i selskabsform, da dette vil være en skattemæssig dårlig investering.  

11.4. Scenarie	   9	   –	   Aktieinvesteringens	   udbetaling	   hvor	   midlerne	   som	   ud-

gangspunkt	  er	  placeret	  i	  pensionsopsparing,	  hævet	  rettidigt,	  med	  aktie-

indkomstbeskatning	  27%	  

Vi vurderer, at det er væsentligt for investor at kende de skattemæssige konsekvenser ved at ophæve sin 

pensionsopsparing når der tages hensyn til den lave aktieindkomstbeskatningssats på 27%.  

Vi tager igen udgangspunkt i en investering, som allerede er placeret i pensionsopsparing, hvor det er muligt 

at ophæve pensionsopsparingen rettidigt. Vi vil undersøge om det kan betale sig at hæve denne opsparing, 

for at reinvestere midlerne enten i selskabsform eller i personligt regi. 

For at belyse dette området vil vi tage udgangspunkt i følgende forudsætninger: 

• Investerings stigning på 15% 

• Investering i pensionsopsparing på kr. 25.000 

• Ubeskattede midler i pensionsopsparing, hævet rettidigt 

• Investering i aktier 

• Aktieavancebeskatning 27% 

Som gennemgået i forrige scenarie, vurderer vi, at det ikke giver mening for analysen at medtage investering 

i pensionsopsparing med udbetaling i utide. En investor som har nået pensionsudbetalingsalderen, undgår 

som regel at ophæve pensionen i utide. Muligheden foreligger i det tilfælde, hvor investor har en ratepension, 

som han ønsker at få udbetalt over én gang, hvorfor det vil være at hæve pensionsopsparingen i utide. Da vi i 

beregningerne regner med at ratepension eller livrente bliver udbetalt samlet, vil det ikke være relevant at 

tage dette element med i scenariet. 

For at bibeholde muligheden for at analysere på tværs af skattemiljøerne vil vi endnu en gang tage 

udgangspunkt i en fast investering, som skal underligges indkomstbeskatning før midlerne kan investeres i 

de øvrige skattemiljøer. Vi tager udgangspunkt i en investering i pensionsopsparing på kr. 25.000. Hvis 

investor vælger at ophæve pensionsopsparingen, skal der betales indkomstskat på 35% svarende til kr. 8.750. 

Derfor kan der også i dette scenarie investeres kr. 16.250 i de øvrige skattemiljøer.  
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Der er store lighedspunkter mellem beregningerne for scenarie 9 og scenarie 8, da det kun er udbetalingen 

fra det personlige skattemiljø som ændrer sig. Derfor vil vi i det følgende kun analysere på sammenhængen 

mellem investering i personligt regi og investering i pensionsopsparing. 

11.4.1. Sammenligning	  af	  investering	  i	  personligt	  regi	  og	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

Det ses af grafen i figur 32 at 

udbetalingen fra personligt 

regi og udbetalingen fra pen-

sionsopsparing de første 

mange år ligger meget tæt på 

hinanden. På længere sigt 

kan det dog bedre betale sig 

at ophæve sin pensionsop-

sparing for at foretage inves-

tering i personligt regi. 

Den ulempe, der er forbun-

det med at ophæve pensions-

opsparingen og betale ind-

komstskat før reinvesterin-

gen i personligt regi opvejes 

dels af den lave marginalbe-

skatning på 27% og dels af realisationsbeskatningen. På langt sig træder den akkumulerede effekt af disse 

elementer i kraft, hvorfor det også er det personlige skattemiljø, som bliver det mest fordelagtige. 

11.4.2. Anbefaling	  til	  investor	  for	  scenarie	  9	  

Hvis investor har nået pensionsudbetalingsalderen, men endnu ikke har behov for at bruge sin pensionsop-

sparing, bør investor tage stilling til om denne ønsker at bevare pensionsopsparingen eller ophæve denne for 

at investere i et af de to andre skattemiljøer. 

Figur 34 viser at det på langt sigt kan være fordelagtigt at hæve pensionsopsparingen ved rettidig udbetaling 

for at foretage reinvesteringen i det personlige skattemiljø.  
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Derfor er vores anbefaling til investor at hæve midlerne fra pensionsopsparingen for at foretage 

investeringen med udgangspunkt i den personlige investeringshorisont. Denne anbefaling giver vi selv om 

det er marginalt bedre i årene 1-11 at lade midlerne forblive i pensionsopsparingen. 

Hvis investors alternativ til 

hævning af pensionen er at 

investere i selskabsform, vil 

vi råde investor til at lade 

midlerne blive i pensionsop-

sparingen til når disse skal 

anvendes til forbrug, da dette 

vil give investor det største 

afkast. 

Den investor, der skal træffe 

en beslutning om hvorvidt 

pensionsopsparingen skal for-

blive i behold eller skal 

ophæves for at foretage 

investering i det personlige 

skattemiljø, skal først gøre sig 

klart om han forventer at betale 42% eller 27% i aktieavancebeskatning for størstedelen af den realiserede 

avance. Hvis investor forventer at betale 42% vurderer vi, at han bør lade midlerne blive i pensionsdepotet. 

Forventer investor derimod at skulle betale 27% i aktieindkomstbeskatning vurderer vi, at det er mere 

rentabelt at foretage en reinvestering i det personlige skattemiljø.  

11.5. Scenarie	   10	   –	   Aktieinvesteringens	   udbetaling	   hvor	   midlerne	   som	   ud-

gangspunkt	  er	  placeret	  i	  pensionsopsparing,	  hævet	  i	  utide	  

I følgende scenarie tager vi udgangspunkt i ubeskattede midler, som er placeret i pensionsdepot, hvor 

investor skal vurdere hvorvidt det kan betale sig at hæve pensionsopsparingen for at reinvestere i de to andre 

skattemiljøer. Vi undersøger om det kan betale sig for investor at hæve midlerne i utide. 
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For at belyse dette området vil vi tage udgangspunkt i følgende forudsætninger: 

• Investerings stigning på 15% 

• Investering i pensionsopsparing på kr. 25.000 

• Ubeskattede midler i pensionsopsparing, hævet i utide 

• Investering i aktier 

• Aktieavancebeskatning 42% 

Vi tager udgangspunkt i en pensionsopsparing på kr. 25.000. For at kunne sammenligne på tværs af skatte-

miljøerne skal investor hæve sin pensionsopsparing og betale strafafgift på kr. 15.000, hvilket giver kr. 

