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Executive summary 

The thesis focuses on analyzing whether the existing asymmetric taxation of capital gains and 

dividends are rooted in economic conditions or exclusively politically determined. Further, it is 

desired to derive existing law in relation to the Danish corporate tax act section 2 D and conclude 

the legal and economic disadvantages the Danish corporate tax act section 2 D causes. 

In Denmark, the taxation on companies’ capital gains and dividends are not fully 

harmonized. Some capital gains and dividends are therefore taxed asymmetric, which gives some 

companies an incentive to avoid dividends and instead receive other remunerations, which will be 

taxed as capital gains, because capital gains are taxed less heavily than dividends. In order to 

prevent these companies in circumventing the Danish dividend taxation, by making some kind of 

restructuring, the legislature adopted the Danish corporate tax act section 2 D in 2012, which 

became expanded in 2014, since legislature in early summer 2013 discovered that the 2012 version 

was not wide enough to prevent all circumvention options. 

The Danish corporate tax act section 2 D was adopted after SKAT discovered that 

companies could avoid dividend taxation by making a tax-free exchange of shares and a 

qualification switch, and its aim is exactly to prevent companies in circumventing the Danish 

dividend taxation. 

The Danish corporate tax act section 2 D applies in three situations, if the provision’s 

other conditions is met, and if just one of the taxpayer that are included in the below mentioned 

situations are resident in Denmark: 

 

1. Intra-group share sale, 

2. Sales to shell companies, 

3. Taxable merger or demerger. 

 

The legal consequence of being covered by the Danish corporate tax act section 2 D is that the part 

of the remuneration in other than shares is reclassified as dividends and must be taxed as dividends. 

In connection with the Danish corporate tax act section 2 D’s adoption, the provision 

was criticized for being too broadly formulated, leading to foreign investment in Denmark would 

fall, cause an effective taxation of over 100 per cent etc. These criticisms were repeatedly rejected 

by the legislature. 
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1.0 Indledning 

Hvis man ser på udviklingen af dansk skatteret de senere år, er der næppe nogen tvivl om, at 

udviklingen er gået i retningen af en mere detaljeret formulering, hvor navnlig hensynet til at 

imødegå de skattepligtiges omgåelse af skattelovgivningen har været bestemmende herfor. En 

række bestemmelser i skattelovgivningen har således alene til formål at forhindre såkaldt 

skatteudnyttelse, hvorved de skattepligtige søger at opnå skattefordele, der ikke har været tilsigtet 

eller forudset ved udformningen af skattelovgivningen, idet dette er et problem, da beskatningens 

tvingende karakter hermed sættes ud af kraft. Disse bestemmelser benævnes sædvanligvis som 

værnsregler, hvorved tilkendegives, at bestemmelserne har til formål at værne om skatteprovonuet, 

idet lovgiver ikke ønsker, at en skatteudnyttelse skal føre til ingen beskatning af en skattepligtig 

indkomst.1 

Værnsregler ses ofte for at være yderst kompliceret udformet og nogle gange ramme 

bredere end nødvendigt for at forhindre omgåelse, hvilket også SEL § 2 D, som denne 

kandidathandling omhandler, i forbindelse med dens vedtagelse og efterfølgende er blevet kritiseret 

for.2 

Som det fremgår af forarbejderne til SEL § 2 D, har denne bestemmelse til formål at 

sikre, at juridiske personer ikke omgår dansk udbyttebeskatning gennem omstruktureringer. Dette 

hindres ved at omkvalificere vederlag i andet end aktier til udbytte, når forskellige betingelser er 

opfyldt. SEL 2 D skal altså hindre udnyttelse af det bagvedliggende problem, som er en 

asymmetrisk beskatning af aktieavancer og udbytter. Denne asymmetriske beskatning vil også blive 

behandlet i denne kandidatafhandling, idet det er interessant at analysere, om der økonomisk kan 

argumenteres for en asymmetrisk beskatning af selskabers anlægsaktier, eller om denne asymmetri 

udelukkende er politisk bestemt uden baggrund i økonomiske forhold, så behovet for værnsregler i 

princippet er selvskabt. 

Selvom SEL § 2 D blev vedtaget tilbage i december 2012 og udvidet i marts 2014, 

findes der kun én administrativ afgørelse vedrørende bestemmelsen og ingen domspraksis. 

Gældende ret på området er derfor stadig uklart, og således særdeles relevant at analysere, idet SEL 

§ 2 D er en indgribende bestemmelse, som udvider det danske udbyttebegreb. Desuden er det også 

interessant at analysere, om kritikken vedrørende SEL § 2 D’s anvendelsesområde er berettiget. 

Mange erhvervsorganisationer mener, at SEL § 2 D’s medfører, at helt almindelige aktieavancer 

																																																								
1 Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 107 og 134, 2009. 
2 Se bilag 2, L 81. 
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omkvalificeres til udbytter, hvorefter de kildebeskattes af bruttobeløbet, så den effektive beskatning 

af aktieavancer kommer over 100 pct. Hvis dette er rigtigt, kan SEL § 2 D føre til urimelige 

beskatningsresultater, som lovgiver ikke kan have til hensigt, og det er derfor også interessant at 

kigge på SEL § 2 D’s økonomiske konsekvenser. 

 

1.1 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående indledning har denne kandidatafhandling til formål at besvare følgende 

problemformulering: 

 

Hvorfor er beskatningen af selskabers aktieavancer og udbytter i Danmark ikke 

fuldstændig harmoniseret, når en asymmetrisk beskatning fører til vedtagelsen af 

værnsregler som SEL § 2 D, som gør beskatningssystemet mere kompliceret, og hvad 

er retsvirkningen af SEL § 2 D? 

 

For at kunne besvare ovenstående hovedspørgsmål, vil følgende delspørgsmål være relevante at 

afklare: 

  

- Hvilke økonomiske argumentationer, hvis nogen, er der for at beskatte aktieavancer og 

udbytter og aktietyper imellem asymmetrisk? 

- Hvad er gældende ret i relation til SEL § 2 D og hvilke problemer/kritik giver SEL § 2 D 

anledning til? 

- Hvordan kan SEL § 2 D ændres, så bestemmelsens formål bedre opnås? 

 

1.2 Afgrænsning 

Af pladsmæssige og tidsmæssige årsager kan denne kandidatafhandling ikke behandle alle 

problemstillinger, som er økonomisk og juridisk relevant i relation til SEL § 2 D. Der afgrænses 

derfor fra at behandle sammenspillet mellem SEL § 2 D og andre regler, hvor der kan være 

regelkollision, som kan have betydning for SEL § 2 D’s anvendelse. Desuden analyseres SEL § 2 

D’s overholdelse af EU-retten ikke, selvom der kan være situationer omfattet af SEL § 2 D, som 

strider mod EU-retten. Ligeledes laves der ikke en juridisk analyse af art. 63 TEU i kapitel 2, idet 

dette kapitel analyserer og vurderer den eksisterende asymmetriske beskatning af selskabers 
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anlægsaktiver fra en økonomisk vinkel. En nærmere analyse af begrebet ”retmæssig ejer” vil heller 

ikke blive foretaget, selvom begrebet nævnes som en betingelse under afsnit 3.3.1.1.6 for at kunne 

modtage udbytter skattefrit. En analyse af begrebet ”retmæssig ejer” kan være et helt 

kandidatafhandlingsemne i sig selv. Desuden afgrænses der fra at analysere, hvordan fysiske 

personer, der deltager i et transparent selskab, skal beskattes efter SEL § 2 D, selvom det må 

antages, at både danske og udenlandske fysiske personer kan være omfattet af SEL § 2 D, idet disse 

kan være deltagere i transparente selskaber.3 

Afslutningsvis afgrænses der fra at lave en analyse af, om SEL § 2 D’s definition af 

udbytter er hjemlet i de DBO’er, Danmark har indgået med andre lande. Det synes dog højst 

tvivlsomt, om Danmark kan påberåbe sig en beskatningsret til udbytter, når udbytter ikke stammer 

fra midler i det udstedende selskab, idet en så bred udbyttedefinition ikke synes at harmonere med 

DBO’ernes udbyttebegreb.4  

Den ovenstående afgrænsning er styret af at afgrænse sig fra at behandle problemer, 

som ligger i umiddelbar forlængelse af vurderingen af SEL § 2 D’s anvendelsesområde. 

