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Forord 

Der har altid eksisteret et marked for investering og finansiering. Et marked som har udviklet sig fra 

simpel direkte aftaleindgåelse mellem to personer til det komplekse, globaliserede finansielle 

system, vi kender i dag.  

Vi har gennem de seneste årtier set en udvikling, hvor mulighederne og interessen fra den almene 

befolkning for at deltage i dette globale finansierings- og investeringsmarked er blevet stadig større. 

I takt med, at almene investorer har bevæget sig ind på markedet, er der opstået en efterspørgsel 

efter muligheder for at diversificere investeringer langt mere effektivt over geografiske regioner, 

sektorer, aktivklasser, osv..  

Et af midlerne til at sikre disse muligheder har været kollektive investeringsordninger; altså større 

eller mindre sammenslutninger af investorer, hvor investorerne indskyder kapital i en pulje, der 

gennem aktiv eller passiv forvaltning investeres i finansielle instrumenter såsom aktier, 

obligationer, råvarer, valuta, derivater, osv.. Det større kapitalgrundlag sikrer såvel muligheden for 

diversifikation samt evt. muligheden for at ansætte en dedikeret forvalter til styring af porteføljen.  

For de kollektive investeringsordninger, der er registrerede til markedsføring i Danmark, gælder, at 

langt størstedelen har domicil i Danmark, og således er det danske marked for kollektive 

investeringsordninger i dag præget af, at privatpersoners investeringer for frie midler også 

hovedsageligt sker gennem danske kollektive investeringsordninger - til trods for den markante 

globalisering vi gennem de sidste årtier har set. Og herunder ikke mindst til trods for, at Danmark er 

en del af EU, hvori formålet netop er at sikre et frit indre marked, hvor varer, tjenesteydelser, 

kapital og betalinger frit skal kunne bevæge sig på tværs af landegrænser. Baggrunden herfor skal 

nok findes i mange faktorer; men umiddelbart kan det kan undre, at handel med, udbud af, og 

efterspørgsel efter udenlandske kollektive investeringsordninger, herunder især kollektive 

investeringsordninger med hjemsted i andre EU lande, ikke er større, end tilfældet er.  

Det er vores tese, at baggrunden herfor i høj grad skal findes i de regler, der gælder omkring 

markedsføring, struktur, opbygning, administration, placering af aktiver og rapportering for 

kollektive investeringsordninger i Danmark, samt ikke mindst den skattemæssige behandling af 

kollektive investeringsordninger og privatpersoners investeringer heri; herunder særligt de 
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placeringsregler og krav, der gøres gældende, for at kollektive investeringsordninger kan opnå 

status som skatteoptimale ifht. danske privatpersoners investeringer for frie midler.  

Dette er regler og en behandling som dels skal sikre konsistens, symmetri, gennemsigtighed og ikke 

mindst investores rettigheder, men som samtidig også fastsætter incitamenter, betingelser og 

begrænsninger for såvel udbydere som investorere og deres råderum. Her er det vores fornemmelse, 

at reglerne direkte eller indirekte medfører en begrænsning i udenlandske kollektive 

investeringsordningers incitament for aktivt at markedsføre sig i Danmark – herunder også 

kollektive investeringsordninger fra andre EU medlemslande - og danske investoreres incitament til 

at placere frie midler i udenlandske kollektive investeringsordninger.  

Vores tese er senest blevet underbygget af det faktum, at EU-kommisionen d. 26. juni, 2008 

anmodede Danmark om at ændre de komplicerede og administrativt tunge danske skatteregler, som 

ifølge EU-kommissionen reelt medvirker til at holde kollektive investeringsordninger fra andre EU 

medlemslande ude af det danske marked for privatpersoners investeringer med frie midler.  

Dette er således et yderst relevant og interessant emne, hvorfor vores formål med denne afhandling 

- efter en underbyggelse af vores tese om, at udbud og efterspørgsel efter udenlandske kollektive 

investeringsordninger i Danmark er mistænkeligt lav - er at belyse, hvilke regler og hvilken 

behandling der gælder og sker på området. Hvorvidt det relativt lave udbud - og efterspørgslen - 

efter udenlandske kollektive investeringsordninger til dels kan ses som en konsekvens heraf; og 

hvorvidt reglerne og behandlingen udgør en EU stridig restriktion i den frie bevægelighed i EU og i 

den fri konkurrence.  

Vi vil gerne sige en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har medvirket i processen ved 

udarbejdelsen af denne afhandling. Ingen nævnt, ingen glemt!  

København, sommeren 2009.  

Chris Wedel Bidstrup Laust Christian Weise Sørensen 
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Executive Summary 

The purpose of this thesis is to investigate whether Danish tax and company regulations impose non 

EU compliant restrictions on the accessibility of the Danish market to foreign UCITS regulated 

collective investment schemes. The thesis builds on the hypothesis that the market share of the 

foreign collective investment schemes in the Danish market is relatively low compared to the 

situation in other EU member states, which is initially tested and verified, and that part of the reason 

for this situation is to be found in the Danish tax and company regulation and the requirements and 

limitations imposed hereby. Hence, the thesis presents the EU and its purpose, and identifies and 

examines the relevant framework and detailed regulation in the EU set forth to secure the fulfilment 

of the overall purpose of creating and maintaining an open market. The concepts of free movement 

of services, capital and payments as well as UCITS and the relevant rules and regulation regarding 

purpose, structure, organization, management, administration, investment limitations, marketing, 

reporting and approval are presented, and the framework and relevant limitations imposed hereby 

on the national implementation of rules and regulations are examined. The thesis examines how 

Danish company regulations implements the rules imposed through UCITS and whether Danish 

implementation is in line with UCITS. The thesis concludes that although most EU regulation is 

complied with, the investment limitation rules in some cases provide broader limitations than 

required by UCITS. It is concluded that although the limitations could result in unfair competition, 

this is not a practical result. The thesis examines how Danish tax regulations on collective 

investment schemes are constructed, and whether these impose limitations on access to the Danish 

market. It is found that Danish regulations make some structures more attractive than others, and in 

order to obtain this attractiveness the collective investment schemes have both to adhere to certain 

investment limitations and provide extensive reporting to Danish authorities. These limits and this 

reporting are not included in the general EU framework rules and are administratively complex to 

manage. It is concluded that especially the reporting requirements impose a practical barrier to the 

Danish market. Member states can be allowed to impose such a barrier, but it cannot go beyond 

what is needed to fulfil its purpose. It is found that this can be argued to be the case as the reporting 

is more granular than strictly needed. To provide further background to the understanding of the 

framework and regulation set forth by the EU regulation, the thesis examines 4 relevant verdicts by 

the EU court and puts into perspective how these can be related to the findings so far. The verdicts 

support the conclusions. It is concluded that Danish regulation is one of the reasons for the low 

market share of the foreign collective investment schemes in the Danish market. 
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Kapitel 1: Indledning 

I dette, afhandlingens 1. kapitel, opstilles afhandlingens fundament. Først vil vi opstille vores 

problemformulering, som vil fastlægge afhandlingens formål. Herefter vil vi skitsere afhandlingens 

struktur samt redegøre for valg af metode til udarbejdelse af afhandlingen. I naturlig forlængelse 

heraf vil vi afslutte kapitlet med at fastlægge rammerne for afhandlingens undersøgelsesområde, 

samt afgrænse overfor områder, der falder udenfor afhandlingens behandlingsområde. 

1.1: Problemformulering 

Vi vil i denne afhandling initielt undersøge, om det kan verificeres, at ud af de kollektive 

investeringsordninger, der i Danmark markedsføres til og investeres i af privatpersoner, er 

andelen, der ikke har har hjemsted i Danmark, relativ lille i sammenligning med vores 

samarbejdslande i EU. Såfremt dette er tilfældet, vil vi undersøge, hvilke regler der gælder i 

EU og Danmark omkring kollektive investeringsordningers organisering og formål, 

administration og ledelse, placering af aktiver, samt godkendelse, rapportering, 

markedsføring samt beskatning af privatpersoners investeringer heri; og hvorvidt reglerne og 

behandlingen kan ses som en hovedårsag til den ulige fordeling mellem danske og 

udenlandske kollektive investeringsordninger på det danske marked. Vi vil i denne forbindelse 

analysere og diskutere, hvorvidt den danske lovgivning og behandling strider imod EU 

rettens bestemmelser omkring den fri bevægelighed for finansielle tjenesteydelser, kapital og 

betalinger indenfor EU, og om danske kollektive investeringsordninger har komparative 

fordele overfor udenlandske kollektive investeringsordninger som følge heraf. Såfremt der er 

behov herfor, vil vi identificere og diskutere mulige tiltag, der umiddelbart ville kunne lette 

udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked og eventuelt 

gøre konkurrencesituationen mere lige mellem danske og udenlandske kollektive 

investeringsordninger, samt bringe den danske lovgivning og behandling i overensstemmelse 

med EU’s rammeregler på området og formålet hermed. 

For at svare på ovenstående problemformulering har vi opstillet følgende støtte-spørgsmål, som vi 

vil bestræbe os på at besvare gennem afhandlingen:  
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Hvordan er fordelingen mellem danske og udenlandske kollektive investeringsforeninger 

registreret til markedsføring i Danmark? 

 
Hvilke EU regler gælder omkring den fri bevægelighed for kapital og finansielle 

tjenesteydelser indenfor EU? 

 

Hvilke generelle danske og EU regler gælder omkring organisering og formål, 

administration og ledelse, placering af aktiver, samt godkendelse, rapportering og 

markedsføring for kollektive investeringsordninger? 

 

Hvilke skattemæssige klassifikationer af kollektive investeringsordninger findes i Danmark, 

og hvordan er den samlede beskatning af privatpersoners investeringer for frie midler? 

 

Hvorvidt er der overensstemmelse mellem danske regler og behandling og EU regler? 

 

Hvorvidt påvirker de gennemgåede danske regler de udenlandske kollektive 

investeringsforeningers adgang til det danske marked? 

 

Hvorvidt giver de gennemgåede danske regler og behandling incitament for private 

investorer til at investere deres frie midler i danske kollektive investeringsordninger frem for 

udenlandske?  

Besvarelsen af støttespørgsmålene vil ikke nødvendigvis ske i kronologisk rækkefølge; men den 

løbende behandling og besvarelse heraf gennem afhandlingen skal støtte os i at nå frem til en 

overordnet konklusion på vort formulerede problem. 

1.2: Struktur og metode 

Vi vil i dette afsnit gennemgå afhandlingens opbygning og struktur og således belyse vores 

fremgangsmåde, for at sikre den røde tråd i afhandlingen generelt og i det løbende arbejde med at 

nå frem til en overordnet konklusion på det formulerede problem.  

Helt overordnet har vi valgt at opdele afhandlingen i 9 kapitler. Opdelingen er foretaget, som vi har 

fundet det naturligt, og tilstræber at give et naturligt overblik over, hvordan afhandlingen skal læses. 

Vi vil i hvert kapitel indlede med en kort introduktion til kapitlets indhold og formål, både generelt 

og i forhold til den opstillede problemformulering. Kapitlet kan for overskuelighedens skyld være 

opdelt i underafsnit i op til flere niveauer, hvilket er gjort for at skabe struktur i et materiale og 

behandling, som ellers kunne blive for kompleks, uoverskuelig og ustruktureret. Hvert underafsnit 

vil beskæftige sig med sine hovedpunkter. Vi har benyttet os af nummerering af kapitler og 

underafsnit, således at det til enhver tid vil fremgå, på hvilket niveau underafsnittet befinder sig. 
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Nedenfor i Figur 1 er opstillet en strukturfigur, der overordnet viser, hvordan afhandlingen er 

tiltænkt at blive læst: 
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Figur 1: Strukturfigur (Kilde: Egen tilvirkning).  

I Kapitel 1 opstilles afhandlingens fundament. I første afsnit har vi opstillet problemformuleringen, 

som danner grundlag for afhandlingen. Efterfølgende gennemgås i nærværende andet afsnit 

strukturen og metodevalget i besvarelsen af det formulerede problem. Kapitlet afsluttes med i tredje 
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afsnit at afgrænse, hvilke områder der falder udenfor denne afhandlings formål og 

behandlingsområde.  

I afhandlingens 2. kapitel vil vi påbegynde besvarelsen af den opstillede problemformulering. Vi vil 

således i dette kapitel undersøge den grundlæggende antagelse, som hele afhandlingen bygger på: at 

udbud og efterspørgsel efter udenlandske kollektive investeringsordninger er relativt lille i 

Danmark, og at det danske markeds udbud og efterspørgsel således i praksis er præget af en 

markant overvægt af indenlandske kollektive investeringsordninger, når man sammenligner med 

vore samarbejdslande i EU. Metoden hertil vil være at se på de data, der ligger omkring udbud og 

efterspørgsel efter kollektive investeringsordninger. Vi vil benytte data fra Finanstilsynet, ligesom 

vi har valgt at inddrage et par artikler omkring fordelingen af kollektive investeringsordninger i 

Danmark og har foretaget interview med Karsten Henriksen fra analysevirksomheden Morningstar. 

Kapitlet vil blive afsluttet med en delkonklusion på, hvorvidt den grundlæggende antagelse - at 

andelen af udenlandske kollektive investeringsordninger på det danske marked er relativt lille - kan 

verificeres.   

I kapitel 3 vil vi identificere og gennemgå de overordnede rammer, som Danmarks deltagelse i EU 

medfører i forhold til den nationale lovgivning. Vi vil fastslå hvilke overordnede regler, der gælder, 

samt identificere hvordan disse regler fastsættes og håndhæves i forhold til formålet med EU 

generelt. Sigtet med dette kapitel er at foretage den indledende identifikation af de rammer, som 

deltagelsen i EU sætter på dansk behandling og regulering; og således give grundlaget for 

senerehen i afhandlingen at diskutere og vurdere, hvorvidt danske regler og behandling er i 

overensstemmelse hermed. Vi indleder kapitlet med en kort gennemgang af det helt overordnede 

formål med EU samt opbygningen heraf - herunder hvordan regler og love fastsættes, samt hvilke 

retsinstanser og sanktionsmuligheder der eksisterer for at sikre, at de enkelte lande overholder de 

overordnede EU regler. Herefter vil vi gennemgå de generelle rammer, der fastsættes gennem 

reglerne omkring kapitalens og finansielle tjenesteydelsers fri bevægelighed, samt de specifikke 

regler fastsat gennem UCITS direktivet omkring organisering og formål, administration og ledelse, 

placering af aktiver, samt godkendelse, rapportering og markedsføring for kollektive 

investeringsordninger omfattet heraf. Kapitlet vil blive udarbejdet på baggrund af relevant litteratur 

på området, samt på baggrund af de specifikke regler. Slutteligt i kapitlet vil vi sammenfatte 

resultaterne af vores behandling.  
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I afhandlingens 4. kapitel vil vi gennemgå og forholde os til de generelle danske regler for de 

kollektive investeringsordninger i forhold til organisering og formål, administration og ledelse, 

placering af aktiver, samt godkendelse, markedsføring og rapportering. Herunder vil vi gennemgå 

de definerede generelle klassifikationer af kollektive investeringsordninger og sammenhængen 

mellem disse. Formålet med kapitlet er at give baggrundsmateriale til en vurdering af, om den 

danske implementering af regler på dette område er i overensstemmelse med rammerne sat gennem 

den fælles EU regulering og formålet hermed som behandlet i kapitel 3; og videre om disse i 

praksis lægger hindringer i vejen for, at udenlandske kollektive investeringsordninger kan entrere 

det danske marked, samt hvorvidt disse giver danske kollektive investeringsordninger komparative 

fordele ifht. udenlandske. Vi vil i særskilte afsnit individuelt gennemgå og forholde os til de regler, 

som gælder omkring de kollektive investeringsordningers organisering og formål, administration 

og ledelse, placering af aktiver, samt godkendelse, markedsføring og rapportering. Behandlingen i 

dette kapitel vil tage udgangspunkt i de selskabsretslige regler, idet disse i Danmark udgør det 

styrende regelsæt på området. Vi vil afslutte kapitlet med at sammenfatte de fundne resultater, 

hvilket således vil kunne støtte os i den overordnede konklusion på vores problemformulering.  

I afhandlingens 5. kapitel vil vi identificere, behandle og forholde os til den danske regulering, 

behandling og klassifikation, der foretages på skatteområdet, samt den faktiske samlede beskatning 

af de forskellige klasser af kollektive investeringsordninger. Formålet med kapitlet er at sætte os i 

stand til at forholde os til, hvorvidt reglerne er i overensstemmelse med de rammer, der er sat 

gennem de fælles EU regler og formålet med disse, som præsenteret og gennemgået i 

afhandlingens 3. kapitel. Dette vil også gøre os i stand til at konkretisere, hvorvidt udenlandske 

kollektive investeringsordninger i praksis beskattes anderledes end danske; og samtidig 

sammenligne effekten heraf. Vi vil kunne vurdere, hvorvidt der er tale om faktiske incitamenter til 

at investere i danske kollektive investeringsordninger frem for udenlandske, og om skattereglerne i 

praksis sætter hindringer for udenlandske kollektive investeringsordninger muligheder for at 

entrere det danske marked. Vi vil enkeltvis gennemgå de forskellige skattemæssige klassifikationer 

af kollektive investeringsordninger og herunder løbende definere, hvilke karakteristika og 

placeringsregler der gælder for disse, ligesom vi vil gennemgå, hvordan den kollektive 

investeringsordning – eo ipso - beskattes i Danmark. Derudover gennemgår vi, hvordan investorer 

beskattes af gevinster og tab på investeringer heri, samt den samlede beskatning. Gennemgangen 

vil ske med udgangspunkt i og med henvisning til de danske skatteregler, og vi vil løbende give 

vores kommentarer til baggrunden for reglerne. Gennemgangen og behandlingen i kapitel 5 vil 
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blive afsluttet med en sammenfatning, der vil kunne støtte os i den overordnede konklusion på 

vores problemformulering.  

Efter at have gennemgået reguleringen, behandlingen og klassifikation af kollektive 

investeringsordnigner vil vi i afhandlingens 6. kapitel se nærmere på en række relevante domme. 

Formålet med kapitlet er at inddrage og forholde os til disse relevante vurderinger og baggrunden 

herfor, der som retningsvejledning og i argumentation kan støtte os i en objektiv vurdering, samt 

fungere som rettesnor for, hvorledes reglerne skal forstås samt baggrunden herfor. Vi vil løbende 

give vores vurderinger af indholdet af de udvalgte domme, samt de argumenter og konklusioner 

som fremkommer i disse. Dette vil ske med udgangspunkt i den i afhandlingen foregående 

gennemgang. Vi vil ligeledes løbende konkludere og perspektivere, hvordan disse dommer har 

relevans ifht. besvarelsen af vores problemformulering. I vores udvælgelse af domme har vi 

tilstræbt en objektiv tilgangsvinkel til emnet. Gennemgangen i kapitel 6 vil blive afsluttet med en 

sammenfatning, der vil kunne støtte os i arbejdet med at nå frem til en samlet konklusion på vores 

problemformulering.   

Med baggrund i de hidtidigt fundne resultater og arbejdet hermed vil vi i afhandlingens 7. kapitel 

foretage en generel diskussion af den ulige fordeling i udbuddet på det danske marked mellem 

danske og udenlandske kollektive investeringsforeninger og efterspørgslen herpå, hvorvidt den 

danske regulering og behandling er i overensstemmelse med de EU regler, der gælder omkring 

kollektive investeringsordninger og kapitalens og finansielle tjenesteydelsers fri bevægelighed, 

ligesom vi vil inddrage andre faktorer, som kan have indvirken herpå. Derfor vil diskussionen også 

fungere som en perspektivering og uddybning af de hidtil fundne resultater. Diskussionen vil som 

naturlig forlængelse heraf indeholde mulige løsningsforslag, der kan medvirke til at sikre en mere 

ligelig fordeling og eventuelt bringe den danske regulering i bedre overensstemmelse med EU 

reglerne samt påpege, hvilke konsekvenser disse løsningsforslag umiddelbart vil medføre. 

Diskussionen vil tage udgangspunkt i de i opgaven hidtil fundne resultater; men vi vil også inddrage 

faktorer, som ikke er gennemgået.  

Ovenstående behandling vil i kapitel 8 lede frem til en sammenfatning af de i afhandlingen fundne 

resultater i en overordnet konklusion på den i kapitel 1 opstillede problemformulering.   
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Afhandlingen opfylder de formelle omfangsmæssige restriktioner defineret ud fra begrebet 

normalsider; men er sat op i forhold til læsevenlighed. Forord er ikke en integreret del af 

afhandlingen. 

1.3: Afgrænsning 

Vi vil i sagens natur foretage en række afgrænsninger i forhold til, hvilke specifikke områder denne 

afhandling vil behandle. Dette gøres med baggrund i, hvad vi ser som afhandlingens formål i 

forhold til den opstillede problemformulering.  

Vi afgrænser os i afhandlingen til at behandle konsekvenserne for investeringer for frie midler 

foretaget af privatpersoner, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Denne afgrænsning gør, at vi 

afholder os fra at behandle konsekvenserne for juridiske personer, fysiske personers investeringer af 

pensionsmidler, samt  personer  uden bopæl i Danmark – herunder begrænset skattepligtige, jvf 

ovenfor. Endvidere afholder vi os fra at behandle regler og beskatning for dødsboer, 

hovedaktionærer og næringsdrivende, da dette falder uden for afhandlingens formål.  

Under hensyntagen til problemformuleringen afgrænser vi os til at behandle kollektive 

investeringsordninger med hjemsted i EU. Vi vil benytte betegnelsen udenlandske kollektive 

investeringsordninger, men dette er, med mindre andet er angivet, kollektive investeringsordninger 

med hjemsted i andet EU land. Vi behandler således ikke forholdene overfor f.eks. USA eller 

Norge.  

I henhold til afhandlingens formål afgrænser vi os endvidere fra at behandle kollektive 

investeringsordninger med mindre end 8 deltagere, andelsforeninger, datterselskaber og 

fåmandsforeninger, o.l., ligesom det også ligger udenfor afhandlingens formål at behandle 

beskatning ved fusioner, mm..  

Herudover afgrænser vi os fra at behandle skattemæssige konsekenser ved kollektive 

investeringsordningers ændringer af skattemæssig status, såvel på foreningsniveau som 

investorniveau.   

I afhandlingen afgrænser vi os til at behandle den objektive skattepligt, altså hvorledes 

beskatningsforholdene forholder sig for de forskellige objekter af kollektive investeringordninger. 
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Den subjektive skattepligt, altså hvem der skal betale skat, vil kun blive behandlet, når det findes 

nødvendigt i afhandlingen.  

Endvidere begrænser vi os ifht. EU regulering at behandle de rammer, der er sat op gennem UCITS 

og reglerne omkring den fri bevægelig for tjenesteydelser, kapital og betalinger, og vi begrænser os 

til at behandle de 4 udvalgte domme, altså C-118/96, Jessica Safir, C-250/95, Futura Participations 

SA, Singer, C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer og C-315/02, Anneliese Lenz, i 

forhold hertil.   

Endelig afgrænser vi os til at behandle konsekvenserne i henhold til den gældende lovgivning. Dette 

betyder også, at vi ikke vil behandle overgangsregler ifht. den nuværende lovgivning. Ændringer 

foretaget efter 31. december 2008 vil generelt ikke blive medtaget i denne afhandling; dog vil vi 

forholde os til den ændring, der ved L23, 2009, i februar 2009 blev indført med henblik på at sikre 

overensstemmelse mellem den danske regulering og EU’s rammeregler på området.  

En grundliggende afgrænsning i denne afhandling er således, at opgavens formål ikke er at give en 

udtømmende behandling af samtlige forhold - skatte-, selskabsretlige, markedsmæssige eller andre 

– der påvirker udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked; vi vil 

gennemgå, behandle, vurdere og diskutere en række udvalgte forhold for med baggrund heri at 

konkludere, om disse påvirker udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske 

marked. 
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Kapitel 2: Kollektive investeringsordninger på det danske marked 

Vi vil i dette kapitel foretage en indledende undersøgelse af udbud af og efterspørgsel efter 

udenlandske kollektive investeringsordninger i Danmark. Vi vil foretage en sammenligning med 

situationen i vore samarbejdslande i EU, hvilket vil danne baggrund for en vurdering af, hvorvidt 

det danske marked i praksis kan påstås at være præget af en markant overvægt af indenlandske 

kollektive investeringsordninger i sammenligning hermed.   

Formålet med dette kapitel er således at be- eller afkræfte den grundliggende antagelse bag 

afhandlingen: at andelen af indenlandsk domicilerede kollektive investeringsordninger er relativt 

stor i forhold til vores samarbejdslande i EU.  

Vi har valgt at tage udgangspunkt i statistisk materiale, der stammer fra en artikel fra Morningstar 

fra 2002 omkring udbud og efterspørgsel efter kollektive investeringsordninger. Dette fordi 

materialet er direkte anvendeligt til en tal-mæssig undersøgelse af vores antagelse, og vi har i vores 

søgning ikke fundet materiale af nyere dato, der giver samme oplysninger. Som følge af at 

materialet kan være forældet, har vi valgt at foretage en undersøgelse af, om den udvikling, der er 

foregået i den efterfølgende periode, har ændret markant herpå, eller om situationen i store træk kan 

siges at stemme overens med forholdet i 2002. Til at verificere markedsudviklingen i perioden fra 

2002 til i dag har vi valgt at anvende diverse artikler, der omtaler emmet, interviews, samt det data 

af nyere dato, som er tilgængeligt. Kapitlet vil blive afsluttet med en sammenfatning af, hvorvidt 

den grundlæggende antagelse kan verificeres i praksis. 

2.1: Antallet af danske og udenlandske kollektive investeringsordninger 

Baseret på oplysningerne i Bjarne Sørensens artikel ”Private går glip af foreninger”1, publiceret på 

www.morningstar.dk

 

8. november 2002, vil vi indlede med at se på fordelingen mellem ud- og 

indlandske kollektive investeringsordninger i forskellige EU lande.  

Af nedenstående graf baseret på ovenstående artikel ses, at der i 2002 i Danmark samlet var 355 

godkendte afdelinger af kollektive investeringsordninger. Dette er væsentligt lavere end i de øvrige 

lande i EU, hvor udbuddet varierer fra 1.505 godkendte afdelinger i Finland, der er landet med 

                                                

 

1Sørensen, Bjarne: ”Private går glip af foreninger”, i  www.morningstar.dk , 2002. 
http://www.morningstar.dk/news/skat.asp?ArticleID=18936&validfrom=08/11/2002

 

http://www.morningstar.dk
http://www.morningstar.dk
http://www.morningstar.dk/news/skat.asp?ArticleID=18936&validfrom=08/11/2002
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færrest registrerede afdelinger næst efter Danmark, til 7.471 godkendte afdelinger i Frankrig, der er 

landet med den største koncentration af udbydere.  
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Figur 2: Antal registrerede kollektive investeringsordninger, ialt og udenlandske (Kilde: ”Private går glip af 

foreninger”, Bjarne Sørensen).  

Ser man på, hvor stor en andel de udenlandske godkendte ordninger udgjorde i 2002, skiller 

Danmark sig yderligere ud fra de øvrige. I Danmark var antallet af udenlandske godkendte 

afdelinger 7, hvilket svarer til en procentvis andel på 2%. Dette er væsentligt lavere end de øvrige 

lande, hvor koncentrationen af udenlandske investeringsordninger lå fra 43% i Frankrig til 92% i 

Holland. Fordelingen i de forskellige lande er illustreret i nedenstående graf.  
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Figur 3: Procentvis andel af udenlandske kollektive investeringsordninger i EU landene (Kilde: ”Private går glip 

af foreninger”, Bjarne Sørensen).  

Vi har fra Finanstilsynets hjemmeside2 fundet, at der i dag er ca. 680 afdelinger godkendt til 

markedsføring overfor privatpersoners investeringer af frie midler i Danmark. Der er altså sket en 

stigning i antallet af kollektive investeringsordninger godkendt til markedsføring overfor 

privatpersoners investeringer af frie midler på 92% i forhold til 2002 niveau. Af de 680 godkedte 

afdelinger er antallet med domicil i udlandet ca. 80, hvilket svarer til ca. 12% af den samlede 

mængde. Umiddelbart ser det altså ud til, at der er sket en stigning på 10 procentpoint i andelen af 

udenlandske investeringsordninger på det danske marked. Til trods for den markante stigning ses 

dog stadig, at koncentrationen af de udenlandske udbydere er forholdsvis lav i sammenligning med 

tallene for Danmarks samarbejdslande i EU, som vi fandt ovenfor. Hertil kommer, at vi i 

forbindelse med interview af Karsten Henriksen, chefanalytiker hos Morningstar, fik en indikation 

af, at det reelle tal ser anderledes ud. Karsten Henriksen gav følgende kommentar til antallet af 

udenlandske kollektive investeringsordninger registreret til markedsføring overfor private i 

Danmark:3 

                                                

 

2 Finanstilsynet hjemmeside, oplysninger om tal og fakta, http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Virksomheder-
under-tilsyn/VUT.aspx

  

3 Interview, Karsten Henriksen, chefanalytiker hos Morningstar. 

http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Virksomheder-
under-tilsyn/VUT.aspx
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”Det relativt høje antal af fonde registreret til markedsføring overfor private skal ses 

som konsekvens af, at når de alligevel har registreret sig til markedsføring overfor 

pensionsinvestorer og / eller institutionelle investorer, så har de samtidig registreret sig 

til markedsføring overfor private i håb om en eventuel ændring af reglerne; i praksis 

foregår markedsføringen overfor private ikke - til trods for registreringen.” 

Dette indikerer, at stigningen på 10 procentpoint ikke nødvendigvis er et reelt udtryk for, at de 

udenlandske investeringsordninger er begyndt at markedsføre sig aktivt på markedet for private 

investorers investeringer for frie midler. Udenlandske kollektive investeringsordningers reelle andel 

af den samlede mængde kollektive investeringsordninger, der i Danmark markedsfører sig aktivt 

overfor privatpersoners investeringer for frie midler, kan således være væsentligt lavere, end tallet 

antyder. 

2.2: Investeringsandel i danske og udenlandske kollektive 

investeringsordninger 

For at få en mere reel fornemmelse af, hvordan forholdet ser ud, har vi i en artikel4 af David 

Bentow fra 8. juni 2009 i www.business.dk fundet oplysninger om, at de kollektive 

investeringsordninger i Danmark ved udgangen af 2008 administrerede en samlet formue på DKK 

676 milliarder. Ud af dette samlede beløb administrerede de udenlandske investeringsordninger 

registreret i investeringsforeningsrådet DKK 30,3 milliarder, hvilket svarer til en andel på 4% af det 

samlede beløb administreret af kollektive investeringsordninger i Danmark.  

Oplysningerne fra artiklen er ikke direkte sammenlignelige med tallene ovenfor. Dette fordi David 

Bentow ser på, hvor stor andel af den samlede formue der administreres af udenlandske 

investeringsordninger, hvorimod førstnævnte artikel ser på antallet af udenlandske 

investeringsordninger, der markedsfører sig aktivt i Danmark. Tallene giver dog en indikation af, at 

koncentrationen af de udenlandsk domicilerede kollektive investeringsordninger ikke er forøget 

væsentligt i perioden fra 2002 til 2008; dette dog under antagelse af, at den formueandel, som denne 

gruppe administrerer, kan overføres direkte til antallet af udbydere. Under denne antagelse er det 

således kun på ”papiret”, at stigningen i antallet af udenlandske udbydere forekommer; den reelle 

                                                

 

4 
David Bentow, ”Bombe under danske investeringsforeninger”, http://www.business.dk/article/20090608/borsnyt/90608105/

  

http://www.business.dk
http://www.business.dk/article/20090608/borsnyt/90608105/
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fremgang af udenlandske kollektive investeringsordninger, der markedsfører sig aktivt overfor 

privatpersoners investeringer for frie midler, er fortsat meget begrænset. 

2.3: Yderligere indikationer af ulige fordeling  

Ovenstående indikationer af, at der i praksis eksisterer en hindring for deres adgang til det danske 

marked, underbygges yderligere af, at EU kommissionen den 26. juni 2008 formelt anmodede 

Danmark om at ændre de danske skatteregler5. Det fremgår af denne anmodning, at kommisionen er 

af den opfattelse, at de danske regler giver en lempeligere beskatning, såfremt en række detaljerede 

indberetningskrav opfyldes; indberetningskrav som er vanskelige eller direkte umulige for 

udenlandske investeringsordninger at opfylde. Anmodningen i kommisionen har formentlig været 

medvirkende til en ændring i skatteloven (L23) vedtaget den 5. februar 2009, der betyder, at afkast 

fra aktiefonde fremover bliver beskattet som aktieindkomst, selvom op til 25 procent af formuen er 

placeret i andet end aktier, f.eks. obligationer og beviser i akkumulerende investeringsforeninger, 

mv.. Dette er en udvidelse af de tilladte instrumenter, da denne 25% grænse tidligere blot tillod 

placering i kontanter eller finansielle instrumenter til afdækning af risiko. Vi vil undervejs i 

afhandlingen se nærmere på denne anmodning, de forhold og argumenter, kommisionen hæfter sig 

ved, og om hvorvidt lov-ændringen er tilstrækkelig til at sikre, at der ikke er tale om en hindring af 

kapitalens, betalingers og tjenesteydelsers fri bevægelighed. Ændringen i reglerne har formentlig 

været medvirkende til, at kommisionen har henlagt anmodningen til den danske stat6. Indtil videre 

kan man blot tage anmodningen og dens konsekvenser som en indikation af, at der eksisterer belæg 

for at foretage den undersøgelse, vi definerer i vores problemformulering.  

I en artikel på Morningstars hjemmeside udtrykker Karsten Henriksen, chefanalytiker hos  

Morgningstar, følgende bekymring:7 

”Ændringen åbner imidlertid ikke op for de udenlandske fonde, da der fortsat eksisterer 

en anden betydelig barriere. De udenlandske fonde skal nemlig stadig lave en særskilt 

skattemæssig rapportering til de danske skattemyndigheder på baggrund af de specielle 

danske skatteregler. Det er en omstændelig og omkostningstung proces, specielt for en 

større udenlandsk investeringsforening med mange forskellige fonde. For udenlandske 

                                                

 

5 EU hjemmeside pressemeddelser, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1021&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en

  

6 Artilkel af Karsten Henriksen, chefanalytiker hos Morningstar, omhandlende lovændringens konsekvenser, 
http://www.morningstar.dk/news/commentary.asp?articleid=78079&validfrom=2009-02-23

  

7 Artilkel af Karsten Henriksen, chefanalytiker hos Morningstar, omhandlende lovændringens konsekvenser, , 
http://www.morningstar.dk/news/print.asp?articleid=7807##9&categoryid=170&validfrom=23-02-2009

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1021&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en
http://www.morningstar.dk/news/commentary.asp?articleid=78079&validfrom=2009-02-23
http://www.morningstar.dk/news/print.asp?articleid=7807##9&categoryid=170&validfrom=23-02-2009
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foreninger er ændringen af 25 procents reglen således uden betydning i praksis, idet 

foreningerne sjældent er kommet så vidt i deres planer med det danske marked, at 25 

procents reglen overhovedet har været overvejet – her har kravet om den skattemæssige 

rapportering efter danske regler allerede sat en effektiv stopklods for udlandet og vil 

gøre det fremover med mindre reglerne bliver ændret markant. Isoleret set er det 

positivt at 25 procents reglen er blevet gjort mere fleksibel, det har længe været 

efterlyst, men uden, som minimum en lempelse af den skattemæssige rapportering 

gavner den ikke. Der er desværre en risiko for at de danske skattemyndigheder 

afværger den latente sag ved EF Domstolen mod Danmark efter ændringen, skønt den 

har minimal betydning i praksis.” 

Dette indikerer, at der til trods for ændringen i 25% grænsen stadig er belæg for en undersøgelse af 

udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked, og at den danske 

lovgivning trods ændringerne fortsat udgør en hindring for, at udenlandske kollektive 

investeringsordninger vælger at markedsføre sig aktivt i Danmark. Spørgsmålet er, om dette er en 

reel hindring, der kan siges at være i strid med reglerne om kapitalens, betalingernes og 

tjenesteydelsernes frie bevægelighed.  

I samme artikel findes et citat fra Peter Preisler, direktør for Europa, Mellemøsten og Afrika i T. 

Rowe Price, hvor han kommenterer de ændrede regler, som L23 har medført: 

”De nye regler gør det marginalt nemmere, men det er slet ikke der skoen trykker, det 

danske marked er i sig selv for småt til at retfærdiggøre en særskilt rapportering efter 

de danske regler. Man får ikke fordel af stordriften i foreningen, hvis man skal tilpasse 

produkterne til lokale forhold, og derfor får den lille ændring i reglerne heller ikke 

praktisk betydning for udbuddet af udenlandske fonde i Danmark.” 

Samme bekymring kom til udtryk i vores interview med Karsten Henriksen, chefanalytiker hos 

Morningstar: 

”Skattereglerne er en reel teknisk hindring; omend der ikke gælder andre regler for 

udenlandske fonde end for danske, så er rapporteringskravet en reel hindring, da det er 

meget ressourcekrævende at udvikle systemer hertil, samt at fortage denne 
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rapportering. Modsat situationen i Tyskland, så retfærdiggør størrelsen af det danske 

marked ikke, at udenlandske fonde bruger de nødvendige ressourcer til udvikling og 

foretagelse af denne rapportering.” 

Der er således sket enkelte ændringer i den danske lovgivning, som skulle give de udenlandske 

investeringsordninger bedre mulighed for at markedsføre sig på det danske marked for 

privatpersoners investeringer i kollektive investeringsordninger; men ovenstående udtalelser 

udtrykker tvivl om, hvorvidt  disse tiltag er nok til, at der fremover vil ske en væsentlig fremgang i 

andelen af udenlandske udbydere og privatpersoners investeringer heri for frie midler på det danske 

marked. 

2.4: Sammenfatning 

Vi har i dette kapitel påvist, at antallet og andelen af udenlandske udbydere af kollektive 

investeringsordninger, der er registreret til aktiv markedsføring overfor privatpersoners 

investeringer for frie midler, er relativt begrænset i Danmark, når man sammenligner med de øvrige 

EU lande. Samtidig skal der tages højde for, at en del af de udenlandske investeringsordninger, der 

faktisk er registrerede til markedsføring i Danmark, reelt ikke foretager en aktiv markedsføring.   