10.000 til reinvestering i henholdsvis personligt regi eller selskabsform. 

På trods af at vi tager udgangspunkt i en pensionsopsparing som hæves i utide, har vi valgt at inddrage 

pensionsopsparing med rettidig hævning. Dette er gjort for at vise investor hvad det vil betyde, hvis han lader 

pensionsopsparingen stå og derved hæver denne rettidigt i stedet. 

I den følgende analyse vil vi sammenligne det personlige skattemiljø med pensionsskattemiljøet. Fravalget af 

selskabsskattemiljøet skyldes, at analysen er uforandret i forhold til tidligere analyser. Det er stadig 

selskabsskattemiljøet som giver den laveste udbetaling, og begrundelsen herfor er gennemgået i tidligere 

scenarier.  

11.5.1. Sammenligning	  af	  investering	  i	  personligt	  regi	  og	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

De beregninger, som danner grundlag for figur 35, viser at det ikke kan betale sig for investor at hæve pen-

sionsopsparingen for at reinvestere i de øvrige skattemiljøer. Hvis pengene først er placeret i en 

pensionsopsparing bør investor ikke hæve investeringen i utide for at investere i alternative skattemiljøer. 

Den overvejende begrundelse er, at investor først skal betale strafafgift af investeringen og derfor kun kan 

reinvestere et væsentlig lavere beløb i de andre to skattemiljøer. Dette betyder, at det beløbsmæssige afkast 

af investeringen er 60% lavere end ved investering i pensionsopsparing. 

Det er interessant at se, at grafen for det personlige skattemiljø danner stort set samme kurve som den 

pensionsopsparingen vi tager udgangspunkt i, som i dette scenarie er udbetaling i utide. 
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I scenariet ligger det personlige skattemiljø sig kun marginalt under pensionsopsparing med udbetaling i 

utide i hele tidsperioden. I scenarie 8 tog vi udgangspunkt i pensionsopsparing med rettighed udbetaling, og 

her ligger det personlige skattemiljø marginalt under pensionsopsparing med rettidig udbetaling, jf. figur 29. 

Derved kan vi konkludere at det personlige skattemiljø bevæger sig ens i forhold til det pensionsskattemiljø 

der taget udgangspunkt i. 

Der er naturligvis forskel i 

den beløbsmæssig udbeta-

ling fra det personlige skat-

temiljø, som følge af forskel 

i indkomstskatten på 35% og 

strafafgiften på 60% før 

investeringen foretages i det 

personlige skattemiljø. Be-

grundelsen for denne sam-

menhæng i udviklingen mel-

lem det personlige skat-

temiljø og det pensionsskat-

temiljø vi tager udgangs-

punkt i er, at både straf-

afgiften og indkomstskatten 

har betydning for begge skat-

temiljøer. Strafafgiften og indkomstskatten har naturligvis betydning for udbetalingen fra pensionsskattemil-

jøet, da denne bliver fratrukket inden udbetalingen. Men både strafgiften og indkomstskatten har også betyd-

ning, da disse skal trækkes fra investeringen før denne kan reinvesteres i det personlige skattemiljø. 

Efter at have påpeget denne sammenhæng kan vi konkludere, at nedsættelse af aktieindkomstbeskatningen til 

27% har samme betydning som ved beregningerne i scenarie 9. Derfor kan det på langt sigt betale sig for 

investor at hæve pensionsopsparingen i utide for at investere i det personlige skattemiljø. Det er dog 

væsentligt at bemærke, at dette kun er aktuelt, hvis investor ikke har mulighed for at vente med udbetalingen 

til pensionsudbetalingsalderen, samt hvis investor hovedsageligt forventer den lave sats for aktieavancebe-

skatning. 

 

Figur 35 – Egen udarbejdelse – Beregninger i bilag 12 
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11.5.2. Anbefaling	  til	  investor	  

Vores anbefaling til investor 

er, at han bør undlade at 

hæve sin pensionsopsparing 

i utide, for at reinvestere i de 

andre skattemiljøer. Investor 

bør i stedet bevare midlerne i 

pensionsopsparingen og ven-

te med at få disse udbetalt til 

pensionsudbetalingsalderen. 

Hvis investor er sikker på, 

om han ikke kan vente med 

at forbruge midlerne til pen-

sionsudbetalingsalderen bør 

midlerne som udgangspunkt 

fortsat bibeholdes i pensi-

onsopsparingen. Han bør 

først ophæve denne i utide når midlerne skal anvendes. Hvis investor har en formodning om, at hovedparten 

af investeringen kun skal beskattes med den lave sats for aktieavancebeskatning, og investeringen har en 

lang tidshorisont kan investor overveje at hæve pensionsopsparingen i utide for at investere i det personlige 

skattemiljø. 

Figur 36 – Egen udarbejdelse – Beregningerne i bilag 12 
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12. Analyse	  af	  investering	  i	  obligationer	  for	  beskattede	  midler	  

Såfremt investor ønsker en investering, som er forbundet med mindre risiko, kan han vælge at investere i 

obligationer. Derfor har vi lavet nogle beregningseksempler, som afspejler hvilke skattemiljøer investor bør 

foretrække hvis denne vælger investering i obligationer.  

Beregningerne vil tage udgangspunkt i mange af de samme forudsætninger, som scenarierne i forrige kapitel. 

Dog er skattereglerne ændrede således at disse tager udgangspunkt i beskatning af kursgevinster og 

renteindtægter. 

Den overvejende indtægtskilde ved investering i obligationer kommer fra renteindtægter, dog vil udsving i 

kursen også have betydning. Kursen afspejler dels sandsynligheden for at få sin fordring indfriet samt det 

aktuelle renteniveau. For at give investor en forståelse for konsekvenserne af de to indtægtskilder er 

beregningerne delt op, således at indtægter fra renter bliver behandlet i ét scenarie mens indtægter fra 

kursreguleringer bliver behandlet i et andet scenarie. Der vil kun være forskel i beregningerne vedrørende 

fysiske personer, hvorfor vi vil begrænse vores beskrivelse af de andre skattemiljøer i dette kapitel. 