 

1.3 Metode 

 

1.3.1 Økonomisk metode 

Til at analysere asymmetrien i beskatningen af aktieavancer og udbytter og aktietyper imellem 

(datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier, skattefrie og skattepligtige porteføljeaktier), vil der i 

denne kandidatafhandling gøres brug af både international og national skatteteori, der bygger på 

mikroøkonomisk teori, og skattepolitik. Fagdisciplinen skattepolitik har til opgave at beskrive 

skattelovgivningens struktur, virkninger, formål og begrundelse. Skattepolitik er derfor et område, 

der sædvanligvis systematiseres som en del af den økonomiske videnskab. Desuden forudsætter 

forståelse af skatteretten, herunder SEL § 2 D, et indblik i skattepolitik, idet gældende skatteret er et 

produkt af skattepolitikken. Skattepolitik er en normativ disciplin, idet den søger at beskrive 

skatterettens underliggende hensyn og formål m.v.5 

	

																																																								
3 SEL § 2 D mv. – begrænset skattepligt af udbytter, Jens Wittendorff, s. 3, TfS 2014, 283. 
4 L 81 – Bruttobeskatning af aktiesalg, Erik Banner-Voigt, s. 6, SR.2014.0080. 
5 Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 37, 2009. 
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1.3.2 Juridisk metode 

Formålet med den juridiske analyse og konklusion er at fastlægge gældende ret, som defineret af 

Alf Ross, i relation til SEL § 2 D, samt at kunne vurdere hvilke problemer/kritik SEL § 2 D giver 

anledning til, så SEL § 2 D’s retsvirkning kan fastslås. For at komme frem til gældende ret i relation 

til SEL § 2 D, vil der i kapitel 3 blive foretaget en retsdogmatisk analyse, hvor alle relevante 

retskilder vil blive beskrevet, analyseret og fortolket. Ved at foretage en retsdogmatisk analyse 

sikres det, at der opnås samme resultat, som domstolene vil nå frem til, hvis de fik forelagt samme 

problemstilling.6 

Når man foretager en retsdogmatisk analyse, anbefales det, at analysen af ens 

retskilder gennemføres i en bestemt rækkefølge (regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets 

natur), selvom der ikke gælder en rangorden mellem retskilderne.7 Dette er også gjort i denne 

kandidatafhandling, dog er retssædvaner og forholdets natur ikke som sådan en del af den 

skatteretlige retskildelære. 

Analysen af SEL § 2 D vil som udgangspunkt bygge på en ordlydsfortolkning af SEL 

§ 2 D, hvor SEL § 2 D’s enkelte ord/begreber analyseres. Idet SEL § 2 D’s forarbejder i stor 

udstrækning inddrages i den retsdogmatiske analyse, vil denne kandidatafhandling også gøre brug 

af subjektiv fortolkning, som betyder, at man inddrager lovgivers vilje.8 Dette er i god 

overensstemmelse med, hvad de danske domstole vil gøre. Især de almindelige bemærkninger og 

bemærkningerne til L 10 og L 81’s enkelte bestemmelser vil blive inddraget og analyseret. Der 

gøres dog også meget brug af betænkninger, hørringssvar, bilag og svar på spørgsmål. Idet der på 

nuværende tidspunkt kun foreligger én administrativ afgørelse fra Skatterådet og ingen domspraksis 

i relation til SEL § 2 D, er det begrænset, hvor meget praksis der bruges til at udlede gældende ret. 

Der hvor der er relevant praksis at anvende, bliver dette naturligvis anvendt. Hvor der hverken kan 

findes fortolkningsbidrag i SEL eller andre love, forarbejderne eller praksis, hentes der 

fortolkningsbidrag fra administrative forskrifter, nærmere bestemt Den juridiske vejledning, 2016-

1, som er et udtryk for SKATs opfattelse af gældende ret, samt cirkulære nr. 135 af 11. april 1988 

og cirkulære nr. 233 af 19. december 1996. Selvom skatteretlige artikler ikke har nogen 

retskildeværdi, bruges disse til inspiration hele afhandlingen igennem. 

 

																																																								
6 Retskilder og retsteorier, Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø, s. 31, 2011. 
7 Retskilder og retsteorier, Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø, s. 32, 2011. 
8 Retskilder og retsteorier, Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø, s. 85, 2011. 
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1.4 Kildekritik 

Når høringsskemaer og bilag m.v. anvendes i den retsdogmatiske analyse, er det vigtigt at have for 

øje, at disse kan have karakter af partsindlæg, og derfor ikke nødvendigvis er objektive udtalelser. 

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvem afsender er, og om afsender har en bestemt 

agenda, der kan trække i den ene eller anden retning, når disse bruges til at udlede gældende ret. 

 

1.5 Struktur 

Som det fremgår af indholdsfortegnelsen, består denne kandidatafhandling, foruden dette kapitel, af 

4 kapitler, hvor læseren i kapitel 2 først introduceres for beskatning generelt, som er brugbar for 

forståelsen af de efterfølgende afsnit og kapitler, idet introduktionen giver læseren en 

grundlæggende viden om og forståelse af beskatning og dens mekanismer. Herefter begynder selve 

analysen af det økonomiske problem. 

Kapitel 3 indeholder den juridiske analyse af SEL § 2 D, som starter med at beskrive 

de sager, som førte til, at SEL § 2 blev vedtaget og formålet med bestemmelsen. Herefter analyseres 

SEL § 2 D’s enkelte stykker for at udlede gældende ret. 

I kapitel 4 sker der en integration af analyserne og konklusionerne i kapitel 2 og 3, 

hvor det først konkluderes, om kritikken vedrørende SEL § 2 D’s brede anvendelsesområde er 

berettiget, og i givet fald, om den effektive beskatning af aktieavancer derfor i nogle tilfælde 

kommer over 100 pct. Ydereligere konkluderes der på, hvordan beskatningen efter SEL § 2 D 

hænger sammen med SEL § 2 D’s formål og beskatningens almindelige principper for beskatning 

af aktieavancer og udbytter. Herefter redegøres der for, hvordan SEL § 2 D kan ændres, så negative 

konsekvenser kan undgås. 

Afslutningsvis indeholder kapitel 5 en samlet konklusion på problemformuleringen i 

afsnit 1.1. 

Ovenstående struktur er valgt på baggrund af, at det giver mest mening først at 

analysere den omtalte asymmetriske beskatning, som vedtagelsen af SEL § 2 D har baggrund i, før 

en egentlig juridisk analyse af SEL § 2 D finder sted. Når SEL § 2 D juridisk er analyseret, og man 

har udledt gældende ret, kan man herefter kigge på kritikken af SEL § 2 D og bestemmelsens 

økonomiske konsekvenser, for til sidst at slutte af med forslag til, hvordan SEL § D kan forbedres. 
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2.0 Beskatningens formål 

Dansk ret indeholder ikke nogen egentlig definition af et dansk skattebegreb. Dog er der i 

almindelighed enighed om, at skatter betegner pligtmæssige betalinger til det offentlige, der ikke 

kan anses for vederlag for nogen tilsvarende eller speciel modydelse.9 

Skatter er en fundamental ingrediens for et velfungerende samfund, og langt 

størstedelen af de skatter, det offentlige indkræver, har til formål at finansiere den offentlige sektors 

udgifter ved produktion af offentlige goder og indkomstoverførelser fra det offentlige til det private. 

Dette formål kaldes sædvanligvis for beskatningens fiskale formål. I et moderne samfund må 

beskatningen imidlertid også opfylde en række ikke-fiskale formål, som almindeligvis 

sammenfatter en række politiske og økonomiske formål af samfundsmæssig og/eller privat karakter. 

Blandt de ikke-fiskale formål er beskatningens fordelingspolitiske formål, hvorved den mest mulige 

retfærdige fordeling af indkomster, formue og velfærd i øvrigt søges opnået til sikring af et 

homogent og funktionsdygtigt samfund. Endvidere har beskatningen også konjunkturpolitiske 

formål, hvormed skattelovgivningen anvendes til at styre samfunds- og privatøkonomien således, at 

virkningen af uønskede svingninger eller ønskede svingninger af udenlandsk eller indenlandsk 

karakter søges formindsket henholdsvis forstærket. I de senere år har beskatningen også søgt at 

opfylde såkaldte allokeringspolitiske formål. Herved forstås, at skattelovgivningen søger at fordele 

knappe ressourcer af materiel og immateriel karakter mellem forskellige områder i landet, blandt 

forskellige erhvervsgrupper, indkomstmodtagere m.v. på den mest hensigtsmæssige måde. Desuden 

søger beskatningen også at opfylde nogle mere konkrete formål for skatteyderne via særlige fradrag 

og øvrige gunstige regler, som påvirker skatteydernes adfærd til gavn for dem selv.10 Det modsatte 

gør sig dog også gældende, når skatter pålægges borgere og erhvervsdrivende, så deres adfærd 

påvirkes til gavn for deres medborgere, f.eks. via giftskatter, forureningsafgifter m.v. 