Hermed finder vi vores tese underbygget, og som følge heraf vurderer vi, at der som initielt antaget 

er belæg for en nærmere undersøgelse af, om de danske regler udgør en reel hindring for 

udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked for privatpersoners 

investeringer for frie midler. Denne vurdering underbygges yderligere af anmodningen fra EU til 

den danske stat om at ændre reglerne; dette til trods for, at der er sket ændringer i reglerne, og at 

anmodningen efterfølgende er blevet henlagt af kommissionen. De anførte udtalelser fra forskellige 

interessenter indikerer, at der trods lovændringerne, der skulle gøre det nemmere for de 

udenlandske investeringsordninger at komme ind på det danske marked, fortsat eksisterer reelle 

hindringer. 
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Kapitel 3: EU og de overordnede rammer og regler 

Vi vil i dette kapitel gennemgå de overordnede rammer, som EU sætter i forhold til kollektive 

investeringsordninger. Dette indbefatter indledningsvis en kort gennemgang af EU, herunder dets 

formål og opbygning, såvel som en gennemgang af de rammer og regler, som EU sætter ifht. 

regulerede kollektive investeringsordninger med hjemsted indenfor EU, samt medlemslandenes 

lovgivning heromkring. Afsnittet bygger fortrinsvis på oplysninger fra folketingets hjemmeside 

www.eu.oplysningen.dk.    

Formålet med dette kapitel er at skabe en grundlæggende forståelse af baggrund for og formål med 

de rammer omkring kollektive investeringsordninger, der gennem EU er opstillet for de enkelte 

medlemslande, herunder Danmark, samt en konkretisering af disse. Kapitlet vil således danne 

baggrunden for vores undersøgelser i de efterfølgende kapitler, hvor vi løbende kan forholde os til, 

om såvel formål som rammer gennem den danske implementering af lovgivning og behandling 

bliver opfyldt; eller om der eksisterer forhold i den danske lovgivning og behandling, der kan 

vurderes at være i modstrid hermed.  

Vi vil begynde med en introduktion til EU og dets opbygning, samt ikke mindst en fastlæggelse af 

EUs formål. Herefter vil vi bevæge os videre til en introduktion af de rammeregler, der gælder 

gennem reglerne omkring kapitalens og de finansielle tjenesteydelsers frie bevægelighed. Endelig 

vil vi gennemgå de detailregler, som gennem UCITS direktivet er fastsat omkring kollektive 

investeringsordningers organisering og formål, administration og ledelse, placering af aktiver, samt 

godkendelse, markedsføring og rapportering. 

3.1: EU og dets baggrund 

Den Europæiske Union (EU), tidligere De Europæiske Fællesskaber (EF), blev dannet i 1957 i Rom 

af Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg og Italien ved underskrivelsen af Rom-

traktaten; en traktat, der er at betragte som en grundlov for EU, og angiver formålet hermed og 

rammerne herfor. Rom-traktaten er efterfølgende udvidet med Maastrikt-traktaten, Amsterdam-

traktaten og senest Nice-traktaten, som de enkelte medlemslande (med eventuelle individuelle 

forbehold) har forpligtet sig til at følge og indarbejde i deres nationale lovgivning. EU samarbejdet 

omfatter i dag 27 medlemslande; Danmark indtrådte den 1. januar 1973 i EU (dengang EF) efter 

folkeafstemning den 2. oktober 1972, hvor 63,4% af befolkningen stemte for indtrædelse i EU. 

http://www.eu.oplysningen.dk
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Formålet med dannelsen af EU var at sikre økonomisk samarbejde mellem landene, og hensigten 

var at fjerne alle handelshindringer, sådan at varer og tjenesteydelser, og herunder kapital og 

betalinger, frit kunne bevæge sig over grænserne mellem EU-landene uden handelsbarrierer og 

herigennem sikre fri konkurrence internt i EU. Dette skulle være en vigtig faktor i sikring af 

økonomisk velstand, stabilitet og sikkerhed i hele Europa. Sidenhen har samarbejdet udviklet sig til 

også at omfatte et politisk samarbejde.  

Til at varetage udarbejdelsen og opretholdelsen af den overordnede lovgivning har EU nedsat 4 

overordnede organer: 

1. Europaparlamentet 

2. Rådet for den Europæiske Union (Rådet) 

3. Kommisionen 

4. EF Domstolen  

Europaparlamentet består af 736 medlemmer, hvoraf 13 er danske. Medlemmerne vælges for en 5 

årig periode af befolkningen i de enkelte EU lande. Sammen med Rådet, der består af ministrene fra 

de enkelte medlemslande, er europaparlamentet den lovgivende magt i EU; dette gælder dog kun i 

tilfælde, hvor man har valgt at benytte den fælles beslutningsprocedure. Europaparlamentet og 

Rådet skal desuden være enige om et lovforslag, før en retsakt kan vedtages til EU-lovgivning.  

Europaparlamentet skal i samarbejde med Rådet vedtage EU’s budgetter, og Europaparlamentet 

skal godkende Kommissionens gennemførelse af det foregående års budget. Herudover er det 

Europaparlamentets opgave at udøve demokratisk kontrol med EU's institutioner – hovedsageligt 

Kommissionen.  

Kommisionen består af 27 medlemmer, der skal arbejde uafhængigt af deres hjemland, da de skal 

varetage EU´s overordnede interesser; kommisionen må således ikke modtage instrukser fra 

hjemlandets regering. Kommisionens arbejdsopgaver består i at: 

 

fremsætte lovforslag, 

 

sikre korrekt anvendelse af EU-lovgivningen, 

 

håndhæve fællesskabsretten (sammen med EF-domstolen) 

 

forhandle internationale aftaler (handels- og samarbejdsaftaler). 
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EF-domstolen er den dømmende magt i sager, der vedrører EU´s love. Denne skal sikre, at 

lovgivning, der er vedtaget for hele unionen, fortolkes og implementeres ensartet i samtlige 

medlemslande. EF-domstolens beslutninger er bindende for medlemslandende, hvilket sikrer, at 

medlemmerne følger EU´s lovgivning.  

Hvert medlemsland er repræsenteret med én dommer ved EF-domstolen, der vælges af 

medlemslandenes regeringer, og pr. 1. januar 2009 var der således 27 dommere. Dommerne skal 

selvsagt være uafhængige af deres egne medlemslandes interesser.  

EF-domstolen behandler følgende type sager: 

 

Præjudicielle spørgsmål fra domstole i medlemslandene (TEF artikel 234) 

 

Traktatbrudssager (TEF artikel 227)  

 

Annullationssøgsmål (TEF artikel 230)  

 

Passivitetssager (TEF artikel 232)  

 

Erstatningssager (TEF artikel 235)  

Sager anlagt ved EF-domstolen afgøres i afdelinger af tre, fem eller tretten dommere eller i plenum 

alt efter sagens vigtighed. Såfremt et medlemsland ikke overholder EU-lovgivningen, har EF-

domstolen mulighed for at iværksætte foreløbige forholdsregler (f.eks. et forbud mod nationalt at 

håndhæve en lov), som gælder, indtil Domstolen træffer endelig afgørelse i sagen, jfr. artikel 186.  

Kommissionen kan endvidere anmode Domstolen om at fastsætte finansielle sanktioner mod et 

medlemsland, som indenfor en given frist har undladt at efterkomme en dom, der pålægger et 

medlemsland at fjerne eventuelle handelshindringer eller at implementere et direktiv, i form af 

betaling af et fast beløb eller en tvangsbøde jf. artikel 171.8 

3.2: Kapitalens, betalingernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed 

En af de vigtigste grundregler i EU til sikring af, at samarbejdet opfylder sit formål omkring 

skabelsen og opretholdelsen af et indre marked uden begrænsninger og med fri konkurrence, er 

reglerne omkring tjenesteydelsernes, kapitalens og betalingernes frie bevægelighed inden for EU.   

                                                

 

8 http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/19981/spor_sv/S1504.htm 

http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/19981/spor_sv/S1504.htm
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Iflg. denne må der ikke forefindes hindringer overfor tjenesteydelsers fri bevægelighed, hvilket er 

defineret udfra EU’s artikel 49: 

”Artikel 49 EF: Fri udveksling af tjenesteydelser og forbud mod restriktioner. 

Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser er der forbud mod restriktioner, der 

hindrer fri udveksling af tjenesteydelser inden for Fællesskabet, for så vidt angår statsborgere 

i medlemsstaterne, der er bosat i et andet af Fællesskabets lande end modtageren af den 

pågældende ydelse. 

På forslag af Kommissionen kan Rådet med kvalificeret flertal vedtage at udstrække 

anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel til tjenesteydere, der er statsborgere i et 

tredjeland og bosat inden for Fællesskabet.” 

Således ses, at tjenesteydelsernes fri bevægelighed er et nøglebegreb, der endog kan udstrækkes til 

at gælde tredielande. Definitionen i artikel 50 af tjenesteydelser understreger endvidere, hvor 

grundlæggende et element det er i EU, at der ikke må eksistere hindringer, da dette såvel som en 

hovedregel til en vis grad også kan ses som en opsamlingskategori, hvori elementer, der ikke kan 

inddrages i reglerne om den fri bevægelighed for varer, kapital og betalinger, vil blive omfattet: 

”Artikel 50 EF: Definition af tjenesteydelser. 

Som tjenesteydelser i denne traktats forstand betragtes de ydelser, der normalt udføres mod 

betaling, i det omfang de ikke omfattes af bestemmelserne vedrørende den frie bevægelighed 

for varer, kapital og personer. Tjenesteydelserne omfatter især: 

 

virksomhed af industriel karakter 

 

virksomhed af handelsmæssig karakter 

 

virksomhed af håndværksmæssig karakter 

 

de liberale erhvervs virksomhed. 

Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet om etableringsretten kan tjenesteyderen 

midlertidigt udøve sin virksomhed i det land, hvor ydelsen præsteres, på samme vilkår, som 

det pågældende land fastsætter for sine egne statsborgere.”  

Reglerne omkring kapitalens og betalingers fri bevægelighed er formuleret i artikel 56 EF, hvori 

denne grundregel er angivet som følger: 
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”1. Inden for rammerne af bestemmelserne i dette kapitel er alle restriktioner for 

kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstaterne og 

tredjelande forbudt. 

2. Inden for rammerne af bestemmelserne i dette kapitel er alle restriktioner for betalinger 

mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstaterne og tredjelande forbudt.” 

Disse regler er således meget klare, og er netop til for at sikre, at der ikke eksisterer barrierer for, at 

et indre marked kan fungere, og at varer og tjenesteydelser frit kan bevæge sig mellem 

medlemslandene.  

Reglerne omkring kapitalens fri bevægelighed er et nøglebegreb ifht. kollektive 

investeringsordninger, da investeringer i såvel indenlandske og udenlandske kollektive 

investeringsordninger netop anses for at være kapitalbevægelser. Begrebet er dog en noget 

uhåndgribelig størrelse, og »kapitalbevægelser« i henhold til artikel 56, stk. 1, EF er som sådan ikke 

defineret i traktaten. Dog har domstolen anerkendt, at den nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til 

direktiv 88/361, er af vejledende værdi:9 

”I denne nomenklatur er kapitalbevægelserne klassificeret efter den økonomiske art af de 

tilgodehavender og forpligtelser i indenlandsk eller udenlandsk valuta, som de vedrører. 

De kapitalbevægelser, der er opført i nærværende nomenklatur, omfatter: 

I. samtlige transaktioner, der er nødvendige for realiseringen af kapitalbevægelser: 

indgåelse og gennemførelse af transaktionen samt hermed forbundne overførsler. 

Transaktionerne gennemføres normalt mellem valutaindlændinge i de forskellige 

medlemsstater, men der kan være tale om, at visse kapitalbevægelser gennemføres af 

en og samme person for egen regning (f. eks. overførsler af tilgodehavender 

tilhørende emigranter) 

II. transaktioner gennemført af enhver fysisk eller juridisk person (;), herunder 

transaktioner vedrørende medlemsstaternes og andre offentlige myndigheders og 

organers tilgodehavender eller forpligtelser, medmindre andet gælder i henhold til 

bestemmelserne i Traktatens artikel 68, stk. 3 

III. adgang til enhver finansiel teknik, der er til rådighed på det marked, der benyttes ved 

transaktionens gennemførelse. For eksempel omfatter begrebet erhvervelse af 

                                                

 

9 Jeppe R. Stokholm, EU skatteret side 426 til 429 
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værdipapirer og andre finansielle instrumenter ikke blot kontanthandel, men også 

enhver anden handelsteknik, der findes: terminsforretninger, optioner eller warrants, 

konvertering til andre papirer osv. På samme måde omfatter begrebet kontokuranter 

og indlån i penge- og finansieringsinstitutter ikke blot oprettelse af og indlån på disse 

konti, men også terminsforretninger i udenlandsk valuta, hvad enten disse 

gennemføres med henblik på dækning af en kursrisiko eller oprettelse af en åben 

valutaposition 

IV. realisering eller overdragelse af tilgodehavender, repatriering af 

realisationsprovenuet (;) eller anvendelse af dette provenu på stedet inden for EF-

forpligtelsernes rammer 

V. tilbagebetaling af lån og kreditter 

VI. Denne nomenklatur er ikke udtømmende for så vidt angår begrebet kapitalbevægelser, 

og der er derfor indsat en rubrik XIII - F »Andre kapitalbevægelser: Diverse 

kapitalbevægelser«. Den kan således ikke fortolkes på den måde, at den begrænser 

rækkevidden af princippet om en fuldstændig liberalisering af kapitalbevægelserne 

som fastsat i artikel 1 i direktivet.” 

Af punkt I og III i nomenklaturen, samt af de forklarende bemærkninger i bilaget, fremgår det, at 

direkte investeringer ved erhvervelse af kapitalinteresser i en virksomhed i form af aktier samt 

erhvervelse af værdipapirer, der handles på kapitalmarkedet, udgør kapitalbevægelser i traktatens 

artikel 56 EF's forstand.   

Til trods for bestemmelserne i Artikel 56 EF gælder dog, at bestemmelserne ikke er til hinder for de 

enkelte medlemslandes ret til deres egen skattelovgivning for kapitalinvesteringer. Dette dog med 

den overordnede betingelse, at national skattelovgivning skal overholde bestemmelserne i artikel 58 

EF: 

”Artikel 58 EF; Medlemsstaternes ret til at anvende egne bestemmelser i skattelovgivningen 

1. Bestemmelserne i artikel 56 griber ikke ind i medlemsstaternes ret til: 

a. at anvende de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning, som sondrer 

imellem skatteydere, hvis situation er forskellig med hensyn til deres 

bopælssted eller med hensyn til det sted, hvor deres kapital er investeret 
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b. at træffe de nødvendige foranstaltninger for at hindre overtrædelser af deres 

nationale ret og forskrifter, især på skatte- og afgiftsområdet og i forbindelse 

med tilsynet med finansielle institutioner, eller til af administrative eller 

statistiske hensyn at fastlægge procedurer for anmeldelse af kapitalbevægelser 

eller til at træffe foranstaltninger, der er begrundet i hensynet til den offentlige 

orden eller den offentlige sikkerhed. 

2. Bestemmelserne i dette kapitel griber ikke ind i muligheden for at anvende sådanne 

restriktioner for etableringsretten, der er forenelige med denne traktat. 

3. De foranstaltninger og fremgangsmåder, der er nævnt i stk. 1 og 2, må ikke udgøre et 

middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af den frie 

bevægelighed for kapital og betalinger, som defineret i artikel 56.” 

I naturlig forlængelse af, at ambitionen med EU er et samarbejde mellem selvstændige lande og 

ikke en ambition om en fælles stat, gives der altså grundlag for, at landene kan have individuel 

skattelovgivning; en sådan skattelovgivning kan nok ikke undgå i visse tilfælde at udgøre en form 

for hindring. Men jvf. artikel 58 EF nr. 3 ovenfor citeret, så er det afgørende, at foranstaltninger og 

fremgangsmåder ”ikke må udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult 

begrænsning af den fri bevægelighed for kapital og betalinger”.  

Således vil det i tilfælde, hvor der kan være mistanke om en EU stridig handelshindring, være 

nødvendigt med en individuel undersøgelse af, om en national skattelov er i strid med EU, dets 

formål og EU´s lovgivning omkring kapitalens og betalingernes fri bevægelighed. I sådanne 

tilfælde vil det første, der skal undersøges, selvfølgelig være, om der er tale om et 

grænseoverskridende element mellem EU-lande. Såfremt dette er tilfældet, vil næste trin være at 

undersøge, om der er tale om ”kapitalbevægelser”. Såfremt dette er tilfældet, skal der ses på 

nedenstående to punkter: 10 

- Er der er tale om en restriktion, der udgør en hindring for kapitalens fri bevægelighed, hvor 

national skattelovgivning gør det mindre attraktivt for investorer, der bor i et andet EU-land, 

at investere i det pågældende land. 

- Kan restriktionen retfærdiggøres enten i: 

o en af de traktatmæssige undtagelsesbestemmelser, eller 

                                                

 

10 Forlæsningsnoter omhandlende kapitalens fri bevægelighed, http://isis.ku.dk/kurser/blob.aspx?feltid=187399
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o tvingende almene hensyn (et rent økonomisk formål/hensyn kan ikke være et 

”tvingende alment hensyn”, der kan begrunde en begrænsning i en grundlæggende 

frihed, som er sikret ved traktaten. Dog, hvis restriktionen er proportionalt til målet, 

så kan økonomiske hensyn falde under andre tvingende almene hensyn, f.eks. 

sammenhæng i skattesystemet, sikkerhed af forsyningerne, osv. Man kunne her 

henvise til hensynet til at garantere strategiske behov).  

I flere sager har EF-Domstolen anvendt en såkaldt Gebhard-lignende test, hvorefter en restriktion til 

den fri bevægelighed af kapital kan retfærdiggøres, hvis11: 

 

Restriktionen ikke er i form af en diskrimination begrundet i nationalitet, 

 

Restriktionen kan retfærdiggøres i tvingende almene hensyn, hvis: 

- den er egnet til at opnå det pågældende legitime mål 

- der ikke kan anvendes mindre restriktive foranstaltninger (f.eks. vil Domstolen nok 

ikke acceptere, hvis medlemslandet har frit skøn vedrørende 

godkendelsesproceduren. Der skal foreligge præcise og objektive regler under, 

hvilke omstændigheder en sådan godkendelse vil blive givet, jf. Müller-Fauré).  

Kapitalen, betalingernes og tjenesteydelsernes fri bevægelighed er således grundelementer i EU-

samarbejdet. Omend medlemslande har frihed til at implementere EU bestemmelserne i egen 

lovgivning, skal det gøres således, at grundreglen omkring kapitalens, betalingernes og 

tjenesteydelsernes fri bevægelighed overholdes. Friheden til selv at implementere kan ikke bruges 

som et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning. Kun i ganske særlige 

tilfælde kan reglen om kapitalens frie bevægelighed brydes, og praksis er, at der sjældet vurderes at 

være tilstrækkelig baggrund herfor. 

3.3: UCITS direktivet 

”Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985”, eller UCITS-direktivet i daglig tale, er 

fremkommet på baggrund af et ønske om indenfor EU at skabe et fælles grundlæggende 

selskabsretsligt regelsæt omkring kollektive investeringsordninger, der har til formål at investere i 

værdipapirer og finansielle instrumenter, som udbydes til offentligheden, og hvori andele på 

forlangende skal tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte af foreningens formue. Modsat 

det skatteretslige område, hvor der kun på området omkring indirekte skatter (moms og afgifter) og 

                                                

 

11 Forlæsningsnoter omhandlende kapitalens fri bevægelighed, http://isis.ku.dk/kurser/blob.aspx?feltid=187399
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altså hermed ikke på de direkte skatter eksisterer en overordnet regulering, som kan fungere som 

rammeværk for implementeringen i de enkelte medlemslande, eksisterer der således på det 

selskabsretslige område denne overordnede regulering, som skal fungere som rammeværk.  

UCITS-direktivet skal således ses som et regelsæt, der fastsætter minimumskrav for kollektive 

investeringsordninger indenfor EU, og som fungerer som fundament for en samordning af de ellers 

potentielt meget forskellige regionale lovgivninger, og et rammeværk, der skal fastsætte 

spillereglerne i den fri konkurrence. De enkelte EU medlemslande kan fastsætte bestemmelser, der 

er strengere end de i UCITS-direktivet fremsatte, så længe disse bestemmelser finder almen 

anvendelse og ikke direkte strider mod reglerne i UCITS-direktivet. Disse lokale bestemmelser kan 

dog ikke pålægges kollektive investeringsordninger, der har hjemsted i andre EU medlemslande, så 

længe disse markedsføres i det medlemsland, hvori de har hjemsted.  

Således er UCITS direktivet med til både at sikre en grundliggende uniformitet i reglerne og 

samtidig en mere effektiv og ensartet beskyttelse af investorerne i kollektive investeringsordninger, 

uanset hvor den kollektive investeringsordning er hjemmehørende indenfor EU. Hermed tilsikrer 

UCITS også, at der eksisterer et fælles fundament, der kan danne baggrund for et frit indre marked i 

EU med fri konkurrence således, at når en kollektiv investeringsordning er godkendt i ét EU 

medlemsland, så er den per definition også godkendt i alle andre EU medlemslande.   

Sådan skal regelsættet medvirke til at sikre kapitalen og de finansielle tjenesteydelsers frie 

bevægelighed, samt sikre lige konkurrencevilkår mellem kollektive investeringsordninger, der 

ønsker at markedsføre sig på tværs af landegrænser indenfor EU og lokale kollektive 

investeringsordninger. 

3.3.1: Organisering og formål 

Helt overordnet omfatter UCITS-direktivet ihht. direktivets artikel 1 alle kollektive 

investeringsordninger med hjemsted i EU, der opfylder følgende punkter: 

a) Har til eneste formål at foretage kollektive investeringer i værdipapirer. 

b) Tilvejebringer sin kapital gennem henvendelse til offentligheden. 

c) Bygger sin virksomhed på princippet om risikospredning. 
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d) På forlangende tilbagekøber eller indløser investorers andele i investeringsordningen for 

midler af investeringsordningens formue, eller sikrer et marked hvor kursen ikke afviger 

væsentligt fra nettoværdien af formuen. 

e) Selskabsretsligt oprettes i én af følgende strukturer: 

o Investeringsfonde, administreret af administrationsselskab 

o Unit trust 

o Investeringsselskab, styret gennem vedtægter.  

Generelt gælder, at såfremt kollektive investeringsordninger først er omfattet af ovenstående, kan de 

ikke efterfølgende ændre status for at undgå at blive omfattet. Herudover gælder, at en kollektiv 

investeringsordning ikke må udøve anden virksomhed end de ovenfor nævnte.  

Den juridiske form af den kollektive investeringsordning fastsættes af det EU medlemsland, hvor 

den kollektive investeringsordning har sit hjemsted; og således skal den juridiske form ikke ændres, 

for at den UCITS godkendte kollektive investeringsordning kan markedsføres i andre EU lande. 

Dette medfører, at et EU medlemsland ikke kan nægte en godkendt UCITS kollektiv 

investeringsordning godkendelse i medlemslandet med baggrund i den juridiske form.  

UCITS-direktivet omfatter ikke kollektive investeringsordninger, der gennem datterselskaber 

hovedsageligt investerer i andet end værdipapirer, ligesom det ikke omfatter lukkede 

investeringsordninger, samt ordninger der ikke udbydes til offentligheden i et EU medlemsland. 

3.3.2: Adminstration og ledelse 

En kollektiv investeringsordning skal have sin hovedadministration i sit hjemland, altså hvor den 

kollektive investeringsordning eller administrationsselskabet har sin beliggenhed  

Til administrationsselskabet sættes i UCITS det krav, at det råder over tilstrækkelige midler til at 

kunne opfylde sin virksomhed og forpligtigelser, ligesom det udelukkende er 

administrationsselskabet tilladt at beskæftige sig med administration af UCITS godkendt kollektive 

investeringsordninger. Dette skal tilsikre en vis fokus og ekspertise. Herudover er det specifikt 

nævnt, at administrationsselskabet skal handle i investorernes interesse.  
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Den kollektive investeringsordnings formue skal opbevares hos en depositar, som ikke kan være det 

samme selskab som administrationsselskabet. Depositaren skal være uafhængig af 

administrationsselskabet. Denne uafhængighed er igen med til at sikre investorernes interesse og en 

vis kontrol med, at transaktionerne foregår retsmæssigt. Således skal depositaren i investorernes 

interesse udføre den kollektive investeringsordnings instrukser, samt sikre, at disse instrukser, 

transaktioner og værdiansættelser sker i overensstemmelse med vedtægterne og lovgivning herom. 

Depositaren skal have hjemsted eller være etableret i samme EU medlemsland som den kollektive 

investeringsordning, have tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed til at kunne udføre sit hverv og 

være under offentligt tilsyn. Det kan diskuteres, om det er i overensstemmelse med EU’s formål, at 

forlange, at depositaren skal være etableret i samme medlemsland, hvor den kollektive 

investeringsordning har sit hjemsted; men her må nødvendigheden af kendskab til lokale forhold og 

den fordel dette medfører for investorerne tale for, at dette krav er nødvendigt.  

Som undtagelse til reglerne omkring anvendelse af depositar kan det dog besluttes af et EU 

medlemsland, at UCITS godkendte kollektive investeringsordninger, 

1. som er hjemmehørende i landet, 

2. hvis andele er offentligt noteret, 

3. og som udelukkende handles på én eller flere fondsbørser, 

ikke er forpligtet til at anvende depositar. Dette kan tillades, da noteringen og handlen på 

fondsbørsen er med til at sikre, at såfremt der ikke handles i investorernes interesse, vil dette 

umiddelbart slå igennem i den pris, der handles til på børsen. Reglerne omkring undladelse af 

depositar gælder også, såfremt mindst 80 % af omsætningen finder sted som nævnt ovenfor, og den 

resterende del udelukkende handles til den pris, som andelene handles til på en defineret fondsbørs.   

At undtagelserne kan finde sted er dog betinget af, at det findes, at investorerne vil nyde den samme 

sikkerhed uden depositar, som det ville være tilfældet med en depositar – og hermed er det igen 

vurderingen af investorbeskyttelsen, der er i hovedsædet. Således, for at investor er klar over 

forholdet omkring den manglende anvendelse af depositar, skal følgende ydermere være opfyldt: 

 

Det skal specifikt være nævnt, at der ikke er tilknyttet depositar; enten i lov eller i 

vedtægterne til de kollektive investeringsordninger, der er omfattet heraf. 

 

Den kollektive investeringsordning skal intervenere på markedet for at sikre, at 

handelsværdien af egne andele ikke afviger mere end 5 % fra nettoopgørelsesværdien af 

andelene. 
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Nettoopgørelsesværdien skal fastsættes og meddeles tilsynsmyndighed mindst 2 gange om 

ugen og offentliggøres mindst 2 gange om måneden, ligesom opgørelsen og metoden skal 

verificeres mindst 2 gange om måneden af uafhængig revisor, der ved samme lejlighed skal 

verificere, at investeringer sker i henhold til lov og vedtægter. 

3.3.3: Placering af aktiver 

UCITS direktivet opstiller en række grundliggende placeringsregler, som skal følges, førend en 

kollektiv investeringsordning kan godkendes ihht. UCITS direktivet.  

Disse regler er indført mhp. investorbeskyttelse, således at der kun kan investeres i instrumenter, 

der udvalgt udfra faktorer som sikkerhed, mulighed for prisfastsættelse, likviditet, osv.. Samtidig 

skal regler om spredningen tilsikre, at den usystematiske risiko minimeres; altså den 

instrumentspecifikke risiko, der eksisterer ved investeringer i enkelte aktiver, eksempelvis risiko for 

udsving ved udmeldinger fra ledelsen, risiko for konkurs, etc.. Denne sikring og minimering af 

usystematisk risiko er også netop et af hovedformålene med de kollektive investeringsordninger.  

Generelt gælder, at placeringsregler kan gælde på tre niveauer: 

 

Instrumentbegrænsning: definerer hvilke instrumenttyper, formuen kan placeres i. 

 

Formueandelsbegrænsning: definerer hvor meget af foreningens formue, der må investeres i 

et givent instrument, instrumenttype, udsteder, geografisk region, mm. 

 

Udstedelsesandelsbegrænsning: definerer hvor meget af en udsteders udstedelse i et givent 

instrument, instrumenttype eller samlet, investeringsforeningen må besidde.  

Denne opdeling af placeringsregler vil vi for at skabe en større overskuelighed anvende fremefter i 

denne afhandling. De begrænsninger, som UCITS direktivet angiver på de tre niveauer, vil vi 

gennemgå nedenfor. 

3.3.3.1: Instrumentbegrænsninger 

Overordnet gælder, at UCITS godkendte kollektive investeringsordninger kan placere formuen i 

følgende typer af instrumenter: 

 

Værdipapirer, der er optaget til notering på et EU medlemslands fondsbørs, eller, såfremt 

valget af fondsbørs er godkendt af kompetent myndighed eller fastsat af loven eller 

vedtægter, på en børs beliggende i tredjeland. 
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Værdipapirer, der handles på et andet anerkendt, offentligt, reguleret og regelmæssigt 

arbejdende marked i EU medlemsland, eller såfremt valget af marked er godkendt af 

kompetent myndighed eller fastsat af loven eller vedtægter beliggende i tredjeland. 

 
Nyemmiterede værdipapirer begæret optaget til notering på fondsbørs eller andet anerkendt, 

offentligt, reguleret og regelmæssigt arbejdende marked i EU medlemsland, og såfremt 

valget af marked er godkendt af kompetent myndighed eller fastsat af loven eller vedtægter, 

og såfremt der opnås tilladelse til notering inden for et år efter emmisionen. 

 

Løsøre og ejendom som er absolut påkrævet for udøvelse af den kollektive 

investeringsordnings virksomhed. 

 

Likvide midler i accessorisk omfang. 

 

Andre kollektive investeringsordninger, som opfylder alle flg. betingelser: 

a) Har til eneste formål at foretage kollektive investeringer i værdipapirer. 

b) Tilvejebringer sin kapital gennem henvendelse til offentligheden. 

c) Bygger sin virksomhed på princippet om risikospredning. 

d) På forlangende tilbagekøber eller indløser investorers andele i investeringsordningen for 

midler af investeringsordningens formue, eller sikrer et marked, hvor kursen ikke afviger 

væsentligt fra nettoværdien af formuen. 

 

Teknik og hjælpemidler til afdækning af kursrisici.  

Således ses, at det generelt er en betingelse for, at der kan investeres i et givent værdipapir, at det er 

optaget eller begæret optaget på en børs eller handles på et marked, der giver en vis sikkerhed for 

værdisættelsen, likviditeten og lødigheden af værdipapiret. Det er det enkelte medlemsland, der 

definerer hvilke fordringer, der i dette land sidestilles med værdipapirer, og som UCITS godkendte 

kollektive investeringsordninger med hjemsted i dette land således kan investere i.  

Der gives dog også mulighed for at investere i andre end ovennævnte typer af værdipapirer, men 

kun for mindre andel af formuen, hvilket vil blive behandlet nedenfor i afsnittet omkring 

formueandelsbegrænsninger.  

Ovenfor ses også, at der gives mulighed for at holde likvide midler; men dette kun i accessorisk 

omfang, hvilket modsat medfører, at den kollektive investeringsordning skal have sin formue 

investeret – hvilket netop er formålet med de kollektive investeringsordninger.  
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En UCITS godkendt kollektiv investeringsordning kan investere i andre kollektive 

investeringsordninger, der ligeledes bygger på principperne omkring investering i værdipapirer, 

risikospredning, henvendelse til offentligheden, og på forlangende tilbagekøber beviser af egne 

midler. Herved opnås muligheden for gennem andre kollektive investeringsforeninger at opnå 

diversificeret eksponering til andre investeringer end dem, hvor forvalteren måske har sin 

hovedekspertise.  

Endelig gives naturligvis tilladelse til, at den kollektive investeringsordning kan investere i og 

erhverve den ejendom og løsøre, som er nødvendig for at drive sin forretning.  

Modsat er det specifikt fastsat i UCITS direktivet, at det ikke er tilladt kollektive 

investeringsordninger omfattet heraf at investere i ædle metaller eller certifikater for disse.  

Instrumentbegrænsningerne er således med til at sikre en vis grad af investorbeskyttelse kombineret 

med muligheden for at foretage den risikospredning og eksponering, som er den kollektive 

investeringsordnings hovedformål. 

3.3.3.2: Formueandelsbegrænsninger 

For at kunne opnå UCITS godkendelse gælder også en række begrænsninger på, hvor stor en andel 

af den kollektive investeringsordnings formue der må investeres i hver emmitent.  

Helt overordnet gælder, at der ikke må investeres mere end 5% af foreningens formue i 

værdipapirer udstedt af én og samme emmitent. Dette har selvfølgelig til formål at begrænse den 

emmitentspecifikke risiko, og at tilsikre, at der også bliver foretaget den risikospredning og 

diversifikation, som er et af hovedformålene for den kollektive investeringsordning. Grænsen kan 

dog af det enkelte EU medlemsland forhøjes til op til 10% for kollektive investeringsordninger, der 

har hjemsted i dette land; men så må den samlede beholdning af værdipapirer, hvor der er mere end 

5% investeret i samme emmitent, ikke overstige 40% af formuen. Der skal således mindst 

investeres i 16 forskellige selskaber, hvis det enkelte medlemsland benytter sig af muligheden for 

forhøjelse af grænsen til 10%, og den kollektive investeringsordning er fuldt investeret; og mindst 

20 forskellige selskaber, såfremt muligheden ikke udnyttes. Ved denne undtagelse tilsikres, at der 

stadig kan tages positioner i enkelte selskaber/koncerner, hvor der ses et umiddelbart 
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vækstpotentiale samtidig med, at der gælder en begrænsning af, hvor meget af formuen, der kan 

bruges til sådanne formål.  

I tilfælde, hvor værdipapirerne er udstedt af eller garanteret af et EU medlemsland eller offentlig 

institution i dette, tredjeland eller international institution af offentlig karakter, hvori et EU 

medlemsland er medlem, må der investeres op til 35% af investeringsordningens formue i samme 

emmitent. Baggrunden herfor skal selvfølgelig ses i, at graden af risiko ved disse institutioner 

vurderes så lav, at der ikke er behov for samme grad af risikospredning; det kan så diskuteres, om 

ikke et andet af hovedformålene med den kollektive investeringsordning, nemlig diversifikationen, 

risikerer underminering, såfremt denne mulighed udnyttes til fulde.  

Endvidere kan et medlemsland give tilladelse til, at kollektive investeringsordninger kan investere 

100% af formuen i forskellige emmisioner af værdipapirer, der er udstedt af eller garanteret af 

medlemlemsland, myndigheder, tredjeland eller institutioner af offentlig karakter; men kun når der 

herved vurderes at være den samme sikkerhed ved investeringen, som såfremt betingelserne i 

foregående afsnit var opfyldt, og det skal ydermere fremgå tydeligt af prospekt og 

markedsføringsmateriale i hvilke emmitenter, der kan investeres mere end 35% af formuen. 

Herudover må der maksimalt placeres 30% i hver emmision, og der skal være investeret i mindst 6 

forskellige emmisioner.  

I Figur 4 og Figur 5 er vist eksempler på tilladte og ikke tilladte placeringer udfra ovenstående 

undtagelse.  

35% 10%

Dansk Statsobligation Dansk Statsobligation

5% 2010 5% 2009

30% 10%

Dansk Statsobligation Dansk Statsobligation

4% 2008 6% 2012

15%

Dansk Statsobligation

8% 2015

 

Figur 4: Eksempel på ikke tilladt fordeling (Kilde: 

Egen tilvirkning) 

30% 10%

Dansk Statsobligation Dansk Statsobligation

5% 2010 5% 2009

30% 15%

Dansk Statsobligation Dansk Statsobligation

4% 2008 6% 2012

10% 5%

Dansk Statsobligation Dansk Statsobligation

8% 2015 7% 2012

 

Figur 5: Eksempel på tilladt fordeling (Kilde: Egen 

tilvirkning)  
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Som det ses i Figur 5 er der i den tilladte fordeling investeret i 6 forskellige emmisioner fra samme 

emmitent, og disse udgør hver især ikke over 30% af foreningens formue. I den ikke tilladte 

fordeling i Figur 4 er der kun investeret i 5 forskellige investeringer fra samme emmitent, hvilket 

ikke er lovligt, når den samlede investering i emmitenten udgør over 35% af foreningens formue. 

Samtidig er der investeret 35% i en af emmisionerne, så selvom der havde været 6 forskellige 

investeringer i porteføljen, så ville denne fortsat ikke opfylde betingelserne; kun hvis alle andre 

investeringer havde været i emmisioner fra andre emmitenter, ville dette være tilladt.  

I andre kollektive investeringsordninger, som defineret i afsnit 3.3.3.1, må der maksimalt placeres 

5% af formuen; og såfremt investeringordningerne er forbundne (del af samme paraplystruktur, 

mere herom i afsnit 5.1.1), skal det specifikt fremgå af bestemmelserne, at det ikke er tilladt, 

ligesom kompetent myndighed skal have givet tilladelse hertil – og der må ikke tages udgifter 

herfor, således at akkumulering af omkostninger undgås.   

For ikke helt at fratage muligheden for at investere i eksempelvis nye interessante værdipapirer 

findes følgende undtagelser: 

 

10% af formuen kan investeres i andre værdipapirer end de, der er nævnt i afsnittet omkring 

instrumentbegrænsninger. 

 

EU medlemslande kan fastsætte, at kollektive investeringsinstitutter med hjemsted i landet 

kan investere op til 10% af formuen i fordringer, der kan sidestilles med værdipapirer og 

kan overdrages, omsættes og værdiansættes. 

 

Dog kan samlet maksimalt 10% af formuen investeres i fordringer og andre værdipapirer, 

som er nævnt i punktet ovenfor.  

Hermed er der givet mulighed for en begrænset eksponering i værdipapirer, der umiddelbart må 

karakteriseres som mere risikofyldte end de i instrumentbegrænsningen definerede. 

3.3.3.3: Udstedelsesandelsbegrænsninger 

Helt overordnet gælder, at den kollektive investeringsordning ikke må erhvere så stor en andel af en 

udstedelse, at det giver mulighed for betydelig indflydelse på administrationen af det udstedende 

selskab.  
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Således er det specifikt angivet, at den kollektive investeringsordning ikke må erhverve mere end 

10% af den samlede udstedte mængde af aktier uden stemmeret, obligationer eller andelene i 

kolletive investeringsordninger fra en enkelt udsteder.  

Et medlemsland kan dog vælge, at ovenstående udstedelsesbegrænsninger kan fraviges, når der er 

tale om udstedelser fra medlemsland, dennes offentlige myndigheder og institutter af offentlig 

karakter. Samtidig kan der fraviges for investeringer i datterselskaber, der foretager administration, 

markedsføring eller rådgivning i den kollektive investeringsordnings interesse. 

3.3.3.4: Gearing 

Som et helt grundlæggende element gælder, at den kollektive investeringsordning, 

administrationsselskabet eller depositaren ikke tillades at optage lån. Der gælder dog de 

undtagelser, at: 

1. den kollektive investeringsordning for at tilvejebringe fremmed valuta kan foretage back-to-

back lån. 