12.1. Scenarie	  11	  –	  Obligationsinvesteringens	  udbetaling	   som	   funktion	  af	   ti-

den	  ved	  kapitalindkomstbeskatning	  på	  50%	  

I det følgende scenarie vil vi tage udgangspunkt i investors placering af midler i obligationer. Vi antager at 

kursen på obligationerne er uændret, hvorfor det kun er obligationsrenterne der vil påvirke beregningerne. 

Ved beregning af scenarie 11 er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: 

• Investering i obligationer (afkastet kommer i form af renter) 

• Aktieindkomstbeskatning 42% 

• Kapitalindkomstbeskatning 50% 

• Investeringen stiger med 5% 

• Indskud kr. 25.000 efter skat 

Nedenstående analyse bygger ligesom tidligere på beregninger som er vedlagt i bilagsmaterialet. 

Beregningerne er opbygget ligesom tidligere beregningerne, hvorfor vi ikke vurderer at der er behov for at 

gennemgå disse igen. 
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12.1.1. Scenarie	  11	  i	  selskabsform	  

Det fremgår af den teoretiske gennemgang at det er uden betydning for analysen om indtægten i forbindelse 

med handel og besiddelse af obligationer kvalificeres som renteindtægt eller som kursgevinst. Indtægten skal 

medregnes i til den skattepligtige indkomst i det indkomstår hvor denne opstår, hvorfor det er uden 

betydning hvornår indtægten realiseres. 

Den skattepligtige indkomst er stadig underlagt selskabsbeskatning på 25%, hvorefter investor skal betale 

aktieindkomstbeskatning på 42%. For at investor skal have likviditet til at betale den løbende skat er han 

nødt til at sælge ud af obligationsbeholdningen. 

12.1.2. Scenarie	  11	  i	  personligt	  regi	  

I scenarie 11 er der taget udgangspunkt i investor, som ikke har andre renteudgifter eller anden negativ 

kapitalindkomst. Dette betyder, at investor skal betale en skat på 50%62 af kapitalindkomsten uanset hvor 

denne stammer fra.  

Tabellen i bilag 13 er modificeret en smugle i forhold til tidligere, hvor handel med aktier er 

realisationsbeskattet. Nu tages der udgangspunkt i at renterne bliver beskattet i det indkomstår hvor disse 

forfalder til betaling, hvorfor afkastet af besiddelse af obligationer bliver beskattet løbende. 

Vi antager, at renteindtægten bliver investeret i nye obligationer, hvilket betyder, at investor først får 

midlerne udbetalt til forbrug ved realisering af hele obligationsbeholdningen. Dette ændrer dog ikke på 

beskatningstidspunktet som forsat finder anvendelse ved forfaldstidspunktet. 

Da vi forudsætter at vi køber og sælger obligationerne til samme kurs, medfører det ikke problemer i 

beregningerne, at antage at obligationerne købes løbende. 

12.1.3. Scenarie	  11	  i	  pensionsopsparing	  

Uanset om indkomsten kommer fra aktier eller obligationer skal denne medregnes ved opgørelse af den 

skattepligtige indkomst, og beskattes efter samme regelsæt. Derved vil der ikke være nogen ændringer i 

beregningseksemplet i forhold til tidligere analyser. 

                                                        
62 Bundskatten 5,83, sundhedsbidrag 6% og kommuneskatten for Frederiksberg kommune 23,1% 
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Der er indregnet en fradragsværdi for indbetalingen på pensionsordningen, hvilket skal modsvare den skat 

investor skal betale af hele udbetalingen fra pensionsopsparingen. Hvis vi antager, at investor har en høj 

indkomst ved indbetaling, så vil denne få en fradragsværdi på 50%. Hvis vi derimod antager, at investor har 

en forholdsvis lav indkomst ved udbetaling ved pensionsudbetalingsalderen eller derefter, hvorfor investor 

skal beskattes med 35%. Derudover har vi lavet en beregning for investors pensionsopsparing, hvor investor 

hæver pengene før tid, hvorfor der betales en strafafgift på 60%. 

Udover ovenstående beskatning skal indkomsten også beskattes løbende med PAL-skatten på 15,3%. 

12.1.4. Sammenligning	  mellem	  selskabsform	  og	  investering	  i	  personligt	  regi	  

Det ses af figur 37 at det 

ikke gør den store forskel 

om der investeres i obligati-

oner via personligt regi eller 

via selskabsregi.  

Ved investering via person-

ligt regi er kurven mindre 

stejl i forhold til beskatning 

af aktier. Dette skyldes den 

forholdsvist høje løbende be-

skatning af investeringer i 

personligt regi på 50%. 

Den løbende beskatning for 

selskaber er kun 25%, men 

selskabet er også underlagt 

dobbeltbeskatning. Den lavere løbende beskatning er med til at gøre selskaber mere fordelagtige på meget 

langt sigt. 

Såfremt investor laver en forholdsvist lille investering, kan han udnytte den lave beskatning på 27% for 

aktieindkomst, hvorfor investering i selskaber vil være en bedre investering. Vi har valgt ikke at lave en 

beregning af dette, da vi vurderer, at konsekvenserne ved at udnytte bundgrænsen for den lave beskatning er 

blevet tilstrækkeligt gennemgået tidligere i denne afhandling. 
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12.1.5. Sammenligning	  mellem	  personligt	  regi	  og	  investering	  i	  pensionsopsparing	  

Det ses af figur 38 at den 

mest rentable investerings-

platform er investering i 

pensionsopsparing med retti-

dig udbetaling. 

Hvis investor ikke ønsker at 

lade investeringen være i 

behold til pensionsudbeta-

lingsalderen, er det tidshori-

sonten, som er afgørende for 

hvilket skattemiljø investor 

bør foretrække. Ved en tids-

horisont på 13 år er det 

personlige skattemiljø mest 

fordelagtigt. På længere sigt 

er den forholdsvist høje 

løbende beskatning i personligt regi med til at minimere det akkumulerede afkast og derved bliver det 

pensionsopsparing med udbetaling i utide som er mest fordelagtigt.  

Beregningseksemplet viser, at den løbende beskatning har forholdsvist stor betydning. På trods af, at 

marginalbeskatning på pensionsopsparing med udbetaling i utide er 66,12%63, mens den tilsvarende 

marginalbeskatning i personligt regi er 50%64, giver personlige skattemiljø den dårligste udbetaling på langt 

sigt. 