I praksis vil de ovennævnte formål i et vist omfang være modstridende, og et lands 

skattesystem må derfor typisk blive et kompromis mellem forskellige hensyn, der må afvejes 

overfor hinanden.11 

 

																																																								
9 Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 30, 2009. 
10 Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 41-43, 2009. 
11 Konjunkturvurdering – principper i skattepolitikken, De Økonomiske Råd, kap. II, s. 183, 2008. 
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2.1 Beskatningens forskellige principper 

Et hvert lands skattesystem bygger på en række forskellige beskatningsprincipper. Nogle landes 

skattesystem bygger på globalindkomstprincippet, mens andre landes skattesystem bygger på 

territorialprincippet. Hvis et lands skattesystem bygger på globalindkomstprincippet, beskattes 

skatteyderne af al deres indkomst i deres hjemland, uanset hvorfra i verden denne indkomst 

kommer fra. I Danmark er udgangspunktet, at fuldt skattepligtige til Danmark beskattes efter 

globalindkomstprincippet, som må betegnes som en af grundpillerne i det danske skattesystem. For 

selskaber og juridiske personer m.v., omfattet af SEL, er globalindkomstprincippet dog fraveget i 

væsentlig grad, idet indkomst fra fast driftssted i udlandet ikke medregnes i den skattepligtige 

indkomst, medmindre der foreligger international sambeskatning. Modsat globalindkomstprincippet 

betyder territorialprincippet, at det pågældende land alene beskatter indkomst fra kilder/aktiviteter i 

selve landet. Begrænset skattepligtige til Danmark beskattes efter territorialprincippet.12 

Når et land så skal beslutte, hvordan dets skatteyderes beregningsgrundlag skal 

opgøres, vælger det mellem nettoindkomstprincippet eller kildeindkomstprincippet. Efter 

nettoindkomstprincippet opgøres der, for hver skattepligtig, ét samlet beregningsgrundlag, hvor 

indkomster fra forskellige indkomstkilder sammenlægges og eventuelt underskud og tab fra én 

indkomstkilde fradrages i overskuddet fra øvrige indkomstkilder. Efter kildeindkomstprincippet 

opgøres indkomsten fra de enkelte indkomstkilder hos skatteyderen særskilt, uden at der i 

princippet er adgang til at overføre underskud mellem de forskellige indkomstkilder.13 Det danske 

skattesystem bygger som teoretisk hovedregel på nettoindkomstprincippet. Dog er det generelle 

nettoindkomstprincip indskrænket gennem tiden. Dette skyldes ikke mindst et politisk behov for en 

mere differentieret beskatning af forskellige indkomstformer og behovet for en tilsvarende 

differentiering af forskellige udgiftstyper. Visse indkomster indgår derfor slet ikke i fysiske 

personers skattepligtige indkomst, men opgøres særskilt efter kildeindkomstprincippet. Dette 

gælder f.eks. aktieindkomst omfattet af PSL § 4 a.14 Fravigelsen af nettoindkomstprincippet er også 

sket i forhold til personlig indkomst og personlig kapitalindkomst, hvor aktieindkomst omfattet af 

PSL § 4 a ikke indgår, idet disse to indkomstformer siden 1987 har skullet opgøres forskelligt og 

beskattes hver for sig.15 Når den skattepligtige indkomst opgøres i to grupper, er der tale om et dual 

indkomstsystem. Derudover er nettoindkomstprincippet de facto fraveget i forhold til selve 

																																																								
12 International skatteret – i et dansk perspektiv, Peter Koerver Schmidt m.fl., kap. 1, s. 20 og kap. 2, s. 38, 2015. 
13 Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 38, 2009. 
14 Se PSL § 4 A, stk. 4. 
15 Se PSL §§ 3 og 4. 
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kapitalgevinstbeskatningen, idet kapitalgevinstbeskatningslovene indeholder særlige regler for 

opgørelsen af den skattepligtige avance og idet der alene er begrænset adgang til fradrag for 

kapitaltab og i så fald alene i kapitalgevinster fra tilsvarende typer af kapitalaktiver, hvilket 

betegnes som kildetabsfradrag.16 

Udover at et land skal beslutte, når det skal designe dets skattesystem, om det vil 

beskatte efter globalindkomstprincippet eller territorialprincippet, og om dets skatteyderes 

beregningsgrundlag skal opgøres efter nettoindkomstprincippet eller kildeindkomstprincippet, skal 

det også beslutte, om beskatningen skal fordeles efter evneprincippet eller nytteprincippet. 

Evneprincippet går ud på, at den nødvendige beskatning fordeles på borgerne i forhold til deres 

økonomiske evne, hvorimod nytteprincippet går ud på, at beskatningen fordeles i forhold til den 

nytte, den skattepligtige har af det offentliges virksomhed. Nytteprincippet har som et generelt 

princip traditionelt haft en begrænset betydning, idet behovet for offentlige ydelser er størst hos de 

lavere indkomstgrupper, hvilket medfører, at dette princip skaber større ulighed, som ofte ikke 

ønskes. I de senere år har nytteprincippet dog fået en politisk aktualitet gennem indførelsen af 

energi- og miljøafgifter på energi, emballage, forurening m.v. Formålet med disse afgifter er ikke 

blot at begrænse miljøforurenende virksomheder, men også at medvirke til, at en større del af 

udgifterne til miljøbekæmpelse pålægges de personer og virksomheder, som er ansvarlige for 

forureningen.17 

Til sidst skal et land afgøre, om dets skatter skal beregnes proportionalt eller 

progressivt. Ved proportionalbeskatning beregnes skatten med én fast procentsats uanset 

indkomstens størrelse. Ved progressionsbeskatning beregnes skatten i princippet med en stigende 

procentsats ved stigende indkomster.18 I Danmark beskattes selskaber, fonde m.v. proportionalt, 

hvorimod fysiske personer beskattes progressivt med forskellige progressionsskemaer alt efter, om 

det er personlig indkomst, personlig kapitalindkomst, aktieindkomst eller ejendomsværdiskat, som 

skal beskattes. 

 

																																																								
16 Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 149-150, 2009. 
17 Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 38-39, 2009. 
18 En progressiv beskatning kan gennemføres enten ved brug af en rateskala eller ved brug af en trinskala. Ved 
beskatning efter en rateskala opdeles skatteskalaen i en række indkomstintervaller, hvor hvert interval starter med en 
given beskatning, som inden for intervallet suppleres med en konstant marginalskat. For intervallerne under et fremstår 
beskatningen som progressiv. Rateskalaen står i modsætning til trinskalaen, der oprindeligt anvendtes i SL af 1903. Ved 
trinskalaen svarer der til hvert trin i indkomstintervallet en fast skatteprocent og over intervallerne en progressivt 
stigende skatteprocent. Trinskalaen har den ulempe, at beskatningen af indkomster, der er placeret ved 
intervalovergangene, sker meget ujævnt. Se Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 39, 2009. 
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2.2 Beskatning af kapitalindkomster 

Kapitalindkomst er indkomst, som hidrører fra kapital, som sædvanligvis dækker over ressourcer, 

en person eller virksomhed har indenfor realkapital (bygninger, maskiner, redskaber m.v.) og/eller 

finansielkapital (aktier, obligationer, banktilgodehavender m.v.). Kapitalindkomst kan optræde i 

mange forskellige former (renteindtægter, aktieudbytte, kapitalgevinster af forskellig slags m.v.) og 

beskattes som regel forskelligt. Desuden beskattes kapitalindkomster også på forskellige niveauer, 

idet en væsentlig del af indtjeningen i første omgang beskattes i virksomheder, i anden omgang evt. 

i pensionskasser, inden indkomsten overføres til beskatning hos private ejere.19 

En af grundene til at beskatte kapitalindkomster er, at skat på kapitalindkomst virker 

omfordelende og indkomstudjævnede. Hvis det f.eks. ikke er muligt at beskatte nedarvede formuer i 

tilstrækkeligt omfang direkte gennem arvebeskatning, kan en kapitalindkomstskat være en indirekte 

metode til at beskatte arv. Dette er ønskværdigt, hvis man gennem beskatningen ønsker at gøre 

fordelingen i samfundet mere ligelig, idet en del af årsagen til den eksisterende ulige fordeling af 

forbrugsmuligheder skyldes nedarvede formuer. En undtagelse fra fordelingshensynet og formålet 

med indkomstudjævning udgøres af rentefradraget (skatten på negativ kapitalindkomst), hvor en 

forøgelse af provenuet fra denne skat, dvs. en sænkning af rentefradraget, praktisk taget vil medføre 

en uændret indkomstfordeling målt på årsindkomster. Desuden kan skat på kapitalindkomster også 

påvirke arten og omfanget af skatteunddragelse, hvilket kan være en anden grund til at beskatte 

kapitalindkomster.20 

I Danmark udgør kapitalindkomstbeskatningen en vigtig del af det danske 

skattesystem, idet der kommer et ganske betydeligt provenu heraf, hvor det meste kommer fra 

beskatningen af selskaber og pensionskasser. Det er dog vigtigt at have for øje, at kapitalindkomst 

også kan være negativ, idet man kan have en negativ formue i form af lån, så ens renteudgifter er 

større end ens renteindtægter. De samlede danske husholdningers personlige kapitalindkomst er 

således negativ og giver dermed et ganske stort negativt provenu til den offentlige sektor 21 

 

																																																								
19 Konjunkturvurdering – principper i skattepolitikken, De Økonomiske Råd, kap. IV, 2008. 
20 Konjunkturvurdering – principper i skattepolitikken, De Økonomiske Råd, kap. IV, 2008. 
21 Konjunkturvurdering – principper i skattepolitikken, De Økonomiske Råd, kap. IV, 2008. 
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2.2.1 Selskabsbeskatning 

Hvorfor beskattes indkomst optjent i selskaber på selskabsniveau i form af selskabsskat, når 

indkomsten også beskattes på personniveau efter fordelingspolitiske bestemte skalaer, hvis det 

alligevel i sidste ende alene er fysiske personer, der kan bære skattebyrden? 