2. EU medlemslandene kan tillade kollektive investeringsordninger med hjemsted heri at: 

a. optage midlertidige lån for op til 10% af formuen 

b. optage lån op til 10% af formuen til erhvervelse af fast ejendom, som er nødvendig 

for den direkte fortsættelse af virksomheden. Dog må lån til ejendom og midlertidige 

lån maksimalt udgøre 15% af formuen.  

Således tilsikres det, at der ikke er mulighed for at foretage traditionel gearing af investeringerne, 

hvilket igen er med til at begrænse risikoen i den kollektive investeringsordning. 

3.3.4: Godkendelse, rapportering og markedsføring 

En kollektiv investeringsordning skal for at udøve virksomhed være godkendt af de kompetente 

myndigheder i sit hjemland, altså hvor den kollektive investeringsordning eller 

administrationsselskabet har sin beliggenhed, og hvor hovedadministrationen således også ihht. 

UCITS er påkrævet at ligge. Godkendelsen indbefatter en godkendelse af eventuelt 

administrationsselskab, vedtægter eller fondsbestemmelser, depositar og ledelse, ligesom enhver 

ændring heri skal godkendes. En sådan godkendelse i ét EU medlemsland har også gyldighed i 

samtlige andre EU medlemslande, og herved tilsikres den frie bevægelighed.  
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Såfremt en kollektiv investeringsordning ønsker at markedsføre sine andele i et andet EU 

medlemsland end det, hvori den har sit hjemsted, skal den overholde de administrative 

bestemmelser, markedsførings- og oplysningsbestemmelser, som i tillæg til UCITS direktivet 

gælder i pågældende land.  

Førend markedsføring i andet EU medlemsland påbegyndes, skal tilsynmyndigheden heri dog 

underrettes, og der skal hertil fremsendes prospekt, vedtægter og hel-/halvårsberetninger. Endvidere 

skal den dokumentation og oplysning, som er påkrævet for markedsføring i pågældende land, være 

tilgængelig på et af pågældende land anerkendt sprog. To måneder efter dette er fremsendt, kan 

markedsføringen påbegyndes, medmindre det specifikt er fundet og oplyst af tilsynsmyndigheden, 

at kravene for markedsføring i pågældende land ikke er fundet opfyldt.  

Benævnelsen af type af investeringsordning skal blot indeholde den betegnelse, som er påkrævet i 

det medlemsland, hvor den kollektive investeringsordning har sit hjemsted; men såfremt der er 

risiko for forveksling, kan det påkræves, at investeringsordningen, i det land den ønsker at 

markedsføre sig, tilføjes bemærkninger for at tydeliggøre typen af investeringsordning. Således 

sikres, at investorer og andre ikke risikerer at misfortolke typen af investeringsordning.  

For at investor har mulighed for at danne sig et pålideligt skøn over den investering, den kollektive 

investeringsordning udgør, skal den kollektive investeringsordning ihht. UCITS udarbejde et 

prospekt for hver afdeling. Vedtægter eller fondsbestemmelserne, der bl.a. skal indeholde oversigt 

over de vederlag og udgifter, som administrationsselskabet kan afholde, samt hvilke omkostninger 

der påhviler den kollektive investeringsordning, skal være en integreret del af prospektet, og den 

kollektive investeringsordning er forpligtet til at holde hele prospektet ajour.  

For at investorer også har mulighed for at få et relativt opdateret billede af udviklingen i den 

kollektive investeringsordning, er denne ihht. UCITS udover et prospekt også forpligtet til at 

udarbejde halvårsberetninger og en samlet årsberetning. Halvårsberetningen skal indeholde et 

simplificeret regnskab og beretning, mens helårsregnskabet skal indeholde et regnskab med 

balance, grupperet opgørelse over indtægter og udgifter og samlet beretning, der gør investorer i 

stand til at bedømme udviklingen i den kollektive investeringsordnings virksomhed og resultater. 

De regnskabsmæssige oplysninger i årsberetningen skal revideres af revisor, og prospekt samt hel- 

og halvårsberetninger skal i opdateret form forelægges tilsynsmyndighed og stilles gratis til 
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rådighed til investorer. Herudover skal hel- og halvårsberetningerne være tilgængelige for 

offentligheden, således at bl.a. kommende investorer har mulighed for at vurdere den potentielle 

investering.  

Priser på andele i den kollektive investeringsordning, herunder købs-, salgs- og emmisionsprisen, 

skal på passende måde offentliggøres hver gang, der sker en transaktion, og mindst to gange om 

måneden, hvilket også er med til at sikre investorer et billede af udviklingen i værdien. 

3.4: Sammenfatning 

Vi har i dette kapitel kort gennemgået EU, formålet hermed og dets opbygning. Vi har fundet, at 

EU, der i dag har 27 medlemslande, opstod på baggrund af et ønske om at skabe et økonomisk 

samarbejde og et frit marked og fri konkurrence mellem medlemslandene, hvor varer, betalinger, 

kapital og tjenesteydelser frit kan udveksles på tværs af landegrænserne. Reglerne i EU fastsættes af 

Europaparlamentet og Rådet i et nærmere defineret samarbejde, og tvister afgøres ved EF 

domstolen, der kan fastsætte sanktioner og iværksætte midlertidige forholdregler.  

Vi har gennemgået et af de absolutte grundelementer i EU, det indre marked og den fri 

konkurrence, nemlig reglerne omkring kapitalens, betalingernes og tjenesteydelsernes fri 

bevægelighed, hvorom det er defineret, at alle restriktioner herimod, såvel mellem medlemslande 

indbyrdes og, for kapital og betalinger, også mellem medlemsland og tredjeland, er forbudt. Det 

fremgår specifikt, at investeringer ved erhvervelse af kapitalinteresser i en virksomhed i form af 

aktier eller værdipapirer handlet på kapitalmarkedet er omfattet heraf, og således gælder det også 

investeringer i kollektive investeringsordninger. Dog kan medlemslandene have deres egne 

skatteregler; men de skal overholde reglerne i artikel 58EF, og må således generelt ikke udgøre et 

middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning for den fri bevægelighed af 

kapital, betalinger og tjenestydelser. Kun under særlige forhold, hvor det kan retfærdiggøres af 

tvingende almene hensyn, der ikke kan opfyldes på anden vis, og hvor restriktionen er proportionalt 

med målet, kan der afviges herfra. Men økonomiske hensyn kan ikke bruges som argument, 

ligesom der stadig ikke kan diskrimineres med baggrund i nationalitet; og generelt vil hensynet til 

kapitalens, betalingernes og tjenesteydelsernes fri bevægelighed sjældent tilsidesættes.  

Vi har set nærmere på UCITS direktivet, dets formål om at skabe et fælles rammeregelsæt, der 

fastsætter minimumskrav og rammer for den nationale lovgivning, og som herigennem skal sikre 
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ensartethed i konkurrencevilkår. Vi har set på de overordnede regler, der gælder omkring 

organisering og formål, hvor principper om risikospredning, henvendelse til offentligheden og 

tilbagekøb af andele for egne midler skal opfyldes, mens den juridiske struktur fastsættes af 

hjemlandet. Ifht. administration og ledelse skal såvel hovedadministrationen som evt. depositar, 

som kun i særlige tilfælde og med specifik oplysning i lov eller vedtægter kan udelades, være 

beliggende i hjemlandet, og begge dele skal varetages i investorernes interesse af personer med 

ekspertise heri. Der foreligger særlige regler omkring placering af aktiver, som skal overholdes for 

UCITS omfattede kollektive investeringsordninger, såvel ifht. hvilke instrumenter der kan 

investeres i, hvor stor en andel af formuen der kan placeres i hver enkelt instrument eller udsteder, 

og hvor stor en del af udsteders samlede udstedelse der må besiddes. Samtidig er det ikke tilladt 

UCITS godkendte kollektive investeringsordninger at optage lån og hermed foretage gearede 

investeringer. Endelig har vi set på reglerne omkring godkendelse, rapportering og markedsføring, 

hvor det gælder, at såfremt den kollektive investeringsordning har opnået godkendelse i ét EU-

medlemsland, kan den, ved at give det lokale tilsyn i andre EU-medlemslande en specifik række 

oplysninger i godkendt sprog, umiddelbart påbegynde markedsføring to måneder herefter. UCITS 

godkendte kollektive investeringsordninger skal foretage rapportering omkring udgifter og 

omkostninger, aflægge perioderapportering og løbende opgøre og rapportere priser, og alt dette skal 

tillige med prospekt være offentligt tilgængeligt.  

Vi har således fået defineret overordnede formål med EU, samt de rammer, regler og rettigheder, 

som såvel reglerne omkring kapitalens, betalingernes og tjenesteydelsernes fri bevægelighed og 

UCITS sætter for de kollektive investeringsordninger i EU. Dette vil fungere som grundlag i vores 

behandling, vurdering og dissussion i den resterende del af afhandlingen om, hvorvidt den danske 

lovgivning og behandling giver sig udslag i EU stridige restriktioner på udenlandske kollektive 

investeringsordningers adgang til det danske marked, og om hvorvidt den danske implementering 

giver danske kollektive investeringsordninger komparative fordele. 
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Kapitel 4: Dansk selskabsretlig klassifikation og regulering 

Vi vil i dette kapitel identificere den danske klassificeringer af kollektive investeringsordninger og 

den selskabsretslige regulering, der foregår omkring de hovedpunkter, som vi gennemgik i Kapitel 

3 omkring UCITS direktivet.  

Formålet med dette kapitel er at identificere, hvordan den danske regulering implementerer de 

rammer, som er sat gennem UCITS direktivet, og herunder løbende vurdere, hvorvidt den danske 

implementering er i overensstemmelse hermed og dets overordnede formål. Dette vil gøre os i stand 

til at vurdere, om den danske implementering giver sig udslag i en hindring for udenlandske 

kollektive investeringsordninger ifht. at entrere på det danske marked, samt ikke mindst om den 

danske implementering giver danske kollektive investeringsordninger komparative fordele overfor 

udenlandske.  

Vi vil indlede med at identificere det overordnede regelgrundlag, som regulerer dette område. 

Herefter vil vi gennemgå og forholde os til de regler, som gælder omkring de kollektive 

investeringsordningers organisering og formål, administration og ledelse, placering af aktiver, samt 

godkendelse, markedsføring og rapportering. Slutteligt vil vi sammenfatte de fundne resultater i en 

sammenfatning, der vil kunne støtte os i den overordnede konklusion på vores problemformulering. 

4.1: Overordnet regelgrundlag 

I dansk ret er kollektive investeringsordninger selskabsretligt reguleret under ”Lov om 

Investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger”, 

Lovbekendtgørelse nr. 1499 af 12/12/2007 (herefter LIS). Kapitlet er således udarbejdet på 

baggrund af LIS.  

Formålet med LIS er at fastsætte regler vedrørende de generelle selskabsretlige rammer og 

betingelser for drift af kollektive investeringsordninger. Dette omfatter bl.a. regler for 

investeringsforeningens selskabsmæssige opbygning, udarbejdelse af markedsføringsmateriale og 

prospekter, placeringsregler, rapportering, godkendelse, osv.. LIS er således stedet, hvor såvel 

reglerne i UCITS og de lokale danske tilføjelser hertil er specificeret, hvorfor vi også løbende vil 

forholde os til, hvorvidt bestemmelserne i LIS er i overensstemmelse med UCITS. 
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4.2: Organisering og formål 

Det defineres i LIS kapitel 1, indeholdende § 1 og § 2, hvilke former for kollektive 

investeringsordninger, der er omfattet af loven. Dette drejer sig jf. § 1 om: 

 
Investeringsforeninger 

 

Specialforeninger 

 

Hedgeforeninger 

 

Andre kollektive investeringsordninger 

 

Udenlandske investeringsinstitutter  

Vi har således heraf den initielle selskabsretslige klassifikation, hvoraf det også fremgår, at 

udenlandske investeringsinstitutter er særskilt klassificeret.12 Dette skal ses i lyset af, at omend den 

danske implementering af UCITS gennem LIS ikke kan regulere udenlandske kollektive 

investeringsordningers organisering og formål, så er det her de danske regler omkring eksempelvis 

godkendelse, markedsføring og rapportering er defineret; og disse kan stadig også gælde 

udenlandske kollektive investeringsordninger, uden at dette er en hindring i kapitalens, 

betalingernes og tjenesteydelsernes fri bevægelighed. Det er hjemlandet, der definerer den juridiske 

form.  

Der sker altså i LIS en yderligere specifikation ifht. UCITS; og det er således disse lokale 

klassifikationer, der anvendes ved definitionen af den kollektive investeringsordning. De generelle 

selskabsretslige regler for investerings- og specialforeninger findes i LIS kapitel 3, mens 

hedgeforeninger er selskabsretsligt reguleret af LIS, kapitel 16a. For disse foreninger gælder 

overordnet, at følgende skal overholdes: 

1. Der organiseres i foreningens form. 

2. Der modtages midler fra en videre kreds. 

3. Midlerne skal investeres i godkendte instrumenter med henblik på at opnå en bedre 

risikospredning. 

4. Investorernes andel af formuen skal på forlangende indløses med midler der hidrører fra 

foreningen.  

                                                

 

12 Dog gælder specifikt, at udenlandske private equity funds udtrykkeligt ikke er omfattet af LIS – vi har dog afgrænset 
os fra at behandle disse i afhandlingen. 
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Gennem ovenstående krav sikres således helt overordnet, at hovedformålet med den kollektive 

investeringsordning opretholdes; at der faktisk er tale om en kollektiv investering, der giver særligt 

mindre investorer muligheden for at benytte investeringsekspertise og diversificere deres 

investering. Udover reglerne om organisering i foreningsform, der er en specifik regel for 

investerings-, special og hedgeforeninger, gælder disse regler også for andre kollektive 

investeringsordninger; og der er således direkte overensstemmelse mellem disse regler og UCITS 

grundkravene. Herigennem er udenlandske investeringsinstitutter da også underlagt de samme krav; 

men UCITS definerer også netop, at den juridiske form fastsættes af hjemlandet, hvilket kravet 

omkring organisering i foreningsform for investerings-, special- og hedgeforeninger netop er et 

eksempel på.  

Organiseringen i foreningsform og det specifikke krav om muligheden for indløsning for midler fra 

foreningen medfører, at investoren til alle tider er sikret at få sin andel indløst til en pris svarende til 

den underliggende andel af værdien af foreningen - som også defineret i UCITS. Dette sikrer en 

likviditet for investoren, uanset om der eksisterer efterspørgsel af beviset på et givet marked; en 

sikkerhed, som eksempelvis ikke ses ved investering direkte i aktier.  

Kapitalkravet for at kunne oprette en investerings- eller specialforening er i LIS kapitel 3 fastsat til 

at udgøre minimum DKK 10. mio. kr., eksklusiv immaterielle aktiver. Herved søges at sikre, at der 

med foreningens midler kan foretages en vis grad af diversifikation. Kapitalkravet for at kunne 

oprette en hedgeforening er ihht. LIS § 114a, stk. 6 fastsat til at skulle udgøre minimum DKK 25. 

mio., eksklusiv immaterielle aktiver. Dette er således en forhøjelse ifht. investeringsforeningen, 

hvilket skal ses i forhold til, at hedgeforeningens risikoprofil er mere volatil og risikobetonet end 

investerings- og specialforeningen; dette netop udfra det faktum, at hedgeforeningen modsat 

investerings- og specialforeninger har mulighed for at geare investeringerne, hvilket kræver 

sikkerhed i kapitalen og et godt kapital-fundament. Kapitalkravet er således en skærpelse ifht. 

reglerne i UCITS, men i linje med kravet om diversifikation, da der herved sikres, at der faktisk kan 

ske en vis diversifikation.  

Det er dog også muligt for kollektive investeringsordninger at organisere sig på anden vis end 

foreningsformen. I dette tilfælde vil den kollektive investeringsordning falde under kategorien 

”andre kollektive investeringsordninger”. Denne kategori er at opfatte som en opsamlingskategori 
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for de kollektive investeringsordninger, som ikke kan omfattes under de andre kategorier, men hvor 

det stadig gælder, at: 

 
Der modtages midler fra en videre kreds eller offentligheden. 

 
Investorerne bærer markedsrisikoen. 

 

Mindst 80% af ordningens midler investeres i de i bilag 5 til Lov om finansielle 

Virksomheder nævnte instrumenter.  

Andre kollektive investeringsordninger reguleres udfra LIS, kapitel 17. Heraf fremgår det specifikt, 

at såfremt investeringsordningens investeringsprofil gør, at ordningen naturligt falder ind under 

kategorien investerings- eller specialforening, kan finanstilsynet kræve ordningen omdannet til en 

sådan.   

Der ses således, at hvor kravene omkring organisering og formål varierer fra UCITS, så er det en 

skærpelse, hvilket der åbnes mulighed for i  UCITS; og danske kollektive investeringsordninger 

gives således ikke nogen komparativ fordel på dette område, der kunne give baggrund i fordel for 

investorerne ved at investere i danske kollektive investeringsordninger fremfor udenlandske. Ikke 

mindst sættes der ingen krav til udenlandske kollektive investeringsordningers organisering og 

formål; som defineret i UCITS bestemmes dette i investeringsordningens hjemland. 

4.3: Administration og ledelse 

Investerings-, special og hedgeforeningerne skal ligesom andre kollektive investeringsordninger 

have hovedkontor og hjemsted i Danmark, hvilket er i overensstemmelse med UCITS.  

Ledelsesmæssigt er investerings-, special- og hedgeforeninger opbygget efter samme principper 

som aktieselskaber. Dette medfører, at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Denne vælger en bestyrelse bestående af minimum 3 medlemmer til at varetage foreningens 

interesse og bære det overordnede ansvar. Det er i overensstemmelse med UCITS et krav, at disse 

har fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet. Bestyrelsen ansætter en direktion til at varetage den 

daglige ledelse og drift af foreningen. Alternativt til en direktion kan bestyrelsen vælge at ansætte et 

investeringsforvaltningsselskab til at forestå den daglige ledelse og drift af foreningen. 

Forvaltningsselskabet skal i dette tilfælde være godkendt af Finanstilsynet. Herved er de danske 

regler på linje med UCITS, og de specificerer yderligere ledelsesstrukturen, der som påkrævet i 

UCITS skal have den fornødne erfaring og viden. 
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Bestyrelsen og direktionen skal for foreningen fastlægge en kundepolitik, der fastsætter de 

overordnede retningslinjer for: 

 
hvorledes ansatte retter henvendelse til kunder. 

 

hvilken risikoprofil kunderne må have. 

 

hvem der godkender nye kunder, hvis foreningen selv retter henvendelse til potentielle 

kunder.  

Det er bestyrelsen og direktionens ansvar, at foreningens virksomhed er i overensstemmelse med 

bestemmelserne i LIS, ligesom bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens vedtægter skal 

fastlægge en investeringspolitik, risikoprofil og -politik for foreningen og de enkelte afdelinger. 

Således sikres en ledelsesform, hvor bestyrelsen som øverste myndighed kan sikre og varetage 

investorernes interesse.  

For andre kollektive investeringsordninger gælder blot den regel, at de skal administreres af 

investeringsselskab, pengeinstitut eller fondsmæglerselskab, der er ansvarlige for administration og 

sikring af investorernes rettigheder og ejerforhold. Herudover skal ordningen have et udførligt 

regelsæt, der definerer de generelle forhold omkring investeringsordningen, såsom 

investeringsrammer, risici, rettigheder, værdiansættelse og indregning, rapportering, osv..  

For investerings-, special- og hedgeforeninger gælder udover ovenstående, at foreningenes 

investeringer skal forvaltes af et af finanstilsynet godkendt depotselskab. Dette kan være såvel et 

pengeinstitut med hjemsted i Danmark som et udenlandsk pengeinstitut, der har hjemsted i et andet 

EU-land eller EU samarbejdspartner, men som har en filial i Danmark. Det kan igen diskuteres, 

hvorvidt dette er i overensstemmelse med formålet med EU og reglerne om kapitalens, 

betalingernes og tjenesteydelsernes fri bevægelighed; men formålet må være at tilsikre det danske 

finanstilsyn muligheden for at føre tilsyn med investeringerne, samt at sikre at depotselskabet har 

det fornødne kendskab til danske forhold. Dog giver det samtidig ikke det store incitament til for 

udenlandske pengeinstitutter til at udvikle opgørelses- og rapporteringssystemer til opgørelse af 

minimumsudlodningen, som vi vil vende tilbage til i Kapitel 5; og såfremt samme krav gælder i 

hjemlandet, så besværliggør det yderligere muligheden for at anvende depositar, som har den 

fornødne viden herom. For nu vil vi blot konkludere, at kravet om anvendelse af lokal depositar er i 

overensstemmelse med UCITS.  
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Betegnelsen investerings- og hedgeforening er en beskyttet betegnelse. Opnås Finanstilsynets 

godkendelse som en sådan, er det for investerings- og hedgeforeninger pligtigt at anvende 

betegnelsen investerings- eller hedgeforening i sit navn. For specialforeninger, der opnår 

finanstilsynets godkendelse, skal hhv. betegnelserne placerings-, pengemarkeds-, 

investeringsinstitut- eller erhvervsudviklingsforening anvendes i navnet, alt efter kategorisering; 

disse er selvsagt også beskyttede betegnelser. Således er det muligt som investor at se kategorien 

direkte ud fra navnet, og der er heri en indlagt stadfæstelse af foreningens kategori, som det også er 

defineret muligt i UCITS.  

Igen er der overensstemmelse med UCITS direktivet og de danske selskabsretslige regler; der ses 

således ikke komparative fordele for danske kollektive investeringsordninger. 

4.4: Placering af aktiver 

I dette afsnit vil vi gennemgå de selskabsretlige placeringsregler, som de kollektive 

investeringsordninger er underlagt. Altså hvilke selskabsretslige regler der gælder for de kollektive 

investeringsordningers placering af den indskudte kapital.   

Placeringsreglerne for de kollektive investeringsordninger er defineret LIS, kapitel 13-17. I LIS sker 

der i kapitel 2, § 3 følgende opdeling af instrumenttyper (med vores definition, hvor det er fundet 

nødvendigt): 

 

Værdipapirer: 

o Aktier: aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier.  

o Obligationer: obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter.  

o Andre værdipapirer: alle andre omsættelige værdipapirer, der giver ret til at 

erhverve sådanne værdipapirer ved tegning eller ombytning, herunder andele i andre 

kollektive investeringsordninger.  

 

Pengemarkedsinstrumenter: renterelaterede værdipapirer med en løbetid på maksimalt 12 

måneder, som normalt omsættes på pengemarkedet, og som er likvide og har en værdi, som 

på ethvert tidspunkt kan fastsættes nøjagtigt. 

 

Foreningsandele: andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 

 

Afledte finansielle instrumenter: Strukturerede produkter og andre finansielle produkter, 

der er afledt af og baserer sig på andre typer af finansielle instrumenter. 
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Likvide midler: likvider placeret som indskud, herunder valuta. 

 
Pantebreve. Et individuelt gældsbrev med pant i en given dansk ejendom eller garanti. 

 
Ædle metaller: Både ædle metaller samt certifikater på disse.  

Denne opdeling skal i sig selv ses som en instrumentbegrænsning, da det ikke for kollektive 

investeringsordninger omfattet af LIS er tilladt at investere i instrumenttyper, som ikke er indeholdt 

i ovenstående liste. Det ses samtidig, at der her er tale om en mere granuleret opdeling end den, der 

foretages i UCITS reglerne, ligesom der hermed anvendes instrumenttyper, der ikke umiddelbart er 

omfattet af UCITS direktivet; men det er således den danske implementering af reglerne i UCITS, 

hvorfor det er det enkelte medlemsland, der definerer hvilke fordringer, der sidestilles med 

værdipapirer, som beskrevet i afsnit 3.3.3.1.   

Det er i de klassifikationsspecifikke placeringsregler muligheden for at vurdere, hvorvidt der er 

forskelle ifht. placeringsreglerne i UCITS, findes. Vi vil derfor i det følgende gennemgå de 

generelle placeringsregler for de forskellige kategorier af kollektive investeringsordninger. For 

overskuelighedens skyld vil vi i den efterfølgende del af denne afhandling benytte os af 

ovenstående opdeling af instrumenttyper. 

4.4.1: Investeringsforeninger 

I det følgende vil vi overordnet gennemgå placeringsreglerne for de enkelte instrumenttyper for 

investeringsforeninger. Den relevante selskabsretlige lovgivning omkring investeringsforeningers 

placering af formuen fremgår af LIS §§ 93 til 105. 

4.4.1.1: Instrumentbegrænsninger 

For investeringsforeningerne gælder grundlæggende, at de kan investere i flg. instrumenttyper: 

 

Aktier 

 

Obligationer 

 

Pengemarkedsinstrumenter 

 

Likvide midler, valuta og indskud 

 

Afledte finansielle instrumenter 

 

Andele i andre kollektive investeringsordninger 

 

Pantebreve  
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Herved er det specificeret hvilke instrumenter, der kan investeres i - som det udfra UCITS er 

overladt til de enkelte medlemslande at specificere. Heraf ses dog også, at det specifikt er tilladt at 

investere i afledte finansielle instrumenter, som således i lokal fortolkning af UCITS vurderes at 

være en form for værdipapir.   

Herudover er det særskilt angivet, at det ikke er tilladt investeringsforeninger at investere i ædle 

metaller, som det også er defineret i UCITS. Således er instrumentbegrænsningerne i 

oveensstemmelse hermed.  

Der gælder så for hver type af kollektive investeringsordninger forskellige placeringsregler, og 

investor kan ud fra såvel foreningstype samt de placeringsregler, der gælder for denne type af 

forening, beslutte, hvilken forening der passer bedst til investors investeringsprofil. Vi vil i det 

følgende for hver instrumenttype gennemgå de yderligere placeringsmæssige regler, der gælder i 

forhold til formueandelsbegrænsninger og udstedelsesandelsbegrænsninger ihht. den selskabsretlige 

lovgivning. 

4.4.1.1.1: Aktier 

I dette afsnit vil vi gennemgå formue- og udstedelsesandelsbegrænsningerne for aktier. 

a.) Formueandelsbegrænsninger 

Udfra LIS gælder, at en investeringsforening som hovedregel i hvert enkelt selskab - eller selskaber 

inden for samme koncern - der handles på anerkendte markeder13, maksimalt må investere 5% af sin 

formue. Denne grænse har som hovedformål at sikre, at den usystematiske risiko begrænses. Der 

gælder dog den undtagelse ifht. ovenstående, at der gennem aktier må investeres op til 10% af 

formuen i hvert enkelt selskab, så længe den samlede værdi af enkeltinvesteringer, der overstiger 

5%, ikke udgør mere end 40% af foreningens formue. Dette er således i direkte overensstemmelse 

med reglerne i UCITS.  

Såfremt foreningens vedtægtsmæssige formål er at replikere bestemte indeks, så må der gennem 

aktier investeres helt op til 20% i hvert enkelt selskab; foreningen kan således begrænse sin 

fordeling af investeringerne til kun at være fordelt på 5 selskaber. Dette gælder for at sikre, at det 

overhovedet er praktisk muligt for index-replikerende foreninger at foretage denne replikering, da 

                                                

 

13 Definitionen af anerkendte markeder fremgår af LIS § 87, stk. 1-4. 
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enkelte koncerner kan udgøre en stor andel og har stor vægt i sådanne indeks. Samtidig må en 

indeksreplikerende investeringsforening, jf. forarbejdet til LIS § 95, kun investere i aktier, der 

indgår i det eller de indeks, som foreningen har til formål at replikere. Som undtagelse til 

ovenstående gælder at under usædvanlige markedsforhold kan 20% grænsen med særskilt 

godkendelse fra Finanstilsynet forhøjes til 35%. Dette skal ses i forhold til den indflydelse, som 

markedsforholdene på kortere sigt kan have på de enkelte selskabers vægtning i indekset. Dette er 

således umiddelbart en regel, der giver videre beføjelser end UCITS - men kun for 

indeksreplikerende investeringsforeninger.  

For så vidt angår aktier, som ikke er handlet på andre markeder end de i LIS § 87, stk. 1-4 

definerede, altså de udfra MiFID anerkendt regulerede markeder, gælder, at investeringsforeningen 

på tværs af instrumenttyper samlet må investere 10% af sin formue i værdipapirer eller 

pengemarkedsinstrumenter, som ikke er handlet på disse. Hermed sikres en vis adgang til at 

investere i aktier og andre instrumenter, hvori der ses et potentiale, men som ikke handles på 

anerkendte markeder. Og det er i direkte overensstemmelse med reglerne i UCITS.  

Endelig gælder ihht. LIS § 93 stk. 2, at der på tværs af instrumenttyper maksimalt må placeres 20% 

af foreningens formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme emmitent 

eller emmitenter i samme koncern. Alt efter den praktiske anvendelse og fortolkning af denne 

mulighed er det en videre beføjelse end UCITS tilsiger. 

b.) Udstedelsesandelsbegrænsning 

Helt overordnet gælder, at investeringsforeninger gennem investering i aktier i overensstemmelse 

med UCITS ikke må opnå betydelig indflydelse i et selskab i overensstemmelse med UCITS. Ihht. 

dansk lov forstås herved jvf. forarbejdet til LIS § 103, at der ikke må investeres i aktier således at 

blot muligheden for denne betydelige indflydelse opstår.14 Denne regel skal ses i lyset af, at 

formålet med investeringsforeningerne er investeringer med henblik på afkast og diversifikation af 

disse. Formålet er ikke at gå ind investeringer med aktiv involvering i virksomheders drift og 

ledelse til følge.   

Endvidere gælder ifht. besiddelse af aktier uden stemmeret i overensstemmelse med UCITS, at 

investeringsforeningen fra én enkelt emmitent maksimalt må besidde 10%. 
                                                

 

14 I forabejderne er defineret en række typiske kendetegn på, at denne betydelige indflydelse foreligger; det er dog 
specifikt anført, at dette ikke blot beror på en foruddefineret ejerandel. 
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For god ordens skyld skal nævnes, at ovenstående grænser på udstederbasis dog ikke gælder for 

investeringer i investeringsforeningens eget administrationsselskab. Dette kan være fuldt ud ejet af 

investeringsforeningen selv, hvilket UCITS også åbner mulighed for. 

4.4.1.1.2: Obligationer 

I dette afsnit vil vi gennemgå formue- og udstedelsesandelsbegrænsningerne for obligationer. 

a.) Formueandelsbegrænsninger 

Med baggrund i LIS gælder generelt for obligationer, at der ligesom ved aktieinvesteringer må 

placeres 5% af foreningens formue i hver emmitent, så længe emmitenten er omfattet af LIS § 87, 

altså handlet på et reguleret marked. For obligationer gælder der dog også den undtagelse, at der 

kan placeres op til 10% af formuen i hver emmitent, så længe den samlede værdi af de placeringer, 

der overstiger 5%, ikke overstiger 40% af foreningens formue; altså igen overensstemmelse med 

UCITS.  

For obligationer, hvor udstederen er at betragte som ekstraordinært solvent, er investeringsgrænsen 

forhøjet. Denne kategori af udstedere omfatter KommuneKredit, danske realkreditinstitutioner, o.l., 

hvor udstederen er placeret i EU eller EU samarbejdsland og er godkendt af EU kommissionen. Det 

er for investeringsforeninger tilladt at placere 25% af sin formue i hver af disse emmitenter. Her 

gælder dog den begrænsning, at samlet set må værdien af placeringer, der overstiger 5% af 

foreningens formue ikke overstige 80% af foreningens formue. Dette er altså en udnyttelse af 

mulighederne i UCITS, hvor denne grænse kan gå op til 35% af formuen for investering i offentlige 

institutioner, som disse altså vurderes at have karakter af.  

Slutteligt har vi de emmitenter, der vurderes at have den absolut højeste kreditværdighed. Dette 

drejer sig om den danske stat eller andet Zone-A land, EU samarbejdsland eller anden institution af 

offentlig karakter, hvor mindst ét EU land deltager, og som er godkendt af Finanstilsynet. For disse 

forhøjes grænsen yderligere, således at der i hver af disse emmitenter eller emmisioner garanteret af 

disse må placeres 35% af foreningens formue, altså igen i overensstemmelse med UCITS.  

Her gælder dog i overensstemmelse med UCITS den undtagelse, at grænsen på 35% i hver 

emmitent kan forhøjes op til 100%; dog må der så ikke investeres mere end 30% af formuen i hver 

emmision fra disse emmitenter, og der skal investeres i mindst 6 forskellige emmisioner fra 



”En analyse af udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked”, 
af Chris Bidstrup & Laust Weise Sørensen  

51

 
emmitenten. Således godkender man, at en emmitent kan have tilstrækkelig kreditværdighed til, at 

en investeringsforening kan investere udelukkende heri; men samtidig sikres, at den 

emmisionsspecifikke risiko begrænses.   

Endelig gælder igen ihht. LIS § 93 stk. 2, at der på tværs af instrumenttyper maksimalt må placeres 

20% af foreningens formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme 

emmitent eller emmitenter i samme koncern. Dog gælder, at såfremt der kun investeres i 

værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der vurderes ekstraordinært solvente, og papirer med 

absolut højeste kreditværdighed, altså investeringer ihht. LIS § 93, stk. 1, nr. 2-4, så forhøjes denne 

grænse til 35% af foreningens formue i samme emmitent eller emmitenter i samme koncern; altså 

en udvidelse ifht. UCITS.  

Obligationer handlet på andre markeder end de i LIS § 87, stk. 1-4 definerede, altså de anerkendt 

regulerede markeder, er også indbefattet i de instrumenter, der må investeres i; så længe der i 

overensstemmelse med UCITS på tværs af instrumenttyper ikke samlet set investeres mere end 10% 

af formuen i disse. 

b.) Udstedelsesandelsbegrænsninger 

På investeringsobjektsniveau gælder, at foreningen i overensstemmelse med UCITS ikke må 

besidde mere end 10% af den samlede udstedelse fra én og samme emmitent. Denne grænse skal 

igen ses i lyset af, at det ikke er ønskeligt, at en enkelt investeringsforening opnår betydelig 

indflydelse på en enkeltemmision, eller at enkeltemmisioner foretages målrettet for investeringer fra 

en given investeringsforening. 

4.4.1.1.3: Pengemarkedsinstrumenter 

I dette afsnit vil vi gennemgå formue- og udstedelsesandelsbegrænsningerne for 

pengemarkedsinstrumenter. 

a.) Formueandelsbegrænsninger 

Som hovedregel må der iflg. LIS § 93, stk. 1, og i overensstemelse med UCITS placeres 5% af 

foreningens formue i hver emmitent, når emmisionen er omfattet af LIS § 87, stk. 1-4, altså handlet 

på et anerkendt reguleret marked. Igen gælder, at denne grænse kan forhøjes til 10% i hver 

emmitent, når den samlede værdi af investeringer, der overstiger 5% ikke udgør mere end 40% af 

foreningens formue. 
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Endvidere gælder også for pengemarkedsinstrumenter, at såfremt foreningens vedtægtsmæssige 

formål er at kopiere af Finanstilsynet godkendte indeks, kan der placeres 20% i hver emmitent, 

hvilket under usædvanlige markedsforhold kan forhøjes til 35%; altså igen en udvidelse ifht. 

UCITS, men kun for indeksreplikerende foreninger.  

For de pengemarkedsinstrumenter, som er vurderet at være særligt sikre, gælder særlige 

placeringsregler. Dette drejer sig om instrumenter, som er udstedt eller sikret af stater i EU, Zone-A 

eller EU samarbejdslande, samt internationale institutioner af offentlig karakter, som mindst et EU 

land deltager i, og hvor instrumentet er godkendt af Finanstilsynet. I disse instrumenter må der 

placeres 35% i hver emmitent. Igen gælder reglen illustreret i Figur 4 og Figur 1, altså at der må 

investeres mere end 35% i instrumenter fra samme emmitent, så længe der maksimalt investeres 

30% i hver emmision, og der investeres i mindst 6 forskellige emmisioner; altså i overensstemmelse 

med UCITS.  

Også her gælder ihht. LIS § 93 stk. 2, at der på tværs af instrumenttyper maksimalt må placeres 

20% af foreningens formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme 

emmitent eller emmitenter i samme koncern. Dog gælder, at såfremt der kun investeres i 

værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der vurderes ekstraordinært solvente, og papirer med 

absolut højeste kreditværdighed, altså investeringer ihht. LIS § 93, stk. 1, nr. 2-4, forhøjes denne 

grænse til 35% af foreningens formue i samme emmitent eller emmitenter i samme koncern. Også 

her er der tale om en udvidelse ifht. UCITS.  

Endeligt er også pengemarkedsinstrumenter i overensstemmelse med UCITS omfattet af reglen om, 

at investeringsforeningen på tværs af instrumenttyper samlet må investere 10% af sin formue i 

værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, som ikke er handlet på de markeder defineret i LIS § 

87, stk. 1-4. Således kan der indenfor denne grænse også investeres i pengemarkedsinstrumenter, 

som findes interessante, men som ikke handles på anerkendt reguleret marked. 

b.) Udstedelsesandelsbegrænsninger 

En forening eller afdeling må i overensstemmelse med UCITS kun besidde op til 10% af den 

samlede emmisions værdi. Dette gælder uanset om foreningens formål er at kopiere bestemte index. 
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Herved undgås, at en udsteder baserer sin udstedelse udelukkende på en enkelt eller ganske få 

kollektive investeringsordninger.  

4.4.1.1.4: Likvide midler, valuta og indskud 

I dette afsnit vil vi gennemgå formue- og udstedelsesandelsbegrænsningerne for likvide midler, 

valuta og indskud. 

a.) Formueandelsbegrænsninger 

Likvide midler må i overensttemmelse med UCITS holdes i accessorisk omfang. Dette betyder, at 

foreningen har ret til at have en passende beholdning af likvide midler, som kan være til umiddelbar 

rådighed for investering, tilbagekøb af beviser, etc.. Dette skal selvfølgelig også ses i lyset af, at det 

er en nødvendighed for at kunne drive en forretning, at der er likviditet til rådighed til varetagelse af 

den daglige drift.  

Som del af likvide midler og indskud må investeringsforeninger ihht. placeringsreglerne investere i 

valutaspot-forretninger, hvilket er en ganske vid statslig fortolkning af UCITS; overensstemmelsen 

hermed må vurderes udfra, om formålet hermed er valutakursafdækning.  

Investeringsforeninger må placere deres midler i form af indskud i kreditinstitutter. Disse indskud 

skal have en opsigelsesfrist på maksimalt 12 måneder. Herved søges at sikre en balance mellem på 

den ene side at give foreningerne mulighed for at opnå den højere rente, som kan opnås ved at binde 

indskud for en periode, og på den anden side samtidig at sikre en vis likviditet, altså at midlerne kan 

være til rådighed indenfor en given tidsperiode. Dette er en skærpelse ifht. UCITS.  