Det kan dog nævnes at en investor med en indkomst på under kr. 421.000 (2013-niveau) ikke skal betale 

topskat, hvorfor der kun skal betales 35% i marginalskat i det personlige skattemiljø. Det vil være 

medvirkende til at det personlige skattemiljø vil være mere attraktivt, og derved på længere sigt også være 

forbedret. Det er stadig en løbende skat på 35% der skal betales som skal modsvare en løbende beskatning i 

pensionsdepotet på 15,3%.  

                                                        
63 Afkastet skal først beskattes med PAL-beskatning på 15,3%. Ved udbetaling skal der betales strafafgift på 60% af det 
resterende afkast. 
64 Bundskatten 5,83%, sundhedsbidrag 6%, kommuneskatten for Frederiksberg kommune 23,1%, topskatten15% 

Figur 38 – Egen udarbejdelse – Beregninger i bilag13 
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12.1.6. Sammenligning	  mellem	  investering	  i	  selskabsform	  og	  investering	  personligt	  regi	  

I tidligere afsnit har vi de-

monstreret at udbetalingen 

fra investering via personligt 

regi og selskabsform ligger 

meget tæt på hinanden, og at 

det er udbetalingen fra pen-

sionsopsparingen som giver 

det højeste afkast til forbrug. 

Dette understøttes af at 

udviklingen i figur 39 ligger 

meget tæt op ad udviklingen 

i figur 38. 

Der er uden betydning for 

beskatningen om indkoms-

ten kommer fra investering i 

aktier eller obligationer ved 

henholdsvis selskabsform 

eller pensionsopsparing. Derfor har vi tidligere analyseret på en graf som har samme udvikling som figur 39, 

dog hvor afkastet ved investering i obligationer er lavere, hvorfor udbetalingen også er lavere. 

Ved en investeringshorisont på op til 12 år er den næstebedste investeringsplatform investering via selskabs-

form. På længere sigt er den løbende beskatning i selskabet medvirkende til at denne beskatningsform bliver 

den mindst rentable. Dette til trods af, at marginalbeskatningen i selskabet er 56,5%65 mens den er 66,12%66 

ved pensionsopsparing i utide. 

Investor skal dog være opmærksom på, at investering via selskab kan blive forbedret, såfremt den lave sats 

for aktieindkomstbeskatning på 27% anvendes. Dette er relevant ved små investeringer. 

 

                                                        
65 Afkastet skal først beskattes med selskabsskat på 25%. Ved udbetaling skal der betales skat af aktieindkomst på 42% 
af det resterende afkast. 
66 Afkastet skal først beskattes med PAL-beskatning på 15,3%. Ved udbetaling skal der betales strafafgift på 60% af det 
resterende afkast. 

Figur 39 – Egen udarbejdelse – Beregninger i bilag 13 
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12.1.7. Anbefaling	  til	  investor	  for	  scenarie	  11	  

Vores anbefaling til investor 

vil være at investere i obliga-

tioner via pensionsskattemil-

jøet, såfremt denne først skal 

udbetales 5 år før folkepen-

sionsalderen. 

Hvis investor ønsker investe-

ringen indfriet før pensions-

udbetalingsalderen, skal in-

vestor stadig investere via 

pensionsskattemiljøet, så-

fremt investeringen foreta-

ges på langt sigt.  

Hvis investor derimod foreta-

ger investeringen på kort sigt 

kan vi ikke give investor en endelig anbefaling på hvilket skattemiljø investeringen skal foretages med 

udgangspunkt i. Det afhænger dels af om investor har mulighed for at få lavere beskatning i enten personligt 

regi eller selskabsform. Dels afhænger valget af andre end de skattemæssige forhold, netop fordi 

udbetalingen er tæt i henholdsvis personligt regi og selskabsform. Investor bør dog ikke foretage 

investeringen via pensionsopsparing med udbetaling i utide, men mindre han er usikker omkring 

tidshorisonten, og derved har en mulighed for at bevare investeringen til pensionsudbetalingsalderen.  

12.2. Scenarie	  12	  –	  Obligationsinvesteringens	  udbetaling	   som	   funktion	  af	   ti-

den	  ved	  kapitalindkomstbeskatning	  på	  29,1%	  

Det har betydning om investor skal beskattes af positiv kapitalindkomst eller om han har en negativ kapital-

indkomst modregne afkastet fra obligationer i. Derfor mener vi at det er relevant for investor at kende 

konsekvenserne af sine investeringer, såfremt han har negativ kapitalindkomst. Har investor en indkomst på 

over kr. 421.000 (2013-niveau) skal der både betales bundskat, sundhedsbidrag, kommuneskat og topskat af 

positiv kapitalindkomst, hvilket svarer til en beskatning på 50%. Har investor derimod kun fradrag for 

negativ kapitalindkomst i sundhedsbidrag og kommuneskat, hvorfor fradragsværdien kun er 29,1%67. Dette 

                                                        
67 Sundhedsbidrag 6%, og kommuneskatten for Frederiksberg kommune 23,1% 

Figur 40 – Egen udarbejdelse – Beregninger i bilag 13 
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betyder at en investor, der nedbringer sin negative kapitalindkomst, kun skal betale 29,1% i skat af det 

nedbragte niveau. 

For at gøre det mere overskuelig er forudsætninger for scenariet listet nedenfor: 

• Investering i obligationer (afkastet kommer i form af renter) 

• Aktieindkomstbeskatning 42% 

• Kapitalindkomstbeskatning 29,1% 

• Investeringen stiger med 5% 

• Indskud kr. 25.000 efter skat 

Det eneste skattemiljø som beskatter afkastet af investering i obligationer som kapitalindkomst er det 

personlige skattemiljø. Derved er det også kun dette skattemiljø som er påvirket af en ændret skattesats. Vi 

vil derfor ikke lave en omfattende analyse af de øvrige miljøer, men henviser til forrige scenarie.  