Hvis man skulle følge de overordnede mål og principper ved indkomstbeskatning for 

personer, som siger, at personer skal beskattes af deres faktiske indkomst, som er lig det maksimale 

forbrug en person kan have i en periode, uden at den reale værdi af personens formue reduceres fra 

primo til ultimo, burde indkomsten optjent i selskaber tilskrives hver enkelt ejer af selskaberne i 

takt med, at indkomsten i selskaberne skabes. Dette er der dog væsentlige praktiske problemer med, 

og derfor består personers skattepligtige indkomst fra ejerandele i selskaber ofte alene i udloddede 

udbytter samt eventuelt realiserede avancer. At personers skattepligtige indkomst fra ejerandele i 

selskaber ofte alene består af udloddede udbytter og realiseret avancer, giver ejerne af selskaberne 

et incitament til at undlade at trække indkomster ud af selskabet i form af udbytte m.v. Det kan 

nemlig bedre betale sig for dem at akkumulere indkomsten i selskabet for på den måde at udskyde 

skattebyrden til et senere tidspunkt, så denne bliver mindre byrdefuld. Følgende eksempel kan 

illustrere dette: En person anbringer en formue på 1 mio. kr. i aktier, hvor renten er 10 pct. p.a., 

afkastet beskattes med 50 pct., og afkastet efter skat reinvesteres hvert år i nye aktier. Efter 30 år vil 

formuen være vokset til ca. 4,3 mio. kr. Hvis formuen derimod bliver investeret i et selskab, der for 

midlerne køber aktier og reinvesterer afkastet hvert år uden at betale skat af løbende afkast, men 

først betaler skat, når ejerandelen i selskabet bliver realiseret efter 30 år, vil værdien af formuen 

være vokset til ca. 9,2 mio. kr. efter beskatning hos personen. Denne forskelsbehandling kan søges 

modvirket ved at gøre selskabet til et selvstændigt skattesubjekt, der betaler skat af selskabets 

overskud, hvilket er et af argumenterne for beskatning af selskaber på selskabsniveau.22 

Desuden vil ingen selskabskat og en væsentlig lavere beskatning af aktieindkomst end 

lønindkomst medføre, at beskatningen af lønindkomst vil blive væsentlige større end den effektive 

beskatning af aktieindkomst (inklusiv selskabsskat), hvilket vil give hovedaktionærerne klare 

fordele ved at få udbetalt så meget som muligt at deres samlede indtjening som aktieindkomst. En 

positiv selskabsskat vil i denne situation forhindre, at arbejdsindkomstskattebassen vil blive udhulet 

for meget pga. denne mekanisme.23 

Et andet argument for selskabsskat går på, at også udenlandske ejere skal være med til 

at finansiere de offentlige goder, deres selskaber bruger til at skabe overskud, som i sidste ende 
																																																								
22 International beskatning – en introduktion, Henrik Gam m.fl., kap. 16, s. 213-215, 2007. 
23 Konjunkturvurdering – principper i skattepolitikken, De Økonomiske Råd, kap. IV, 2008. 
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kommer de udenlandske ejere til gode. Hvis ikke overskuddet bliver beskattet i selskabet, betaler de 

udenlandske ejere ikke deres andel af anvendelsen af de offentlige goder. Der er dog ikke nogen 

særlig systematisk sammenhæng mellem selskabsskattebetalingen og selskabernes brug af 

offentlige goder. Et bedre argument for, at også udenlandske ejeres andele i et selskab skal 

beskattes via selskabsskat kan derfor være et ønske om at belaste nationens egne indbyggere 

mindre, hvilket kan opnås, hvis også udlændinge beskattes af andele i selskaber beliggende i 

nationen.24 

Endelig kan man argumentere for selskabsskat, fordi ren profit derved beskattes på 

selskabsniveau. At beskatte ren profit medfører ingen samfundsøkonomiske forvridninger og er 

derfor en god skat. Den rene profit er overskuddet fratrukket aflønningen af de forskellige 

produktionsfaktorer ved bedste alternative anvendelse, og er altså ikke kun overskuddet efter renter, 

men også efter vederlag for ledelse af egen virksomhed og en forrentning af kapitalen efter bedste 

alternativ anvendelse. Beskatningen af den rene profit vil ikke få selskabet til at ændre adfærd, og 

kaldes derfor også for en neutral skat, idet den er uden forvridningsomkostninger. Desuden kan man 

argumentere for, at skat på ren profit er rimelig ud fra et fordelingshensyn, hvis ren profit opstår 

pga. selskabers udnyttelse af begrænsede naturressourcer eller monopol.25 

 

2.2.1.1 Økonomisk dobbeltbeskatning 

De praktiske vanskeligheder ved at tilskrive indkomst optjent i et selskab til hver enkelt ejer af 

selskabet i takt med, at indkomsten skabes, kan, som nævnt ovenfor, begrunde, at man gør selskabet 

til et selvstændigt skattesubjekt og beskatter indkomsten i selskabet via selskabsbeskatning. Disse 

vanskeligheder kan dog ikke begrunde, at man økonomisk dobbeltbeskatter indkomsten, hvilket 

sker, når man beskatter indkomsten fra selskabet på selskabsniveau, inden indkomsten beskattes på 

personniveau ved udbyttebeskatning og/eller avancebeskatning, når indkomsten fra selskabet 

udbetales som udbytte eller realiseres som en avance ved salg af ejerandele.26 

Dobbeltbeskatningsproblemet udgør et klassisk skattepolitisk problem, som involverer 

de skattemæssige rammer, hvorunder udøvelse af erhvervsvirksomhed og formueinvestering kan 

foretages. Den økonomiske dobbeltbeskatning må dog anses for uproblematisk i det omfang, den 

samlede beskatning af aktieindkomst ikke overstiger beskatningen af andre former for indkomst. 

																																																								
24 International beskatning – en introduktion, Henrik Gam m.fl., kap. 16, s. 215, 2007. 
25 International beskatning – en introduktion, Henrik Gam m.fl., kap. 16, s. 215-216, 2007. 
26 International beskatning – en introduktion, Henrik Gam m.fl., kap. 16, s. 215-216, 2007. 
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Hvis dette dog ikke er tilfældet, opstår der et incitament til indkomstmanipulation som følge af 

strukturforskelle i skattelovgivningen. For at fjerne grundlaget for indkomstmanipulation, har det 

fra lovgivers side været tilstræbt at udjævne betydelige strukturforskelle i skattelovgivningen 

gennem neutralitetsprincippet, hvor den differentierede beskatning af ligeartede økonomiske 

aktiviteter søges fjernet. I Danmark beskattes aktieindkomst derfor forskelligt fra andre former for 

indkomst for at opnå, at den økonomiske dobbeltbeskatning ikke resulterer i en strengere samlet 

beskatning af aktieinvesteringer end andre indkomstskabende aktiviteter. På den måde vil det i 

skattemæssig henseende være uden betydning, om en indkomst erhverves som aktieindkomst eller 

som anden indkomst.27 Aktieindkomst beskattes således først på selskabsniveau med en 

proportional skattesats på 22 pct. ved selskabets indkomsterhvervelse28 og herefter på et senere 

tidspunkt på personniveau med 27 pct. for aktieindkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på 

50.600 kr. (2016-niveau)29. Aktieindkomst der overstiger 50.600 kr. (2016-niveau) beskattes med 

42 pct.30 

Beskatningsprocenterne for aktieindkomst er oprindeligt fastsat således, at den 

samlede økonomisk dobbeltbeskatning af mindre aktieindkomster (p.t. under 50.600 kr.) tenderer 

mod beskatningsprocenten for personlig kapitalindkomst, mens den samlede dobbeltbeskatning af 

aktieindkomst, der overstiger det nævnte grundbeløb tenderer mod beskatningsprocenten for 

personlig indkomst (inkl. arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct.). Tankegangen bag har været, at lovgiver 

har tilstræbt, at mindre aktieinvesteringer i skattemæssigt henseende sidestilles med passiv 

investering i obligationer, indskud på bankkonto m.v., mens større aktieinvesteringer sidestilles med 

aktiv investering i selvstændig virksomhed, idet den samlede beskatning af større aktieindkomster 

burde svare til beskatningen af personlig indkomst.31 

I dag er status den, at aktieindkomst, der ikke overstiger grundbeløbet på 50.600 kr. 

(2016-niveau), samlet set beskattes hos selskab og aktionær med 43,06 pct., mens aktieindkomst, 

der overstiger det nævnte grundbeløb, samlet set beskattes hos selskab og aktionær med 54,76 pct., 

se beregning i eksempel 1 nedenfor. Til sammenligning er marginalbeskatningen af personlig 

kapitalindkomst 42 pct. pga. skatteloftet på positiv personlig kapitalindkomst, mens personlig 

indkomst beskattes med 51,95 pct. pga. skatteloftet på personlig indkomst, som inkl. 