Endvidere gælder den yderligere skærpelse, at indskuddene kun kan placeres i kreditinstitutter med 

hjemsted i EU, Zone-A eller EU samarbejdsland, ligesom der maksimalt kan placeres 20% af 

foreningens formue i hvert enkelt kreditinstitut. Disse regler har til formål at sætte grænse for den 

modpartsrisiko, som en forening kan påtage sig, samt at forsøge at sikre, at der ikke er mulighed for 

at placere midler i ”ukendte” og potentielt usikre kreditinstitutter. 

b.) Udstedelsesandelsbegrænsninger 

Der gælder ingen direkte regler om, hvor stor en andel af et givent kreditinstituts samlede indskud 

indskuddet fra en enkelt forening må udgøre. 
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4.4.1.1.5: Afledte finansielle instrumenter 

I dette afsnit vil vi gennemgå formue- og udstedelsesandelsbegrænsningerne for afledte finansielle 

instrumenter. 

a.) Formueandelsbegrænsninger 

Også for de finansielle instrumenter som handles på et anerkendt reguleret marked, og dermed er 

omfattet af LIS § 87, stk. 1-4, må der i overensstemmelse med UCITS placeres op til 5% af 

foreningens formue gennem hver emmitent. Grænsen herfor kan forhøjes til 10% i hver emittent, 

under forudsætning af at den samlede værdi af de investeringer, der overstiger 5% grænsen, ikke 

overstiger 40% af foreningens formue.  

Såfremt foreningens vedtægtsmæssige formål er at kopiere indeks godkendt af Finanstilsynet, 

gælder, igen som en udvidelse ifht. UCITS, at der kan placeres 20% i hver emmitent, samt at 

grænsen under usædvanlige markedsforhold kan forhøjes til 35%.  

For OTC15  handlede afledte finansielle instrumenter gælder, at såfremt emmitenten er kreditinstitut 

med hjemsted i EU, Zone-A, eller EU samarbejdsland, må modpartsrisikoen mod hver enkelt 

emmitent ikke overstige 10% af foreningens formue. Dette er således en opgørelse på risikoniveau, 

og dermed en dansk implementering af en måleenhed for at måle eksponeringen og være i 

overensstemmelse med UCITS. Modpartsrisikoen opgøres som den værdi, det afledte finansielle 

instrument opgøres til at have. At værdiansætte afledte finansielle instrumenter er ofte vanskeligt, 

da afledte finansielle instrumenter ofte er opsat i komplekse strukturer, og da handelsfrekvensen for 

denne type instrumenter på det sekundære marked ofte er relativt lav. Herfor gælder også den regel, 

at investeringsforeninger kun må investere i afledte finansielle instrumenter, der kan værdiansættes 

pålideligt og verificerbart på daglig basis, og at de skal kunne omsættes og være likvide.  

For OTC instrumenter, som er udstedt af andre end ovennævnte typer af emmitenter, gælder, at 

modpartsrisikoen på hver enkelt emmitent maksimalt må udgøre 5% af foreningens formue. 

Instrumenterne og udstederne skal dog her være særskilt godkendt af Finanstilsynet.  

Også for afledte finansielle instrumenter gælder ihht. LIS § 93 stk. 2 den udvidelse ifht. UCITS, at 

der på tværs af instrumenttyper maksimalt må placeres 20% af foreningens formue i værdipapirer 

                                                

 

15 ”over the counter”, handlet direkte hos udstederen. 
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eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme emmitent eller emmitenter i samme koncern. 

Dog gælder, at såfremt der kun investeres i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der 

vurderes ekstraordinært solvente, og papirer med absolut højeste kreditværdighed, altså 

investeringer ihht. LIS § 93, stk. 1, nr. 2-4, forhøjes denne grænse til 35% af foreningens formue i 

samme emmitent eller emmitenter i samme koncern.  

Finanstilsynet fastsætter yderligere grænser for investeringer i afledte finansielle instrumenter. 

b.) Udstedelsesandelsbegrænsninger 

Der gælder for afledte finansielle instrumenter ingen specifikke grænser for, hvor meget af en 

enkelt emmision, eller hvor stor en del af den enkelte emmitents emmisioner, der må besiddes af en 

enkelt forening. Eftersom afledte finansielle instrumenter er inkluderet i den danske omfattelse af 

tilladte instrumenter, og således ikke specifikt er nævnt i UCITS udstedelsesbegrænsningerne, er de 

danske regler ikke umiddelbart en udvidelse heraf; det kan dog diskuteres, om det er i 

overensstemmelse med hensigten i UCITS – men dette er ikke en del af denne opgaves formål. Dog 

er der også her relevant, at finanstilsynet kan fastsætte yderligere grænser for investeringer i afledte 

finansielle instrumenter. 

4.4.1.1.6: Andele i andre kollektive investeringsordninger 

I dette afsnit vil vi gennemgå formue- og udstedelsesandelsbegrænsningerne for andele i andre 

kollektive investeringsordninger. 

a.) Formueandelsbegrænsninger 

I danske investeringsforeninger og andre UCITS investeringsinstitutter med hjemsted i EU eller EU 

samarbejdsland må investeringsforeninger højst placeres 20% af foreningens formue. Her skelnes 

således ikke mellem danske og udenlandske kollektive investeringsordninger, når blot disse er 

UCITS godkendte; men 20% grænsen er dog en udvidelse ifht. UCITS.   

Herudover kan der også investeres i danske specialforeninger og andre investeringsinstitutter med 

hjemsted i Zone-A land eller EU samarbejdsland, såfremt de opfylder de almindelige betingelser 

om, at de skal: 

 

Henvende sig til en bredere kreds eller offentligheden 

 

Have til formål at foretage risikospredning 

 

Tilbagekøbe egne andele 
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Kunne påvise at der sker investorbeskyttelse 

 
Foretage rapportering efter almindelige regler  

En investeringsforening må i en sådanne specialforeninger og ikke-UCITS investeringsinstutter 

placere 20% af sin formue i hver entitet, altså igen en udvidelse ifht. UCITS. Dog må 

investeringsforeningen samlet set maksimalt placere 30% af formuen i disse. Ifht. de udenlandske 

kollektive investeringsordninger, der er omfattet af denne regel, er dette investeringsordninger, der, 

selvom de ikke er UCITS godkendte, antageligt ville kunne opnå tilladelse til aktiv markedsføring 

(hvilket vi vil gennemgå i afsnit 4.5).  

For investeringer i den investeringsforening, som afdelingen selv er en del af, må der placeres 

ubegrænset; men dog kun 20% af foreningens formue i hver af foreningens afdelinger, således at én 

afdeling ikke blot replikerer en anden afdeling i investeringsforeningen. Dette er et grænsetilfælde 

ifht. UCITS, men eftersom en afdeling i realiteten er en selvstændig entitet, må dette også vurderes 

at være en udvidelse ifht. UCITS.  

Med hensyn til indregning af instrumenter i en forenings beholdning gælder generelt, at 

beholdningen i den forening eller det institut, investeringsforeningen investerer i, ikke skal tælles 

med i foreningens egen beholdning af instrumenter. Der er således ikke transparens i beholdningen. 

Da der stadig typisk gælder de samme eller lignende formueandelsbegrænsninger for den kollektive 

investeringsordning, der investeres i (alt efter om det er en dansk, UCITS godkendt eller anden 

investeringsordning), sikres det, at der ikke kan opnås betydelig højere formueandel i en given 

investering, end der ville kunne opnås gennem direkte investering. Og herved sikres, at en 

investeringsforening ikke omgår placeringsgrænserne ved at investere gennem andre 

investeringsforeninger. Og samtidig sikres det gennem de andre formueandelsbegrænsninger 

gennemgået i dette afsnit, at foreningen ikke blot fuldt ud kopierer andre foreninger eller skaber en 

struktur, hvis formål blot er at akkumulere gebyrer. 

b.) Udstedelsesandelsbegrænsninger 

Det gælder overordnet, at en investeringsforening maksimalt må besidde 25% af den samlede 

emmision i én og samme forening, hvilket er en udvidelse ifht. UCITS.   
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4.4.1.1.7Pantebreve 

I dette afsnit vil vi gennemgå formue- og udstedelsesandelsbegrænsningerne for pantebreve. 

a.) Formueandelsbegrænsninger 

Investeringsforeninger må ihht. LIS § 91 placere sine midler frit i tinglyste pantebreve i danske fast 

ejendom. Retten til at investere i pantebreve er opstået ved udnyttelse af undtagelsesbestemmelsen 

til UCITS direktivet, hvorefter Danmark har valgt at ligestille pantebreve med andre værdipapirer 

optaget til handel på et reguleret marked.16  

Pantebrevet er omfattet af LIS § 93 stk. 1, således at der i pantebreve udstedt af samme emmitent 

eller emmitenter i samme koncern i overensstemmelse med UCITS maksimalt må placeres 5% af 

foreningens formue. Dog gælder også for pantebreve den undtagelse, at der kan placeres op til 10% 

af formuen i hver emmitent, så længe den samlede værdi af de placeringer, der overstiger 5%, ikke 

overstiger 40% af foreningens formue.  

Også her gælder ihht. LIS § 93 stk. 2 den udvidelse ifht. UCITS, at der på tværs af instrumenttyper 

maksimalt må placeres 20% af foreningens formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter 

udstedt af samme emmitent eller emmitenter i samme koncern.  

I tilfælde af misligholdelse af pantebrevet fra pantesætters side kan foreningen søge sig fyldestgjort 

ved overtagelse af ejendommen. Dog skal besiddelsen være midlertidig, forstået således at 

ejendommen skal afhændes så hurtigt som muligt på en økonomisk forsvarlig måde. Dermed sikres 

tilnærmelsesvis overensstemmelse med UCITS, hvorefter en kollektiv investeringsordning ikke må 

investere i ejendom. 

b.) Udstedelsesandelsbegrænsninger 

En betingelse for investeringer i pantebrevene er, at disse skal være sikret ved garanti eller skal 

ligge inden for finansieringsgrænsen på 80% af ejendomsværdien. Finansieringsgrænsen på 80% af 

ejendomsværdien gælder dog kun på investeringstidspunktet; hvis denne efterfølgende brydes 

grundet prisudvikling (efter pantebrevet er erhvervet), kan foreningen stadig beholde pantebrevet, 

uden der er tale om brud på finansieringsgrænsen. Dette er med til at minimere risikoen for, at der 

opstår situationer, hvor overensstemmelsen med UCITS kan diskuteres, og/eller hvor 

                                                

 

16 Forarbejder til LIF af 8. oktober 2003, omkring § 91. 
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investeringsforeninger i situationer med faldende ejendomspriser er tvunget til enten at videresælge 

pantebrevet til underkurs eller kræve pantebrevet helt eller delvist indløst – og således være med til 

at forstærke konsekvenserne af en lavkonjunktur. 

4.4.1.1.8: Ædle metaller 

Investeringsforeninger må ikke investere i ædle metaller eller certifikater for disse, jf. LIS § 92, stk. 

2. Dette er i overensstemmelse med UCITS-reglerne omkring investeringer i ædle metaller og et 

ønske om at sikre likviditeten i foreningens investeringer. En likviditet i investeringsporteføljen skal 

sikre, at kravet om at investeringsforeningen på forlangende skal kunne indløse medlemmernes 

certifikater for egne midler. Det vurderes således, at der ikke er tilstrækkelig likviditet i ædle 

metaller (og certifikater på disse) til, at disse kan ingå i investeringsforeningers 

investeringsportefølje; en vurdering der nok kan diskuteres, men som ikke er en del af denne 

afhandlings formål. 

4.4.2: Specialforeninger 

Specialforeningerne er i organisatorisk opbygning ganske lig investeringsforeningerne. 

Placeringsreglerne for de forskellige typer af specialforeninger er defineret i §§ 106 til 110.  

Specialforeningerne opdeles i 4 forskellige foreningstyper, der er defineret udfra hvilke 

instrumentbegrænsninger, der gælder for hver type af specialforening. Vi har således følgende typer 

af specialforeninger: 

 

Placeringsforeninger 

 

Pengemarkedsforeninger 

 

Investeringsinstitutforeninger 

 

Erhvervsudviklingsforeninger  

Omend navnet i høj grad angiver, hvilke instrumenttyper hver type af specialforening kan investere 

i, så vil vi i det følgende for hver type gennemgå såvel investeringsbegrænsninger, 

formueandelsbegrænsninger og udstedelsesandelsbegrænsninger. 

4.4.2.1: Placeringsforeninger 

Nedenfor vil vi gennemgå placeringsreglerne for placeringsforeningerne, herunder de forskelle der 

gælder ifht. UCITS. Placeringsreglerne for placeringsforeninger er defineret i LIF § 106. 
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4.4.2.1.1: Instrumentbegrænsninger 

Placeringsforeningen er en type specialforening, der har til formål at placere investorernes midler i 

såvel kort- som langsigtede investeringer. Herudover er det den type specialforening, for hvilken 

der gælder de videste placeringsregler.  

Placeringsforeninger må groft sagt investere i alle gængse typer investeringsinstrumenter, som 

handles på de finansielle markeder. Dette omfatter såvel de typer af investeringsinstrumenter, som 

investeringsforeninger kan investere i, ligesom der også kan investeres i instrumenter omfattet af 

Lov om finansiel Virksomhed (LIV) bilag 5, hvilket i vide termer drejer sig om derivater, CFDer og 

valutaspotforretninger, altså en udvidelse ifht. reglerne i UCITS. 

4.4.2.1.2: Formueandelsbegrænsninger 

Der må jf. LIF § 106, stk. 2 højst placeres 10% af formuen i hver emmitent eller emmitenter i 

samme koncern, 17  hvilket er i overensstemmelse med UCITS.   

Dog gælder hertil den undtagelse, at der ikke gælder nogen begrænsninger på, hvor meget der må 

placeres i værdipapirer udstedt af: 

 

Den danske stat eller Zone A land 

 

EU samarbejdsland 

 

Institution af offentlig karakter, som EU land deltager i og som er godkendt af 

Finanstilsynet.  

Disse vurderes således at have en tilstrækkelig lav risiko til, at det kan tillades, at op til hele 

formuen investeres heri. Dette illustrerer også det generelle forhold, at placeringsforeninger kan 

have en markant højere risikoprofil end investeringsforeningerne. Dette er dog en udvidelse ifht. 

UCITS. 

4.4.2.1.3: Udstedelsesandelsbegrænsninger 

Der gælder for placeringsforeninger ingen begrænsninger på hvor stor en andel af en given 

emmision, den må besidde, hvilket ikke er i overensstemmelse med UCITS. 

                                                

 

17 Jf. erhvervsudvalgsbehandling af L114 – 2006/1 gælder dette også for de instrumenter, som ikke er omfattet af LIF 
kapitel 13 til 14, men som omfattes af bilag 5 til LIV. http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/samling/20061/lovforsla 
g/l114/index.htm

  

http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/samling/20061/lovforsla
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4.4.2.2: Pengemarkedsforeninger 

Placeringsreglerne for pengemarkedsforeningerne fremgår af LIS § 107. 

4.4.2.2.1: Instrumentbegrænsninger 

Pengemarkedsforeninger har som navnet antyder til formål at investere i 

pengemarkedsinstrumenter; dette er således også den eneste type instrumenter, 

pengemarkedsforeningerne må investere i, jf. LIS § 107.  

For at der kan investeres i pengemarkedinstrumenterne, så skal disse opfylde LIS § 87, altså være 

pengemarkedsinstrumenter der er optaget eller søgt optaget til handel på et reguleret marked jf. LIS 

§ 3, stk. 13 eller 14, altså i henhold til listerne i MiFID. Herudover må der investeres i 

pengemarkedsinstrumenter, hvor: 

 

emmisionen eller emmitenten er reguleret mhp. investorbeskyttelse samt hvor 

instrumenterne er udstedt eller garanteret af statslignende eller offentlige institutioner 

 

emmisioner er fra institutioner i EU eller EU-samarbejdslande, der er under tilsyn 

 

obligationsudstedere er i EU eller EU-samarbejdslande 

 

emmisioner er fra udstedere, der handles på reguleret marked iht. MiFID direktivet.  

Herudover må pengemarkedsforeningen holde likvide midler. 

4.4.2.2.2: Formueandelsbegrænsninger 

Pengemarkedsforeningen må placere op til 30% af sin formue i samme emmitent. Denne grænse 

gælder dog ikke for investeringer i instrumenter udstedt eller garanteret af den danske stat eller 

andre Zone A-lande, hvormed Danmark har indgået samarbejde på det finansielle område, eller 

internationale institutioner af offentlig karakter i EU-samarbejdsland, såfremt disse er godkendt af 

Finanstilsynet; altså en udvidelse ifht. reglerne i UCITS.  

Pengemarkedsforeningen må herudover i overensstemmelse med UCITS investere 10% af formuen 

i pengemarkedsinstrumenter, der ikke er omfattet af ovenstående instrumentbegrænsning.  

Likvide midler må i overensstemmelse med UCITS holdes i accessorisk omfang.  
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4.4.2.2.3Udstedelsesandelsbegrænsninger 

Der gælder for pengemarkedsforeninger ingen begrænsninger på hvor stor en andel af en given 

emmision, den må besidde, altså en videre ramme end der gives gennem UCITS. 

4.4.2.3: Investeringsinstitutforeninger 

Placeringsreglerne for investeringsinstitutforeningerne fremgår af LIS § 108. 

4.4.2.3.1: Instrumentbegrænsninger 

Formålet for investeringsinstitutforeningerne er at investere formuen i andre kollektive 

invsteringsordninger, herunder investeringsforeninger, specialforeninger (dog ikke danske 

investeringsinstitutforeninger, for at undgå akkumulering af omkostninger, da der, som vi vil 

gennemgå i næste afsnit, gælder vide formueandelsbegrænsninger for denne type forening) eller 

udenlandske kollektive investeringsforeninger, der investerer som ovennævnte danske foreninger.  

Herudover må investeringsinstitutforeningerne besidde likvide midler. 

4.4.2.3.2: Formueandelsbegrænsninger 

Investeringsinstitutforeningen må placere op til 75% af formuen i én forening eller ét institut; dog 

kun op til 20% samlet i erhvervsudviklingsforeninger. Dette ændrer dog ikke ved, at dette er en 

udvidelse ifht. UCITS.  

Likvide midler må i overensstemmelse med UCITS besiddes i accessorisk omfang. 

4.4.2.3.3: Udstedelsesandelsbegrænsninger 

Der gælder for investeringsinstitutforeninger ingen begrænsninger på, hvor stor en andel af en given 

emmision den må besidde, altså en udvidelse ifht. UCITS. 

4.4.2.4: Erhverhvervsudviklingsforeninger 

Placeringsreglerne for pengemarkedsforeningerne fremgår af LIS § 109. 

4.4.2.4.1: Instrumentbegrænsninger 

Formålet med erhvervsudviklingsforeningerne er at sprede formuen på investeringer gennem 

unoterede aktier og anparter i små og mellemstore virksomheder, hvorfor LIS § 109 tilsiger, at der 

fortrinsvis skal investeres i disse. Det indirekte formål er således også at formidle kapital til disse 
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selskaber, hvilket typisk er mere risikobetonede investeringer end investeringer i noterede 

selskaber.  

En erhvervsudviklingsforening kan herudover investere sine midler under samme regler som 

investeringsforeningerne under den begrænsning, at hovedformålet stadig er investering i unoterede 

små og mellemstore selskaber. Her gælder, at det også er tilladt erhvervsudviklingsforeninger at 

placere sin formue i andre kollektive investeringsordninger, der også udelukkende investerer i små 

og mellemstore virksomheder. Således kan der også diversificeres på forvalterniveau. 

4.4.2.4.2: Formueandelsbegrænsninger 

Til begrænsning af den usystematiske risiko er der sat den begrænsning, at maksimalt 10% af 

foreningens formue på investeringstidspunktet må placeres direkte i et enkelt selskab; men dette 

betyder samtidig, at der kan investeres mere end 10% samlet i unoterede aktier og andele i 

virksomheder, hvilket således er en udvidelse ifht. Reglerne i UCITS.  

At der kan investeres gennem andre kollektive investeringsordninger, betyder dog, at 

investeringerne gennem direkte og indirekte investeringer kan overstige grænsen for placering af op 

til 10% af formuen i et enkelt selskab. Således bliver den reelle grænse for investeringer i et selskab 

20%. 

4.4.2.4.3: Udstedelsesandelsbegrænsninger 

For erhvervsudviklingsforening gælder i overenstemmelse med UCITS den indirekte 

udstedelsesandelsbegrænsning, at der ikke må opnås betydelig indflydelse i et selskab.  

Dog gælder den undtagelse, at erhvervsudviklingsforeningen, såfremt der er foretaget ”ikke 

ubetydelige” investeringer, midlertidigt kan overtage driften med henblik på sikring, afvikling eller 

omstrukturering af selskabet, så længe finanstilsynet er underrettet herom. Dette er således en 

undtagelse, der har til formål at sikre investorernes interesser, men som også er en udvidelse ifht. 

UCITS. 

4.4.3: Hedgeforeninger 

Hedgeforeningerne er i organisatorisk opbygning ganske lig investerings- og specialforeninger. De 

forholdsvis begrænsede placeringsregler for hedgeforeningerne fremgår af LIS § 114a, stk. 2. 
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4.4.3.1: Instrumentbegrænsninger 

Hedgeforeningen skal investere sin formue i likvide midler, herunder valutaspotforretninger. 

Herudover kan der også investeres i instrumenter omfattet af bilag 5 i Lov om finansiel Virksomhed 

(LIV); i vide termer drejer det sig om derivater, CFDer og valutaforretninger. Der er altså tale om 

en kollektiv investeringsordning, som udelukkende investerer i instrumenter, i hvilke det ikke er 

tilladt at investere i ihht. UCITS. 

4.4.3.2: Formueandels- og udstedelsesandelsbegrænsninger 

Hedgeforeningen skal fastsætte risikopolitik, -profil og –rammer, og det er disse der fastsætter, 

hvilke begrænsninger der måtte gælde på placering af formuen. Dette skal således fremgå af 

vedtægter og prospekt. 

4.5: Godkendelse, rapportering og markedsføring 

Af de generelle selskabsretslige regler for investerings- og specialforeninger i LIS kapitel 3, samt 

for hedgeforeninger af LIS kapitel 16a, fremgår det, at for at kunne opnå finanstilsynets 

godkendelse og hermed kunne agere som investerings-, special- eller hedgeforening på det danske 

marked, at kunne markedsføre sig overfor samt modtage midler fra en videre kreds eller 

offentligheden er det en forudsætning, at foreningen lever op til kravene opstillet i LIS.  

For danske kollektive investeringsordninger gælder, at foreningens vedtægter - udover at være et 

styringsværktøj - også skal ses som et rapporterings- og markedsføringsmiddel overfor eksisterende 

og potentielle investorer. Vedtægtene skal således fastsætte og bekrive det generelle grundlag for 

investeringsforeningen og fungerer som regelsæt, der fastlægger rammerne for foreningen. 

Opbygningen af vedtægter følger i høj grad opbygningen udfra aktieselskabsloven; omend der er 

afvigelser, gælder det, at ved fortolkningsspørgsmål anvendes principperne fra aktieselskabsloven.18 

Herved tilsikres ligeledes den grad af oplysning til investorer og potentielle investorer, som også er 

et krav i UCITS.  

I LIS § 10, stk. 1 er oplistet 30 punkter, som kan hjælpe med at definere indholdet i vedtægterne. 

Dette drejer sig i overordnede hovedtræk om informationer såsom: 

 

Formål 

 

Målgruppe 
                                                

 

18 Dette er direkte udtrykt i forarbejderne til LIS §10 omkring vedtægter. 
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Navn 

 
Opbygning 

 
Udbyttepolitik 

 
Investeringsstrategi 

 

Beslutningsprocesser og -organisation  

Således skal også investeringspolitik, risikoprofil og –politik, som fastsat af bestyrelsen for 

foreningen og de enkelte afdelinger, fremgå af vedtægterne. Kravene i LIS § 10 er dog ikke 

udtømmende, og yderligere relevante informationer skal medtages. Vedtægterne udgør således 

foreningens mulighed for at fastsætte rammer for den overordnede styring og for at sikre, at der 

foreligger et klart regelsæt, som kan afgøre tvivlsspørgsmål. Det er også her, en grundig investor 

kan finde foreningsspecifikke karakteristika.  

Danske kollektive investeringsordninger, som ikke er organiseret som investerings-, special- eller 

hedgeforening, og således falder under kategorien andre kollektive investeringsordninger, er ikke 

underlagt samme lovmæssige krav- og specifikationsniveau som de andre kategorier. Dette betyder 

dog, at der er behov for et højere specifikationsniveau i regelsæt og rapportering, da det er herudfra 

investors rettigheder sikres, formål og metoder specificeres, samt herudfra finanstilsynet kan 

vurdere investeringsordningen og give godkendelse til markedsføring. Således gælder også, at 

Finanstilsynet holder tilsyn med dette regelmateriale og kan pålægge investeringsordningen at give 

yderligere oplysninger heri, og dermed er der overensstemmelse med UCITS. Såfremt 

investeringsordningens udbud af andele og forhold heromkring ikke er omfattet af kapitel 12 i lov 

om værdipapirhandel, skal dette være nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.  

Endeligt skal beskatningsregler for danske deltagere fremgå af udbudsmaterialet. Dette er ikke 

indeholdt i den rapportering, som er standard ifht. godkendelse i andre EU lande ihht. UCITS; det 

skal sandsynligvis ses som en konsekvens af de forskellige muligheder for skattemæssige 

behandling, der eksisterer i Danmark, hvilket vi vil komme nærmere ind på i Kapitel 5. Såfremt de 

ovenstående krav er opfyldt, vil en dansk kollektiv investeringsordning umiddelbart kunne opnå 

godkendelse i Danmark.  

Udenlandske kollektive investeringsordninger, som er godkendt af kompetent myndighed i EU eller 

EU samarbejdsland, altså UCITS godkendte investeringsinstitutter, kan som påkrævet i UCITS 
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direktivet også opnå status som godkendt investeringsinstitut i Danmark. Denne godkendelse fra 

Finanstilsynet er en forudsætning for, at den kollektive investeringsordning direkte eller indirekte 

kan markedsføre sig aktivt i Danmark.  

UCITS godkendte investeringsinstitutter, der ønsker at markedsføre sig aktivt i Danmark, skal 

opfylde reglerne fastsat i LIS, kapitel 4. Heraf gælder det, at for at opnå godkendelse til 

markedsføring i Danmark skal det udenlandske investeringsinstitut ihht. LIS § 11 med henblik på 

godkendelse indsende følgende til finanstilsynet: 

a) Erklæring om, at investeringsinstituttet af kompetent tilsynsmyndighed i hjemlandet er 

godkendt i henhold til UCITS direktivet. 

b) Fondsbestemmelser eller vedtægter. 

c) Fuldstændigt og forenklet prospekt. 

d) Senest aflagte årsrapport samt eventuel halvårlig formueopgørelse. 

e) Redegørelse for markedsføring, samt hvem man retter henvendelse til. 

f) Oplysninger om sikring af deltagernes ret til eventuelt udbytte samt indløsning. 

g) Oplysninger om eventuelle særregler fra hjemlandets der påhviler investeringsinstituttet at 

formidle til sine deltagere. 

h) Beskatningsregler for danske deltagere som følge af underlagt beskatning i hjemlandet.  

Disse oplysninger skal indsendes på dansk eller andet sprog godkendt af Finanstilsynet. To måneder 

efter indsendelsen kan det udenlandske UCITS godkendte investeringsinstitut påbegynde aktiv 

markedsføring i Danmark; med mindre selvfølgelig Finanstilsynet inden dette har afvist 

ansøgningen. Disse regler om godkendelse er således i overensstemmelse med reglerne i UCITS.  

Beskatningsoplysningskravet kan ikke siges i sig selv at være diskriminerende, da dette 

oplysningskrav som nævnt ovenfor også gælder for danske investeringsordninger. Dette gælder, 

selvom udarbejdelsen af oplysningsmateriale grundet de komplekse danske skatteregler kan være en 

relativt kompliceret proces ifht. kategorisering af kollektive investeringsordninger; og kompliceres 

ydermere af, at de udenlandske investeringsordninger næppe umiddelbart kan forventes at 

strukturere og optimere efter danske skatteforhold. Den komplicerede proces skal nok nærmere 

tilskrives de danske skatteregler, end betragtes som en konsekvens af de selskabsretslige regler.  
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Det er dog også muligt for ikke UCITS-godkendte investeringsordninger at opnå Finanstilsynet 

tilladelse til aktiv markedsføring i Danmark; det er finanstilsynet der fastsætter, hvornår en sådan 

godkendelse kan opnås. I tilfælde af, at den kollektive investeringsordning ikke er UCITS 

godkendt, skal den specifikke godkendelse dog foreligge, førend den kollektive investeringsordning 

kan påbegynde aktiv markedsføring i Danmark.  

Udenlandske investeringsinstitutter skal i dansk oversættelse eller på andet sprog godkendt af 

Finanstilsynet offentliggøre de samme oplysninger, som offentliggøres i investeringsinstituttets 

hjemland. Der kan næppe argumenteres fornuftigt mod, at relevante oplysninger skal være 

tilgængelige for investorerne, og det er også i overensstemmelse med UCITS.  

Der er som sådan ikke noget krav om, at navnet på investeringsordningen skal indeholde nogen 

specifik betegnelse. Det skal derimod blot indeholde den betegnelse som er givet i 

investeringsordningens hjemland; dog gælder, at hvis der er mulighed for misforståelser, kan 

finanstilsynet kræve tilføjelser eller forklarende bemærkninger.  

Udenlandske investeringsordningers mulighed for at opnå godkendelse foreligger altså og er for 

UCITS godkendte investeringsordninger i høj grad en formssag. For ikke UCITS godkendte 

investeringsordninger kan det være svært at argumenteres imod, at der foretages en vurdering af de 

individuelle investeringsordninger, således at det sikres, at de opfylder en række minimumskrav, 

førend de kan markedsføres i Danmark. Da man i Danmark har valgt at have en regulering, ville det 

være konkurrenceforvridende, såfremt ikke UCITS godkendte udenlandske investeringsordninger 

ikke var pålagt en tilsvarende regulering. Og gennem overensstemmelsen med UCITS tilsikres det 

også, at de danske regler omkring markedsføring, rapportering og godkendelse er i 

overensstemmelse med bestemmelserne omkring den fri bevægelighed.  

Ovenstående betyder overordnet, at det i høj grad er de selskabsmæssige regler i 

investeringsinstituttets hjemland, der er gældende for foreningen. Det er ikke muligt i denne 

afhandling at gennemgå de regler, som måtte gælde i de forskellige lande udover de generelle 

UCITS regler gennemgået ovenfor; ej heller er det en del af afhandlingens formål. Vi kan blot 

konstatere, at så længe investeringsinstituttet opretholder reglerne i hjemlandet, de generelle krav 

om oplysning som stilles til udenlandske investeringsinstitutter, samt opnår godkendelse af 



”En analyse af udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked”, 
af Chris Bidstrup & Laust Weise Sørensen  

67

 
finanstilsynet, er det muligt for udenlandske investeringsinstitutter aktivt at markedsføre sig i 

Danmark. 

4.6: Sammenfatning 

Vi har fundet, at kollektive investeringsordninger i Danmark selskabsretsligt er reguleret gennem 

LIS, der således fastsætter den danske implementering af UCITS omkring eksempelvis organisering 

og formål, administration og ledelse, placering af aktiver, samt godkendelse, markedsføring og 

rapportering.  

Vi har fundet, at LIS som tilsagt i UCITS definerer den juridiske form og således opdeler de 

kollektive investeringsordninger i investerings-, special- og hedgeforeninger, andre kollektive 

investeringsordninger og udenlandske investeringsordninger. I overensstemmelse med UCITS 

tilsiger LIS, at der skal modtages midler fra en videre kreds, midlerne skal investeres med henblik 

på risikospredning, og deltagernes andel skal på forlangende indløses af midler fra 

investeringsordningen, således at de grundliggende forudsætninger for en kollektiv 

investeringsordning er opfyldt. Endvidere er det for foreningerne et krav, at der organiseres i 

foreningsform, og såfremt andre kollektive investeringsordninger naturligt falder ind herunder, kan 

det kræves, at de også omfattes heraf. Overordnet er det i overensstemmelse med UCITS et krav, at 

investeringsordningen besidder tilstrækkelige midler til at udøve sin virksomhed.  

Danske kollektive investeringsordninger skal have hovedadministration og hjemsted i Danmark. 

Ledelsen, der for investeringsordningerne skal være opbygget som i aktieselskaber, er i 

overensstemmelse med UCITS påkrævet at skulle være kompetent og at have et nøje fastlagt 

regelsæt for såvel egne rammer og investeringsordningens rammer generelt, og ledelsen skal 

varetage investorernes interesse; i tilfælde af, at der anvendes administrationsselskab, skal dette 

godkendes af finanstilsynet.  

Det er påkrævet foreninger at anvende godkendt depotselskab, der skal være beliggende i 

hjemlandet, altså Danmark, hvilket ganske vist er i overensstemmelse med UCITS; men det kan  

diskuteres, om det er i overensstemmelse med den fri bevægelighed af kapital, betalinger og 

tjenesteydelser. Endeligt, såfremt der er tale om foreninger, skal typen af forening fremgå af navnet.  
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I forhold til placeringsreglerne har vi for hvert enkelt type af kollektiv investeringsordning 

gennemgået disse og fundet, at der i den danske implementering er inkluderet tilladelse til 

investering i instrumenttyper såsom pengemarkedssinstrumenter og afledte finansielle instrumenter, 

der således er en dansk fortolkning af værdipapirer, som UCITS giver tilladelse til.  

Generelt er der for investeringsforeninger fundet en del uoverensstemmelser ifht. UCITS omkring 

placeringsreglerne. Der gives for indeksreplikerende investeringsordninger tilladelse til videre 

formueandelsbegrænsninger end UCITS tilsiger, således at disse ikke kan godkendes ifht. UCITS, 

ligesom der for investeringsforeninger generelt på tværs af flere instrumenttyper må placeres mere 

end 10% i værdipapirer fra samme emmitent, hvilket altså er et brud på reglerne i UCITS. 

Endvidere må der for visse investeringsordninger investeres i valutaspotforretninger, hvilket, 

såfremt de ikke blot anvendes til valutaafdækning, ikke er i overensstemmelse med UCITS. I 

forhold til investeringer i andre kollektive investeringsordninger godkendt af Finanstilsynet, UCITS 

eller lignende investeringsordninger tilsiger LIS, at der kan placeres 20% af formuen heri, hvilket er 

en udvidelse i forhold til de 10%, som UCITS tilsiger. Ligeledes må der ihht. LIS besiddes op til 

25% af en kollektiv investeringsordnings samlede emmision, hvilket også er en udvidelse ifht. 

placeringsreglerne ihht. UCITS. LIS giver således umiddelbart danske kollektive 

investeringsordninger videre rammer end UCITS, hvilket betyder, at kollektive 

investeringsordninger, der er godkendt ihht. LIS, ikke nødvendigvis opfylder kravene i UCITS og 

kan godkendes herudfra og samtidig, såfremt mulighederne udnyttes fuldt ud, kan give sig udslag i 

komparative fordele med mulige konkurrencefordele til følge.  

For specialforeningerne, som er opdelt på placerings-, pengemarkeds-, investeringsinstitut- og 

erhvervsudviklingsforeninger, gælder generelt også videre placeringsregler, end der hjemles for i 

UCITS. Således kan specialforeningerne overordnet siges at kunne placere deres midler i alle typer 

af investeringsinstrumenter, bedst illustreret med placeringsforeningerne; dog gælder individuelle 

instrumentgrænser, som foreningens navn illustrerer. Generelt gælder der også videre rammer for, 

hvor meget af formuen der må placeres i hver emmitent, og der er generelt få begrænsninger på, 

hvor meget af emmisionen, der må besiddes.  

Endelig har vi gennemgået hedgeforeningen, som placerer sine midler i valutaspotforretninger og 

derivater og selv fastsætter rammerne for investeringerne i vedtægter og prospekt; og dermed ikke 

overholder begrænsningerne i UCITS. 
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Vedrørende godkendelse, markedsføring og rapportering har vi fundet at såfremt LIS overholdes, 

og de kollektive investeringsordninger anvender vedtægter / udførligt regelsæt som styrings- og 

rapporteringsværtøj og gør denne information og anden essentiel information, herunder 

beskatningsinformation, tilgængelig, kan de danske kollektive investeringsordninger umiddelbart 

godkendes. Med de ovenfor fundne resultater omkring placeringsregler betyder dette, at det ikke er 

en betingelse, at investeringsordningerne er i overensstemmelse med UCITS, hvilket således 

umiddelbart, såfremt lignende udenlandske kollektive investeringsordninger ikke godkendes, giver 

danske kollektive invsteringsordninger en komparativ fordel.  

Godkendelsen af udenlandske UCITS-godkendte investeringsordninger, er langt hen ad vejen en 

formssag; dog skal vedtægter/prospekt gøres tilgængelig på godkendt sprog sammen med 

oplysninger om dansk skatteklassificering og –behandling. Herefter kan investeringsordningen 

påbegynde markedsføring 2 måneder efter denne information er stillet til rådighed, med mindre 

Finanstilsynet finder specifik grund til og indenfor de 2 måneder meddeler, at dette ikke kan 

tillades. Også ikke-UCITS godkendte udenlandske investeringsordninger kan godkendes af 

Finanstilsynet; det kræver dog specifik vurdering og godkendelse, inden disse kan påbegynde 

markedsføring, og vurderingen sker på baggrund af mange af de samme forhold, som også skal 

gælde for UCITS godkendelse. Såfremt der er tale om mulighed for forveksling, kan navnet på den 

kollektive investeringsordning påkræves at indeholde forklaring eller tilføjelse.  

Således kan de generelle selskabsmæssige krav overordnet næppe siges at indeholde nogen direkte 

hindring af udenlandske investeringsordningers mulighed for at entrere det danske marked; og de 

krav, der stilles, må formodes langt hen ad vejen også at skulle være opfyldt, såfremt 

investeringsordningerne skulle operere på et selvregulerende marked. LIS giver dog på visse 

områder videre placeringsgrænser for danske kollektive investeringsordningers end UCITS giver 

mulighed for, og dette kan således give danske kollektive investeringsordninger en komparativ 

fordel ifht. udenlandske investeringsordninger. 
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Kapitel 5: Skattemæssig klassifikation og behandling. 

Den skattemæssige behandling og forskelle heri kan selvsagt have stor indflydelse på investorernes 

incitament til at vælge én kollektiv investeringsordning frem for en anden. Derfor er det også en del 

af denne opgaves formål at undersøge, hvorvidt de danske beskatningsregler udgør en umiddelbar 

eller reel hindring for udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked.  