12.2.1. Sammenligning	  af	  investeringen	  i	  personligt	  regi	  med	  de	  øvrige	  skattemiljøer	  

Hvis man sammenligner fi-

gur 41 med figur 40 ses det 

tydeligt at det personlige 

skattemiljø er væsentlig for-

bedret. Fra at ligge på niveau 

med selskabsskattemiljøet, 

er det nu bedre end både sel-

skabsskattemiljøet og pensi-

onsskattemiljøet med udbe-

taling i utide, og er det skat-

temiljø som giver den næst-

højeste udbetaling. Forbed-

ringen i det personlige skat-

temiljø skyldes naturligvis 

den lavere marginalbeskat-

ning på 29,1%. Det er dog 

også afgørende, at denne 

Figur 41 Egen udarbejdelse 
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beskatning forfalder til betaling løbende, hvorfor det afkast der kan investeres det efterfølgende år også er 

højere. 

Set over hele tidshorisonten er det mest fordelagtige skattemiljø investering via pensionsskattemiljøet med 

rettidig udbetaling. Det er dels det høje investeringsbeløb, dels den forholdsvise lave marginalbeskatning 

som er medvirkende til at gøre dette miljø mest attraktiv. 

På kort sigt er det pensionsopsparingen med udbetaling i utide som er det skattemiljø, der giver den laveste 

udbetaling. Denne starter på et lavere niveau, da også indskuddet beskattes. Den lave løbende beskatning i 

pensionsopsparingen er dog med til at forbedre dette miljø på længere sigt, hvorfor det efter 13 år er 

selskabsskattemiljøet som giver den laveste udbetaling efter skat. 

12.2.2. Anbefaling	  til	  investor	  for	  scenarie	  12	  

Som det fremgår af ovenstående analyse, samt af den grafiske illustration i figur 41, så vil vi anbefale 

investor at investere via pensionsskattemiljøet, såfremt denne forbliver i behold til pensionsudbetalingsalder-

en. Hvis det ikke er investors hensigt at bevare investeringen til pensionsudbetalingsalderen, vil vi anbefale 

investor at investere i det personlige skattemiljø.  

Ovenstående analyse betyder, at vi vil give investor anbefalingen uanset om investor er usikker på tidshori-

sonten. 

12.3. Scenarie	  13	  –	  Kursgevinst	  ved	  obligationsinvesteringen	  som	  funktion	  af	  

tiden	  ved	  kapitalindkomstbeskatning	  på	  50%	  

Tidligere har vi set på den del af indtægten ved investering i obligationer som kommer fra renter. Dog kan 

kursreguleringer have betydning for det samlede afkast. Såfremt investor placerer sine midler i obligationer 

med en forholdsvis lav rente, må det forventes at en større del af indtægten kommer fra kursgevinster. Derfor 

vil vi i det følgende analysere udbetalingen ved salg af obligationer, hvoraf der er en kursgevinst. 

Kursgevinster fra handel med obligationer er omfattet af KGL og bliver også beskattet som kapitalindkomst, 

hvorfor vi tager udgangspunkt i samme beskatningsprocenter som i de foregående to scenarier. Jf. KGL § 25, 

stk. 1 skal fysiske personer anvende realisationsprincippet ved opgørelse af kursgevinster, hvorfor dette er 

gjort i de følgende beregninger. 
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Scenarie 13 tager udgangspunkt i følgende forudsætninger: 

• Investering i obligationer (afkastet kommer i form af kursgevinster) 

• Aktieindkomstbeskatning 42% 

• Kapitalindkomstsbeskatning 50% 

• Investeringen stiger med 5% 

• Indskud kr. 25.000 efter skat 

12.3.1. Sammenligning	  af	  investering	  i	  personligt	  regi	  med	  de	  øvrige	  skattemiljøer	  

Også ved dette scenarie er det kun det personlige skattemiljø som er ændret i forhold til scenarie 11 og 12. 

Derfor vil vi fokusere vores analyse på dette skattemiljø. Begrundelserne hvor hvorfor de øvrige skattemiljø-

er udvikler sig om de gør, henvises til analysen i scenarie 11. 

Det er relevant at lave en 

sammenligning mellem figur 

40, som omhandler scenarie 

11 og figur 42, hvor der er 

taget udgangspunkt i de 

samme forudsætninger med 

udtagelse af at afkastet kom-

mer i form af renter i sidst-

nævnte. Da afkastet kommer 

i form af renter, skal afkastet 

beskattes på forfaldstids-

punktet, hvorfor renterne 

beskattes i det år hvor disse 

optjenes. Når afkastet kom-

mer i form af kursgevinster, 

skal afkastet derimod først 

beskattes når kursgevinsten 

realiseres, hvorfor 

beskatningen i scenariet først finder sted når investor ophæver investeringen. 

Figur 42 – Egen udarbejdelse – Beregningerne i bilag 15 
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Det ses af figur 42, sammenholdt med figur 40, at realisationsbeskatning af afkastet giver en væsentlig 

forbedring af udbetalingen fra det personlige skattemiljø.  

Beskatningen i det personlige skattemiljø har dog ikke forbedret sig så meget, at miljøet kan hamle op med 

pensionsskattemiljøet. Udbetaling fra pensionsskattemiljøet med rettidig udbetaling er stadig den mest 

rentable investeringsplatform, hovedsageligt som følge af det højere investeringsbeløb. 

Hvis investor ikke ønsker at have investeringen i behold til pensionsudbetalingsalderen, er den mest rentable 

investering de 19 første år investering i det personlige skattemiljø. Det mindst rentable skattemiljø er 

pensionsskattemiljøet med udbetaling i utide. Dette skyldes, at der bliver betalt en højere marginalskat end 

der er fradrag for, hvorfor der også bliver betalt skat af det investerede beløb og altså ikke kun af afkastet. 

Efter 19 år indhenter pensionsskattemiljøet personskattemiljøet, hvorfor pensionsskattemiljøet bliver den 

næstebedste investeringsplatform. 

Investor har dog mulighed for at forbedre det personlige skattemiljø en del. Vi har tidligere konkluderet at 

det har stor betydning for det personlige skattemiljø, om investor skal beskattes af positiv kapitalindkomst 

eller om afkastet fra obligationerne kan modregnes i anden negativ kapitalindkomst (forbedringen ses fra 

figur 39 til figur 40).  

12.3.2. Anbefaling	  til	  investor	  for	  scenarie	  13	  

Det skattemiljø, som giver den højeste udbetaling efter skat, er stadig pensionsskattemiljøet med rettidig 

udbetaling, hvorfor det er vores anbefaling til investor at investere i dette skattemiljø. 