																																																								
27 Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 84, 551 og 857, 2009. 
28 Se SEL § 17, stk. 1. 
29 Se PSL § 8 a, stk. 1. 
30 Se PSL § 8 a, stk. 2. 
31 Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 84 og 551-552, 2009. 
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arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct. giver 55,8 pct. (8 pct. + 92 pct. af 51,95 pct.).32 Hvis 

aktieindkomsten udbetales hvert år, ses det af ovenstående, at den samlede beskatning af mindre 

aktieindkomster (43,06 pct.) er lidt højere end beskatningen af positiv personlig kapitalindkomst 

(42 pct.). I forhold til den samlede beskatning af større aktieindkomster (54,76 pct.) er denne dog 

lavere end beskatningen af personlig indkomst inkl. arbejdsmarkedsbidrag (55,8 pct.). På 

nuværende tidspunkt kan det derfor bedre betale sig at få indkomst udbetalt som aktieindkomst i 

stedet for som personlig indkomst. Hvis aktieindkomsten derimod ikke udbetales hvert år, men 

forbliver i selskabet og først beskattes, når den udbetales til aktionæren, vil den effektive skattesats 

blive endnu mindre end 54,76 pct. Alt andet lige kan en hovedaktionær i princippet selv afgøre den 

effektive skattesats ved at vælge, hvornår aktionæren ønsker sin aktieindkomst udbetalt. Dette er 

som nævnt i afsnit 2.2.1 bl.a. en af grundene til, at vi også har selskabsbeskatning. Man kan derfor 

sige, at for hovedaktionærer er problemet med økonomisk dobbeltbeskatning ikke så kritisk igen.	

 

Eksempel 1: Beregning af den økonomiske dobbeltbeskatning af aktieindkomster 

 

A) Beskatning af aktieindkomst, der ikke overstiger 50.600 kr. 

Selskabsindkomst  100 

Selskabsskat: 22 pct. af 100  22 

Til udlodning: 78 

Aktieindkomst: 27 pct. af 78  21,06 

Samlet beskatning   43,06 pct. 

 

B) Beskatning af aktieindkomst, der overstiger 50.600 kr. 

Selskabsindkomst  100 

Selskabsskat: 22 pct. af 100  22 

Til udlodning: 78 

Aktieindkomst: 42 pct. af 78  32,76 

Samlet beskatning   54,76 pct. 

 

																																																								
32 SKAT: Satser, skat.dk. 
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2.3 Beskatning af selskabers aktieindkomst 

Et selskabs skattepligtig indkomst skal opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, for så 

vidt reglerne efter deres indhold er anvendelige på de i SEL omhandlede selskaber og foreninger 

m.v.33 Som udgangspunkt finder hovedreglerne om beskatning af aktieavancer/-tab og udbytte 

derfor anvendelse på selskaber. Udgangspunktet modificeres dog i betydelig grad af en række 

særbestemmelser for beskatningen af selskabers aktieafkast (aktieavance og aktieudbytte). Idet 

selskaber ikke omfattes af PSL, skal der ikke foretages en kvalificering af aktieindkomst. I stedet 

indgår et selskabs aktieindkomst i selskabets skattepligtige indkomst på lige fod med selskabets 

andet indkomst og beskattes, som nævnt i afsnit 2.2.1.1 ovenfor, med en proportional skattesats på 

22 pct. 

 

2.3.1 Beskatning af aktieavancer 
For at et selskab kan blive skattepligtig af modtagende aktieavancer, kræves det, at selskabet er 

fuldt skattepligtigt til Danmark, idet den begrænsede skattepligt efter SEL § 2 ikke omfatter 

aktieavancer og –tab, men overlades til vedkommendes hjemland. 

Fuld skattepligt indebærer ofte, at den pågældende stat beskatter skattesubjektet efter 

globalindkomstprincippet. For at en juridisk person anses som fuld skattepligtig til en stat, kræves 

det typisk, at enheden er registreret i den pågældende stat og/eller har ledelsens sæde der. I 

Danmark er selve registreringen tilstrækkelig til at udløse fuld skattepligt efter interne danske 

regler, og der er derved ikke et krav om, at selskabet også skal have ledelsens sæde i Danmark.34 

Når det skal afgøres, om en given aktieavance skal regnes med i opgørelsen af et 

selskabs skattepligtig indkomst, er det vigtigt at have for øje fra hvilken aktietype aktieavancen 

kommer fra. Aktieavancebeskatningen afhænger nemlig af, om aktieavancen kommer fra afståelse 

af egne aktier35, datterselskabsaktier, koncernselskabsakter, skattefri porteføljeaktier eller 

skattepligtige porteføljeaktier. 

Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og 

skattefrie porteføljeaktier medregnes ikke ved opgørelsen af et selskabs skattepligtig indkomst, jf. 

ABL § 8. Dette er også tilfældet i forhold til egne aktier uanset aktietype, jf. ABL § 10. Et selskab 

kan ofte have interesse i at besidde egne aktier, hvis selskabet i forbindelse med 

																																																								
33 Se SEL § 8. 
34 Se SEL § 1 modsætningsvis. 
35 Egne aktier er aktier, som et selskab selv ejer i sig selv. 
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medarbejderaktieordninger har behov for at have en beholdning af aktier til opfyldelse af denne 

ordning, hvis selskabet ønsker aktionærkredsen indskrænket, hvis selskabet varetager 

kursplejehensyn m.v.36 

Formålet med at fritage aktieavancer af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier 

og for den sag skyld også udbytter, se afsnit 2.3.2 og 2.3.3., fra beskatning, er at sikre mod 

økonomisk dobbeltbeskatning i koncerner og dermed etablere skattemæssig neutralitet, uanset om 

en given virksomhed drives i et eller flere selskaber, så datterselskabets indkomst ikke ved 

udlodning til moderselskabets aktionærer er undergivet en tredobbelt beskatning eller mere.37 

Reglerne har således karakter af at være koncernlempende. Skattefriheden af aktieavancer fra 

afståelse af egne aktier har ligeledes til formål at undgå økonomisk dobbeltbeskatning, hvilket også 

gælder for udbytter af egne aktier.38 Formålet med at fritaget aktieavancer af skattefrie 

porteføljeaktier fra beskatning er nærmere analyseret nedenfor i afsnit 2.4.1.2. 

Er der derimod tale om skattepligtige porteføljeaktier, skal gevinst medregnes i 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 9, stk. 1, og tab kan fradrages efter reglerne i 

ABL § 9, stk. 2-5 og ABL § 5 A. 

 

2.3.1.1 Datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier 

Hvorvidt der er tale om datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier afgøres efter ABL §§ 4 A 

og 4 B. 

Efter ABL § 4 A er der er tale om datterselskabsaktier, når aktiebesiddelsen i et 

datterselskab udgør 10 pct. eller mere af aktiekapitalen.39 Det er endvidere en betingelse, at 

datterselskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h og 3 a-5 b (fuld skattepligtige 

selskaber), eller at beskatningen af udbytte fra datterselskabet skal frafaldes eller nedsættes efter 

bestemmelserne i moder-/datterselskabsdirektivet eller efter en DBO med Danmark. 

Der er ifølge ABL § 4 B tale om koncernselskabsaktier, hvis ejeren og det selskab, 

hvori der ejes aktier, er sambeskattede eller opfylder betingelserne for international sambeskatning. 

Er selskaberne undergivet national sambeskatning, er selskaberne koncernforbundne, jf. SEL § 31 

C. 

																																																								
36 Skatteretten 2, Jan Pedersen m.fl., s. 338, 2009. 
37 Skatteretten 2, Jan Pedersen m.fl., s. 338, 2009. 
38 Se de almindelige bemærkninger til lov nr. 525 af 12. juni 2009 (L 202). 
39 10 pct.-reglen svarer til afgrænsningen i EU’s moder-/datterselskabsdirektiv, hvor man også ønsker at håndtere den 
økonomiske dobbeltbeskatning ved realiseret aktieavancer og udbytteudlodninger. De danske regler om skattefrihed er 
således baseret på EU’s moder-/datterselskabsdirektiv. 
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Ovennævnte betingelser for at en aktie kan anses for at være en datterselskabsaktie eller 

koncernselskabsaktie har sammenhæng med, at Danmark ikke vil frafalde den i øvrigt gældende 

beskatning af aktieavancer og udbytter, såfremt aktieafkastet betales til/fra selskaber i skattelylande 

uden beskatning. Formålet med at fritage de i afsnit 2.3.1 nævnte aktieavancer fra beskatning, 

skyldes som sagt hensynet til at undgå dobbeltbeskatning, også når afkastet involverer international 

dobbeltbeskatning. Formålet er derimod ikke helt at undgå beskatning af aktieafkastet, hvilket disse 

betingelser skal sikre imod.40 

ABL § 4, stk. 3 og ABL § 4 B, stk. 2 indeholder værnsregler til sikring af, at 

beskatningen af skattepligtige udbytter og aktieavancer ikke omgås ved at indskyde 

mellemholdingselskaber mellem et datterselskab/koncernselskab og dets aktionærer, så 10 pct.-

kravet opfyldes.41 

 

2.3.1.2 Skattefrie porteføljeaktier 

Skattefrie porteføljeaktier defineres i ABL § 4 C. Efter denne bestemmelse er der tale om skattefrie 

porteføljeaktier, når aktiebesiddelsen i et selskab udgør mindre end 10 pct. af aktiekapitalen og 

aktierne i selskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral 

handelsfacilitet, dvs. aktierne er unoteret. Endvidere er det en betingelse, at selskabet er et aktie- 

eller anpartsselskab, som er skattepligtigt efter SEL § 1, stk., 1, nr. 1, eller et tilsvarende udenlandsk 

selskab. 