Vi vil i dette kapitel undersøge om dette er tilfældet. Vi vil indlede kapitlet med at identificere, 

hvilke love og regler der er relevante, samt hvilke skattemæssige klassifikationer der arbejdes med i 

disse. Herefter vil vi overordnet gennemgå de relevante typer af beskatning, som de kollektive 

investeringsordninger samt investorerne heri kan blive underlagt. Endelig vil vi gennemgå hver 

enkelt klasse af kollektive investeringsordninger og den beskatning, der sker af denne og 

investorerne heri; herunder også, om der lovmæssigt eller i praksis foreligger hindringer for, at 

udenlandske kollektive investeringsordninger klassificeres hersom.  

Behandlingen i dette kapitel vil blive foretaget med udgangspunkt i at kunne konkludere, hvorvidt 

de danske skatteregler giver sig udslag i, at investorer for frie midler umiddelbart har fordel af at 

vælge særlige klasser af kollektive investeringsordninger frem for andre; og om der lovmæssigt 

eller i praksis foreligger hindringer for, at udenlandske kollektive investeringsordninger 

skattemæssigt klassificeres optimalt. 

5.1: Relevante love og skattemæssige klassifikationer 

Skatteretligt klassificeres de kollektive investeringsordninger særskilt uden umiddelbar 

hensynstagen til den selskabsretlige klassifikation. Det er selvsagt den skattemæssige klassifikation, 

der bestemmer både den skattemæssige behandling af selve investeringsordningen såvel som 

beskatningen af investorernes afkast på investeringsordningen. I dette afsnit vil vi identificere og 

gennemgå de forskellige skattemæssige klassifikationer samt de relevante skattelove, der gælder for 

klassifikation og beskatning af kollektive investeringsordninger i Danmark. Herefter vil vi 

identificere og gennemgå de forskellige typer af beskatning, der foregår af såvel de kollektive 

investeringsordninger som af investorerne heri. 
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5.1.1: Skattemæssige klasser af kollektive investeringsordninger i dansk 

skattelov. 

Helt overordnet arbejdes der i dansk skattelovgivning med to klasser af kollektive 

investeringsordninger. Dette drejer sig om henholdsvis: 

1. Investeringsselskaber 

2. Investeringsforeninger  

Den første kategori, investeringsselskaberne, omfatter som navnet antyder overordnet alle 

selskaber, hvor hovedformålet med selskabet er investering. Skattemæssigt er 

investeringsforeningerne en særlig underklasse af investeringsselskaberne, hvor en række særlige 

krav er opfyldt; Dette drejer sig såvel om de selskabsretslige krav, som er gennemgået ovenfor, 

såvel som skatteretslige krav, som vi vil gennemgå i det følgende.19 Det skal her nævnes, at såvel 

danske hedge- og specialforeninger og andre, herunder udenlandske, kollektive 

investeringsordninger  skattemæssigt kan blive klassificeret som investeringsforeninger, selvom de 

ikke er dette i selskabsretlig forstand.  

Investeringsforeningerne er yderligere opdelt i forskellige typer; Nedenfor har vi i Figur 6 opstillet 

en oversigt, der viser de forskellige typer af investeringsselskaber og investeringsforeninger.  

Investeringsselskaber

Certifikatudstedende

Aktiebaserede

Akkumulerende

Investeringsselskaber, øvrige

Kontoførende

Blandede

Investeringsforeninger

Udloddende

Obligationsbaserede

 

Figur 6: Skattemæssige klassificeringer og deres sammenhæng (Kilde: Egen tilvirkning)  

Vi vil i afsnit 5.2 og 5.3 gennemgå beskatningen for hver af disse forskellige typer af kollektive 

investeringsordninger og privatpersoner, der investerer heri.  

I forhold til den skattemæssige klassifikation af kollektive investeringsordninger skal det her 

yderligere nævnes, at kollektive investeringsordninger ofte er organiseret i såkaldte paraply-

                                                

 

19 Ihht. ABL §19, stk. 2 afgrænses investeringsselskaber i skattemæssig forstand fra at omfatte udloddende og 
kontoførende investeringsforeninger som vi vil gennemgå nærmere i afsnit 5.3 .  
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strukturerer som illustreret nedenfor i Figur 7. I forhold til disse gælder, at hver afdeling 

skattemæssigt behandles som en selvstændig investeringsforening og skattemæssigt kategoriseres 

individuelt.20   

Figur 7: Paraply-struktur for investeringsforening (Kilde: Egen tilvirkning)  

Baggrunden for disse paraply-strukturer skal findes i det faktum, at markedet med baggrund i 

forskellige risikoprofiler, ønsker om diversifikation, skatteoptimering, interesse, etc., vil efterspørge 

forskellige typer af kollektive investeringsordninger. I stedet for at oprette særskilte strukturer med 

individuelle administrationsselskaber for hver af disse gives der med disse paraply-strukturer 

mulighed for at opnå stordriftsfordele ved at samle flere afdelinger under samme 

administrationsselskab. 

5.1.2: Beskatning af kollektive investeringsordninger generelt 

I dette afsnit vil vi gennemgå de overordnede regler omkring det første ben af beskatningen, nemlig 

den beskatning der foretages af kollektive investeringsordninger, der er hjemmehørende i Danmark, 

altså jf. SEL § 1, stk. 6 ceteris paribus, hvor ledelsen har sit sæde i Danmark. Disse kollektive 

investeringsordninger er som hovedregel fuldt skattepligtige til Danmark, og selskabsskatten udgør 

25% af den skattepligtige indkomst, ihht. SEL § 17, stk. 1.21  

For selskaber og foreninger opgøres den skattepligtige indkomst ihht. SEL § 10 på baggrund af 

indkomsten i indkomståret, hvilket som udgangspunkt er defineret som kalenderåret.22   

                                                

 

20 Ligningsvejledningen 2009-1, S.F.3.1 
21 Skattepligtig beløb rundes ihht. SEL § 22 ned til nærmeste beløb deleligt med 100 DKK. 
22 Her gælder dog, at selskaber har mulighed for at vælge forskudt indkomstår, således at indkomståret kan 
tilbageskydes indtil 2. april i det foregående kalenderår, eller fremadskydes til senest 1. april i følgende kalenderår.   

Afdeling A Afdeling C Afdeling B Afdeling D 

Investeringsforening 
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Såfremt den kollektive investeringsordning ejer mindst 10% af selskabskapitalen i det 

udbyttebetalende selskab, og ejertiden sammenhængende overstiger et år, indenfor hvilket 

udbyttebetalingen skal ligge, så er udbyttet som hovedregel skattefri, ihht. SEL §§ 13 og 17. 

Såfremt den kollektive investeringsordning besidder mindre end 10% af kapitalen i det 

udbyttegivende selskab - eller hvis reglen om en minimumsejerandel på 10% i en 

sammenhændende periode på mindst et år, indenfor hvilket udbyttet udloddes, ikke er opfyldt - så 

indregnes udbyttet i den skattepligtige indkomst; men dette kun med en værdi af 66% af 

udbyttebeløbet.  

Ovenstående regler omkring udbytte skal ses i lyset af, at det udloddede udbytte allerede har 

gennemgået beskatning i det udbyttebetalende selskab; for et dansk selskab altså en beskatning på 

25%. Såfremt 10%-reglen er opfyldt, og udbytter er skattefrie, bliver den samlede beskatning 

hermed på 25%, og såfremt den ikke er opfyldt, bliver den samlede beskatning 37,5%.23  

Ovenstående gælder dog ikke udbytte fra selskaber, som er næringsdrivende med køb og salg af 

aktier, investeringsselskaber, og udloddede investeringsforeninger, som opgør udlodningen efter 

den summariske metode (minimumsudlodningen og opgørelsen heraf vil blive behandlet i afsnit 

5.3.2.2). Udbytte fra disse medregnes i den skattepligtige indkomst.  

Såfremt den kollektive investeringsordning investerer i og modtager minimumsudlodning fra 

udloddende investeringsforeninger, beskattes denne efter særlige transparens-regler, som vi vil 

gennemgå i afsnit 5.3.2.2. Udbytter udover det opgjorte minimumsudbytte er skattefri, da dette 

typisk hidrører fra aktier, som er holdt mere end 3 år; men dette gælder dog kun, så længe den 

skattefrie del ikke overstiger den udloddende forenings samlede nettogevinster ved afståelse af 

aktier, som den har holdt i mere end 3 år. Altså, hvis den udloddende forening har en 

nettoindtjening på salg af aktier holdt i mere end 3 år, der overstiger årets nettoudlodning, er hele 

udlodningen skattefri. Herved sidestilles investeringerne foretaget gennem denne type kollektive 

foreninger med investeringer foretaget direkte af selskabet selv. 

                                                

 

23 Udregningen af den samlede skat foretages således: 1-(1-0,25)*(1-0,25*0,66) = 37,5% 
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5.1.3: Generelt om beskatning af investorerne i kollektive 

investeringsordninger. 

I dette kapitel vil vi gennemgå det andet ben af beskatningen, nemlig den skattemæssige behandling 

af investores tab og gevinster på investeringer foretaget gennem de kollektive investeringsordning, 

der gælder for personer fuldt skattepligtige til Danmark, når der investeres for frie midler.   

Skattemæssigt opdeles privatpersoners indkomster ihht. PSL §2 i følgende 3 kategorier: 

1. Personlig indkomst 

2. Kapitalindkomst 

3. Aktieindkomst  

Årsagen til at indkomsten opdeles i ovenstående kategorier er, at der er forskel på den 

skattemæssige behandling afhængig af under hvilken indkomstkategori, som indtægten eller tabet 

kan henføres til.  

For privatpersoners investeringer i investeringsselskaber og investeringsforeninger er det dog kun 

beskatningsreglerne omkring kapitalindkomst og aktieindkomst, der har relevans, hvorfor vi i det 

følgende vil gennemgå, hvorledes beskatningen af disse indkomstkategorier foretages. 

5.1.3.1: Kapitalindkomst 

De indkomstarter, der skal medregnes i kapitalindkomsten, defineres i PSL §4. I relation til 

investeringer i investeringsselskaber og –foreninger kan disse i hovedtræk sammenfattes til: 

 

Renteindtægter og renteudgifter 

 

Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven. 

 

Skattepligtigt aktieudbytte, der ikke er aktieindkomst efter PSL § 4 a. 

 

Skattepligtig fortjeneste, fradragsberettigede tab og skattepligtige afståelsessummer efter 

aktieavancebeskatningsloven, der ikke er aktieindkomst efter PSL§ 4 a.  

Beskatningsgrundlaget for kapitalindkomst opgøres udfra personens samlede kapitalindkomster. 

Såfremt personens samlede kapitalindkomst er positiv, beskattes denne alt afhængigt af personens 
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øvrige indkomst med en skattesats på mellem 38,6% til 59,6%.24 Modsat er fradragsværdien ved en 

negativ kapitalindkomst kun på 33,5%.25 Der er altså her tale om assymetri i beskatningen26. 

5.1.3.2: Aktieindkomst 

Aktieindkomst defineres i PSL § 4a og opgøres i hovedtræk som det samlede beløb af: 

 

udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, 

 

udlodninger fra udloddende investeringsforeninger inklusiv den del der ikke udloddes, 

 

tab og gevinster ved salg af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer.  

Aktieindkomst beskattes særskilt jf. PSL § 8a.  Den samlede aktieindkomst beskattes med 28% for 

aktieindkomster op til DKK 48.300, for aktieindkomst mellem DKK 48.301 og DKK 106.100 

anvendes en skattesats på 43% og for aktieindkomst udover DKK 106.101 anvendes en skattesats 

på 45%27.  

Den primære årsag til den særskilte lavere beskatning på aktieindkomst skal findes i det faktum, at 

indkomsten allerede er blevet underlagt beskatning i det selskab, der har udstedt aktierne. Når der 

således også sker en beskatning på aktieinvestorniveau, er der således tale om en dobbeltbeskatning. 

Vi fandt i afsnit 5.1.2, at beskatningen af selskaber ceteris paribus ligger på 25%, og således 

kommer den samlede beskatning til at ligge mellem 1-(1-0,25)*(1-0,28) = 46% og 1-(1-0,25)*(1-

0,45) = 58,75%. Skattesatsen er dermed fastsat sådan, at den samlede beskatning på aktier, altså 

summen af den svarede skat i selskab og hos aktieinvestoren, tilnærmes skatten på personlig 

indkomst.  

Der gives også udfra PSL mulighed for fradrag for eventuelle tab på aktieinvesteringer. Reglerne 

for udnyttelsen af fradraget afhænger af, om aktierne er børsnoterede eller ej. Nedenfor viser Figur 

8, hvorledes reglerne for det skattemæssige fradrag ved tab på aktieinvesteringer fungerer,  alt efter 

om der er tale om noterede eller unoterede aktier. 

                                                

 

24 Kilde: Oplysninger fra SKAT omkring skattesatser, bundgrænser, procenter og fradrag, 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133800

 

25 Kilde: Oplysninger fra SKAT omkring skattesatser, bundgrænser, procenter og fradrag, 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133800

 

26 Oplysninger fra skatteministeriets hjemmeside om skatteværdi af fradrag. 
http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/5022.html

  

27 Oplysninger fra skatteministeriets hjemmeside om skatteværdi af fradrag. 
http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/5022.html

  

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133800
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133800
http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/5022.html
http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/5022.html
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Børsnoterede aktier Unoterende aktier

Gevinst
Beskattes som aktieindkomst jf. PSL § 4 a 
stk. 1 nr. 4

Beskattes som aktieindkomst jf. PSL § 4 a 
stk. 1 nr. 4

Modregnes i aktieudbytter, gevinst og 
afståelsessummer omfattet af aktier LL § 16 
B, jf. ABL § 14 stk. 1.

Tab kan fradrages i aktieindkomsten, jf. ABL 
§ 13 stk. 1

Overskydende tab overføres til fradrag i 
nettobeløbet af aktieudbytter, gevinster og 
afståelsessummer i de efterfølgende 
indkomstår, jf. ABL § 14 stk. 2

Hvis aktieindkomsten bliver negativ, 
beregnes en negativ skat af aktieindkomsten, 
og denne negative skat modregnes i den 
skattepligtiges slutskat, jf. PSL § 8 a stk. 5.

Tab på unoterede aktier, som i den 
skattepligtiges ejertid har været 
børsnoterede, kan alene fradrages efter de 
regler, der gælder for børsnoterede aktier, jf. 
ABL § 13 stk. 2.

Tab

 

Figur 8: Beskatningsregler for aktier (Kilde: Egen tilvirkning baseret på Ligningsvejledningen 2009-1)   

Det ses, at tab på aktier kan fradrages fuldt ud efter reglerne angivet ovenfor.  

Der er således forskel i skattesatsen alt efter, om gevinster og tab beskattes som kapitalindkomst 

eller aktieindkomst; om den ene er fordelagtig fremfor den anden afhænger ceteris paribus af den 

økonomiske situation for den enkelte investor, samt størrelsen af gevinsten eller tabet. Som 

hovedregel gælder dog stadig, at aktiebeskatning generelt er at foretrække. 

5.2: Investeringsselskaber 

Investeringsselskabet defineres udfra aktieavancebeskatningslovens (herefter ABL) § 19. Denne 

afløste ifm. revisionen af skattereglerne for kollektive investeringsordninger i 2006 den daværende 

ABL § 2a som konsekvens af, at ABL § 2a tilsagde en noget strengere beskatning af 

investeringsselskaber end for almindelige aktier. Eftersom udenlandske kollektive 

investeringsordninger typisk faldt under ABL § 2a, så var der i praksis tale om en 

forskelsbehandling; en forskelsbehandling som var i umiddelbar strid med EU-rettens regler om 

kapitalens fri bevægelighed. Spørgsmålet er dog stadig, om denne ændring er tilstrækkelig til at 

sikre, at skattelovgivningen som helhed er i overensstemmelse med EU, dets formål, regler og 

rammer, hvilket vi således undersøger i denne afhandling.   

Udfra ABL § 19, stk. 2-4, omfatter begrebet investeringsselskab: 
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1. investeringsinstitutter ihht. UCITS-direktivet (Rådets direktiv 85/611/EØF): 

2. selskaber, hvis virksomhed består i investering i værdipapirer.  

Investingsinstitutter ihht. UCITS-direktivet (som beskrevet i afsnit 3.3) omfatter såvel danske som 

udenlandske investeringsinstitutter.   

ABL. § 19, stk. 3 angiver, at investeringsselskaber ikke omfatter selskaber, der gennem 

datterselskaber hovedsageligt investerer i andet end værdipapirer. Et datterselskab defineres som 

selskab, hvor investeringsselskabet direkte eller indirekte kan råde over mere end 50% af 

aktiekapitalen eller stemmerne i selskabet.  

Udfra ABL § 19, stk. 4 er investeringsselskabet negativt afgrænset fra udloddende 

investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, og kontoførende investeringsforeninger, jf. Lov 

om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsselskaber (herefter MKL) 28 , samt 

holdingselskaber. Af dette kan således modsætningsvis udledes, at de certifikatudstedende 

investeringsforeninger, som anvender betegnelsen investeringsforening i navnet, og som er 

akkumulerende, er omfattet af kategorien investeringsselskaber.  

Hvor det findes, at et selskab, hvis virksomhed består i investering, ikke er omfattet af ovenstående, 

så anvendes ABL § 20; herved bliver andele i selskabet beskattet som certifikatudstedende 

akkumulerende investeringsforeninger.  

For at selskaber skattemæssigt kan klassificeres som investeringsselskab er det en specifikt angivet i 

ABL § 19, stk. 2, nr. 2, at det er en betingelse, at udstedte andele i selskabet på investors 

forlangende skal tilbagekøbes til en pris, der ikke væsentligt afviger fra andelen af selskabets indre 

værdi (uden hensyntagen til immaterielle aktiver).29  

Investeringsselskaber, som er fuldt skattepligtige til Danmark, er fritaget for beskatning, jf. SEL § 

3, stk. 1, nr. 19. Udbytter fra danske selskaber, hvori investeringsselskabet har investeret, skal dog 

                                                

 

28 LBK nr. 471 af 23. maj 2006 
29 Det er dog tilladeligt med tidsfrister inden for hvilke tilbagekøbsordre skal gives, eller for hvornår tilbagekøb kan 
finde sted. 
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indeholde foreløbigt 15% a´conto-skat30, men overskydende tilbageholdt skat kan tilbagesøges.31 

Generelt kan overskyddende udbytte tilbageholdt i udlandet også tilbagesøges. Dette gælder, da 

investeringsselskabet som nævnt ovenfor er selvstændigt skattesubjekt, og dette er generelt kriteriet 

for at kunne tilbagesøge skat - dog kan der i praksis være problemer med lande, hvor det er et krav 

at selskabet også reelt betaler skat, og her kan der således opstå komplikationer ifm. 

tilbagesøgningen af tilbageholdt skat.  

For privatpersoners investeringer med frie midler beskattes gevinst eller tab ved salg af aktier og 

investeringsforeningsbeviser, m.v. udstedt af et investeringsselskab efter PSL § 4, stk. 1, nr. 5 og 

PSL § 4 a, stk. 1 nr. 1 samt stk. 2, altså som kapitalindkomst. Dette betyder som gennemgået i afsnit 

5.1.3.1 ovenfor, at der betales en skattesats på mellem 38,6% til 59,6% afhængigt af størrelsen af 

den samlede indkomst, mens fradragsværdien ved tab er på 33,5%. Der  foretages en løbende 

opgørelse af fortjeneste og tab efter lagerprincippet, som følger32: 

- forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets slutning og aktiernes værdi ved 

indkomstårets begyndelse.  

- for aktier, som er erhvervet i indkomstårets løb, anvendes anskaffelsessummen i stedet for 

aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse.  

- for aktier, som er afstået i indkomstårets løb, anvendes afståelsessummen i stedet for 

aktiernes værdi ved indkomstårets slutning.  

Ved anvendelse af lagerprincippet henføres forskellen mellem ultimoværdien og primoværdien i et 

år til dagen efter udgangen af det indkomstår i selskabet, som de vedrører, jf. ABL § 23, stk. 7.  

Reglerne omkring lagerbeskatning betyder, at anvender både selskabet og aktionæren/ejeren af 

investeringsbeviset kalenderårsregnskab sker beskatningen hos investor således året efter det år, 

hvor værdistigningen/værdifaldet er sket. På denne måde tilnærmer man sig beskatningstidspunktet 

for medlemmer i udloddende investeringsforeninger, idet disse beskattes af deres indtjening i det år, 

der følger efter indtjeningsåret, nemlig det år hvor udlodningen finder sted.   

                                                

 

30 Dog ikke udbytte fra certifikatudstedende udloddende investeringsforeninger der udelukkende investerer i fordringer 
efter KGL. 
31 Dette modsvarer forholdene for udenlandske selskaber og beskatning af udbytte fra danske selskaber. 
32 ABL § 23. 
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Ved opgørelsen af værdien af aktier og investeringsforeningsbeviser, m.v. som er udstedt af et 

investeringsselskab anvendes markedskursen, når beskatningen efter lagerprincippet skal fastsættes, 

jvf. ABL § 23 stk. 5. Kan en markedskurs ikke fastsættes, eller er denne lavere end 

tilbagekøbsværdien opgjort efter ABL § 19 stk. 2 nr. 2, anvendes tilbagekøbsværdien. 

Tilbagekøbsværdien er en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end selskabets indre 

værdi. Indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle 

rettigheder.  

Når der foretages salg af aktier og investeringsbeviser, m.v. udstedt af investeringsselskab 

indregnes fortjeneste og tab i den skattemæssige opgørelse på salgstidspunktet, og der beskattes 

efter reglerne om kapitalindkomst.  

Som det fremgår ovenfor, er den samlede beskatning lig den beskatning, der foregår på 

investorniveau, altså mellem 38,6% og 59,6% - så længe investeringsselskabet er hjemmehørende i 

Danmark, og når der ses bort fra indeholdt a’conto udbytteskat, som kan tilbagesøges. 

Lagerbeskatningen gør, at investor beskattes løbende af urealiserede gevinster og tab, hvilket ceteris 

paribus kan medføre, at investor i tilfælde af volatile kurser bliver beskattet af ikke reelle gevinster, 

ligesom det kan medføre kapitaltræk hos den enkelte investor, der kræver tilstedeværelsen af 

likviditet til afregning heraf hos denne; en situation som kan påkræve uønskede frasalg af aktiver 

for at sikre tilstedeværelsen af den påkrævede likviditet. Dette er således som hovedregel ikke 

optimalt for investor alt afhænging af dennes øvrige indkomst. 

5.3: Investeringsforeninger 

Vi vil i dette afsnit gennemgå de forskellige former for investeringsforeninger, deres karakteristika 

og de regler, der gælder for at blive opfattet hersom.  

Grundlæggende kan siges, at investeringsforeningerne i henhold til SEL, og som det fremgår af 

Figur 6, opdeles i to hovedtyper. Dette drejer sig om: 

 

Kontoførende investeringsforeninger 

 

Certifikatudstedende investeringsforeninger  

Navnet indikerer den grundlæggende forskel mellem de to typer af investeringsforeninger. Den 

kontoførende investeringsforening en konto for hver enkelt investor i dennes navn, hvorimod den 
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certifikatudstedende investeringsforening udsteder omsættelige certifikater, som investorerne 

modtager til gengæld for og modsvarende deres investerings andel af investeringsforeningens 

formue. Disse certifikater skal være særskilte dokumenter med en pålydende værdi, og certifikatets 

ejer er berettiget til andel i investeringsforeningens formue samt overskud i forhold til certifikatets 

pålydende værdi.  

Der eksisterer forskellige skatteregler for beskatning af investorer alt efter, om der er investeret i 

kontoførende eller certifikatudstedende investeringsforeninger, ligesom der findes forskellige typer 

af de certifikatudstedende foreninger, der skattemæssigt beskattes forskelligt. Vi vil gennemgå de 

forskellige typer og den skattemæssige behandling af disse og investorerne heri i det følgende. 

5.3.1: Kontoførende investeringsforeninger 

Den kontoførende investeringsforening defineres skattemæssigt ud fra MKL § 2 som 

investeringsforeninger, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, hvis medlemmer ikke kan afstå 

deres andel til andre end investeringsforeningen selv.  

Foreningen opretter en særskilt konto for hver enkelt medlems øvrige indkomst, jf. LBI § 3, men 

dog efter de regler, der gælder for de enkelte medlems skattepligtige indkomst. Dette betyder 

således, at såfremt der er medlemmer med forskellige opgørelsesregler, skal der udarbejdes 

forskellige opgørelser for disse. Af denne grund, og især på grund af de administrative udfordringer 

ved at allokere foreningens investeringer ned til hver enkelt medlems konto, anvendes disse 

foreninger i praksis primært til institutionelle investorer og ikke til investeringer i af personer for 

frie midler.  

Vi ser dog, at der med de i dag eksisterende tekniske muligheder er grundlag for at udvikle 

teknikker, der kan muliggøre anvendelsen af kontoførende investeringsforeninger til privatpersoners 

investeringer for frie midler, hvorfor vi inkluderer den skattemæssige behandling af disse og 

privatpersoners investeringer heri i denne opgave.  

Den kontoførende investeringsforening, som er fuldt skattepligtig til Danmark, er subjektiv 

skattepligtig ihht. SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Af samme paragraf fremgår det dog, at skattepligten alene 

omfatter indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed. I selskabsretlig forstand kan 
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investeringsforeningsvirksomhed ikke karakteriseres som erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor den 

kontoførende investeringsforening i realiteten er skattefri.  

Beskatningen af medlemmer i kontoførende investeringer er ligeledes lovmæssigt reguleret i MKL. 

Som beskrevet ovenfor er den kontoførende investeringsforening i realiteten skattefri, så i stedet 

sker beskatningen hos det enkelte medlem efter transparensprincippet. Herved beskattes hvert 

enkelt medlem af dennes andel af indtægterne og udgifterne på samme måde, som hvis 

medlemmerne selv havde foretaget investeringerne direkte i de underliggende aktiver.  

Transparensen opnås ved, at der sker en opgørelse af foreningens indkomst på 3 niveauer: 

1. På foreningsniveau, hvilket vil sige at foreningen skal opgøre sin indkomst efter de 

principper, der gælder for medlemmerne. 

2. På medlemsniveau, hvilket vil sige, at opgørelsen sker efter, hvordan indkomsten fra et 

indskud overføres til det enkelte medlem, og at eventuelle underskud kan fremføres hos 

medlemmet. 

3. På indskudsniveau, hvor der skal udarbejdes en opgørelse af indskuddenes del af 

foreningens indkomst med forskellige korrektioner.   

 Transparensprincippet anvendes dog ikke fuldt ud, og der er således følgende undtagelser hertil: 33 

 

Renter og løbende ydelser tages iht. MKL § 4 til indtægt med beregnede beløb og ikke med 

forfaldne beløb fra årets begyndelse til årets afslutning uden hensyn til, om medlemmerne 

beskattes efter lager- eller realisationsprincippet, samt øvrige periodiseringsprincipper, som 

disse måtte anvende i deres øvrige regnskab.  

 

I forbindelse med nye medlemmers optagelse i foreningen erhverver disse ret til en andel af 

de øvrige medlemmers formue, og der sker således reelt en realiseret fortjeneste eller tab i 

denne forbindelse. Såfremt transparensprincippet skulle følges fuldt ud, ville en optagelse af 

nye medlemmer medføre beskatning af de øvrige medlemmers afståelse. Efter MKL § 13, 

stk. 1 anses fortjeneste eller tab, der opstår på et medlems indskud ved optagelse af nye 

medlemmer, eller andre nye indskud, ikke for realiseret på dette tidspunkt. I stedet 

medregnes fortjenesten som urealiseret fortjeneste på indskuddet, hvorved der sker en 

udskydning af skatten, jf. MKL § 12. 

                                                

 

33 Ligningsvejledningen 2009-1 S.G.22 Investeringsbeviser i kontoførende foreninger 
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Foreningen anvender altid gennemsnitsmetoden ved opgørelsen af aktieavancer, uanset om 

medlemmerne anvender lagerprincippet. Begrundelsen for bestemmelsen skal findes i, at i 

bred almindelighed gælder, at når et aktiv afhændes, så er den fortjeneste, der følger af 

realisationsprincippet, samt den endelige fortjeneste, der følger af lagerprincippet, samme 

beløb. Forskellen mellem de to principper er alene et spørgsmål om forskellig periodisering 

af fortjenester og tab.  

For kontoførende investeringsforeninger gælder således, at pga. transparensprincippet foregår der 

ikke beskatning på foreningsniveau af gevinster og tab. Disse beskattes i stedet direkte hos det 

enkelte medlem efter de regler, der gælder for de enkelte instrumenter, der investeres i; altså 

eksempelvis som aktieindkomst ved aktieinvesteringer, som kapitalindkomst ved renteudbetalinger, 

osv. Hævning af indskud, altså udtrædelse af foreningen, betragtes som et frasalg af de 

underliggende aktiver og beskattes således hersom.  

De særskilte opgørelsesmetoder ifht. periodisering og opgørelse gør endvidere, at der kan findes 

tilfælde, hvor dette gør investeringer gennem kontoførende investeringsforeninger skattemæssigt 

fordelagtigt for privatpersoners investeringer for frie midler fremfor direkte investeringer; men da 

en undersøgelse af dette er ikke en del af opgavens formål, vil vi ikke vil behandle det nærmere. 

5.3.2: Certifikatudstedende investeringsforeninger 

Den certifikatudstedende investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for investorernes 

indskud, inddeles ydermere ihht. SEL § 1, stk. 1, nr. 5 og 6 i endnu to kategorier: 

 

Akkumulerende certifikatudstedende investeringsforeninger. 

 

Udloddende certifikatudstedende investeringsforeninger.  

Navnet angiver forskellen på de to typer af certifikatudstedende investeringsforeninger. Vi vil starte 

med at gennemgå den akkumulerende certifikatudstedende investeringsforening, hvor eventuelt 

overskud over tid akkumuleres i foreningen. Herefter vil vi gennemgå de udloddende 

certifikatudstedende investeringsforeninger, hvor eventuelle gevinster udloddes som udbytte til 

investorerne efter nærmere fastsatte regler, og hvor der sker der en yderligere skattemæssig 

opdeling med baggrund i, hvad der investeres i. 
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5.3.2.1: Akkumulerende certifikatudstedende investeringsforeninger 

Såfremt en certifikatudstedende investeringsforening ikke opgør minimumsudlodning som 

beskrevet i afsnit 5.3.2.2 (denne skal dog ikke nødvendigvis udbetales), er der tale om en 

certifikatudstedende akkumulerende investeringsforening. Denne er som nævnt ovenfor 

skattemæssigt at betragte som et investeringsselskab og afgrænses således ihht. ABL § 19, stk. 2, 

nr. 4 negativt ifht. de certifikatudstedende udloddende investeringsforeninger. Dette betyder, at 

foreningen er fritaget for skattepligt efter SEL § 3, stk. 1, nr. 19. Gevinster og tab beskattes hos 

medlemmerne som kapitalindkomst, der opgøres efter lagerprincippet.  

Såfremt den certifikatudstedende akkumulerende investeringsforening, som er fuldt skattepligtig til 

Danmark, jf. bestemmelserne i ABL § 19 ikke bliver betragtet som investeringsselskab, så er den 

subjektiv skattepligtig ihht. SEL § 1, stk. 1, nr. 5a, og vil blive fuld skattepligtig til Danmark og 

skal svare selskabsskat på 25%. Dette betyder på medlemsniveau, at der vil foregå beskatningen af 

gevinster og tab på privatpersoners investering heri sådan, at medlemmet skal medregne gevinster 

og tab i opgørelsen af den skattepligtige indkomst i henhold til de regler, der gælder for almindelig 

aktier, jf. ABL § 20. Dette medfører, at medlemmet beskattes med 28% til 45% alt efter den 

samlede aktieindkomst. Den samlede beskatning af investeringer bliver således mellem 46% og 

58,75%, jvf. gennemgangen i afsnit 5.1.3.2. 

5.3.2.2: Udloddende certifikatudstedende investeringsforeninger 

De udloddende certifikatudstedende investeringsforeninger defineres udfra LL § 16 C, stk. 1 som 

investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, som det er 

nævnt i afsnit 5.3 og opgør minimumsudlodning.   

Den certifikatudstedende udloddende investeringsforening, der er fuldt skattepligtig til Danmark, er 

subjektivt skattepligtige i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Af samme paragraf fremgår dog, at 

skattepligten alene omfatter indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed. I selskabsretlig forstand kan 

investeringsforeningsvirksomhed ikke karakteriseres som erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor den 

certifikatudstedende udloddende investeringsforening i realiteten er skattefri.  

Udloddende certifikatudstedende investeringsforeninger skal modsat de certifikatudstedende 

akkumulerende foreninger opgøre en såkaldt minimumsudlodning, der opdeles efter indkomstart og 

udloddes til og beskattes hos investorerne. Det skal her nævnes, at minimumsudlodningen beskattes 
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hos medlemmerne af investeringsforeningen – også selvom investeringsforeningen vælger i praksis 

ikke at udlodde den opgjorte minimumsudlodning. At udlodningen ikke nødvendigvis skal 

udloddes, hvilket der blev åbnet op for med ændringen af ABL § 2 i 2006, medfører at udenlandske 

kollektive investeringsordninger lettere kan klassificeres som udloddende investeringsforeninger.  

Minimumsudlodningen opgøres som summen af indkomstårets indtægter og nettobeløb opgjort 

efter LL § 16C, stk. 3, med fradrag for tab og udgifter opgjort ihht. samme, stk. 4-6. Dette betyder i 

praksis, at opdelingen og klassifikationen sker som beskrevet i nedenfor: 

1. Renter, mv.: Bruttoindtægten opgøres, tab (renteudgifter) modregnes ikke heri. 

2. Udbytter beskattet som kapitalindkomst: Bruttoudbytter, reduceres med indeholdt 

udbytteskat og tillægges modsvarende tilbagesøgt udbytteskat. 

3. Fordringer i fremmed valuta: Bruttoindtægter på investeringer i fremmed valuta. 

4. Sortstemplede fordringer: Bruttogevinster medregnes ved realisation; tab modregnes ikke i 

opgørelsen. 

5. Finansielle kontrakter: Nettogevinsten opgøres. Kontrakter efter KGL § 30 behandles ifht. 

det underliggende instrument. 

6. Aktier, ejertid < 3 år: Nettogevinst opgøres. Inkluderer aktier generelt, samt certifikater fra 

aktiebaserede udloddende og akkumulerende certifikatudstedende investeringsforeninger. 

7. Aktier i investeringsselskaber: Bruttogevinster på investeringsordninger, som omfattes af 

ABL § 19, samt udbytter fra samme. 

8. Obligationsbaserede og blandede foreninger: Bruttogevinster på investeringsordninger som 

omfattes af ABL § 22, tab modregnes ikke, medmindre foreningen er denomineret i 

fremmed valuta. 

9. Aktieudbytter: Bruttoudbytter, reduceres med indeholdt udbytteskat og tillægges 

modsvarende tilbagesøgt udbytteskat. 

10. Blåstemplede fordringer: Nettogevinst, dog ikke mindre end nul. 

11. Tab på fordringer i fremmed valuta samt investeringsselskaber: Bruges til modregning i 

øvrig kapitalindkomst, som beskrevet i afsnit 5.1.3.1.  

Investeringsforeningen kan undlade at opgøre minimumsudlodningen, såfremt denne er mindre end 

1% af certifikatets pålydende. I den samlede udlodning rundes ved opgørelsen ned til nærmeste 

beløb deleligt med 0,25%. Resterende beløb opdeles efter indkomstart og overføres til det følgende 

år. 
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Beskatningen er tilrettelagt med det udgangspunkt, at medlemmerne af foreningen beskattes som 

om, at disse selv havde foretaget investeringen direkte i de underliggende instrumenter. 

Medlemmerne skal derfor i selvangivelsen opdele udlodningen i nedenstående 

indkomstkategorier34: 

 

Kapitalindkomst, omfatter normalt foreningens renteindtægter, gevinst på finansielle 

kontrakter. 

 

Aktieindkomst, omfatter aktieudbytter og gevinst på aktier. 

 

Skattefri indkomst, omfatter foreningens kursgevinster på blåstemplede obligationer35.  

Ved den skattemæssige beregning gælder, at for personers investeringer for frie midler beskattes 

minimumsudlodning efter klasserne 1-5 o g 7-8 som kapitalindkomst, altså til beskatning på mellem 

38,6% og 59,6%, klasse 6 og 9 beskattes som aktieindkomst, altså mellem 28% og 45%, mens 10 er 

skattefri. Klasse 11, tab på fordringer i fremmed valuta, modregnes og fradrages med 33,5% i 

kapitalindkomsten fra 1-5 og 7-8.  

Således gælder grundlæggende, at minimumsudbyttet søges beskattet efter transparensprincippet, 

således at investor beskattes som var investeringen foretaget direkte i de finansielle instrumenter, 

som investeringsforeningen investerer i. Dette er dog med den modifikation, at eftersom udbyttet 

først opgøres og udbetales i året efter dette er optjent, så forskydes beskatningen med et indkomstår 

hos investor, ifht. hvis investor havde investeret direkte i instrumenterne. Behandlingen efter 

transparensprincippet er i overensstemmelse med, at selve investeringsforeningen er skattefri.  

Udover miniumsudbyttet kan foreningen vælge at udbetale yderligere udbytte, typisk gevinster på 

aktier ejet i mere end tre år, som ikke opgøres under minimumsudbytte, og beskattes hos 

investorerne som aktieindkomst.  

                                                

 

34 SKAT indhenter ultimo indkomståret, i samarbejde med Værdipapircentralen og InvesteringsForeningsRådet, fra 
investeringsforeningerne oplysninger om foreningernes skattemæssige klassifikationer, samt oplysninger 
om udlodning/fordeling pr. indkomstart, der er gældende i indkomståret m.m.. Oplysningerne er tilgængelige på 
www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=142893&vId=202147

   

35 For at en obligation kan være blåstemplet skal den på stiftelsestidspunktet opfylde mindsterentekravet. Ved 
afgørelsen af, om en fordring på stiftelsestidspunktet opfylder mindsterentekravet, vil det ikke altid være nok at se på 
fordringens pålydende rente. Fordringens rente skal gøres op i forhold til den højeste tilsagte indfrielsessum, således at 
den pålydende rente svarer til den virkelige forrentning i forhold til den højeste tilsagte indfrielsessum, jf. KGL § 14, 
stk. 2, sidste pkt. 