Det kan dog tænkes at en investering, der tidligst kan udbetales ved pensionsudbetalingsalderen, er for langt 

ude i fremtiden, hvorfor investor ikke kan realisere pensionsskattemiljøet ved rettidig udbetaling. I denne 

forbindelse vil vi anbefale investor at investere i det personlige skattemiljø, både ved investering på kort og 

langt sigt. Vi vil dog opfordre investor med en lang tidshorisont til at overveje pensionsskatteniveauet, da 

denne har en marginalt bedre udbetaling samt forudsætningerne for investeringerne kan ændre sig under vejs, 

således at investor måske alligevel beholder investeringen til 5 år før folkepensionen.  
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Såfremt investor har mulighed for at betale en lave skat af afkastet af obligationerne i personligt regi enten 

som følge af en lavere samlet indkomst eller mulighed for modregning i negativ kapitalindkomst, bør 

investor dog foretrække det personlige skattemiljø. 

Vi vil ikke anbefale investor at investere i selskabsskattemiljøet, da denne giver en lav udbetaling i forhold 

til de øvrige skattemiljøer. 
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13. Konklusion	  

I afhandlingen har vores fokus været på, at afklare i hvilket skattemiljø det er skattemæssigt mest lempeligt 

for investor, at investerer sine midler i børsnoterede aktier eller obligationer og dermed økonomisk mest 

rentabelt. 

Vores analyser viser en klar tendens gennem de opstillede scenarier, dog er der en række faktorer der gør, at 

det ikke er muligt at give investor et klart svar på vores problemstilling. Investors risikoprofil, tidshorisonten 

og investors krav til fleksibilitet ved realisering af investeringen, er nogle af de faktorer der har en 

indflydelse på investors valg af skattemiljø. 

I kapitlerne 3-8 har vi foretaget en teoretisk gennemgang af den gældende skattelovgivning, der ligger til 

grund for beskatningen af afkastet ved investering i børsnoterede aktier og obligationer. Kapitalerne er med 

til at skabe et teoretiske forståelse for hvordan det danske skattesystem er opbygget. Dette ligger til grund for 

forståelsen af beregningerne i analyse afsnittet. Vi vil således ikke konkludere direkte herpå, men som i 

analysen vil relevante afsnit indgår i konklusion. 

Beregninger der ligger til grund for analyse, er simplificeret og belyser de akkumulerende konsekvenser af 

afkastbeskatningen i de tre skattemiljøer. Simplificeringen af beregningerne er foretaget, for at give et enkelt 

analysegrundlag. Fokus har været på de elementer, der har en effekt på den skattemæssige behandling af 

afkastet ved investering i værdipapirerne, da vi i afhandlingen udelukkende ønsker at belyse de 

skattemæssige konsekvenser ved investeringen. 

I afhandlingen har vi analyseret på investering i børsnoterede aktier for henholdsvis beskattede og 

ubeskattede midler, samt investering i børsnoterede obligationer for beskattede midler. Vi har sammenholdt 

afkast til forbrug ved investering i selskabsform, personligt regi og pensionsopsparing, og belyst de 

skattemæssige konsekvenser ved investering i de enkelte skattemiljøer. 

I vores beregninger er afkastet i selskabsregi og pensionsopsparing underlagt beskatning efter 

lagerprincippet, hvilket løbende begrænser aktiebeholdningen og dermed det fremadrettede afkast. Dette kan 

skabe en likviditetsmæssig udfordring for investor, da henholdsvis selskabsskatten på 25% og PAL-

beskatningen på 15,3% af afkastet, afregnes før realiering af aktiebeholdningen. For investering i personligt 

regi bliver afkastet først underlagt beskatning når investor vælger at sælger aktiebeholdning efter 
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realisationsprincippet. For afkastets størrelse har det over tid en stor betydning om det bliver underlagt 

beskatning efter lagerprincippet eller realisationsprincippet. På denne baggrund er investering i personligt 

regi til den mest lukrative investeringsplatform for investor, da beskatning her er mest lempelig. 

Ved investering i selskabsform og pensionsmidler, bliver disse underlagt dobbeltbeskatning. Dels i det 

respektive skattemiljø ved selskabsbeskatning eller PAL-beskatning, og dels når aktiebeholdningen realiseres 

til forbrug i personligt regi. Den dobbelte beskatning, som midlerne bliver pålagt i selskabsregi og 

pensionsopsparing, resulterer i en højere marginalbeskatning på disse investeringsplatforme. Marginalskatten 

er således lavest i personligt regi, uanset hvilke skattesatser der anvendes i de to øvrige skattemiljøer.  

Til forskel for dobbeltbeskatning har fradragsreglerne ved indskud på pensionsopsparing, en positiv 

indflydelse på afkastet. Det højere indskud giver isoleret set det højeste afkast før personbeskatning, på trods 

af den løbende PAL-beskatning af afkastet. Dette giver pensionsopsparingen et ”forspring” frem for de andre 

investeringsplatforme i analysen, og er derfor en vigtigt faktor for valg af investeringsplatform. Som nævnt 

gør den dobbelte beskatning af pensionsmidlerne, at ”forspringet” begrænses over tid. 

Da vi i analysen har taget udgangspunkt i faste afkast og beskatningssatser, har indskuddets størrelse ikke 

yderligere indflydelse, end de nævnte forskellen mellem indskuddet størrelse i selskabs- og personligt regi og 

i pensionsmiljøerne. 

I analysen har vi ligeledes set på afkastsatsens indflydelse på investeringen i børsnoterede aktier. 

Afkastsatsen har naturligvis indflydelse på afkastets størrelse, da en højere afkastsats i sagens natur giver et 

større afkast til forbrug, uanset hvilket skattemiljø investor vælger. 

Ved en lav afkastsats bliver effekten af beskatningen beløbsmæssigt større. Jo højere marginalskatten er, jo 

mere begrænses afkastets størrelse. Afkastet ved pensionsopsparing med udbetaling i utide resulterer således 

i et tab ved en lav afkastsats, grundet den høje marginalbeskatning. Den akkumulerende effekt af en højere 

afkastsats gør at marginalbeskatning ikke har en beløbsmæssig så stor effekt som ved en lavere afkastsats. 