Ligesom det er tilfældet med ABL §§ 4 A og 4 B, findes der også i ABL § 4 C en 

værnsregel. Denne fremgår af ABL § 4 C, stk. 4, og har til formål at hindre, at noterede aktier 

(aktier optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet) skjules i 

unoterede aktier, hvorved gevinster på noterede aktier konverteres til skattefri gevinster på 

unoterede porteføljeaktier.42 Reglen indebærer, at hvis porteføljeselskabet besidder noterede aktier, 

herunder eventuelle noterede datterselskabsaktier, i et omfang, opgjort gennemsnitligt af 

kursværdien over det forudgående regnskabsår for porteføljeselskabet, der overstiger 85 pct. af 

porteføljeselskabets regnskabsmæssige egenkapital ved udgangen af samme regnskabsår, 

																																																								
40 Skatteretten 2, Jan Pedersen m.fl., s. 345, 2009. 
41 Se bemærkningerne til L 202’s (Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love 
(Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning)) enkelte bestemmelser, fremsat d. 22. april 2009. 
42 Se bemærkningerne til lov nr. 1255 af 18. december 2012 (L 49), hvor ABL § 4 C blev indført.  
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medregnes gevinst og tab ved afståelse af aktierne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.43 

 

2.3.1.3 Skattepligtige porteføljeaktier 

Modsat de øvrige aktietyper nævnt i det forudgående, defineres skattepligtige porteføljeaktier ikke 

præcist i ABL, men må defineres som aktier, der hverken er egne aktier, næringsaktier, 

datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier eller skattefri porteføljeaktier.44 

 

2.3.2 Fuldt skattepligtige selskaber – beskatning af udbytte 

Hvis et selskab er fuldt skattepligtig til Danmark, skal modtaget udbytte medregnes ved opgørelsen 

af den skattepligtige indkomst, jf. SL § 4, litra e. Modtaget udbytter fra datterselskabsaktier og 

koncernselskabsaktier skal dog som udgangspunkt ikke medregnes, hvis det udbyttegivende selskab 

ikke har fradrag for udlodningen. Reglen omfatter både danske selskaber og udenlandske selskabers 

faste driftssteder i Danmark.45 Hvis et datterselskab på et lavere ejerniveau har haft fradrag for 

udbytteudlodningen, uden at fradraget er modsvaret af beskatning af udbytteudlodningen til et 

mellemliggende niveau, og kildebeskatningen af udbytteudlodningen i ingen af de mellemliggende 

niveauer har skullet frafaldes eller nedsættes efter moder-/datterselskabsdirektivet, skal udbytte af 

datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier alligevel medregnes.46 Denne regel er til for at 

forhindre omgåelse ved at indskyde et selskab mellem et udenlandsk datterselskab og dets danske 

moderselskab, således at det direkte udbyttegivende selskab ikke har haft fradrag for udlodningen, 

men fradraget i stedet er opnået længere nede i koncernen.47 Ligeledes er modtaget udbytte af egne 

aktier også skattefri for danske selskaber og udenlandske selskabers faste driftssteder i Danmark, 

hvis moderselskabet er hjemmehørende i EU, EØS, Færøerne eller Grønland eller en stat, som har 

en DBO med Danmark.48 

Som udgangspunkt skal danske selskaber og udenlandske selskabers faste driftssteder 

i Danmark alene medregne udbytter af skattefrie porteføljeaktier med 70 pct. af udbyttebeløbet ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst.49 Dette for at gøre det lettere at tiltrække risikovillig 

																																																								
43 Se ABL § 4 C, stk. 4. Forskelsbehandlingen mellem unoterede og noteret aktier vil blive behandlet nærmere i 
afsnittene under afsnit 2.4. 
44 Se Den juridiske vejledning, 2016-1, C.B.2.3.6, Gevinst og tab ved afståelse af skattepligtige porteføljeaktier. 
45 Se SEL § 13, stk. 1, nr. 2. 
46 Se SEL § 13, stk. 1, nr. 2, 4. pkt. 
47 Se bemærkningerne til lov nr. 1375 af 16. december 2014 (L 40)’s enkelte bestemmelser. 
48 Se SEL § 13, stk. 1, nr. 3. 
49 Se SEL § 13, stk. 2. 
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kapital og tilskynde flere selskaber til at investere i skattefrie porteføljeaktier.50 Ved at nedsætte 

udbyttebeskatningen, så det kun er 70 pct. af udbyttebeløbet, som medregnes, i stedet for 100 pct., 

sikres det desuden, at beskatningen af danske investorer (stort set) svarer til den danske 

kildebeskatning på udenlandske investorers udbytter fra danske porteføljeaktier.51 

Kildebeskatningen på udenlandske selskabers udbytter fra danske porteføljeaktier er og var i 2014 

som udgangspunkt 15 pct.52 Nedsættelsen fra 100 pct. medregning til 70 pct. medregning medfører, 

at den reelle beskatning af udbytter fra skattefrie porteføljeaktier er reduceret fra 24,5 pct. i 2014 

(selskabsskatten) til 15,4 i 2016 (70 pct. af selskabsskattesatsen på 22 pct.).53 

Hvis det udbyttegivende selskab har fradrag for udbytteudlodningen eller et 

datterselskab på et lavere ejerniveau har haft fradrag for udbytteudlodningen, uden at fradraget er 

modsvaret af beskatning af udbytteudlodningen til et mellemliggende niveau, og kildebeskatningen 

af udbytteudlodningen i ingen af de mellemliggende niveauer har skullet frafaldes eller nedsættes 

efter moder-/datterselskabsdirektivet, medregnes det modtaget udbytte med 100 pct. ved opgørelsen 

af den skattepligtige indkomst.54 Ved at undtage reglen fra anvendelse, hvis det udbyttegivende 

selskab har fradrag for udbytteudlodning, undgås det, at der opstår asymmetri mellem den 

skattemæssige behandling i porteføljeselskabet (fradrag for udbytteudlodningen) og 

investorselskabet (delvis skattefritagelse), f.eks. som følge af, at det land, hvor porteføljeselskabet 

er hjemmehørende, anser betalingen for at være en rentebetaling.55 

 

2.3.3 Begrænset skattepligtige selskaber – beskatning af udbytte 

Hvis et selskab er begrænset skattepligtig til Danmark, beskattes det begrænset skattepligtige 

selskab af udbytter omfattet af LL § 16 A, stk. 1 og 2, afståelsessummer omfattet af LL § 16 B, stk. 

1, og tilskud til koncernforbundne selskaber, jf. SEL § 31 D, hvis tilskudsmodtageren, såfremt 

denne var moderselskab til tilskudsyderen, ville være skattepligtig af udbytte efter denne 

bestemmelse.56 

																																																								
50 Se de almindelige bemærkninger til lov nr. 1375 af 16. december 2014 (L 40), hvor SEL § 13, stk. 2 blev indført. 
51 Se de almindelige bemærkninger til lov nr. 1375 af 16. december 2014 (L 40). 
52 Se afsnit 2.3.3 nedenfor. 
53 En nærmere gennemgang og analyse af den asymmetriske beskatning af aktieavancer og udbytter af skattefrie 
porteføljeaktier fremgår af afsnittene under afsnit 2.4. 
54 Se SEL § 13, stk. 2. 
55 Se bemærkningerne til L 40’s enkelte bestemmelser. Formålet med også at undtage reglen fra anvendelse, hvis et 
datterselskab på et lavere niveau har haft fradrag for udbytteudlodningen er den samme som nævnt ovenfor. 
56 Se SEL § 2, stk. 1, litra c. 
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Begrænset skattepligt omfatter de skattesubjekter, der ikke er omfattet af fuld skattepligt, men som 

erhverver indkomst, der har en kvalificeret tilknytning til Danmark. Der gælder her et 

territorialprincip, idet det er indkomstens tilknytning til Danmark, der begrunder skattepligten.57 

I LL § 16 A, stk. 2, nr. 5 findes en værnsregel mod, at en aktionær sælger en skattefri 

porteføljeaktie før en udbytteudlodning for efterfølgende at købe den igen billigere indenfor 6 

måneder efter afståelsen. Bestemmelsen gælder kun, hvis afståelsessummen er højere end den nye 

anskaffelsessum og der er udloddet udbytte i perioden mellem afståelsen og den nye erhvervelse. 

Baggrunden for denne manøvre kan nemlig derved være begrundet i et ønske om at modtage en 

skattefri aktieavance frem for en skattepligtig udbytte. 