”En analyse af udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked”, 
af Chris Bidstrup & Laust Weise Sørensen  

86

 
Alternativt til ovenstående opgørelse af minimumsudlodningenn er der i LL § 16C, stk. 15 givet 

mulighed for, at der kan vælges at opgøre minimumsudbyttet efter den såkaldte summariske 

metode. Efter denne metode opgøres minimumsudlodningen som årets nettoværdistigning i 

investeringerne, opgjort efter lagerprincippet. I tilfælde, hvor året resulterer i et tab, foretages der 

ingen minimumsudlodningen. Anvendes den summariske metode til opgørelse af udbytte, så skal 

dette vælges, inden foreningen påbegynder markedsføring i Danmark.  

Opgørelse efter den summariske metode medfører dog, at hele minimumsudlodningen hos investor 

skal beskattes som kapitalindkomst, jf. PSL § 4. Her mistes således den fordel, som det kan være at 

anvende transparensprincippet, hvor opdelingen af minimumsudlodningen i udlodningsklasser 

bevirker, at en del af udlodningen eksempelvis beskattes som aktieindkomst. Samtidig angiver LL § 

16C, stk. 15 specifikt, at opgjorte tab ved opgørelse efter summarisk metode ikke kan fremføres til 

modregning i senere års indtægter og dermed nedsættelse heraf. Således stiller anvendelse af den 

summariske metode umiddelbart investorer, der investerer for private frie midler, markant dårligere 

end ved direkte investering – eller ved investering i foreninger, hvor minimumsudlodningen opdeles 

i indkomstklasser – da beskatning som aktieindkomst generelt er at foretrække. Dette har som 

konsekvens, at for personer, der investerer for frie midler, er investeringer i foreninger, der opgør 

minimumsudlodningen efter den summariske metode, ikke umiddelbart skattemæssigt optimale.  

Herudover er den summariske metode i øvrigt administrativt kompleks for investeringsforeningen, 

såfremt minimumsudlodningen ikke udbetales – især hvis der er investorer fra flere skatteklasser i 

foreningen. Såfremt der ikke udbetales, så foregår den skattemæssige behandling ved, at 

investeringsforeningen skal opgøre og indeholde udbytteskatten. Eftersom dette umiddelbart 

resulterer i en højere indre værdi i investeringsforeningscertifikaterne, så udlignes dette ved, at 

investors anskaffelsessum for certifikaterne, jf. ABL § 27, opskrives med værdien af 

minimumsudlodningen. Formuleringen i ABL § 27, ”... den manglende effektive udbetaling (ses, 

red.) som et tillæg til den oprindelige andel...”, forstås således, at anskaffelsessummen opskrives 

med værdien af minimumsudlodningen efter skat, da der netop ønskes en skattemæssig udligning; 

Hermed er det netop den effektive del, altså nettoudbyttet efter skat, der opskrives med. 

Ovenstående procedure bevirker, at investor ikke bliver beskattet 2 gange af den samme indtægt, og 
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den stiller således umiddelbart investor som om, at udbyttet var blevet udbetalt 36 - men er 

administrativ kompleks, især når der er flere skatteklasser investeret heri.  

Således ses, at uanset om udlodningen opgøres efter opdeling eller summarisk metode, så kræver 

det et veludviklet system til såvel administrationen og opgørelsen af minimumsudlodningen, som 

rapportering af denne minimumsudlodning; et system som man kan betvivle er forretninsmæssigt 

rentabelt og med udgangspunkt i størrelsen af det danske marked økonomisk muligt at 

implementere for de fleste udenlandske kollektive investeringsordninger. Dilemmaet ligger netop i, 

at dette system er nødvendigt for at kunne blive skattemæssigt optimalt klassificeret som 

udloddende certifikatudstedende investeringsforening.  

ABL § 21, stk. 5-12, samt LL § 16C, stk. 13-14, angiver regler vedrørende oplysningspligt, samt 

sanktionsmulighederne, såfremt oplysningspligt eller placeringsregler overtrædes. Her gælder 

overordnet, at såfremt placeringsreglerne overtrædes i mere end 5 på hinanden følgende bankdage, 

og der ikke umiddelbart korrigeres, eller der ikke løbende indberettes om formuens placering, jf. 

ABL § 21, stk. 8, eller minimumsudlodningen ikke indbertettes korrekt eller rettidigt, så vil 

investeringsforeningen som sanktion, jf. LL § 16C, stk. 13, blive omklassificeret og i stedet blive 

betragtet og beskattet efter ABL § 19, altså som investeringsselskab. Omklassificeringen vil gælde 

for det år, fejlen vedrører, samt de følgende 4 år.  

I forhold til de udloddende certifikatudstedende investeringsforeninger sker der en yderligere 

skattemæssig klassifikation af disse, alt efter hvad den enkelte investeringsforening vælger at 

investere i. Således opdeles de udloddende certifikatudstedende investeringsforeninger i følgende 

klassifikationer: 

 

Udloddende certifikatudstedende investeringsforeninger, blandede. 

 

Udloddende certifikatudstedende investeringsforeninger, obligationsbaserede 

 

Udloddende certifikatudstedende investeringsforeninger, aktiebaserede.  

Investeringsforeningen skal selv vælge den skattemæssige status, og denne skal oplyses told- og 

skattemyndighederne inden udgangen af det første år, for hvilket valget gælder, jf. LL § 16C, stk. 

12. 

                                                

 

36 Såfremt investor har frikort, så modregnes dette i den tilbageholdte udbytteskat. Opskrivning af anskaffelsesværdien 
vil stadig ske som beskrevet, altså med nettoudbyttet, hvorved investor stilles som var udbetalingen foretaget. 
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I det følgende vil vi gennemgå de tre typer af certifikatudstedende udloddende 

investeringsforeninger. 

5.3.2.2.1: Udloddende certifikatudstedende investeringsforeninger, blandede 

De certifikatudstedende udloddende blandede investeringsforeninger afgrænses som 

investeringsforeninger omfattet af LL § 16C, stk. 1, men bliver ihht. ABL § 22 negativt afgrænset 

ifht. aktiebaserede investeringsforeninger.  

Den blandede investeringsforening kan frit anbringe de indskudte midler i finansielle instrumenter 

og afledte herpå efter finanstilsynets regler herom.37 Opgørelsen af udlodningen skal blot opdeles 

som beskrevet ovenfor i afsnit 5.3.2.2. Herudover må midlerne frit anbringes i 

investeringsforeningens administrationsselskab samt administrationsbygninger.  

For personlige investorers gevinster ved afståelse af certifikater i certifikatudstedende udloddende 

investeringsforeninger gælder ihht. ABL § 22, stk. 1, at disse medregnes i den skattepligtige 

indkomst, og jvf. PSL § 4, stk. 5 beskattes som kapitalindkomst, altså til beskatning mellem 38,6% 

og 59,6%, når investeringsforeningen ikke

 

udelukkende investerer i aktier. Ved afståelse kan 

personer fradrage tab i den skattepligtige indkomst, såfremt investeringsforeningen udelukkende 

investerer i fordringer i fremmed valuta omfattet af KGL § 16, jf. ABL § 22, stk. 3. 

5.3.2.2.2: Udloddende certifikatudstedende foreninger, obligationsbaserede 

For investeringsforeninger, der udelukkende investerer i fordringer omfattet af KGL, gælder særlige 

beskatningsmæssige regler (dette dog betinget af, at der ikke investeres i fordringer efter KGL § 4 

på koncernforbundne selskaber), således at der sker en yderligere klassifikation.  

Udlodning opdeles som gennemgået i 5.3.2.2, og således beskattes udbytte som ved direkte 

investeringer, altså udbytte på sortstemplede obligationer, renter og tab på fordringer beskattes og 

fradrages som kapitalindkomst til en skattesats på mellem 38,6% og 59,6%, og 33,5% for fradrag, 

mens udbytte opgjort som udlodning på blåstemplede obligationer er skattefri.  

                                                

 

37 Bekendtgørelse 443 af 14. maj 2007 
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Certifikater i obligationsbaserede udloddende certifikatudstedende investeringsforeninger skal 

behandles som obligationer. Dette gælder dog ikke fuldt ud, da avancen ved salg, jvf. ABL § 22, 

stk. 1 og jvf. PSL § 4, stk. 5, beskattes som kapitalindkomst, altså til beskatning mellem 38,6% og 

59,6%, uanset om der er tale om, at investeringsforeningen investerer i sort- eller blåstemplede 

obligationer. Såfremt investeringen var foretaget direkte i blåstemplede obligationer, så havde 

avancen ville være skattefri. Såfremt købet af certifikaterne er sket over flere omgange, skal der ved 

opgørelse af gevinst og tab på certifikater i obligationsbaserede afdelinger anvendes en 

gennemsnitsberegning af kursværdien for opgørelse af anskaffelsesværdien. 

5.3.2.2.3: Udloddende certifikatudstedende investeringsforeninger, aktiebaserede 

De aktiebaserede udloddende investeringsforeninger defineres og afgrænses iht. ABL § 21, hvor 

stk. 3-4 angiver placeringsgrænserne for denne type investeringsforening.  

Heraf fremgår, at disse investeringsforeninger udelukkende kan anbringe aktivmasen i aktier 

omfattet af ABL, dog ikke i investeringsselskaber, ikke-aktiebaserede udloddende 

investeringsforeninger, konvertible obligationer, samt afledte herpå.38 Således sikres, at der ikke 

indirekte investeres i andre aktiver.  

Herudover må maksimalt 25 % af den øvrige aktivmasse anbringes i andet end aktier, eksempelvis 

obligationer, beviser i akkumulerende investeringsforeningeri, kontanter, osv. 39 Indtil februar 2009 

var det kun tilladt at have de 25% placeret i kontanter og afledte finansielle instrumenter på dækket 

basis efter finanstilsynets regler, hvor værdien opgøres til værdien af de underliggende aktiver. Men 

denne begrænsning blev altså ændret til, at der indenfor 25% grænsen kan investeres i alle andre 

investeringsinstrumenter tilladt efter UCITS bestemmelserne for investeringsforeninger. Dette skete 

formodentlig til dels efter henstilling fra Europakommisionen, som følge af en fokusering på, 

hvorvidt de danske regler var i strid med bestemmelserne om kapitalens, betalingernes og 

tjenesteydelsernes fri bevægelighed og dels med baggrund i en række domme, som vi vil gennemgå 

i Kapitel 6. Endelig må aktivmassen også anbringes i investeringsforeningens 

administrationsbygninger.  

                                                

 

38 Overskridelse af denne regel er dog en betinget af, at investeringen i denne type instrumenter sker forsætligt eller 
uagtsomt, da det kan være svært umiddelbart at vurdere, om et aktiv falder herunder. 
39 For at give buffer mod pludselige udsving gælder, at 25% grænsen blot ikke må overskrides i mere end 5 på hinanden 
følgende handelsdage. 
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Beskatningen af de løbende udbyttebetalinger foretages efter transparensprincippet som 

gennemgået i afsnit 5.3.2.  

For udloddende certifikatudstedende investeringsforeninger, der er godkendte som aktiebaserede 

foreninger, definerer ABL § 21 stk. 1, at gevinst og tab ved salg af certifikaterne som udgangspunkt 

medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, altså jvf. PSL § 4, stk. 5, som 

kapitalindkomst til en skattesats på mellem 38,6% og 59,6%. Dog kan foreningen ihht. ABL § 21, 

stk. 2 vælge, at gevinster og tab skal beskattes som aktieindkomst, altså til en skattesats mellem 

28% og 45%, hvilket ihht. ABL § 21, stk. 7 skal besluttes og meddeles inden det år, det skal gælde 

for. Hvordan den faktisk beskatning sker, afhænger så af, om investeringsforeningen ihht. ABL § 

21 stk. 2 aktivt har valgt, at gevinster og tab skal beskattes som aktier.  

5.4: Sammenfatning 

Vi har i dette kapitel gennemgået den skattemæssige klassifikation og behandling af kollektive 

investeringsordninger ihht. den danske skattelovgivning.  

Vi har således fundet, at kollektive investeringsordninger, der kan være opbygget i paraply-

strukturer, hvor hver enkelt afdeling skattemæssigt klassificeres individuelt, skattmæssigt kan 

klassificeres som hhv. Investeringsselskab, kontoførende eller certifikatudstedende 

investeringsforening. De certifikatudstedende opdeles så i akkumulerende eller udloddende, og de 

udloddende opdeles i aktie-, obligationsbaserede eller blandede investeringsforeninger. Afhængig af 

klassifikationen beskattes investeringsordningerne forskelligt, såvel i beskatningen af foreningen 

som i beskatningen af afkast og ved afhænding heraf.  

Vi har fundet, at investeringsordningerne overordnet, såfremt de er omfattet af skattepligten skal 

betale en selskabsskat på 25% af den skattepligtige indkomst. Investorerne i 

investeringsordningerne kan beskattes 

1. udfra reglerne om kapitalindkomst til en skattesats på 38,6% til 59,8% afhængig af den 

øvrige indkomst, med mulighed for fradrag af negativ indkomst med 33,5%. 

2. udfra reglerne om aktieindkomst til en skattesats på 28% til 45% afhængig af den øvrige 

aktieindkomst, med mulighed for fradrag efter nærmere regler i samme type aktier.  
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Hvilken af de to beskatningstyper der er optimal afhænger af den enkelte investors situation og 

samlede indkomst, men beskatning efter reglerne om aktieindkomst er typisk det optimale for 

investorerne.  

Vi har således fundet, at investeringsselskaber, som i skattemæssig henseende som udgangspunkt 

inkluderer certifikatudstedende akkumulerende investeringsforeninger selskabsmæssigt er skattefri, 

mens løbende værditilvækst beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst hos investorerne, 

hvilket også er tilfældet med gevinst og tab ved frasalg. Lagerprincippet, altså beskatningen af 

urealiserede gevinster og tab, medfører et løbende kapitaltræk hos investorerne, der stiller krav til 

likviditeten. Dette gør, at investeringsselskaber generelt ikke er skatteoptimal for privatpersoners 

investeringer for frie midler.  

Kontoførende investeringsforeninger, der i nuværende praksis primært benyttes til institutionelle 

investorer, men som med administrative systemer vil kunne anvendes til privatpersoners 

investeringer for frie midler. Den kontoførende investeringsforening er selskabsmæssigt skattefri, 

og gevinster og tab beskattes efter et modificeret (ifht. indregning og periodisering) 

transparensprincip hos den enkelte investor. Således beskattes den private investor ceteris paribus 

med kapitalindkomst eller aktieindkomst af såvel løbende gevinster / tab, samt ved udtrædelse af 

foreningen, på samme måde som investeringen var sket direkte i den underliggende investering, og 

udtrædelse. Dette gør således, at den kontoførende investeringsforening generelt vil kunne anses 

som skatteoptimal for privatpersoners investeringer for frie midler.  

De certifikatudstedende udloddende foreninger er selskabsmæssigt skattefri. Den skal opgøre et 

minimumsudbytte efter reglerne i LL § 16C. Såfremt udbyttet opgøres efter LL § 16C, stk. 15, altså 

efter den summariske metode, så bliver udbyttet hos private investorer beskattet som 

kapitalindkomst, og tab kan ikke fremføres til modregning i senere års postive kapitalindkomst. 

Opgøres alternativt efter reglerne i LL § 16C, stk. 3-6, hvorefter opdelingen sker i skatteklasser, så 

betragtes investeringsforeninger, der vælger beskatning herefter som skattemæssigt transparente. 

Dette betyder, at private investorer bliver beskattet af gevinster og tab som om, at investeringerne 

(opdelt ifht. minimumsudlodningen) var foretaget direkte i det underliggende instrument, altså 

enten som kapital- eller aktieindkomst. Udlodningen skal ikke nødvendigvis udbetales, hvilket også 

tillader udenlandske kollektive investeringsordninger, der ikke udbetaler udbytte, at blive 

klassificeret hersom. Således er klassifikationen som certifikatudstedende udloddende 
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investeringsforening skatteoptimal, når minimumsudlodningen opdeles efter aktivklasser og hvad 

når det angår løbende gevinster og tab. Modsat gælder det, når den summariske metode anvendes, 

at løbende udbytter fuldt ud beskattes som kapitalindkomst, hvilket generelt ikke er optimalt.  

Herudover skal investeringsforeningerne vælge, om den skattemæssigt vil betragtes som 

aktiebaseret, obligationsbaseret eller blandet certifikatudstedende udloddende investeringsforening. 

For blandede og obligationsbaserede foreninger gælder, at udlodninger opdeles efter skatteklasse og 

beskattet herefter, og at gevinst og tab ved salg af beviser vil blive beskattet som kapitalindkomst. 

For aktiebaserede foreninger, hvori op til 25% af investeringerne kan foregå i andre instrumenter 

end aktier, bliver udlodninger også opdelt efter skatteklasser og beskattet herefter; men såfremt 

foreningen aktivt har valgt det, hvilket ses i langt de fleste tilfæde, så bliver gevinster og tab ved 

salg af beviser beskattet som aktieindkomst. Ved salg af certifikater er det således kun for den 

aktiebaserede forening, der aktivt har valgt det, at gevinster og tab beskattes som aktieindkomst; Og 

hermed er kun denne klassificering fuldt ud skatteoptimal, når det antages at aktieindkomst er at 

foretrække.  

Reglerne omkring minimumsudlodningen og ikke mindst administrationen heraf er administrativt 

komplekse at anvende ifht. opdeling, og såfremt udbyttebetalingen ikke foregår i praksis; men for at 

opnå skatteoptimering er det nødvendigt. Begge opgørelsesmetoder påkræver herudover, at der 

foretages en særskilt rapportering til de danske myndigheder, og såfremt denne ikke foretages 

korrekt og rettidigt, vil investeringsforeningen skattemæssigt blive omklassificeret til et 

investeringsselskab, hvilket vil gælde for det indeværende år og de følgende 4 år.Til opdeling og 

rapportering skal i praksis anvendes komplicerede systemer, hvilket er ressourcekrævende både i 

forhold til udvikling og vedligeholdelse heraf. For kollektive investeringsordninger baseret i 

Danmark er sådanne systemer alment anvendte; men for udenlandske kollektive 

investeringsordninger udgør det i praksis en hindringer for skattemæssigt at blive optimalt 

klassificeret.  
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Kapitel 6: Relevante EU domme 

Vi vil i dette afsnit se nærmere på en række sager, der er behandlet ved EF domstolen, og som har 

relevans for de i opgaven fundne problemstillingerer. Vi vil løbende diskutere og perspektivere, 

hvordan sagerne, de præmiser og argumentationer, som de bygger på, samt den endelige dom kan 

relateres til vore problemstillinger. Dette vil således ske med udgangspunkt i den i afhandlingen 

hidtil foretagne behandling  

Formålet med kapitlet er således at fungere som baggrund til at støtte os i vores vurdering af, om 

den danske behandling er i overensstemmelse med EU’s regler; og således også støtte os i arbejdet 

med at svare på den opstillede problemformulering  

Vi vil således behandle sagerne: 

 

C-118/96, Jessica Safir, 

 

C-250/95, Futura Participations SA, Singer, 

 

C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer, 

 

C-315/02, Anneliese Lenz.  

Sagerne er udvalgt, da de tre første er med til at danne baggrund for den anmodning, hvori EU 

kommissionen40 den 26. juni 2008 formelt bad Danmark om at ændre de danske skatteregler, der 

giver mulighed for lempeligere beskatning af kollektive investeringsordninger, såfremt en række 

detaljerede krav er opfyldt. 41 Anmodningen er ved denne afhandlings afslutning henlagt af 

kommissionen. Den sidste sag er med til at danne baggrund for den skatteændring, der skete i 2006 

med ændringen af skatteloven, hvilket medførte, at der opstod mulighed for opgørelse efter 

summarisk metode, at minimumsudlodningen ikke nødvendigvis skulle udbetales og at  

akkumulerende foreninger blev omfattet af den skattemæssige klassifikation af 

investeringsselskaber. I vores gennemgang af sagerne vil vi tilstræbe en objektiv tilgangsvinkel til 

emnet, der kan støtte os i en objektiv vurdering samt fungere som rettesnor for, hvorledes reglerne 

skal forstås og baggrunden herfor. Behandlingen vil blive afsluttet med en sammenfatning af de i 

kapitlet fundne resultater. 
                                                

 

40http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1021&format=HTML&aged=0&language=DA&guiL
anguage=en 
41 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/ind 
ex_en.htm 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1021&format=HTML&aged=0&language=DA&guiL
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/ind
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6.1: Sag C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer. 

Denne sag omhandler en almennyttig institution (herefter ”institutionen”), der er hjemmehørende i 

ét EU medlemsland, Italien, og ejer et aktiv, en erhvervsejendom til udlejning i et anden EU 

medlemsland, Tyskland. Udlejeningejendommen administreres af ejendomsadministrationsselskab 

beliggende i Italien, og institutionen er således ikke fysisk repræsenteret i Tyskland, hverken i form 

af administration, lokaler eller filialer.  

Eftersom institutionen har hjemsted i Italien, så er institutionen fuldt skattepligtig hertil; men som 

følge af sin status som almennyttig institution er institutionen skattefritaget i Italien. Havde 

institutionen været hjemmehørende i og fuldt skattepligtig til Tyskland, så ville den også være 

skattefritaget her. Institutionen bliver dog grundet hjemstedet i Italien begrænset skattepligtig til 

Tyskland; og for begrænset skattepligtige gælder skattefritagelsen for almennyttige institutioner i 

Tyskland ikke.  

Vi vil i det følgende behandle de to relevante spørgsmål i relation til vores behandling af kollektive 

investeringsordninger i Danmark, som sagen bl.a. behandler: 

1. Er forskel i skattestatus (som begrænset eller fuldt skattepligtig) tilstrækkeligt til undergå en 

forskelligartet beskatning i et givent EU medlemsland, således at udenlandske enheder 

beskattes forskelligt fra enheder, som er hjemmehørende i det land, hvor beskatningen 

foregår. 

2. Er det, at institutionen skattemæssigt har en given status (i dette tilfælde som almennyttig) i 

sit hjemland, tilstrækkeligt til, at institutionen også kan påberåbe sig samme skattemæssige 

status i et andet EU land.   

I forhold til første punkt er spørgsmålet således, om praksis er i strid med EU traktaten og dens 

principper om fri bevægelighed indenfor EU som gennemgået i Kapitel 3. Af dommens præmisser 

kan det udledes, at de enkelte EU lande kan være berettiget til i overensstemmelse med EU 

traktaten at anvende forskellige skatteregler mellem skatteydere, når skatteydernes hjemsted og det 

sted, hvor deres kapital er investeret, ikke er ens. Således er det også tilladt at have forskellige krav 

for fuldt og begrænset skattepligtige.  

Der gælder dog meget strenge krav for benyttelsen af denne mulighed, eftersom den udgør en 

undtagelse fra det grundlæggende princip om kapitalens frie bevægelighed inden for EU; og således 
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er det langt fra enhver skattebestemmelse, som gør forskel mellem skattepligtige afhængig af hvor 

de er hjemmehørende eller investerer kapitalen, der kan kan retfærdiggøres. Grundlæggende gælder 

som gennemgået i afsnit 3.2, at en national skattebestemmelse ”ikke må udgøre et middel til 

vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af den frie bevægelighed for kapital og 

betalinger” 42 , og ligeledes må forskelsbehandlingen ikke ske i situationer, der er objektiv 

sammenlignelige. Dette gælder, med mindre begrænsningen kan retfærdiggøres i tvingende almene 

hensyn såsom for at sikre sammenhængen i skattesystemet og effektiviteten i skattekontrollen; og 

det må ikke gå videre end dét, som er nødvendig til at opfylde det mål, der forfølges med den 

pågældende lovgivning. Således kan rent administrative ulemper og en national nedgang i 

skatteprovenue for et medlemsland ikke retfærdiggøre en forskelsbehandling.  

EU domstolen finder i sin dom, at der rent faktisk er tale om en forskelsbehandling, samt at denne 

forskelsbehandling ikke har baggrund i almene hensyn.  

I forhold til den danske skattemæssige behandling og klassificering af minimumsudbytte som 

gennemgået i afsnit 5.3.2.2, så er denne struktureret mhp. at opdele udbytter i de forskellige 

skatteklasser, der er relevante ifht. beskatning af afkast på inveringer i finansielle instrumenter i 

Danmark. Således kan der argumenteres for, at reglen om minimumsudlodningen og 

klassifikationerne heri eksisterer for at sikre sammenhængen i skattesystemet, ligesom 

rapporteringsreglerne skal sikre effektiviteten i skattekontrollen. For private investorer så vi dog i 

afsnit 5.3.2.2, at beskatningen af klasserne 1-5 og 7-8 blev klassificeret som kapitalindkomst, 6 som 

aktieindkomst og 9 som skattefri indkomst. Der kan med denne granulerede opdeling argumenteres 

for, at reglerne går videre end dét, som for privatpersoner er nødvendig til at opfylde det mål, der 

forfølges med den pågældende lovgivning. Man kunne således for klasserne 1-5 og 7-8 slå 

opgørelsen sammen. Spørgsmålet er dog, om det ikke alligevel til en vis grad er nødvendigt at lave 

denne opgørelse; umiddelbart virker det dog muligt og i overensstemmelse med fortolkningen af 

EU’s regler at simplificere rapporteringen, såfremt gruppen af investorer begrænses til 

privatpersoner.  

Som det er angivet i punkt 2, er det så et spørgsmål, om klassificering i ét EU land er tilstrækkeligt 

til at opnå samme klassificering i enhvert andet EU land; herunder hvordan det forholder sig, hvis 

der gælder forskellige betingelser i de to EU lande for at opnå denne status. I forhold til sagen C-

                                                

 

42 Dommens præmisser, punkt 31. 
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386/04 er det formuleret i dommens præmisser 43 , at så længe institutionen ved at opfylde 

betingelserne for at opnå status som almennyttig institution i det ene medlemsland også opfylder 

betingelserne i det andet medlemsland, så kan der ikke forskelsbehandles - uafhængigt af hvor 

institutionen har sit hjemsted.  

I forhold til dommens betydning for dansk regulering omkring kollektive investeringsordninger har 

formuleringen i disse præmisser, såvel i dansk, engelsk og tysk oversættelse, og den reelle 

betydning heraf været genstand for diskussion.44 Uenigheden drejer sig om, hvorvidt samtlige 

materielle bestemmelser i det andet medlemslands lov omkring institutioner med denne status skal 

være opfyldt, eller om det blot er de skatteretslige forudsætningerne for denne status, der skal 

opfyldes.  

Uanset formulering er vi dog af den opfattelse, at med den nuværende formulering af LL § 16C og 

de betingelser og definitioner, der heri anvendes omkring opgørelsen af minimumsudlodning, skal 

foreningen opgøre udlodningen som angivet heri for at have status som certifikatudstedende 

udloddende forening; men igen kunne der argumenteres for, at en simplificeret rapportering af 

udlodninger opdelt på aktivklasser ville være tilstrækkelig til at opfylde formålet for private 

personers investeringer.  

Dommen angiver så i præmisserne, at er betingelserne for at opnå status i det andet medlemsland 

ikke automatisk er opfyldt ved at opfylde betingelserne i det ene medlemsland, så er det op til det 

andtn medlemsland at foretage ”et skøn, som de dog er forpligtet til at udøve i overensstemmelse 

med fællesskabsretten”45 for at vurdere, om betingelserne opfyldes. Dette skøn vil i forhold til 

opgørelse til minimumsudlodningen formentlig blive en afvejning af, om der er tilstrækkelig 

information i de oplysninger, som investeringsordningen er påkrævet at give i sit hjemland, til at 

udlodning umiddelbart kan opdeles ihht. de skatteklasser, som den danske skattelov tilsiger. Dette 

vil nok i de fleste tilfælde være en vurdering, der giver sig udslag i, at der alligevel skal opgøres 

minimumsudbytte.  

                                                

 

43 Dommens præmisser, punkt 40 
44 Eksempelvis fremgår synspunkterne af brev fra prof.lic. Søren Friis Hansen til formand for 
investeringsforeningsrådet, Jens Jørgen Holm Møller, senere besvaret af skatteministeren. 
45 Dommens præmisser, punkt 
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Således bliver det nærmere en diskussion af, hvorvidt der kan stilles krav om, at der skal foretages 

særskilt rapportering, for at godkendelse kan opnås. Dette bliver behandlet i den næste dom. 

6.2: Sag C-250/95, Futura Participations SA, Singer mod Administration 

des contributions. 

Dommen omhandler mulighederne for et selskabs udnyttelse af underskud, som er realiseret i 

tidligere år, når selkabet har hjemsted i ét medlemsland, i dette tilfæde Frankrig, og har en filial i et 

andet EU medlemsland, i dette tilfælde Luxembourg. I dommen behandles bl.a. hvorvidt 

underskudsudnyttelsen kan gøres betinget af, at der foruden det skatteregnskab, der i året for 

underskuddet er ført ihht. reglerne i moderselskabets hjemland, skal være ført et særskilt 

skatteregnskab for filialens virksomhed efter skattereglerne, der er gældende i det land, hvor filialen 

er etableret.  

Det fremhæves i dommens præmisser46, at det som udgangspunkt ikke er i overensstemmelse med 

EU rettens bestemmelser omkring fri etableringsfrihed i artikel 43 EF47, at retten til at fremføre 

underskud for et udenlandsk selskabs filialer i et EU medlemsland betinges af, at der er føres 

særskilt skatterapportering. En sådan betingelse om særskilt skatterapportering kan udgøre en 

hindring i etableringsfriheden, da den særligt rammer selskaber, der har hjemsted i en et andet EU 

land og således udover den skatterapportering, der skal foretages i hjemlandet, skal foretage særskilt 

skatterapportering for filialen, hvor denne er etableret.   

Dommen fastslår, at der dog kan findes hjemmel til som national foranstaltning at betinge særskilt 

rapportering, såfremt dette er begrundet i tvingende almene hensyn, eksempelvis effektiv 

skattekontrol, og at den betingede rapportering er ”egnet til at sikre virkeliggørelsen af det 

pågældende mål og ikke går udover, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål”48. Det fastslås 

endvidere i dommens præmisser 49 , at det i denne sag ikke umiddelbart er fundet, at det er 

nødvendigt med særskilt skatteopgørelse, da det er muligt at opgøre skatten ved hjælp af det 

skatteregnskab, der føres i moderselskabets hjemland eller ved hjælp af oplysninger, der kan 

fremskaffes ved henvendelse til myndighederne i dette land.  

                                                

 

46 Dommens præmisser, nr. 26. 
47 Dengang artikel 52, omkring fri etableringsret. 
48 Dommens præmisser, nr. 26. 
49 dommens præmisser, nr. 30 
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Såfremt det ikke er muligt at fremskaffe de til formålet nødvendige oplysninger gennem 

skatteregnskabet fra hjemlandet eller fra myndighederne heri, eksempelvis begrundet i forskel i 

opgørelsesmetoder, så kan det jvf. dommens præmisser50 påkræves, at selskabet ”med klarhed og 

præcision godtgør”, at det opgjorte skattemæssige resultatet svarer til det skattemæssige resultat 

opgjort efter nationale regler. Dette skal jvf. dommens præmisser51 ses i lyset af, at der ikke er 

harmonisering af reglerne omkring opgørelse af beskatningsgrundlaget for direkte skatter.  

Af ovenstående dom kan det således udledes, at hensynet til en effektiv skattekontrol anses som et 

tvingende alment hensyn, som kan berettige hindringer i retten til fri etableringsret. En sådan 

hindring skal dog altid søges at minimeres; hindringen skal opfylde sit formål, intet andet. I dette 

tilfælde har dette således den konsekvens, at et EU medlemslandland ikke kan kræve et særskilt 

skatteregnskab opgjort efter nationale regler fra udenlandske selskaber med filialer i landet. I stedet 

kan der dog kræves klar og præcis dokumentation, der godtgør de samme oplysninger, som et 

særskilt regnskab ville give.   

At de danske skatteregler påkræver, at en investeringsforening skal opfylde betingelserne i henhold 

til ligningslovens § 16C omkring opgørelse af minimumsudbytte efter reglerne i samme paragraf 

samt oplysningspligterne i aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 5-12 for skattemæssigt at kunne 

klassificeres som certifikatudstedende udloddende investeringsforening, kan hermed argumenteres 

at være i modstrid med bestemmelserne i EU. Hvis vi overfører dommens konklusioner direkte, så 

er det i forhold til skatteopgørelse nok, at den udenlandske kollektive investeringsforening, der 

ønsker skattemæssig klassifikation som certifikatudstedende udloddende investeringsforening med 

præcision og klarhed godtgør, at den lever op til kravene herfor.      

Som beskrevet i foregående afsnit skal kravet om opgørelse af minimumsudlodning for 

privatpersoners investeringer ses med baggrund i sondringen mellem kapitalindkomst og 

aktieindkomst og forskellen i den skattemæssige behandling heraf. Hvis dette er målet, og et krav 

sker med henvisning til tvingende almene hensyn, som i dette tilfælde kunne være effektiv 

skattekontrol, så skal den påkrævede rapportering være ”egnet til at sikre virkeliggørelsen af det 

pågældende mål og ikke går udover, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål” 52. Egnetheden af 

opgørelsen af minimumsudlodningen til virkeliggørelsen af målet kan der ikke stilles 
                                                

 

50 Dommens præmisser, nr. 43 
51 Dommens præmisser, nr. 33 
52 Dommens præmisser, nr. 26. 
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spørgsmålstegn ved; men spørgsmålet er igen, om opgørelsesmetoden og klassifikationen heri ikke 

kan gøres mere smidig, eksempelvis ved at klassifikationen gives på et mere overordnet niveau. 

Som gennemgået ovenfor omking opdeling af indkomsten i kapital-, aktie og skattefri indkomst er 

det dog formentlig alligevel nødvendigt for denne opdeling, at den kollektive investeringsordning 

foretager en opdeling af udlodning på instrumenttyper; og spørgsmålet er så, om muligheden for at 

foretage en mindre granuleret opdeling i praksis har den store betydning. 

6.3: Sag C-118/96, Jessica Safir mod Skattemyndigheten i Dalarnas län. 

Sagens vedrører om en borger i et EU medlemsland, Sverige, der har tegnet kapitalforsikring i et 

andet EU medlemsland, England. Som følge af, at den svenske skatteyder tegnede 

kapitalforsikringen i et andet EU medlemsland end Sverige, gjaldt der ifølge svensk ret, at der 

skulle svares en skat på 15% af præmiebeløbet fra forsikringstagers side. Dette var en skat, der ikke 

skulle betales af præmiebeløbet, såfremt forsikringen var tegnet hos et selskab med hjemsted i 

Sverige. Til gengæld gjaldt det for et svensk hjemmehørende forsikringsselskab, at det ikke havde 

fradrag i den skattepligtige indkomst for præmieindbetalingerne fra disse kapitalforsikringer, og det 

skulle svare skat af afkast udfra faste satser, således at beskatningen i medlemslandet reelt foregik 

gennem forsikringsselskabet. Såfremt det kunne godtgøres, at det udenlandske forsikringsselskab 

undergik en beskatning tilsvarende den svenske, så kunne der gives hel eller delvis 

skattenedsættelse. Nedsættelsesgraden blev opgjort efter nærmere definerede regler.  

Begrundelsen for den differentierede beskatning af forsikringstageres præmier, alt efter om de 

forsikringsselskabet var hjemmehørende i Sverige eller andet EU medlemsland, blev af de svenske 

myndigheder anført som et ønske om at opretholde neutrale konkurrencevilkår mellem 

kapitalforsikringer oprettet i selskaber hjemmehørende i Sverige (hvor beskatning foregik på 

selskabsniveau) og tilsvarende opsparing i selskaber etableret i udlandet (hvor selskaber kunne 

tænkes at være skattefri).  

I forhold til vores behandling af kollektive investeringsordninger i Danmark vil vi se på følgende 

problemstillinger, der behandles i dommen: 

1. Er en likviditetsmæssig forskelsbehandling alt efter om investeringen sker hos et 

hjemmehørende selskab eller et selskab etableret i udlandet i modstrid med EU 

bestemmelserne. 
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2. Er en forskellig beskatning af ensartede investeringer alt efter om investeringen foretages 

hos et hjemmehørende selskab eller et selskab etableret i et andet EU land i modstrid med 

EU bestemmelserne.  

Til besvarelse af ovenstående kan det af dommens præmisser53 ses, at kapitalforsikringer ikke falder 

under begrebet ”kapital”. I stedet falder de i opsamlingskategorien ”tjenesteydelser”, for hvilke der 

som gennemgået i Kapitel 3 også gælder, at disse skal kunne bevæge sig frit på tværs af 

medlemslandenes grænser. Og her gælder ifht. medlemslandenes ret til at selv at fastlægge 

nationale direkte skatteregler, at ”selv om direkte beskatning på fællesskabsrettens nuværende 

udviklingstrin ikke som sådan henhører under Fællesskabets kompetence, skal medlemsstaterne dog 

overholde fællesskabsretten under udøvelsen af deres kompetence”54.  

Dommen konkluderer i denne henseende, at en forskel i likviditetstrækket hos forsikringstager med 

baggrund i, om kapitalforsikringen tegnes i Sverige eller i et andet EU medlemsland, ikke i sig selv 

kan anses for at være i strid med fællesskabsretten. Dette omend det i praksis kan afholde 

forsikringstagere fra at tegne kapitalforsikringer i selskaber etableret i andre EU medlemslande samt 

kan afholde andre forsikringsselskaber fra at udbyde deres tjenesteydelser i det pågældende land.55 

Dog, når likviditetstrækket kombineres med andre faktorer, der besværliggør den fri udveksling af 

tjenesteydelser, i dette tilfælde central rapportering fra forsikringstager, besværliggørelse af genkøb 

af forsikringer, ansøgning af nedsættelse af præmie samt dokumentation herfor og usikkerhed ved 

myndighedernes fremgangsmåde ved fastsættelsen af størrelsen af denne godtgørelse, så kan 

kombinationen af disse faktorer samlet udgøre en hindring for den fri bevægelighed af 

tjenesteydelser.  

De danske regler kan på flere områder indirekte have en indflydelse på, om private investorers 

vælger de danske kollektive investeringsordninger frem for udenlandske som følge af, at gevinster 

på udenlandske kollektive investeringsordninger grundet skattemæssig klassifikation typisk 

beskattes som kapitalindkomst med opgørelse efter lagerprincippet. Investorernes valg skal ses i 

lyset af den potentielt lempeligere beskatning samt det lavere likviditetstræk, som følger af, at 

investorerne ikke beskattes af urealiserede kursgevinster, og som opnås ved aktiebeskatning.  

                                                

 

53 Dommens præmisser, punkt 22 
54 Dommens præmisser, punkt  21. 
55 Dommens præmisser, punkt 28. 
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Lagerbeskatningen og det højere likviditetstræk, dette medfører, er dog ikke en direkte 

diskrimination. Danske investeringsordninger kan også blive omfattet heraf, da det følger af den 

klasificering, som opnås i henhold til skattereglerne som gennemgået i Kapitel 5, og således er der 

ikke umiddelbart tale om diskrimination af udenlandske kollektive investeringsordninger.  