Den løbende selskabsbeskatning har en beløbsmæssig større akkumulerende effekt ved en høj afkastsats end 

ved en lav, hvorfor denne investeringsplatform giver det laveste afkast ved en høj afkastsats. 

Vores analyse af investering i beskattede midler viser, at det højeste afkast til forbrug opnås ved investering 

via pensionsopsparing der udbetales rettidigt. Det høje indskud på pensionsopsparing der udbetales rettidigt 

og den kun marginalt hårdere beskatning, gør at denne investeringsform er mest lukrativ for investor.  
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Såfremt investor ikke har en forventning om, at vente med udbetaling af investeringen til 

pensionsudbetalingsalderen, er investering i personligt regi den mest rentable investeringsplatform. Den 

lempeligere beskatning ved investering i personligt regi gør, at investor opnår det højere afkast til forbrug 

end ved investering i pensionsopsparing udbetalt i utide eller i selskabsregi. Ved valg af investering i 

pensionsopsparing der hæves i utide, har investor dog mulighed for at ændre tidshorisonten og først hæve 

pensionsmidlerne ved pensionsudbetalingsalderen, hvilket giver det højeste afkast til forbrug. Det er generelt 

ikke lukrativt for investor at investere i selskabsregi, da den løbende selskabsbeskatning og 

marginalbeskatningen, gør afkastet til forbrug markant mindre end de andre skattemiljøer.  

Valget af investeringsplatform afhænger således i højgrad af investors tidshorisont for investeringen og hvor 

likvid investor ønsker sin investeringen skal være.  

Vi har i denne afhandling primært beskæftiget os med beskatning af avance ved investering i værdipapirer, 

da det må antages, at investors hensigt ved investeringen er at opnå et positivt afkast af indskuddet. Dog er 

der ved investering i værdipapirer en risiko for, at investeringen resulterer i et tab for investor. Vi har derfor 

også set på konsekvenserne ved tab. 

I analysen ses det, at investering via pensionsopsparing er det mest fordelagtige ved tab på investeringen, 

dog kun såfremt denne udbetales rettidig. Det højere indskud gør at denne investeringsplatform er mest 

gunstig, på trods af personbeskatningen af afkastet ved realisation. Pensionsopsparing der udbetales rettidig 

bliver over tid, dog mindre fordelagtig i forhold til investering i selskabsform. Investors mulighed for at 

udnytte det skattemæssig tab til modregning i anden indkomst, gør denne investeringsplatform et mindre 

negativt resultat.  

Pensionsopsparing det udbetales i utide er generelt ikke attraktivt ved tab, grundet strafafgiften på 60% ved 

udbetaling af den resterende aktiebeholdning. På trods af, at tabet i personligt regi ikke bliver underlagt 

beskatning, gør den manglende værdi af underskuddet, at disse investeringsplatforme er mindst attraktive 

ved tab. 

I afhandlingen har vi ligeledes set på konsekvenserne ved at investere for ubeskattede midler. Vi har taget 

udgangspunkt i midler der henholdsvis er placeret i selskabsregi eller pensionsopsparing. Til forskel for 

investering i beskattede midler, kræver det at midlerne skal beskattes før end det er muligt, at investere 

midlerne via de andre investeringsplatforme.  
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Midler placeret i selskabsregi bliver således underlagt udbyttebeskatning, før disse kan reinvesteres i de 

andre skattemiljøer. Dette medfører, at investeringen i selskabsregi har et større indskud end i personligt regi. 

Som følge af fradragsretten ved pensionsopsparing er indskuddet i selskabsregi og pensionsopsparing på 

niveau. 

Valget af investeringsplatform afhænger således af investors forventninger til tidshorisonten. Skal investor 

først bruge midlerne efter pensionsudbetalingsalderen, opnås det højeste afkast til forbrug, ved at hæve 

midlerne fra selskabet og investerer via pensionsopsparing. Forventer investor ikke at holde investeringen til 

pensionsudbetalingsalderen, vil det på kort sigt være mest fordelagtigt, at beholde midlerne i selskabet, da 

det højere udgangspunkt opvejer dobbeltbeskatningen i selskabsregi. Ved en længere investeringshorisont vil 

personskattemiljøet være det mest rentable. Den lavere marginalbeskatning resulterer i det højeste afkast, på 

trods af at midlerne bliver underlagt beskatning ved udlodning fra selskabet. 

Er midler placeret i pensionsopsparing, er det ikke rentabelt for investor at hæve midlerne og investere via de 

andre investeringsplatforme. Har investor nået pensionsudbetalingsalderen, og han ønsker mere fleksibilitet 

ved investering, er afkastet i personligt regi kun marginalt mindre rentabelt end ved at beholde midlerne i 

pensionsopsparingen. Såfremt investor ikke har nået pensionsudbetalingsalderen, gør den høje strafafgift ved 

udbetaling af pensionsopsparingen i utide, at det ikke er attraktivt at hæve midlerne uanset tidshorisonten for 

investeringen. 

Vælger investor at investere i obligationer frem for aktier, vil beskatningsformen i pensionsopsparing og 

selskabsform ikke ændres. Der skal stadig betales henholdsvis selskabsskat og PAL-beskatning mens 

investeringen er i det respektive skattemiljø, uanset om indtægten kommer fra afkast fra aktier eller 

obligationer. 

I det personlige skattemiljø ændres beskatningsformen i forhold til beskatning af aktier. Afkastet beskattes 

som kapitalindkomst fremfor som aktieindkomst. Beskatningssatsen afhænger af investors generelle 

kapitalindkomstforhold. Har investor positiv kapitalindkomst, medregnes afkastet af obligationerne i den 

skattepligtige indkomst og beskattes med op til topskat. Hvis investor derimod har negativ kapitalindkomst 

hvor afkastet kan modregnes i, bliver afkastet kun med satserne for sundhedsbidrag og kommuneskat, 

hvorfor den her vil være lavere end ved beskatning af aktier.  
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I personligt regi har det også betydning om afkastet fra obligationerne kommer i form af renter eller 

kursgevinster. Renter beskattes løbende på forfaldstidspunktet, mens kursgevinster ved obligationer er 

underlagt realisationsbeskatning. 