Det skattepolitiske hensyn bag LL § 16 B, stk. 1 er, at aktionærerne i mangel af reglen 

ville kunne maskere et aktieudbytte som en afståelsessum og dermed opnå en nettobeskatning i 

stedet for en bruttobeskatning. Dette kunne før LL § 16 B, stk. 1 ske ved, at aktionærerne solgte 

aktier til det udstedende selskab svarende til deres relative aktionærandel. Herved ville 

aktionærernes ejerandel og indflydelse i selskabet være uforandret, ligesom værdien af 

aktieinteressen ville have samme størrelse samtidig med at det oppebårne vederlag skattemæssigt 

blev behandlet som en afståelsessum, der beskattes efter regler i ABL. I mangel af LL § 16, stk. 1 

ville der således i skattelovgivningen være en tilskyndelse for aktionærer til at henlægge hele 

selskabets overskud til reserverne og i stedet oppebære udlodningerne i forbindelse med tilbagesalg 

af aktier til det udstedende selskab.58 Ved lov nr. 1255 af 18. december 2012 (L 49) blev LL § 16 B, 

stk. 1 udvidet til også at skulle gælde ved salg af aktier til et selskab, hvorover det selskab, der har 

udstedt de pågældende værdipapirer, har bestemmende indflydelse efter LL § 2, stk. 2, og hvori 

selskabet direkte eller indirekte ejer mere end 10 pct. af aktiekapitalen.59 Baggrunden for udvidelsen 

var bl.a., at uden denne udvidelse ville beskatningen af udbytte af unoterede porteføljeaktier kunne 

omgås ved at sælge aktierne til et datterselskab af det udstedende selskab, idet en sådan afståelse 

ikke var omfattet af den dagældende udformning af LL § 16, B, stk. 1, og derved skulle beskattes 

som en skattefri aktieavance.60 

Skattepligten omfatter ikke udbytte af datterselskabsaktier, når beskatningen af 

udbytter fra datterselskabet skal frafaldes eller nedsættes efter moder-/datterselskabsdirektivet eller 

efter en DBO med Danmark.61 Skattepligten omfatter heller ikke udbytte af koncernselskabsaktier, 

																																																								
57 Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 739, 2009. 
58 Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 556, 2009. 
59 Betingelsen om ejerskab på 10 pct. eller mere blev vedtaget ved lov nr. 274 af 26. marts 2014 (L81).  
60 Se bemærkning til nr. 13 til betænkning af d. 27. februar 2014, L 81. 
61 Se SEL § 2, stk. 1, litra c, 3. pkt. 
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der ikke er datterselskabsaktier, når det udbyttemodtagende koncernselskab er hjemmehørende i en 

stat, der er medlem af EU/EØS, og udbyttebeskatningen skal frafaldes eller nedsættes efter 

bestemmelserne i moder-/datterselskabsdirektivet eller en DBO med den pågældende stat, hvis der 

havde været tale om datterselskabsaktier.62 Endvidere omfatter skattepligten ikke udbytte oppebåret 

af udenlandske selskabsdeltagere i et transparent moderselskab, der er omfattet af moder-

/datterselskabsdirektivet.63 Det er en betingelse, at selskabsdeltageren ikke er hjemmehørende i 

Danmark.64 

Betingelsen om, at der alene er fritagelse for begrænset skattepligt af udbytter fra 

datterselskabsaktier, når udbyttebeskatningen skal frafaldes eller nedsættes efter moder-

/datterselskabsdirektivet eller efter en DBO, blev indført ved lov nr. 282 af 25. april 2001, som 

følge af kritik fra EU, idet det blev fremført, at de tidligere regler, som ikke indeholdt denne 

begrænsning, indebar, at Danmark var at betragte som et skattely i henseende til dannelse af 

holdingselskaber. Før betingelsen kunne et dansk selskab anvendes som et holdingselskab, der 

kanaliserede skattefrit udbytte fra dets datterselskab i udlandet til en endelig udenlandsk ejer.65 

I SEL § 2, stk. 1, litra c, 7. og 8. pkt. er der indført en værnsregel mod 

videreudlodning af modtaget udbytte, som medfører, at hvis et dansk selskab skal anses som et 

gennemstrømningsselskab66, skal det danske selskab indeholde kildeskat på udbytteudlodningen til 

det udenlandske moderselskab, medmindre moder-/datterselskabsdirektivet finder anvendelse.67 

Ifølge de almindelige bemærkninger til lov nr. 1245 af 18. december 2012 (L 10), hvor SEL § 2, 

stk. 1, litra c, 7. og 8. pkt. blev indført, er formålet at imødegå udenlandske selskabers anvendelse af 

danske selskaber til at omgå andre landes beskatning. 

Hvis et selskab er begrænset skattepligtig efter SEL § 2, stk. 1, litra c, udgør 

indkomstskatten 27 pct. af de samlede udbytter og afståelsessummer.68 Hvis et selskab i EU 

modtager udbytter fra danske porteføljeaktier, og den stat hvor selskabet er hjemmehørende har 

aftalt at udveksle oplysninger med de danske myndigheder, udgør indkomstskatten dog kun 15 

pct.69 Hvis selskabet er hjemmehørende i et land udenfor EU, er det endvidere en betingelse, at det 

sammen med koncernforbundne parter, jf. LL § 2, ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i det 
																																																								
62 Se SEL § 2, stk. 1, litra c, 4. pkt. 
63 Se SEL § 2, stk. 1, litra c, 5. pkt. 
64 Se SEL § 2, stk. 1, litra c, 6. pkt. 
65 Skatteretten 2, Jan Pedersen m.fl., s. 288, 2009. 
66 Gennemstrømningsselskaber er karakteriseret ved ikke at have nogen realøkonomisk aktivitet og normalt ikke eje 
andre selskaber med sådan aktivitet, jf. de almindelige bemærkninger til L 10. 
67 Se KSL § 65, stk. 4 modsætningsvis. 
68 Se SEL § 2, stk. 3. 
69 Se SEL § 2, stk. 3. 
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udbyttegivende selskab.70 Denne mindre skattesats har formentlig rod i, at et kildeland, ifølge 

OECD’s modeloverenskomst, ikke må indeholde udbytteskat med over 15 pct. af 

bruttoudbyttebeløbet, hvis det modtagende selskab ejer mindre end 25 pct. af kapitalen i det 

udbyttebetalende selskab.71 Hvis den berettigede modtager er et selskab (bortset fra personselskab), 

som direkte ejer mindst 25 pct. af kapitalen i det udbyttebetalende selskab (datterselskabsaktier), må 

kildelandet ikke beskatte med mere end 5 pct. af bruttoudbyttebeløbet.72 Selvom Danmark er 

berettiget til at indeholde kildeskat efter en DBO, skal det haves for øje, at Danmark alligevel ikke 

kan indeholde kildeskat af udbytter, hvis dansk intern ret ikke giver hjemmel, idet DBO’er alene 

udgør en fordeling af beskatningsretten og ikke selvstændig hjemmel til beskatning.73 

 

2.3.3.1 International dobbeltbeskatning 

Hvis to lande over for samme skattesubjekt rejser krav om beskatning af samme indkomst, enten 

fordi skattesubjektet er fuldt skattepligtig til det ene land og begrænset skattepligtig til det andet, 

eller er fuldt skattepligtig til begge lande f.eks. som følge af, at personen er registeret i det ene land 

og har ledelses sæde i det andet, kan der opstå international dobbeltbeskatning. 

Når international dobbeltbeskatning umiddelbart indtræder, søger man her i landet, 

som i de fleste andre lande, at reducere eller ophæve dobbeltbeskatningen af hensyn til skatteyderen 

og af hensyn til ikke at skade udvekslingen af varer og tjenesteydelser og bevægeligheden af 

kapital, teknologi og personer, som vil bremse udviklingen af de økonomiske relationer landene 

imellem. I Danmark reduceres eller ophæves dobbeltbeskatningen enten ved interne lempelsesregler 

i LL §§ 33 og 33 A, eller ved regler som fremgår af DBO’er, Danmark har indgået med andre 

lande.74 I Danmark er det Skatteministeriet, som forhandler og indgår nye DBO’er på Danmarks 

vegne, som bliver vedtaget af Folketinget.75 

DBO’er har til sigte at undgå international dobbeltbeskatning og eliminere eller 

reducere ovennævnte skadelige effekter. Ydereligere har DBO’er også til formål at hindre 

skatteundgåelse og skatteunddragelse.76 Idet formålet ikke er at undgå beskatning generelt, 

forbeholder mange lande sig ofte retten til at kunne udnytte en beskatningsret, som ellers i henhold 

																																																								
70 Se SEL § 2, stk. 3, 6. pkt. 
71 Se OECD’s modeloverenskomst art. 10, stk. 2, litra b. 
72 Se OECD’s modeloverenskomst art. 10, stk. 2, litra a. 
73 International skatteret – i et dansk perspektiv, Peter Koerver Schmidt m.fl., kap. 3, s. 81, 2015. 
74 International beskatning – en introduktion, Henrik Gam m.fl., kap. 5, s. 63, 2007. 
75 International skatteret – i et dansk perspektiv, Peter Koerver Schmidt m.fl., kap. 1, s. 24, 2015. 
76 International skatteret – i et dansk perspektiv, Peter Koerver Schmidt m.fl., kap. 1, s. 23, 2015. 
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til en DBO er tillagt en anden stat, hvis denne anden stat ikke kan udnytte sin beskatningsret som 

følge af, at rene interne regler ikke giver hjemmel.77 

En DBO fungerer på den måde, at det indledningsvis defineres, hvilken af staterne der 

anses for overenskomstens domicilland (dvs. den stat, hvor skatteyderen anses for hjemmehørende 

ifølge overenskomsten), og hvilken der anses for at være overenskomstens kildeland. Herefter 

fordeles beskatningsretten mellem domicil- og kildeland efter overenskomstens 

fordelingsbestemmelser, hvor udgangspunktet er, at hvis den ene stat er tildelt beskatningsretten til 

en indkomst, skal den anden stat lempe herfor. En DBO regulerer derved international 

indkomstdeling og forpligter staterne til helt eller delvis at give afkald på at beskatte i visse 

situationer.78 Dermed sidestiller DBO’er i nogle tilfælde nationale valgte beskatningsprincipper, 

som f.eks. globalindkomstprincippet. 