Vedrørende det andet spørgsmål fremgår det af dommens præmisser, at en national skatteregel 

”efter den lovgivning, hovedsagen angår, kan tage (red.) hensyn til beskatningen i en anden 

medlemsstat for... at overholde faellesskabsrettens ligebehandlingsprincip”56. Hermed findes der 

belæg for at anvende lovgivning til at sikre, at forskelle udlignes mellem selskaber, der beskattes 

forskelligt; og de svenske myndigheder begrunder også forskelsbehandlingen i en sådan 

udligning.57 Dog gælder stadig som anført ovenfor, at fællesskabsretten skal overholdes, hvilket 

som gennemgået tidligere i dette kapitel medfører, at der ikke må diskrimineres således, at et 

hjemmehørende selskab og et udenlandsk selskab, der befinder sig i en objektivt sammenlignelig 

situation, behandles forskelligt.  

I den konkrete sag angiver domstolen, at udfærdigelsen af reglerne, bl.a. omkring opgørelsen af 

skattenedsættelse og metoderne, en tilsyneladende inkonsekvent effektuering heraf, samt ikke 

mindst mangel på gennemskuelighed gør, at reglerne ikke kan ses som værende i overensstemmelse 

med EU retten. Det angives dog samtidig, at der kan tænkes regler til udligning, der kan være i 

overensstemmelse hermed; men reglerne skal igen tjene deres formål således, at de begrundes med 

saglige hensyn og det ønskede resultat ikke ville kunne opnås ved en mindre indgribende regel. Det 

er godt illustreret med ordlyden i dommens præmisser:58 

”Der kan imidlertid taenkes andre ordninger, som er mere gennemskuelige, og som ogsaa 

kan goere det muligt at undgaa den udhuling af skattegrundlaget, den svenske regering har 

paaberaabt sig, samtidig med at de er mindre restriktive i forhold til den frie udveksling af 

tjenesteydelser, herunder saerlig en beskatning af livsforsikringers kapitalafkast, beregnet 

efter faste satser, som gaelder paa samme maade for alle forsikringer, uanset om de er tegnet 

i selskaber, der er etableret i den paagaeldende medlemsstat eller i en anden medlemsstat.” 

                                                

 

56 Dommens præmisser, punkt 31. 
57 Dommens præmisser, punkt 8 
58 Dommens præmisser, punkt 33. 
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Det hermed pointen, at formålet med loven kunne være nået med mere gennemskuelige og mindre 

restriktive midler. Og samtidig er det i denne sag summen af mange mindre forhold, der udgør 

begrænsningen ifht. af den fri bevægelighed af tjenesteydelserne. Forhold der ikke i sig selv 

nødvendigvis alene ville udgøre en begrænsnings, men som i sammenslutning gør.  

Det kunne diskuteres, om det samme er tilfældet ifht. den danske lovmæssige behandling af 

kollektive investeringsordninger. At summen af betingelser tilsammen udgør en begrænsning af 

kapitalens fri bevægelighed; særskilt rapportering, aktivt tilvalg af skattestatus for udstedende 

investeringsforeninger, placeringsgrænser, osv.. Modargumentet ville så formentlig være det samme 

som er set i de behandlede sager, at der påberåbes ret til at sikre sammenhæng i det overordnede 

skattesystem; men des flere betingelser, der gør sig gældende og tilsammen udgør begrænsningen, 

des sværere vil det ceteris paribus blive at argumentere for, at de alle er tvingende nødvendige til 

opfyldelsen af det overordnede formål og ikke går udover, hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål. 

6.4: Sag C-315/02, Anneliese Lenz 

Den sidste sag, som vi vil gennemgå, omhandler en privatperson, der er fuld skattepligtig i ét 

medlemsland, Østrig, og som modtager kapitalindtægter i form af udbytte fra selskaber, der er 

hjemmehørende i et andet EU medlemsland, Tyskland. Efter det dengang gældende østrigske 

skattesystem kunne skatteyder vælge, om udbytte fra selskaber, der er hjemmehørende i Østrig, 

skulle undergå en endelig beskatning på 25% eller beskattes med halvdelen af den normale sats for 

kapitalindkomst. Argumentationen for denne praksis var, at østrigske selskaber allerede var 

beskattet på selskabsniveau, og man ville således herved lempe for den dobbeltbeskatning, som 

dette medførte. Herimod skulle udbytte fra selskaber fra øvrige EU medlemslande beskattes som 

almindelig kapitalindkomst.  

Spørgsmålet er således, om denne praksis er i strid med EU traktaten og dens principper om fri 

bevægelighed indenfor EU. I relation til vores behandling af kollektive investeringsordninger i 

Danmark vil vi i det følgende behandle det relevante spørgsmål, som sagen bl.a. behandler: 

1. Kan forskel i størrelsen af beskatning af udbytteudloddende selskab altefter hjemland 

retfærdiggøre, at udbytte fra udenlandske enheder hos investor beskattes forskelligt fra 

udbytte modtaget fra enheder, som er hjemmehørende i det land, hvor beskatningen foregår.  
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Som set i de tidligere behandlede domme kan det af dommens præmisser indledende udledes, at en 

forskelsbehandling mellem udbytter fra indenlandske selskaber og selskaber fra andre EU 

medlemslande kun er forenelige med traktatens bestemmelser, såfremt situationerne ikke er 

objektive sammenlignelige, eller forskelsbehandlingen er begrundet i tvingende almene hensyn, 

såsom nødvendigheden af at bevare en sammenhæng i beskatningsordnen59.  

I det konkrete tilfælde vurderer EF domstolen, at der er tale om to objektivt sammenlignelige 

situationer. Dette eftersom der i begge tilfælde er tale om beskatning af udbytte fra selskaber, 

indenlandske såvel som udenlandske, der fordeler deres overskud. Samtidig angiver dommens 

præmisser60, at der i investor og selskabet er tale om to forskellige skattesubjekter. Situationen der 

skal sammenlignes er beskatningen af udbytter på investorniveau; og her er beskatningen af det 

udbyttebetalende selskab irrelevant.  

Det er således en vigtig pointe, at der ikke nødvendigvis vurderes at skulle være sammenhæng 

mellem beskatningen af selskaber og den enkelte investor, og beskatningen således ikke 

nødvendigvis skal ses i en samlet helhed. Det kan heraf udledes, at det ikke nødvendigvis er tilladt 

at foretage forskelsbehandling på skattesubjektniveau med henvisning til forskel i den samlede 

beskatning - og hermed også forskel i beskatninen på andre niveauer. Således kan opretholdelse af 

en objektiv national beskatning ikke retfærdiggøre forskelsbehandlinger mellem beskatning af 

udbytter fra inden- og udenlandske selskaber.  

Dommens præmisser61 angiver endvidere, at en forskelsbehandling af beskatningen af udbytter ej 

heller kan retfærdiggøres i, at en en ensartet beskatning vil medføre et incitament for investorer til 

at købe aktier i andre medlemslande, hvor selskabsbeskatningen er lavere. At den østrigske stat ved 

en ensartet beskatning af udbytte, uafhængig af hvor det udbyttebetalende selskab har hjemsted, vil 

få en reduktion i skatteindtægterne kan ikke ses som et tvingende alment hensyn62. Herfra kan det 

udledes, at en potentiel reduktion i skatteprovenu for det enkelte EU medlemsland ikke kan anses 

som værende et tvingende nødvendigt hensyn, der kan retfærdiggøre en skattemæssig 

forskelsbehandlig.  

                                                

 

59 Dommens præmisser, punkt 27 
60 Dommens præmisser, punkt 36 
61 Dommens præmisser, punkt 43 
62 Dommens præmisser, punkt 40 
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Dansk skatteret er i høj grad bygget op omkring, at såfremt der betales selskabsskat, så er udbetalte 

gevinster herfra beskattet som aktier, mens der beskattes som kapitalindkomst, såfremt der er tale 

om gevinster udbetalt fra selskaber, der er skattefri. Overholdelsen af denne praksis er der intet i 

vejen for på nationalt plan; men dommen kan bruges som argument for, at hindringer for den fri 

bevægelighed i form af forskellig beskatning på skattesubjektniveau, altså investor eller selskab, 

med baggrund i den samlede beskatning ikke er i overensstemmelse med EU retten. Og således   

kan beskatning af gevinster fra kollektive investeringsordninger fra andre EU lande som 

aktieindkomst ikke betinges i, at der betales selskabsskat i disse, såfremt samme type gevinster i 

hjemlandet allerede bliver beskattet som aktieindkomst.  

Dommen har haft konsekvenser for den danske skattelovgivning og er direkte medvirkende til 

ændringen i aktieavancebeskatningslovens daværende § 2a. Ændringen medførte at 

certifikatudstedende akkumulerende investeringsforeninger blev indbefattet i den skattemæssige 

definition af investeringsselskaber, fjernelse af bestemmelsen om, at det opgjorte minimumsudbytte 

skulle udbetales, ligesom der blev indført mulighed for at opgøre minimumsudlodning ved den 

summariske metode. Hermed fjernede man nogle af de restriktioner, som typisk ville afholde en 

udenlandsk kollektiv investeringsordning fra at blive skattemæssigt betragtet som udloddende 

investeringsforening.  

Endvidere er det i dommens præmisser63 angivet, at en skattelovgivning, der kan være medvirkende 

til, at rationelle investorer fravælger investeringer på baggrund heraf, kan være en restriktiv 

hindring og hermed som udgangspunkt være i strid med Traktatens bestemmelser om frie 

kapitalbevægelser. En sådan hindring kan dog stadig opretholdes såfremt berettigelsen heraf kan 

godtgøres udfra andre traktatbestemmelser.64 

6.5: Sammenfatning 

Vi har i dette kapitel behandlet en række udvalgte domme, som vi har diskuteret og perspektiveret 

ifht. nogle af de problemstillinger, som vi har behandlet i denne afhandling.  

Vi har således set, at det som udgangspunkt ikke er i overensstemmelse med EU traktaten og dens 

principper omkring den fri bevægelighed, at der diskrimineres og stilles skattemæssige hindringer i 

                                                

 

63 Dommens præmisser, punkt 20  
64 Dommens præmisser, punkt 23 
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vejen herfor i form af forskellig beskatning af personer på baggrund af, hvor de selv eller det 

selskab eller finansielle instrument, hvori der investeres, er hjemmehørende.  

Dog kan der findes lempelse herfor, såfremt det kan retfærdiggøres, at begrænsingen sker med 

baggrund i tvingende almene hensyn, f.eks. for at sikre sammenhængen i skattesystemet og 

effektiviteten i skattekontrollen, hvor situationerne samtidig ikke er objektivt sammenlignelige og ej 

heller udgør et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af den frie 

bevægelighed for kapital, betalinger og tjenesteydelser, og endelig heller ikke går videre end dét, 

som er nødvendigt til at opfylde det mål, der forfølges.  

Vi har i den sammenhæng diskuteret, om opdelingen i minimumsudlodningen er i 

overensstemmelse hermed, da den kunne struktureres mere hensigtsmæssigt, når den udloddende 

forening udelukkende henvender sig til privatpersoner. Granulariteten i opdelingen går således 

videre end dét, som er nødvendigt for at opfylde det mål, der forfølges; altså opdeling i kapital-, 

aktie- og skattefri indkomst.   

Vi har endvidere fundet, at opnåelse af skattemæssig status i ét EU medlemsland er tilstrækkeligt 

til, at denne status også er gældende i et andet EU medlemsland, når skattesubjektet ved at opfylde 

betingelserne i det ene medlemsland også opfylder betingelserne i det andet EU land. Herunder har 

vi diskuteret, om dette påkræver opfyldelse samtlige materielle bestemmelser eller blot opfyldelse 

af de skatteretslige forudsætninger. Vi har i forhold til minimumsudlodningen fundet, at dansk 

lovgivning er udformet således, at opgørelsen heraf er betinget af, at kravene omkring opgørelse af 

minimumsudlodning i LL § 16C opfyldes; men at der stadig kan argumenteres for, at en mindre 

granuleret opgørelse og rapportering opfylder formålet. Såfremt de danske betingelser for status 

således ikke automatisk er opfyldt ved at opfylde betingelserne i hjemlandet, så vil det være op til 

de danske myndigheder at foretage et skøn i overensstemmelse med fællesskabsretten af, om 

betingelserne er opfyldt; og dette vil formodentlig meget sjældent give sig udslag i at den 

udenlandske skønnes at opfylde betingelserne for klassificering som udloddende 

investeringsforeining.  

I forhold til rapportering har vi fundet, at det generelt ikke er i overensstemmelse med 

fællesskabsrettens betingelser om fri bevægelighed af kapital, betalinger og tjenesteydelser, at der 

for udenlandske aktører udover rapporteringen, som disse foretager i deres hjemland, påkræves 
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særskilt skatterapportering i et andet EU medlemsland. Dog, med baggrund i samme faktorer som 

nævnt ovenfor omkring tvingende almene hensyn og ikke objektivt sammenlignelige situationer, 

hvor der ikker tale om middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af den frie 

bevægelighed, og det blot sikrer opfyldelse af formålet, kan det påkræves, at der med klarhed og 

præcision godtgøres et givent forhold. Den granulerede opdeling, som det påkræves i 

minimumsudlodningen kan herudfra, såfremt den kollektive investeringsordning kun ønsker at 

henvende sig til private investorer, argumenteres at være i modstrid med bestemmelserne i EU 

traktaten, da den går ud over blot at opdele i kapital-, aktie og skattefri indkomst, som er formålet 

hermed ifht. private investorer.  

I forhold til det likviditetstræk, som beskatning som kapitalindkomst og den heraf følgende 

opgørelse efter lagerprincippet giver sig udslag i, har vi fundet, at denne ikke i sig selv er en 

hindring for kapitalens fri bevægelighed. Såfremt der således skal være tale om en hindring udfra de 

danske skatteregler, så kan denne EU retligt kunne findes i forskelle i størrelsen i beskatning – 

forskelle i likviditetstræk kan ikke klassificeret som en diskrimination.  

Endvidere har vi fundet, at omend et enkelt forhold i sig selv ikke kan findes at udgøre en 

begrænsning i den frie bevægelighed i henhold til EU retten, så kan summen af en række af disse 

forhold, som enkeltvis ikke er begrænsende, i sammenslutning udgøre en begrænsning. Således kan 

der argumenteres for, at summen af de begrænsninger, som den danske lovgivning stiller ifht. 

eksempelvis særskilt rapportering, aktivt tilvalg af status, placeringsgrænser, osv., tilsammen udgør 

en hindring af kapitalens, betalingers og tjenesteydelsers fri bevægelighed.  

Det er fundet, at en investor og et selskab er to selvstændige skattesubjekter, og det er ikke i 

overensstemmelse med EU retten at foranstalte hindringer i den fri bevægelighed i form af højere 

beskatning på skattesubjektniveau, altså investor eller selskab, med henvisning til forskelle i den 

samlede beskatning af disse. Dette gælder selvom dette alternativt giver incitament til at investere ét 

sted frem for et andet og hermed konkurrencefordele med potentiel reduktion i skatterevenue til 

følge. Potentiel reduktion i skatteprovenue kan ikke ses ikke som tvingende nødvendigt hensyn, der 

kan retfærdiggøre en skattemæssig forskelsbehandling.  

Nationalt er der intet til hinder for, at beskatningen tilrettelægges med baggrund i, at den samlede 

beskatning, altså summen af skatten hos selskaberne og investorerne heri, er overordnet ens, uanset 
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om der sker beskatning af selskabet eller ej; men hindringer for den fri bevægelighed i form af 

forskellig beskatning af det enkelte skattesubjekt, investor eller selskab, med baggrund i forskelle i 

den samlede beskatning er ikke i overensstemmelse med EU retten.  
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Kapitel 7: Diskussion og perspektivering 

Vi vil i dette kapitel diskutere en række af de problemstillinger, som vi har fundet gennem denne 

afhandling, og med baggrund heri også diskutere mulige løsningsforslag. Herudover vil vi foretage 

en kort generel diskussionen omkring det danske marked, herunder inddrage andre faktorer, som 

kan være medvirkende til den relativt lave andel af udenlandske kollektive investeringsordninger 

herpå.  

7.1: Er der tale om fri konkurrence 

Vi fandt i Kapitel 4, at den danske selskabsretslige regulering gennem LIS i visse tilfælde giver 

videre placeringsrammer, end der tilsiges i UCITS. Dette betyder således umiddelbart, at kollektive 

investeringsordninger, der har hjemsted i Danmark, har mulighed for at placere midlerne lidt 

mindre restriktivt end udenlandske kollektive investeringsordninger, såfremt udenlandske kollektive 

investeringsordninger med samme investeringsprofil ikke kan opnå godkendelse i Danmark med 

baggrund i, at de ikke er godkendte ihht. UCITS i hjemlandet. Umiddelbart kunne man således 

argumentere for, at dette ikke giver baggrund for fri konkurrence  

De punkter, hvor der ikke er overensstemmelse med UCITS, ses eksempelvis for 

indeksreplikerende foreninger, hvor der som hovedregel kan investeres op til 20% i en enkelt aktie, 

hvilket kan forhøjes helt op til 35% i usædvanlige markedsforhold. Der kan således her være tale 

om foreninger, der kan opnå godkendelse som aktiebaseret certifikatudstedende udloddende 

forening; og hvori der gælder videre placeringsgrænser, end UCITS tilsiger. Dette kan således, 

omend der er tale om en indeksreplikerende forening, udgøre en konkurrencefordel, såfremt 

lignende udlandske kollektive investeringsordninger ikke kan opnå godkendelse, hvilket UCITS 

giver mulighed for.  

Ligeledes ses, at der under overholdelse af placeringsreglerne for de enkelte instrumenttyper på 

tværs af instrumenttyper ihht. LIS må placeres 20% af formuen i værdipapirer udstedt af én og 

samme emmitent. Igen gælder samme forhold som ovenfor, at såfremt udenlandske kollektive 

investeringsordninger med samme investeringsprofil, grundet disse ikke er godkendt ihht. UCITS 

ikke kan opnå godkendelse i Danmark, så kan der igen være tale om en konkurrencefordel.  
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Vi vil dog betvivle, at disse forhold i praksis giver sig udslag i de store konkurrencemæssige 

fordele, da vi finder det tvivlsomt, at investorerne vil til- eller fravælge kollektive 

investeringsordninger med baggrund i muligheden for at placere lidt mere i den samme udbyder, 

evt. fordelt på forskellige instrumentklasser. Fordelen eksisterer således nok nærmere på papiret 

fremfor at være en reel konkurrencefordel i praksis.  

I forhold til skattereglerne fandt vi, at såvel danske som udenlandske kollektive 

investeringsordninger bliver klassificeret uafhængig af den selskabsretlige struktur, og denne 

klassifikation giver således med undtagelse af ovenfor beskrevne problemstilling, hvor 

aktiebaserede udstedende investeringsordninger kan have forskellige placeringsregler, lige vilkår 

for såvel danske som udenlandske kollektive investeringsordninger. Vi har dog også i 4.5 fundet, at 

opdeling og rapportering ifht. minimumsudlodningen kræver anvendelse af systemer, som typisk er 

mere tilgængelige og en naturlig del af den danske markedet, end de er for de udenlandske 

kollektive investeringsordninger; men i forhold til konkurrencevilkår må dette nok nærmere 

karakteriseres som en ”hjemmebanefordel” fremfor en egentlig hindring af den fri konkurrence, de 

danske investeringsordninger er ”født” ind i det danske skattesystem, hvor spillereglerne har været 

sat fra starten, og man har ageret herudfra. 

7.2: Er der tale om restriktion eller diskrimination 

I forhold til diskrimination så vi ifht. LIS, at det er muligt for enhver kollektiv investeringsforening 

at oprette selskab i Danmark og blive klassificeret og godkendt som kollektiv investeringsordning, 

så længe kravene i LIS bliver opfyldt. Samtidig er det for UCITS godkendte investeringsinstitutter 

en formssag at opnå godkendelse til markedsføring i Danmark, såfremt de nødvendige oplysninger 

stilles til rådighed for hhv. myndigheder og investorer. På samme måde fandt vi i skattereglerne, at 

der gælder de samme regler for danske såvel som udenlandske kollektive investeringsordninger. 

Således er der ikke tale om diskrimination med baggrund i nationalitet eller hjemsted.  

Ifht. restriktion fandt vi, at der i reglerne ikke er noget til direkte hindrer for, at udenlandske 

kollektive investeringsordninger entrerer det danske marked. Der gælder ihht. LIS en række krav; 

men dette er krav, som også gælder gennem UCITS, og som fortrinsvis skal ses som et udtryk for 

investorbeskyttelse.   
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Som behandlet i Kapitel 5, så er det generelt optimalt at opnå skattemæssig klassifikation som 

certifikatudstedende udloddende investeringsforening – og herunder aktiebaseret, såfremt muligt. 

Dette fordrer dog, at der skal foretages minimumsudlodning og herunder rapportering af opdelingen 

heri til de danske myndigheder, hvilket er en reel praktisk udfordring for de udenlandske kollektive 

investeringsordninger. At der er tale om en reel praktisk hindring har vi påvist løbende gennem 

vores behandling, ligesom det underbygges af en redegørelse fra konkurrencestyrelsen fra 2006, 

hvori det af en udenlandsk kollektiv investeringsordning er tilkendegivet:65 

”omkostningerne ved at have status som udbyttebetalende forening i Danmark vil løbe op i 

ca. en halv mio. kr. årligt selv ved ganske få afdelinger.” 

Og netop prisen, som det koster at have dette system, kan være en afgørende faktor, når den 

potentielle rentabilitet for de udenlandske kollektive investeringsordning skal vurderes; det danske 

marked er ikke stort nok til at retfærdiggøre denne udgift:66 

”Skattereglerne er en reel teknisk hindring; omend der ikke gælder andre regler for 

udenlandske fonde end for danske, så er rapporteringskravet en reel hindring, da det er 

meget ressourcekrævende at udvikle systemer hertil, samt at fortage denne 

rapportering. Modsat situationen i Tyskland, så retfærdiggør størrelsen af det danske 

marked ikke, at udenlandske fonde bruger de nødvendige ressourcer til udvikling og 

foretagelse af denne rapportering.” 

Hvis vi ser på, om denne hindring er i overensstemmelse med reglerne i EU, så fandt vi i Kapitel 6, 

at hindringer i kapitalens fri bevægelighed generelt ikke er tilladt. Dog kan skattereglerne og 

herunder kravet om rapportering argumenteres at være fastsat som et tvingende alment hensyn for at 

sikre sammenhængen i det danske skattesystem; og dette tvingende almene hensyn kan, som vi 

fandt og diskuterede i Kapitel 6, tilsidesætte de overordnede regler om fri bevægelighed og således 

medføre, at der ikke umiddelbart findes at være tale om en EU stridig restriktion; om der er tale om 

et tvingende alment hensyn kan dog diskuteres nærmere.   

Således må diskussionen ifht. restriktion eller diskrimination begrænse sig til dette; om der gennem 

skattereglerne er tale om en EU stridig restriktion. Vi fandt i Kapitel 6, at restriktionen ”ikke må 

                                                

 

65 Konkurrenceredegørelse 2006 - KAPITEL 3 - Finansielle ydelser og investeringsforeninger 
66 Interview, Karsten Henriksen, chefanalytiker, Morningstar. 
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udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af den frie 

bevægelighed”. Der er her ikke tale om vilkårlig forskelsbehandling, da reglerne gælder for alle, og 

begrænsningen er ikke skjult omend den er indirekte. Endvidere fandt vi, at den ”ikke gå videre end 

dét der forfølges”; og hér diskuterede vi således, om ikke det faktum, at der i Danmark for 

privatpersoners investeringer for frie midler blot eksisterer 3 skatteklasser, kunne give anledning til 

en overvejelse af, om der virkelig er behov for opdeling i 11 aktivklasser, som det sker i dag.  

Ydermere kan det diskuteres, om det positive tilvalg til at medlemmerne skal beskattes efter 

reglerne i aktieavancebeskatningsloven er et tvingende alment hensyn - eller om det reelt ikke 

automatisk kunne bestemmes udfra, hvilke typer værdipapirer den kollektive investeringsordning 

har placeret sin formue i. Således vil vi diskutere en række mulige løsningsforslag 

7.3: Mulige løsningsforslag 

Baggrunden for minimumsudlodningen skal som beskrevet findes i, at den danske skattebehandling 

opdeler indkomsten i aktie- og kapitalindkomst. Således ville det være et nærliggende 

løsningsforslag at foreslå, at denne opdeling ophæves og erstattes af en flad skattestruktur; men 

dette ville dog nok samtidig også være et ganske utopisk løsningsforslag, da hele den danske 

skattebehandling er bygget op om denne opdeling, og således ville en ændring ramme alle former 

for investorer. Denne holdning fandt vi også i vores interview med Karsten Henriksen:67 

”Optimalt set skulle der foregå en ensartet beskatning af kapitalafkast, uanset kilde; 

men dette er nok en utopisk situation. Ændringerne i 25%-regler er et rigtig godt skridt 

i den rigtige retning og har åbnet tilgængeligheden for udenlandske fonde af det danske 

marked; men det ændrer ikke ved, at rapporteringskravet er en teknisk hindring.” 

I stedet kunne man så som foreslået se nærmere på den opdeling, som minimumsudlodningen 

tilsiger. At der i dag skal opdeles på 11 forskellige indkomstarter er en forholdsvis granuleret 

opdeling, når man sammenligner med, at beskatningen for private investorer blot kan foregå på 3 

forskellige vis; aktieindkomstbeskatning, kapitalindkomstbeskatning og skattefri indkomst. Her vil 

det dog i praksis alligevel være nødvendigt at opdele i en række forskellige indkomstarter for at 

foretage denne inddeling på 3 niveauer; og således er spørgsmålet, om der er noget vundet ved at 

nedsætte granuleringen i rapporteringskravet. 

                                                

 

67 Interview, Karsten Henriksen, chefanalytiker, Morningstar. 
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Spørgsmålet er således, om man i stedet burde se på metoderne og midlerne til at foretage 

indrapporteringen. Den teknologiske verden, som vi lever i, har gjort tilgængeligheden og 

muligheden for udveksling af oplysninger væsentligt nemmere end tidligere. Dette taler for, at det 

burde være nok at indberette indkomstoplysninger i hjemlandet, og at det herfra er muligt at stille 

de oplysninger til rådighed, som skal anvendes til skatteligning i øvrige lande. Således ville en 

effektiv udveksling af oplysninger mellem myndighederne i EU medlemslandene formentlig kunne 

løse en del af problemet. Det blev dog behandlet i vores gennemgang, at medlemslandene stadig har 

individuelle skatteregler, hvorom der for direkte skatter ikke gælder nogle specifikke rammeregler 

udover, at de skal overholde begrænsningerne sat gennem traktaten, eksempelvis reglerne omkring 

den fri bevægelighed. Således er rapportering til hjemlandets myndigheder ikke nødvendigvis 

ensbetydende med, at de oplysninger, som er nødvendige i hjemlandet, ville opfylde formålet i et 

andet EU land, i dette tilfælde Danmark.  

En anden faktor, som vi har behandlet gennem afhandlingen, er kravet om, at det aktivt skal vælges, 

hvilken kategorisering den kollektive investeringsordning skal have, såfremt det vælges at opgøre 

minimumsudlodningen. Det kunne argumenteres, at dette burde kunne gøres automatisk, således at 

når investeringsordningen indberetter sin minimumsudlodning, så fastsættes kategoriseringen 

automatisk. Problemet herved opstår så, såfremt investorer heri i den mellemliggende periode 

sælger certifikater heri, da investeringsordningen på tidspunktet for salget kan have én 

kategorisering; men når det samlede udbytte opgøres, så viser det sig i realiteten, at 

kategoriseringen skulle have været anderledes. Herudover ville det være et usikkerhedsmoment for 

investor, såfremt denne ikke ved, hvilken kategorisering den kollektive investeringsordning vil 

opnå. Dette kunne dog løses delvist med klare definitioner af investeringsrammerne i vedtægter 

eller prospekt.  

Det danske marked er i dag opbygget således, at investeringsforeningerne, administrations- og 

depotselskaberne har udviklet og inkorporeret opgørelses- og rapporteringssystemer i deres 

virksomhed, og således udgør det ikke en hindring i deres dagligdag. Dette skal selvfølgelig ses i 

lyset af, at disse investeringsforeninger hovedsageligt henvender sig til det danske marked og 

således er nødsaget til at have de nødvendige systemer hertil. Men det medfører også, at systemerne 

faktisk er til stede på markedet; og man kan således undre sig over, at udenlandske kollektive 

investeringsordninger ikke anvender de faciliteter, der eksisterer på markedet. Men såfremt en 
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dansk udbyder besidder disse faciliteter, og de således udgør en konkurrencefordel for denne, så vil 

denne nok tage sig godt betalt for at stille disse til rådighed for en potentiel udenlandsk konkurrent.  

Her kunne man så fremføre, at danske depotbanker kunne udbydde denne opgørelse og rapportering 

til udenlandske kollektive investeringsordninger. Men med størrelsen af det danske marked, 

markedsstrukturen og den formentlig lave konkurrence, der ville eksistere her, så kunne man 

formode at også dette ville være en relativt dyr løsning for den udenlandske kollektive 

investeringsordning. Og samtidig så vi i vores behandling, at UCITS generelt sætter den begrænsing 

på depositar, at denne skal have kontor i den kollektive investeringsordnings hjemland; og hermed 

kan der for udenlandske kollektive investeringsordninger være lovmæssige begrænsinger overfor at 

anvende et dansk depotselskab, som besidder de fornødne systemer til rapportering. Og givet den 

danske markedsstruktur, hvor markedet er præget af danske udbydere, ville det nok samtidig ville 

det sjældent ses, at en udenlandsk kollektiv investeringsordning vælger en dansk depositar på 

baggrund af, at der skal kunne investeres i Danmark. Såfremt samme rapporteringskrav og 

markedsstruktur var gældende i andre EU lande, og den kollektive investeringsordning også 

ønskede at markedsføre sig i disse, så ville der ceteris paribus opstå et behov for at anvende 

adskillige depotbanker, hvilket ikke ville være hensigtsmæssigt for den kollektive 

investeringsordning.  

Som konsekvens af de generelle krav ses det dog, at der kan findes kollektive 

investeringsordninger, der faktisk har oprettet selskaber i Danmark for i praksis at opnå muligheden 

for at markedsføre sig i Danmark. Det er dog ikke en holdbar løsning i længden, at kollektive 

investeringsordninger er nødsaget til at slå sig ned i Danmark for at komme ind på det danske 

marked. 

7.4: Markedsstrukturen  

Vi har i denne afhandling udelukkende set på regulative faktorer som hindring for udenlandske 

kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked. Vi er dog ikke blinde for, at der 

også kan eksistere andre faktorer, som påvirker situationen på det danske marked.  

En faktor vi ikke har set på er markedsstrukturen. De danske investeringsforeninger er typisk stiftet 

på initiativ af et pengeinstitut. Dette ses også udfra foreningens navne, eksempelvis Danske Invest 

(Danske Bank), Nordea Invest (Nordea Bank), Jyske Invest (Jyske Bank) og Sydinvest (Sydbank). 
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Bankerne fungerer således som distributionsnet for investeringsforeningerne, hvilket eksempelvis 

fremgår af Danske Invest årsrapport for 2006, hvori de oplyser at ”Danske Bank er den væsentligste 

distributionskanal”. 68   

Dette understreges endvidere i udtalelsen i Konkurrencestyrelsens redegørelse fra 2006, hvor der 

anføres følgende: 69 

”Man kan sige, at en kunde vælger pengeinstitut og investeringsforening samtidigt. 

Derudover kan man også sige, at hver enkelt investeringsforening har monopol på det 

marked, som det tilknyttede pengeinstitut har i form af sit kundekartotek”. 

Denne tætte tilknytning mellem de danske kollektive investeringsordninger og de pengeinstitutter, 

der ligger til grund for dannelsen af disse, vil uvilkårligt medføre, at pengeinstitutterne forfordeler 

”egne” investeringsforeninger i deres rådgivning frem for eksempelvis de udenlandske 

investeringsordninger. Dette betyder, at de udenlandske kollektive investeringsordninger ikke vil 

kunne anvende danske pengeinstitutter som effektiv distributionskanal for deres 

investeringsbeviser.  

Det danske marked for pengeinstitutter er i lighed med markedet for kollektive 

investeringsordninger præget af en overvægt af danske pengeinstitutter. Konkurrencestyrelsens 

finder således, at i 2006 havde de udenlandsk ejede kreditinstitutioner i Danmark en markedsandel 

på 16,4 pct. målt på balance. 70 Det oplyses endvidere, at pengeinstitutterne ”aflønnes” for 

distributionen af investeringsbeviserne med tegningsprovision, som udgør en procentdel af de 

nytegnede beviser, og yderligere modtager banken en fast årlig procentdel af den enkelte kundes 

formueplacering i foreningerne for kundekontakt og rådgivning. 71 Dette forstærker 

pengeinstitutterne incitament til ikke i første omgang at præsentere de alternativer, som andre 

investeringsforeninger udbyder, med mindre der direkte spørges hertil. Det forhold, at 

pengeinstitutterne vælger at oplyse kunder om ”egne” produkter, betyder, at de udenlandske 

kollektive investeringsordninger for at kunne afsætte deres produkter på det danske marked er 

                                                

 

68 Danske Invest: ”Årsrapport 2006” side 13. 
69 Konkurrenceredegørelse 2006 - KAPITEL 3 - Finansielle ydelser og investeringsforeninger 
70 Konkurrenceredegørelse 2006 - KAPITEL 3 - Finansielle ydelser og investeringsforeninger 
71 Investeringsforeninger i Danmark, Sonnie Karlsson og Casper Ristorp-Thomsen, 2008 
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nødsaget til at finde alternative distributionskanaler eller selv oprette pengeinstitut i Danmark, 

hvilket er være behæftet med betydelige omkostninger.  

Et relevant spørgsmål er så, om den nylig finanskrise kan medvirke til en strukturændring eller en 

større forbrugerskepsis over for pengeinstitutternes rådgivning og dermed åbne mulighed for de 

udenlandske kollektive investeringsordninger til at opnå en større andel af det danske marked for 

privatpersoners investering for frie midler.  

At den almene befolkning som følge af finanskrisen ikke længere stoler blindt på, hvad deres 

bankrådgivere råder dem til, kan have en positiv effekt. Samtidig er der sket en opstramning af, 

hvorledes bankerne skal rådgive sine kunder; især for de banker, der har valgt at benytte sig af 

Bankpakke 2, hvor regeringen har indført en begrænsning i de provisionsaflønninger, der kan have 

ført til, at den enkelte rådgiver til tider har handlet i egne interesser frem for til kundernes bedste. 

Dette kan således medføre, at pengeinstitutterne vil være mere åbne over for at distribuere andre 

investeringsordninger end deres ”egne”, hvilket set fra de udenlandske kollektive 

investeringsordningers side er positivt. Endvidere kunne det tænkes, at der en følge af krisen kunne 

opstå nye distributionsmuligheder, ligesom den teknologiske udvikling og den stigende 

globalisering bør kunne medvirke til, at der opstår andre distributionsmuligheder end dem, der 

foreligger på nuværende tidspunkt.  

Spørgsmålet er så, om danske kollektive investeringsordninger skal frygte denne udvikling. Her er 

gav Karsten Henriksen følgende kommentar:72   

”Generelt er danske investeringsforeninger fuldt konkurrencedygtige overfor udenlandske fonde 

når det gælder omkostninger og risikojusteret afkast.”  

Det lader således ikke til, at danske kollektive investeringsordninger skal frygte den konkurrence, 

som et øget udbud af udenlandske kollektive investeringsordninger vil udgøre. Og den gode 

performance kan da også ses som en medvirkende faktor til, at fordelingen ser ud som den gør i 

dag.  

                                                

 

72 Interview, Karsten Henriksen, chefanalytiker, Morningstar 



”En analyse af udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked”, 
af Chris Bidstrup & Laust Weise Sørensen  

116

 
Der er således mange andre faktorer, som kan have indflydelse på den relativt lave andel af 

udenlandske kollektive investeringsordninger på det danske marked. Man vi har en formodning om, 

at såfremt loven ikke ændres for at sikre lettere adgang for udenlandske kollektive 

investeringsordninger, så skal udviklingen af at såvel teknologiske muligheder og ændringer nok 

være med til at sikre, at fordelingen ændrer sig over de kommende år.  
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Kapitel 8: Konklusion og efterrationalisering 

Vi vil i dette afsluttende kapitel foretage en sammenfatning af de i afhandlingen fundne resultater i 

en overordnet konklusion på den i Kapitel 1 opstillede problemformulering. 

8.1: Konklusion. 

Vi indledte undersøgelsen i denne afhandling med i Kapitel 2 at undersøge vores tese om, at ud af 

de kollektive investeringsordninger, der i Danmark markedsføres til og investeres i af 

privatpersoner, er andelen, der ikke har har hjemsted i Danmark, relativ lille i sammenligning med 

vores samarbejdslande i EU.  

Vi undersøgte således udbud af og efterspørgsel efter udenlandske kollektive investeringsordninger 

i Danmark i sammenligning med vore samarbejdslande i EU. Vi fandt, at såvel antallet som andelen 

af udenlandske udbydere af kollektive investeringsordninger, der er registreret i Danmark til aktiv 

markedsføring overfor privatpersoners investeringer for frie midler, samt andelen investeret heri er 

relativt begrænset i sammenligning med de øvrige EU lande. Der eksisterer samtidig indikationer 

af, at en del af de udenlandske investeringsordninger, der er registrerede til markedsføring i 

Danmark, reelt ikke foretager en aktiv markedsføring. Vi fandt yderligere støtte til vores tese i en 

anmodning fra EU til den danske stat om at ændre reglerne – til trods for at anmodningen allerede 

har medført ændringer og på baggrund heraf er blevet henlagt. Det blev dog udtrykt fra flere sider, 

at disse ændringer ikke er tilstrækkelige til at ændre situationen. Således gav kapitlet anledning til at 

konkludere, at det danske marked i praksis er præget af en markant overvægt af indenlandsk 

domicilerede kollektive investeringsordninger; også når man sammenligner med vore 

samarbejdslande i EU, og vi fandt således vores tese underbygget.  

Vi vurderede derfor, at der var belæg for en nærmere undersøgelse af, hvilke regler der gælder i EU 

og Danmark omkring kollektive investeringsordningers organisering og formål, administration og 

ledelse, placering af aktiver, samt godkendelse, rapportering, markedsføring samt beskatning af 

privatpersoners investeringer heri; og hvorvidt reglerne og behandlingen kan ses som en hovedårsag 

til den ulige fordeling mellem danske og udenlandske kollektive investeringsordninger på det 

danske marked.  
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For at kunne analysere og diskutere, hvorvidt den danske lovgivning og behandling strider imod EU 

rettens bestemmelser omkring den fri bevægelighed for finansielle tjenesteydelser, kapital og 

betalinger, og om danske kollektive investeringsordninger har komparative fordele overfor 

udenlandske kollektive investeringsordninger som følge heraf, foretog vi i Kapitel 3 en 

identifikation af det overordnede formål med EU, samt de rammer, regler og rettigheder, som såvel 

reglerne omkring kapitalens, betalingernes og tjenesteydelsernes fri bevægelighed og UCITS sætter 

for de kollektive investeringsordninger i EU.  