Det er mere fordelagtigt for investor at afkastet fremkommer af kursgevinster, da kursgevinster ikke 

medførere løbende beskatning, dog forudsætter dette at afkastets beløbsmæssige størrelse er den samme. 

Ved investering i obligationer vil investor opnå det største afkast ved investering i pensionsopsparing der 

hæves ved pensionsudbetalingsalderen. Forventer investor ikke at tidshorisonten for investeringen række til 

pensionsudbetalingsalderen, er det mest rentabelt for investor at investere i personligt regi. Dette gør sig især 

gældende såfremt investor har negativ kapitalindkomst afkastet kan modregnes i, og afkastet dermed 

beskattes lempeligere. 

Med udgangspunkt i ovenstående analyse kan vi konkluderer at det skattemiljø hvor investor opnår den mest 

lempelige beskatning af afkastet i børsnoterede aktier og obligationer er investering via pensionsopsparing 

med rettidig udbetaling. 
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14. Perspektivering	  	  

For at investor kan få det fulde udbytte af investering i aktier og obligationer, er det vigtigt at sætte sig ind i 

de konsekvenser og muligheder investor står overfor. Vi har analyseret på hvilken betydning skattereglerne 

har for investering i de enkelte skattemiljøer, men har kun i begrænset omfang berørt de øvrige juridiske 

muligheder og begrænsninger i forbindelse med investering. 

Investering i aktier og obligationer er forbundet med en vis risiko for investor. Investeringen bliver påvirket 

af den enkelte udsteders ageren, men også af bevægelser i markedet og samfundet som helhed. Man siger at 

”Det er svært at spå, især om fremtiden68” og det gør sig i høj grad gældende for investering i aktier og 

obligationer. Det er således vigtigt at investor fastsætter en risikoprofil og gør det klart at afkastet over tid 

kan variere meget, da det selv for professionelle investorer er svært at opretholde et højt afkast set over en 

længere periode. 

Ved analysen har vi anvendt fast skattesatser, på trods af at der indenfor flere indkomstområder er 

proportionalbeskatning. Dette er imødekommet ved at lave flere scenarier, hvor forskellige satser er anvendt. 

Derfor skal investor være opmærksom på, at han skal tage udgangspunkt i mere end ét scenarie samt at der er 

scenarier som ikke indeholder hans specifikke skattesats. I analysen er der ligeledes anvendt en fast 

afkastsats over hele investeringsperioden. For investor kan afkastet af investeringen som nævnt svinge i de 

enkelte år, hvorfor de forskellige scenarier og skattesatser kan være relevante for nogle af årene, men ikke 

nødvendigvis alle. Den enkelte investors beskatningsforhold kan også variere en del, afhængig af indkomst 

og bopælskommune, hvorfor investor skal have dette for øje. 

I vores beregninger er der ikke taget hensyn til depotgebyrer, administrationsomkostninger eller lignende, 

der er afledt af investering i børsnoterede aktier og obligationer i de enkelte skattemiljøer. Der er heller ikke 

taget hensyn til eventuelle omkostninger afledt af at drive virksomhed i selskabsform. Disse faktorer skal 

investor også være opmærksomme på, da disse kan ændre afkastet størrelse. 

Analysen af pensionsskattemiljøet tager udgangspunkt i at hele opsparingen hæves. Der er således ikke tager 

hensyn til kravene om en udbetalingsperiode på minimum 10 år, hvilket ændrer de likviditetsmæssige 

forhold for investor, til gengæld gør den længere udbetalingshorisont, at de resterende midler fortsat 

investeres over perioden. Investor skal også ved pensionsopsparing være opmærksom på hans egne 

skattemæssige forhold, da disse både påvirker personbeskatningen ved rettidig udbetaling og 

fradragsværdien ved indskuddet.  

                                                        
68 Citat Robert Storm Petersen (Storm P) 
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En hovedaktionær i et selskab har i dag muligheden for at optimere sin udbetaling fra selskabet ved at veksle 

mellem lønudbetaling og udbytteudbetaling. Det centrale element er at investor udnytter de bundgrænser der 

er for henholdsvis personskat og udbytteskat, da marginalskatten for personlig indkomst og selskabs- og 

udbyttebeskatning er ens. 

Ved vedtagelse af Lov nr. 218 den 27. juni 2013 har folketinget vedtaget en gradvis nedsættelse af 

selskabsskatten, således at selskabsskatten i 2016 kommer ned på 22%. For at bevare ovenstående harmoni, 

kunne vi forestille os, at folketinget vil forhøje den høje marginalskattesats for aktieudbytte, således at der 

fortsat er harmoni mellem udbetaling af løn og udbetaling af udbytte. 

I beregningerne har vi taget udgangspunkt i det forhold at et evt. skattemæssigt underskud i selskabet ikke 

har nogen værdi for investor, da vi antager at investor ikke har anden indkomst fra investering. Såfremt 

investor har til hensigt at foretage yderligere investeringer eller har anden aktivitet, har underskuddet en reel 

værdi, og kan være med til at skubbe forholdene mellem skattemiljøerne. Det samme er gældende ved 

beregninger for fysiske personer, hvor investor får et kildeartsbegrænset underskud. Dette underskud har kun 

en værdi for investor såfremt denne har anden aktieindkomst at modregne underskuddet i. 

Udover udnyttelse af eventuelle kildeartsbegrænsede tab, er det begrænset hvor meget investor kan 

skatteoptimere hans investering. Investor har mulighed for løbende at realisere aktiebeholdningen og derved 

udnytte den lavere aktieavancebeskatning på 27%, dog reduceres aktiebeholdning herved og gør det 

fremtidig afkast mindre. Der er lidt flere muligheder for at optimere ved realisering af 

obligationsbeholdningen, da investor kan optimere til topskatgrænsen, og kan modregnes i eventuel negativ 

kapitalindkomst. Dette afhænger dog af investor andre indkomst og fradragsforhold, hvorfor værdien heraf 

kan variere. Investor skal ligeledes være opmærksom på af fradraget af negativ kapitalindkomst reduceres i 

takt sundhedsbidraget falder69 og bundskatten forholdsmæssigt stiger70. 

Det er således vigtigt, at investor er opmærksom på de faktorer der kan påvirke investeringen for at opnå det 

højst mulige afkast.  
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