Vi fandt, at EU, der i dag har 27 medlemslande, opstod på baggrund af et ønske om at skabe et 

økonomisk samarbejde og et frit marked med fri konkurrence mellem medlemslandene, hvor varer, 

kapital, betalinger og tjenesteydelser frit kan udveksles på tværs af landegrænserne. Reglerne i EU 

fastsættes af Europaparlamentet og Rådet i et nærmere defineret samarbejde, og tvister afgøres ved 

EF domstolen, der kan fastsætte sanktioner og iværksætte midlertidige forholdregler.  

De rammer og regler, som EU fastsætter gennem reglerne omkring kapitalens, betalingernes og 

tjenesteydelsernes fri bevægelighed, er et af de absolutte grundelementer i EU, det indre marked og 

den fri konkurrence og er af stor relevans ifht. medlemslandenes regulering omkring kollektive 

investeringsordninger med hjemsted indenfor EU. Gennem disse regler er alle restriktioner imod 

den fri bevægelighed, såvel mellem medlemslandene som mellem medlemslandene og tredjeland, 

forbudt. Investeringer ved erhvervelse af kapitalinteresser i en virksomhed i form af aktier eller 

værdipapirer handlet på kapitalmarkedet er omfattet heraf, og således gælder det også investeringer 

i kollektive investeringsordninger.  

Medlemslandene kan have deres egne skatteregler; men de skal stadig overholde reglerne i artikel 

58EF, og må således som hovedregel ikke udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en 

skjult begrænsning for den fri bevægelighed af kapital, betalinger og tjenestydelser. Kun under 

nærmere specificerede særlige forhold, hvor det kan retfærdiggøres af tvingende almene hensyn, der 

ikke kan opfyldes på anden vis, og hvor restriktionen er proportionalt med målet, kan der afviges 

herfra. Økonomiske hensyn kan ikke bruges som argument, ligesom der stadig ikke kan 

diskrimineres med baggrund i nationalitet; og generelt vil hensynet til kapitalens, betalingernes og 

tjenesteydelsernes fri bevægelighed og hermed den fri konkurrence kun sjældent tilsidesættes.  
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UCITS direktivet fastsætter detailregler omkring kollektive investeringsordningers organisering og 

formål, administration og ledelse, placering af aktiver, samt godkendelse, markedsføring og 

rapportering for at skabe et fælles rammeregelsæt, der fastsætter minimumskrav og rammer for den 

nationale lovgivning, og som herigennem skal sikre ensartethed i konkurrencevilkår. Principperne 

om risikospredning, henvendelse til offentligheden og tilbagekøb af andele for egne midler skal 

opfyldes. UCITS tilsiger, at den juridiske struktur fastsættes af hjemlandet. Ledelse og 

hovedadministration såvel som evt. depositar, som kun i særlige tilfælde og med specifik oplysning 

i lov eller vedtægter kan udelades, skal være beliggende i hjemlandet, og hvervene skal varetages i 

investorernes interesse af personer med ekspertise heri.  

Der foreligger særlige regler omkring placering af aktiver, som kollektive investeringsordninger 

skal overholde for at kunne blive og være godkendte ihht. UCITS. Der eksisterer således regler 

både ifht. hvilke instrumenter, der kan investeres i, hvor stor en andel af formuen der kan placeres i 

hver enkelt instrument eller udsteder, samt hvor stor en andel af en udsteders samlede udstedelse 

der må besiddes. Samtidig er det ikke tilladt UCITS godkendte kollektive investeringsordninger at  

optage lån og hermed foretage gearede investeringer.  

UCITS tilsiger omkring godkendelse, rapportering og markedsføring, at såfremt den kollektive 

investeringsordning har opnået godkendelse i ét EU-medlemsland, så kan den, ved at give det 

lokale tilsyn i andre EU-medlemslande en specifik række oplysninger i godkendt sprog, 

umiddelbart påbegynde markedsføring to måneder herefter. UCITS godkendte kollektive 

investeringsordninger skal foretage rapportering omkring udgifter og omkostninger, aflægge 

perioderapportering og løbende opgøre og rapportere priser. Disse oplysninger skal tillige med 

prospekt være offentligt tilgængelige.  

Vi har således gennem Kapitel 3 skabt en grundlæggende forståelse af EU og de overordnede 

rammmer og regler, der gennem UCITS og reglerne omkring den fri bevægelighed opstilles for de 

enkelte medlemslande, herunder Danmark, samt deres baggrund og formål om at sikre et frit indre 

marked med fri konkurrence mellem medlemslandene; og ikke mindst har vi foretaget en 

konkretisering af disse. Hermed fik vi fastlagt fundatmentet til at behandle, vurdere og diskutere, 

hvorvidt den danske lovgivning og behandling, såvel på selskabs- som på skatteområdet, opfylder 

de formål og rammer, der er fastsat gennem EU, eller om den er i strid hermed og udgør 

restriktioner på udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked, og om 



”En analyse af udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked”, 
af Chris Bidstrup & Laust Weise Sørensen  

120

 
hvorvidt den danske implementering giver danske kollektive investeringsordninger komparative 

fordele ifht. de generelle regler i EU. Dette gav således baggrunden for en vurdering af, om den 

danske behandling og implementering gennem skatte- og selskabsretslige love er i 

overensstemmelse med ambitionerne og reglerne omkring den fri konkurrence, den fri 

bevægelighed af tjenesteydelser, kapital og betalinger, og de konkrete rammer,   

Vi indledte således i Kapitel 4 med at behandle de danske selskabsretslige regler og deres 

overensstemmelse med de generelle ambitioner og konkretiseringen heraf bestemt gennem reglerne 

i UCITS. I vores identifikation af det relevante regelgrundlag fandt vi, at kollektive 

investeringsordninger i Danmark selskabsretsligt er reguleret gennem LIS, der således også 

fastsætter den danske implementering af UCITS.  

Ifht.  organisering og formål fandt vi, at LIS som tilsagt i UCITS definerer den juridiske form, og 

således opdeler de kollektive investeringsordninger i investerings-, special- og hedgeforeninger, 

andre kollektive investeringsordninger og udenlandske investeringsordninger. I overensstemmelse 

med UCITS tilsiger LIS, at der skal modtages midler fra en videre kreds, midlerne skal investeres 

med henblik på risikospredning, og deltagernes andel skal på forlangende indløses af midler fra 

investeringsordningen, således at de grundliggende forudsætninger for en kollektiv 

investeringsordning er opfyldt. Endvidere er der for foreningerne krav om, at der organiseres i 

foreningsform, og såfremt andre kollektive investeringsordninger naturligt falder ind herunder, kan 

det kræves, at de også omfattes heraf. Overordnet er det i overensstemmelse med UCITS et krav, at 

investeringsordningen besidder tilstrækkelige midler til at foretage sin virksomhed, hvor der i 

Danmark er fastsat specifikke minimumsbeløb til opfyldelse af dette.  

Danske kollektive investeringsordninger skal have hovedadministration og hjemsted i Danmark. I 

overensstemmelse med LIS er ledelsen, der for investeringsordningerne generelt skal være 

opbygget som i aktieselskaber, påkrævet at skulle være kompetent, have et nøje fastlagt regelsæt for 

såvel egne rammer og investeringsordningens rammer generelt, ligesom ledelsen skal varetage 

investorernes interesse; i tilfælde af, at der anvendes administrationsselskab, skal dette godkendes 

af finanstilsynet. Det er påkrævet foreninger at anvende godkendt depotselskab, der skal være 

beliggende i hjemlandet, altså Danmark, hvilket ganske vist er i overensstemmelse med UCITS; 

men det kan  diskuteres, om det er i overensstemmelse med den fri bevægelighed af kapital, 
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betalinger og tjenesteydelser. Endeligt, såfremt der er tale om foreninger, skal typen af forening 

fremgå af navnet.  

I forhold til placeringsreglerne inkluderer LIS tilladelse til investering i instrumenttyper såsom 

pengemarkedssinstrumenter og afledte finansielle instrumenter, der således som det tillades ihht. 

UCITS er en dansk fortolkning af værdipapirer. Der gives således for indeksreplikerende 

investeringsforeninger tilladelse til videre formueandelsbegrænsninger end UCITS tilsiger, hvilket 

medfører, at disse ikke ville kunne opnå UCITS godkendelse.  

Generelt er der for investeringsforeninger uoverensstemmelser ifht. UCITS for såvel instrument- og 

udstedelsesandelsbegrænsningerne. Investeringsforeninger tillades på tværs af flere instrumenttyper 

at placere mere end 10% i værdipapirer fra samme emmitent, hvilket ligeledes er en udvidelse ifht. 

reglerne i UCITS. Endvidere må visse investeringsforeninger investere i valutaspotforretninger, 

hvilket, såfremt dette ikke blot anvendes til afdækning af valutaeksponering fra andre instrumenter, 

ikke er i overensstemmelse med UCITS. I forhold til investeringer i andre kollektive 

investeringsordninger godkendt af Finanstilsynet eller UCITS, eller lignende investeringsordninger, 

tilsiger LIS, at der kan placeres 20% af formuen heri, hvilket er en udvidelse i forhold til de 10%, 

som UCITS tilsiger. Ligeledes må der ihht. LIS besiddes op til 25% af en kollektiv 

investeringsordnings samlede emmision, hvilket også er en udvidelse ifht. UCITS. 

Placeringsreglerne ihht. LIS giver således umiddelbart danske kollektive investeringsordninger 

videre rammer end UCITS, hvilket betyder, at kollektive investeringsordninger, der er godkendt 

ihht. LIS, ikke nødvendigvis opfylder kravene i UCITS og kan godkendes herudfra, og samtidig, 

såfremt mulighederne udnyttes fuldt ud, kan give sig udslag i komparative fordele med mulige 

konkurrencefordele til følge.  

For specialforeningerne, som er opdelt på placerings-, pengemarkeds-, investeringsinstitut-, og 

erhvervsudviklingsforeninger, gælder også generelt videre placeringsregler, end der hjemles for i 

UCITS, og de kan således groft sagt placere deres midler i alle typer af investeringsinstrumenter, 

bedst illustreret med placeringsforeningerne; dog gælder individuelle instrumentbegrænsninger, 

som  foreningens betegnelse illustrerer. Generelt gælder også videre rammer for, hvor meget af 

formuen der må placeres i hver emmitent, ligesom der generelt er få begrænsninger på, hvor meget 

af emmisionen der må besiddes. Således er opfyldelse af LIS for specialforeningerne ikke 

ensbetydende med, at de kan godkendes ihht. UCITS. 
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Hedgeforeningen placerer sine midler i valutaspotforretninger og derivater,og fastsætter selv i 

vedtægter og prospekt rammerne for investeringern. Omend den overholder reglerne i LIS, 

overholder den ikke begrænsningerne i UCITS, og således kan den ikke godkendes herudfra.  

Vedrørende godkendelse, markedsføring og rapportering gælder for danske hjemmehørende 

kollektive investeringsordninger, at såfremt LIS overholdes, og de kollektive investeringsordninger 

anvender vedtægter/udførligt regelsæt som styrings- og rapporteringsværtøj, og gør denne og anden 

essentiel information, herunder beskatningsinformation, tilgængelig, kan de danske kollektive 

investeringsordninger umiddelbart godkendes. Men med udgangspunkt i placeringsreglene, er en 

godkendelse ihht. LIS ikke ensbetydende med, at der er overensstemmelse med UCITS.  

Ligeledes gælder for udenlandske UCITS godkendte kollektive investeringsordninger, at 

godkendelsen langt hen ad vejen en formsag; dog skal vedtægter/prospekt gøres tilgængelig på 

godkendt sprog sammen med oplysninger om dansk skatteklassificering og -behandling. Såfremt 

dette gøres, kan investeringsordningen påbegynde markedsføring 2 måneder efter denne 

information er stillet til rådighed, med mindre Finanstilsynet finder specifik grund til og indenfor 2 

måneder meddeler, at dette ikke kan tillades. Også ikke-UCITS godkendte udenlandske 

investeringsordninger kan godkendes af Finanstilsynet; det kræver dog specifik vurdering og 

godkendelse, inden disse kan påbegynde markedsføring, og vurderingen sker på baggrund af mange 

af de samme forhold, som også skal gælde for UCITS godkendelse. Såfremt der er tale om 

mulighed for forveksling, kan navnet på den kollektive investeringsordning påkræves at indeholde 

forklaring eller tilføjelse.  

Således kan de generelle selskabsmæssige krav overordnet næppe siges at indeholde nogen direkte 

hindring af udenlandske investeringsordningers mulighed for at entrere det danske marked; og de 

krav, der stilles, må langt hen ad vejen formodes også at skulle være opfyldt, såfremt 

investeringsordningerne skulle operere på et selvregulerende marked. At LIS på visse områder giver 

videre placeringsgrænser for danske kollektive investeringsordninger end UCITS giver mulighed 

for medfører dog, at opfyldelse af LIS ikke nødvendigvis medfører, at investeringsordningerne er i 

overensstemmelse med UCITS. Dette giver umiddelbart danske kollektive invsteringsordninger en 

komparativ fordel, som kan medføre ulige konkurrence, der ikke er i overensstemmelse med EU, 
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dets formål samt de regler, der er fastsat - såfremt lignende udenlandske kollektive 

investeringsordninger ikke godkendes.  

Herefter har vi i Kapitel 5 behandlet de skattemæssige klassifikationer og lovgivning for hermed at 

undersøge, hvorvidt disse er i overensstemmelse med de generelle ambitioner i EU og reglerne heri, 

herunder særligt reglerne omkring den fri bevægelighed, eller om de giver sig udslag i en 

umiddelbar eller reel hindring for udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det 

danske marked.  

Kollektive investeringsordninger kan være opbygget i paraply-strukturer, hvor hver enkelt afdeling 

skattemæssigt klassificeres individuelt som enten investeringsselskab, kontoførende eller 

certifikatudstedende investeringsforening. De certifikatudstedende investeringsforeninger opdeles 

så i akkumulerende eller udloddende, og de udloddende opdeles i aktie-, obligationsbaserede eller 

blandede investeringsforeninger. Afhængig af klassifikationen beskattes investeringsordningerne 

forskelligt, såvel i beskatningen af foreningen som i beskatningen af afkast og ved afhænding heraf. 

Hvilke love, der er relevante, afhænger af, hvordan den kollektive investeringsordning 

skattemæssigt klassificeres.  

Såfremt de er omfattet af skattepligt, skal den kolletive investeringsordning betale en selskabsskat 

på 25% af den skattepligtige indkomst. Investorerne i investeringsordningerne kan beskattes 

3. udfra reglerne om kapitalindkomst til en skattesats på 38,6% til 59,8% afhængig af den 

øvrige indkomst, med mulighed for fradrag af negativ indkomst med 33,5%. 

4. udfra reglerne om aktieindkomst til en skattesats på 28% til 45% afhængig af den øvrige 

aktieindkomst, med mulighed for fradrag efter nærmere regler i samme type aktier.  

Hvilken af de to beskatningstyper der er optimal afhænger af den enkelte investors situation og 

samlede indkomst, men beskatning efter reglerne om aktieindkomst er typisk det optimale for 

investorerne.  

Investeringsselskaber, som i skattemæssig henseende som udgangspunkt inkluderer 

certifikatudstedende akkumulerende investeringsforeninger er selskabsmæssigt skattefri, mens 

løbende værditilvækst beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst hos investorerne, hvilket 

også er tilfældet med gevinst og tab ved frasalg. Lagerprincippet, altså beskatningen af urealiserede 
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gevinster og tab, medfører et løbende kapitaltræk hos investorerne, der stiller krav til likviditeten. 

Dette gør, at investeringsselskaber generelt ikke er skatteoptimal for privatpersoners investeringer 

for frie midler.  

Den kontoførende investeringsforening er selskabsmæssigt skattefri, og gevinster og tab beskattes 

efter et modificeret (ifht. indregning og periodisering) transparensprincip hos den enkelte investor. 

Således beskattes den private investor ceteris paribus med kapitalindkomst eller aktieindkomst af 

såvel løbende gevinster/tab, samt ved udtrædelse af foreningen, på samme måde som hvis 

investeringen var sket direkte i den underliggende investering. Dette gør således, at den 

kontoførende investeringsforening generelt vil kunne anses som skatteoptimal for privatpersoners 

investeringer for frie midler. Kontoførende investeringsforeninger benyttes primært til 

institutionelle investorer, men såfremt der kunne findes administrative systemer til håndtering heraf, 

kunne den udfra et skattemæssigt perspektiv være fornuftig at anvende til privatpersoners 

investeringer for frie midler.  

De certifikatudstedende udloddende foreninger er selskabsmæssigt skattefri. De skal opgøre et 

minimumsudbytte efter reglerne i LL § 16 C. Såfremt udbyttet opgøres efter LL § 16C, stk. 15, altså 

efter den summariske metode, så bliver udbyttet hos private investorer beskattet som 

kapitalindkomst, og tab kan ikke fremføres til modregning i senere års postive kapitalindkomst. 

Opgøres minimumsudlodningen alternativt efter reglerne i LL § 16C, stk. 3-6, hvorefter opdelingen 

sker i skatteklasser, betragtes investeringsforeninger, der vælger beskatning herefter, som 

skattemæssigt transparente. Dette betyder, at private investorer bliver beskattet af gevinster og tab, 

som om investeringerne (opdelt ifht. minimumsudlodningen) var foretaget direkte i det 

underliggende instrument, altså enten som kapital- eller aktieindkomst. Således er klassifikationen 

som certifikatudstedende udloddende investeringsforening skatteoptimal, når 

minimumsudlodningen opdeles efter aktivklasser og når det angår løbende gevinster og tab. Modsat 

gælder det, når den summariske metode anvendes, at løbende udbytter fuldt ud beskattes som 

kapitalindkomst, hvilket generelt ikke er optimalt. Udlodningen skal ikke nødvendigvis udbetales, 

hvilket også tillader udenlandske kollektive investeringsordninger, der ikke udbetaler udbytte, at 

blive klassificeret hersom.  

Herudover skal de certifikatudstedende blandede investeringsforeninger vælge, om de 

skattemæssigt vil betragtes som aktiebaserede, obligationsbaserede eller blandede 
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certifikatudstedende udloddende investeringsforeninger. For blandede og obligationsbaserede 

foreninger gælder, at udlodninger opdeles efter skatteklasse og beskattes herefter, samt at gevinst og 

tab ved salg af beviser vil blive beskattet som kapitalindkomst. For aktiebaserede foreninger, hvori 

op til 25% af investeringerne kan foregå i andre instrumenter end aktier, bliver udlodninger også 

opdelt efter skatteklasser og beskattet herefter; men såfremt foreningen aktivt har valgt det, hvilket 

ses i langt de fleste tilfæde, bliver gevinster og tab ved salg af beviser beskattet som aktieindkomst. 

Ved salg af certifikater er det således kun for den aktiebaserede forening, der aktivt har valgt det, at 

gevinster og tab beskattes som aktieindkomst; og hermed er kun denne klassificering fuldt ud 

skatteoptimal, når det antages, at aktieindkomst er at foretrække.  

Reglerne omkring minimumsudlodningen og ikke mindst administrationen heraf er komplekse at 

anvende ifht. opdeling, og såfremt udbyttebetalingen ikke foregår i praksis; men for at opnå 

skatteoptimering er det nødvendigt. Begge opgørelsesmetoder påkræver herudover, at der foretages 

en særskilt rapportering til de danske myndigheder, og såfremt denne ikke foretages korrekt og 

rettidigt, vil investeringsforeningen skattemæssigt blive omklassificeret til et investeringsselskab, 

hvilket vil gælde for det indeværende år og de følgende 4 år. Til opdeling og rapportering skal i 

praksis anvendes komplicerede systemer, hvilket er ressourcekrævende både i forhold til udvikling 

og vedligeholdelse heraf. For kollektive investeringsordninger baseret i Danmark er sådanne 

systemer alment anvendte; men for udenlandske kollektive investeringsordninger udgør det i 

praksis en hindringer for skattemæssigt at blive optimalt klassificeret.  

I Kapitel 6 har vi behandlet en række udvalgte domme af relevans for de i opgaven fundne 

problemstillingerer afsagt ved EF domstolen, således at disse kan fungere som rettesnor for, 

hvorledes reglerne skal forstås.  

Det er heraf fundet, at det som udgangspunkt ikke er i overensstemmelse med EU traktaten og dens 

principper omkring kapitalens fri bevægelighed, at der diskrimineres og stilles skattemæssige 

hindringer i vejen herfor. Dog kan der findes lempelse herfor, såfremt det kan retfærdiggøres, at 

begrænsingen sker med baggrund i tvingende almene hensyn, f.eks. for at sikre sammenhængen i 

skattesystemet og effektiviteten i skattekontrollen, hvor situationerne samtidig ikke er objektivt 

sammenlignelige og ej heller udgør et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult 

begrænsning af den frie bevægelighed og endelig heller ikke går videre end dét, som er nødvendigt 

til at opfylde det mål, der forfølges. Vi har i den sammenhæng diskuteret, om opdelingen i 
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minimumsudlodningen er i overensstemmelse hermed, da den kunne struktureres mere 

hensigtsmæssigt, når den udloddende forening udelukkende henvender sig til privatpersoner. 

Granulariteten i opdelingen går således videre end dét, som er nødvendigt for at opfylde det mål, 

der forfølges; altså opdeling i kapital-, aktie- og skattefri indkomst.   

Opnåelse af skattemæssig status i ét EU medlemsland er tilstrækkeligt til, at denne status også er 

gældende i et andet EU medlemsland, når skattesubjektet ved at opfylde betingelserne i det ene 

medlemsland også opfylder betingelserne i det andet EU land. Herunder har vi diskuteret, om dette 

påkræver opfyldelse samtlige materielle bestemmelser eller blot opfyldelse af de skatteretslige 

forudsætninger. Vi har i forhold til minimumsudlodningen fundet, at dansk lovgivning er udformet 

således, at opgørelsen heraf er betinget af, at kravene omkring opgørelse af minimumsudlodning i 

LL § 16C opfyldes; men at der stadig kan argumenteres for, at en mindre granuleret opgørelse og 

rapportering opfylder formålet. Da de danske betingelser for status således ikke automatisk er 

opfyldt ved at opfylde betingelserne i hjemlandet, så vil det være op til de danske myndigheder at 

foretage et skøn i overensstemmelse med fællesskabsretten af, om betingelserne er opfyldt; og dette 

vil formodentlig meget sjældent give sig udslag i at den udenlandske skønnes at opfylde 

betingelserne for klassificering som udloddende investeringsforeining.  

Det er generelt ikke er i overensstemmelse med fællesskabsrettens betingelser om fri bevægelighed 

af kapital, betalinger og tjenesteydelser, at der for udenlandske aktører udover rapporteringen, som 

disse foretager i deres hjemland, påkræves særskilt skatterapportering i et andet EU medlemsland. 

Dog, med baggrund i samme faktorer som nævnt ovenfor omkring tvingende almene hensyn og 

ikke objektivt sammenlignelige situationer, hvor der ikker tale om middel til vilkårlig 

forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af den frie bevægelighed, og det blot sikrer 

opfyldelse af formålet, kan det påkræves, at der med klarhed og præcision godtgøres et givent 

forhold. Den granulerede opdeling, som det påkræves i minimumsudlodningen kan herudfra, 

såfremt den kollektive investeringsordning kun ønsker at henvende sig til private investorer, 

argumenteres at være i modstrid med bestemmelserne i EU traktaten, da den går ud over blot at 

opdele i kapital-, aktie og skattefri indkomst, som er formålet hermed ifht. private investorer.  

Det likviditetstræk, som beskatning som kapitalindkomst og den heraf følgende opgørelse efter 

lagerprincippet giver sig udslag i, er ikke i sig selv en hindring for kapitalens fri bevægelighed. 

Såfremt der således skal være tale om en hindring udfra de danske skatteregler, så kan denne EU 
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retligt kunne findes i forskelle i størrelsen i beskatning – forskelle i likviditetstræk kan ikke 

klassificeret som en diskrimination.  

Omend et enkelt forhold i sig selv ikke kan findes at udgøre en begrænsning i den frie 

bevægelighed i henhold til EU retten, så kan summen af en række af disse forhold, som enkeltvis 

ikke er begrænsende, i sammenslutning udgøre en begrænsning. Således kan der argumenteres for, 

at summen af de begrænsninger, som den danske lovgivning stiller ifht. eksempelvis særskilt 

rapportering, aktivt tilvalg af status, placeringsgrænser, osv., tilsammen udgør en hindring af 

kapitalens, betalingers og tjenesteydelsers fri bevægelighed.  

En investor og et selskab er to selvstændige skattesubjekter, og det er ikke i overensstemmelse med 

EU retten at foranstalte hindringer i den fri bevægelighed i form af højere beskatning på 

skattesubjektniveau, altså investor eller selskab, med henvisning til forskelle i den samlede 

beskatning af disse. Dette gælder selvom dette alternativt giver incitament til at investere ét sted 

frem for et andet og hermed konkurrencefordele med potentiel reduktion i skatterevenue til følge. 

Potentiel reduktion i skatteprovenue kan ikke ses ikke som tvingende nødvendigt hensyn, der kan 

retfærdiggøre en skattemæssig forskelsbehandling. Nationalt er der intet til hinder for, at 

beskatningen tilrettelægges med baggrund i, at den samlede beskatning, altså summen af skatten 

hos selskaberne og investorerne heri, er overordnet ens, uanset om der sker beskatning af selskabet 

eller ej; men hindringer for den fri bevægelighed i form af forskellig beskatning af det enkelte 

skattesubjekt, investor eller selskab, med baggrund i forskelle i den samlede beskatning er ikke i 

overensstemmelse med EU retten.  

Slutteligt foretog vi i Kapitel 7 en overordnet diskussion, hvori vi fandt, at omend LIS på enkelte 

områder giver videre rammer end UCITS i forhold til de kollektive investeringsordnings 

placeringsregler, og dette kunne tænkes at give sig udslag i konkurrencefordele, så betvivler vi, at 

der i realiteten er tale om en sådan. Ifht. skattereglerne finder vi, at omend reglerne og behandlingen 

omkring opgørelse og rapportering af minimumsudlodning udgør en udfordring for udenlandske 

kollektive investeringsordninger, så er det nærmere at betragte som en ”hjemmebanefordel” en 

egentlig hindring af den fri konkurrence.  

Vi finder ikke at der gennem den danske regulering er tale om diskrimination mellem danske og 

udenlandske kollektive investeringsordninger, da der gælder ens regler for parterne. I LIS finder vi 
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ikke, at der er tale om nogen restriktion, kravene heri er en naturlig del af investorbeskyttelsen. 

Modsat finder vi, at der i reglerne omkring opgørelse og rapportering af minimumsudlodning 

foreligger en reel indirekte praktisk hindring i den fri bevægelighed, da størrelsen af det danske 

marked afholder rationelle udbydere fra at foretage de investeringer, det kræver for at få systemerne 

til administration heraf og hermed at komme ind på det danske marked. Samtidig finder vi, at til 

trods for, at reglerne kan påberåbes at være fastsat på baggrund af et tvingende alment hensyn til at 

sikre sammenhængen i det danske skattesystem, så går reglerne videre end dét, der forfølges, da 

gevinster ihht. reglerne skal opdeles i 11 aktivklasser, hvor det kun er nødvendigt med 3, ligesom 

beskatning som aktiebaseret forening skal vælges aktivt.  

Vi gennemgik en række løsningsforslag såsom indførelsen af en flad skattestruktur, hvilket vi dog 

måtte forkaste som utopisk givet skattelovens udformning i dag, opdeling af minimumsudlodningen 

i færre aktivklasser, hvilket ikke må formodes at have den store effekt i praksis. Vi diskuterede også 

muligheden af, at der bliver foretaget en koordinering og udveksling af rapporteringsoplysninger 

mellem medlemslandene i EU, således at opgørelsen kan basere sig på den kollektive 

investeringsordnings rapportering i hjemlandet; grundet manglende koordinering af skatteregler er 

der dog udfordringer hermed. Ifht. aktiv tilvalg til status til aktiebaseret fandt vi, at der også er 

problemstillinger ved automatisk kategorisering. Endelig diskuterede vi muligheden for at 

udenlandske kollektive investeringsordninger anvender dansk depositar, der har systemer til 

opgørelse af minimumsudlodning; men fandt også her udfordringer, da dette formentlig ikke vil 

ændre markant på prisen på at foretage minimumsudlodning, ligesom der kan være regulatoriske 

hermed og det ikke er en holdbar løsning, at der skal anvendes depositar i hvert af de lande, hvori 

der ønskes at foretages aktiv markedsføring.  

Endelig identificerede vi en række andre faktorer, der udover den danske regulering kan være 

medvirkende til den relativt lille andel som udenlandske kollektive investeringsordninger har af det 

danske marked. Vi fandt at markedsstrukturen i Danmark, hvor banker typisk har stiftet egne 

investeringsforeninger og hvor markedet er præget af danske banker, der har incitament til at sælge 

beviser i egne investeringsforeninger, gør det svært for udenlandske kollektive 

investeringsordninger at komme ind på markedet. Vi fandt dog, at finanskrisen måske kan være 

med til at ændre på dette gennem højere opmærksomhed hos investorerne på de incitamenter, der 

findes hos bankerne til at sælge egne produkter, samt ændringer i muligheden for at anvende disse 

incitamenter hos bankerne.  
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Slutteligt fandt vi indikationer af, at de danske kollektive investeringsordninger ikke har grund til at 

frygte den øgede konkurrence, som et højere udbud af udenlandske kollektive investeringsordninger 

vil medføre, da de danske kollektive investeringsordninger er konkurrencedygtige hvad angår 

omkostninger og risikojusteret afkast; og dette kan således også være en medvirkende faktor til den 

skæve fordeling mellem udenlandske og danske kollektive investeringsordninger på det danske 

marked.  

Det er således ikke alene den danske regulering, som er årsag til, at udenlandske kollektive 

investeringsordningers andel af det danske marked er relativ lille, når vi sammenligner med andre 

EU medlemslande; men den er medvirkende hertil.  



”En analyse af udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked”, 
af Chris Bidstrup & Laust Weise Sørensen  

130

  
Litteraturliste: 

Bøger 

 

Erik Banner-Voigt, mfl., Aktieavancebeskatning, 2. Udgave, 1.oplag, Forlaget Thomson. 

 

Jeppe R. Stokholm, EU skatteret, 1. udgave, 1. oplag Forlaget Thomson. 

Publikationer 

 

EU-retligeforhold, 

http://www.skm.dk/publikationer/udgivelser/rapportfrasambeskatningsudvalget/7.eu-

retligeforhold/

  

EU’s traktater, marts 2007 1. oplag, Folketingets EU-Oplysning, http://www.eu-

oplysningen.dk/upload/application/pdf/23cf8905/euo_EusTrakatater_final.pdf

   

Konkurrenceredegørelse 2006 - kapitel 3 - Finansielle ydelser og investeringsforeninger, 

http://www.ks.dk/index.php?id=22465   

 

Investeringsforeninger i Danmark, Sonnie Karlsson og Casper Ristorp-Thomsen, 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/58B6417FD1191426C125752100497

D82/$file/kvo4_08_inv-foren-dk.pdf, 11. december 2008 

Artikler 

 

David Bentow, Bombe under danske investeringsforeninger, 

http://www.business.dk/article/20090608/borsnyt/90608105/&template=print, 8. juni 2009.   

 

Karsten Henriksen, Skatteregler kompliceres yderligere,  

http://atp.morningstar.dk/ATP/news/print.asp?articleid=73068&categoryid=382&validfrom=08

-12-2008%2009:15:00

  

Bjarne Sørensen, Skatteregler bremser udenlandske investforeningers indtog på det danske 

marked,  http://www.morningstar.dk/news/skat.asp?ArticleID=18936&validfrom=08/11/2002, 

8. november 2002. 

 

Ricky Steen Rasmussen, dansk lovgivning forvrænger konkurrence, 

http://www.morningstar.dk/news/news.asp?ArticleID=40018&validfrom=2005-06-06, 6. juni 

2005 

http://www.skm.dk/publikationer/udgivelser/rapportfrasambeskatningsudvalget/7.eu-
retligeforhold/
http://www.eu-
oplysningen.dk/upload/application/pdf/23cf8905/euo_EusTrakatater_final.pdf
http://www.ks.dk/index.php?id=22465
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/58B6417FD1191426C125752100497
D82/$file/kvo4_08_inv-foren-dk.pdf
http://www.business.dk/article/20090608/borsnyt/90608105/&template=print
http://atp.morningstar.dk/ATP/news/print.asp?articleid=73068&categoryid=382&validfrom=08
-12-2008%2009:15:00
http://www.morningstar.dk/news/skat.asp?ArticleID=18936&validfrom=08/11/2002
http://www.morningstar.dk/news/news.asp?ArticleID=40018&validfrom=2005-06-06


”En analyse af udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked”, 
af Chris Bidstrup & Laust Weise Sørensen  

131

  
Claus W. Silfverberg, direktør i Dansk Aktionærforening, Private danske investorer kan 

fremover spare milliarder af kroner på den samlede regning for formueforvaltnings-afgifter, 

http://www.shareholders.dk/net_publish/pressRelease_de.asp?ID=104, 10. oktober 2006. 

 
Direkte beskatning: Kommissionen anmoder Danmark om at ændre skatteregler, som 

diskriminerer mod indkomst fra udenlandske investeringsfonde,  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1021&format=HTML&aged=0

&language=DA&guiLanguage=en, den 26. juni 2008 

 

Henlagt Sag 2007/2002 Tilsidesættelse af forpligtigelser i henhold til EF-traktatens Art. 49 og 

56 (investeringsforeninger), http://eu-

oplysningen.dk/dokumenter/efdomstolen/aabn/aabnanl/2007/2/?print=1   

 

Povl Dengsøe, EU har åbnet sag mod danske skatteregler, 

http://www.business.dk/article/20070815/dinepenge/70815058/, 15. august 2007 

 

EU-kommissionen anklager Danmark for diskrimination af udenlandske fonde 

http://www.ifr.dk/composite-1698.htm, 27. juni 2008 

 

Kristian Jensen, Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 7. november 2006, 

http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/samling/20061/almdel/SAU/spm/54/index.htm

  

Peter Wendt, sekretariatschef i Investeringsforeningsrådet, Investeringsbeviser - et 

legoklodssystem, http://www.finansforbundet.dk/default.asp?ArtId=164&mId=208, 1. marts 

2000. 

 

Claus W. Silfverberg, direktør i Dansk Aktionærforening, 

http://www.shareholders.dk/presse/index.asp?ID=104&Side=2, 10. oktober 2006. 

 

Karsten Henriksen chefanalytiker hos Morningstar i Danmark, Udenlandske fonde er stadig 

lukket ude, 

http://www.morningstar.dk/news/commentary.asp?articleid=78079&validfrom=2009-02-23, 23. 

februar 2009 

 

Private equity undtagelsen, Af adv.fm. Andreas Hallas Pedersen og adv.fm. Jacob Høeg 

Madsen, Kromann Reumert, http://www.kromannreumert.com/da-

DK/Publikationer/artikler/Documents/Private%20equity%20undtagelsen.pdf, 11. juni 2007 

Hjemmesider 

 

http://isis.ku.dk/kurser/blob.aspx?feltid=187399

  

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133800

  

www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=142893&vId=202147

  

http://www.shareholders.dk/net_publish/pressRelease_de.asp?ID=104
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1021&format=HTML&aged=0
&language=DA&guiLanguage=en
oplysningen.dk/dokumenter/efdomstolen/aabn/aabnanl/2007/2/?print=1
http://www.business.dk/article/20070815/dinepenge/70815058/
http://www.ifr.dk/composite-1698.htm
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/samling/20061/almdel/SAU/spm/54/index.htm
http://www.finansforbundet.dk/default.asp?ArtId=164&mId=208
http://www.shareholders.dk/presse/index.asp?ID=104&Side=2
http://www.morningstar.dk/news/commentary.asp?articleid=78079&validfrom=2009-02-23
http://www.kromannreumert.com/da-
DK/Publikationer/artikler/Documents/Private%20equity%20undtagelsen.pdf
http://isis.ku.dk/kurser/blob.aspx?feltid=187399
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133800
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=142893&vId=202147


”En analyse af udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked”, 
af Chris Bidstrup & Laust Weise Sørensen  

132

  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1021&format=HTML&aged=0

&language=DA&guiLanguage=en

  
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/19981/spor_sv/S1504.htm

  
http://eu-oplysningen.dk/fakta

  

http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/VUT.aspx

 

Domme 

 

EF domstolens dom, Sag C-250/95 Futura Participations SA og Singer mod Administration des 

contributions 

 

EF domstolens dom, Sag C-118/96 Jessica Safir mod Skattemyndigheten i Dalarnas län 

 

EF domstolens dom, Sag C-386/04 Centro di Musicologia Walter Stauffer mod Finanzamt 

München für Körperschaften 

 

EF domstolens dom, Sag C-315/02, Anneliese Lenz mod Finanzlandesdirektion Tirol. 

Interview 

 

Interview, Karsten Henriksen, chefanalytiker hos Morningstar. 

Love og direktiver 

 

Lov om Investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 

investeringsordninger, Lovbekendtgørelse nr. 1499 af 12/12/2007. 

 

MiFID 

 

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger 

LBK nr. 471 af 23. maj 2006, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17287

   

Forarbejder til LIF af 8. oktober 2003. 

 

http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/samling/20061/lovforsla g/l114/index.htm

   

Ligningsvejledningen 2009-1 

 

Bekendtgørelse 443 af 14. maj 2007 

 

Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative 

bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer 

(investeringsinstitutter), http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=385L0

611&lg=da

   

Ligningsloven 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1021&format=HTML&aged=0
&language=DA&guiLanguage=en
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/19981/spor_sv/S1504.htm
http://eu-oplysningen.dk/fakta
http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/VUT.aspx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17287
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/samling/20061/lovforsla
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=385L0


”En analyse af udenlandske kollektive investeringsordningers adgang til det danske marked”, 
af Chris Bidstrup & Laust Weise Sørensen  

133

  
Selskabsskatteloven 

 
Personskatteloven 

 
Aktieavancebeskatningsloven 

 
Kursgevinstloven 

 

Rådets direktiv 88/361/EØF af 24. juni 1988 om gennemførelse af Traktatens artikel 67, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31988L0361:DA:HTML

   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31988L0361:DA:HTML


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