I de senere år har der været stor politisk bevågenhed omkring udveksling af 

oplysninger lande imellem, idet mange højskattelande har en interesse i at få bedre adgang til 

skatteoplysninger med henblik på at komme international skatteunddragelse til livs. Derfor ses det 

oftere og oftere, at DBO’er også indeholder bestemmelser om udveksling af oplysninger og om 

gensidig bistand med opkrævning af skatter, foruden bestemmelser om forbud mod diskrimination 

samt gensidigt aftaleprocedure.79 

Betydningen af OECD’s modeloverenskomst kan næsten ikke overvurderes. Ikke 

alene har OECD’s medlemslande i meget vidt omfang fulgt modeloverenskomsten, når de 

indbyrdes har indgået eller revideret bilaterale DBO’er, hvilket også er tilfældet i forhold til 

Danmark. Den er også anvendt som referenceramme i forhandlinger såvel mellem medlemslande og 

ikke-medlemslande, som indenfor andre globale eller regionale organisationer på 

dobbeltbeskatningsområdet. Derved er der på global basis opnået en meget udstrakt grad af 

harmonisering, hvilket må anses som økonomisk godt for verden.80 

 

2.4 Asymmetrisk beskatning af aktieavancer og udbytter og aktietyperne imellem 

Som det ses af tabel 1 nedenfor og som der er redegjort for i det forudgående, beskattes 

aktieavancer og udbytter af skattefrie porteføljeaktier asymmetrisk, hvilket også gør sig gældende 

ved beskatning af skattepligtige porteføljeaktier, hvis aktionær er begrænset skattepligtig til 
																																																								
77 International beskatning – en introduktion, Henrik Gam m.fl., kap. 5, s. 69, 2007. 
78 International skatteret – i et dansk perspektiv, Peter Koerver Schmidt m.fl., kap. 1, s. 23, 2015. 
79 International skatteret – i et dansk perspektiv, Peter Koerver Schmidt m.fl., kap. 1, s. 27-28, 2015. 
80 International beskatning – en introduktion, Henrik Gam m.fl., kap. 5, s. 74, 2007. 
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Danmark, idet der ikke i dansk skatteret er hjemmel til kildebeskatning af aktieavancer. Yderligere 

eksisterer der asymmetri aktietyperne imellem, idet det kun er aktieavancer af skattepligtige 

porteføljeaktier, der er skattepligtige, mens aktieavancer af de andre i tabel 1 nævnte aktietyper er 

skattefrie, hvis bestemte betingelser er opfyldt. I forhold til udbytter, er både udbytter af 

skattepligtige og skattefrie porteføljeaktier skattepligtige, mens udbytter af datterselskabsaktier, 

koncernselskabsaktier og egne aktier er skattefrie. 

Når der forekommer asymmetri i beskatningen af aktieavancer og udbytter og 

aktietyperne imellem, får aktionær et incitament til at få omklassificeret udbytte til aktieavance eller 

strukturere sig på en sådan måde, at reglerne for én aktietype finder anvendelse, selvom der reelt at 

tale om en anden aktietype, for derved at undgå beskatning. Da Folketinget ikke er interesseret i 

nogen form for skatteudnyttelse, har Folketinget gennem tiden indført en del værnsregler i dansk 

skatteret, hvor SEL § 2 D og de andre i det forudgående nævnte værnsregler kun udgør en del af 

mængden. 

I de efterfølgende afsnit vil det blive analyseret og vurderet, om den omtalte 

asymmetriske beskatning bunder i økonomiske forhold, som kan argumentere for 

forskelsbehandlingen mellem aktieavancer og udbytter og aktietyperne imellem, eller om denne 

forskelsbehandling udelukkende er politisk bestemt uden hold i økonomiske argumentationer. 

 

Tabel 1 – oversigt over beskatning af aktieavancer og udbytte i Danmark 

 
Fuld 

skattepligtig 

Datter-

selskabsaktier 

Koncern-

selskabsaktier 

Skattefri 

porteføljeaktier 

Skattepligtige 

porteføljeaktier 

Egne 

aktier 

Aktieavance Skattefri Skattefri Skattefri Skattepligtig Skattefri 

Aktieudbytte Skattefri Skattefri Skattepligtig Skattepligtig Skattefri 

      

Begrænset 

skattepligtig 

Datter-

selskabsaktier 

Koncern-

selskabsaktier 

Skattefri 

porteføljeaktier 

Skattepligtige 

porteføljeaktier 

Egne 

aktier 

Aktieavance Skattefri Skattefri Skattefri Skattefri Skattefri 

Aktieudbytte Skattefri Skattefri Skattepligtig Skattepligtig Skattefri 

 
Kilde: egen tilvirkning 
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2.4.1 Asymmetrisk beskatning – politisk argumentation 

Når man kigger helt tilbage til dengang, SL blev indført, har der umiddelbart altid eksisteret en 

asymmetri mellem beskatningen af kapitalgevinster og kapitaludbytter. Efter SL skal alene den 

løbende indkomst beskattes (kapitaludbytter), jf. SL § 4, mens vederlag for afståelse af 

indkomstgrundlaget er skattefrit (kapitalgevinster), jf. SL § 5, litra a. Den skattepolitiske baggrund 

herfor er, at skattepligten navnlig skal rettes mod de løbende indtægter, som kan forbruges uden der 

sker en forringelse af formuen. Efter SL er den omstændighed, at et kapitalaktiv afstås, blot et 

udtryk for en omplacering af en given formue, idet kapitalgevinster ikke kan forbruges uden 

forringelse af den økonomiske status.81 

Selvom SL stadig er gældende, er hovedreglen i SL § 5, stk. 1, litra a om skattefrihed 

for kapitalgevinster modificeret en del, idet der i kapitalgevinstlovgivningen er fastsat regler om 

beskatning af fortjeneste og tab ved afståelse af nærmere opregnede kapitalaktiver, heriblandt 

aktier, under nærmere angivne betingelser. Dette kan i skattepolitisk henseende begrundes med, at 

fortjenesten ved afståelse af kapitalaktiver alligevel er et udtryk for en øget forbrugsmulighed.82 

Retsstillingen kan derfor beskrives således, at den praktiske hovedregel er, at kapitalgevinster er 

skattepligtige, mens den teoretiske hovedregel er, at de er skattefrie. 

Selvom aktieavancer som udgangspunkt er gjort skattepligtige siden indførelsen af 

SL, eksisterer der dog, som redegjort for i afsnit 2.4, stadig en asymmetri i beskatningen af 

anlægsaktiver, men hvorfor? 

 

2.4.1.1 Lov nr. 525 af 12. juni 2009 (L 202) 

I forbindelse med skattereformen i 2010 skete der, navnlig for selskaber, en omfattende ændring af 

selskabers beskatning af modtaget aktieavancer og udbytte, idet beskatningen heraf blev mere 

harmoniseret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 (L 202). Før L 202 var det sådan, at ejertidens længde 

var afgørende for, om en gevinst skulle medregnes eller et tab skulle fradrages ved opgørelsen af et 

selskabs skattepligtige indkomst. Hvis et selskab opnåede en gevinst henholdsvis et tab ved en 

aktieafståelse, skulle dette indgå i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis afståelsen skete 

indenfor 3 år efter aktieerhvervelsen. Dette gjaldt alle aktietyper uanset ejerandel. Ved 3 års ejertid 

indtrådte der derimod fuld skattefrihed og intet tabsfradrag. For udbytteudlodninger var betingelsen 

for skattefrihed, at det udbyttemodtagende selskab havde ejet mindst 10 pct. af aktierne i et 

																																																								
81 Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 151, 2009. 
82 Skatteretten 1, Jan Pedersen, m.fl. s. 151, 2009. 



	 29 

datterselskab i en sammenhængende periode på mindst 1 år. Hvis Danmark havde indgået en DBO 

med moderselskabets hjemland, var situationen dog ofte den, at der ikke var noget ejertidskrav, men 

udbytteudlodninger var skattefri fra dag 1 af. Udbytte af koncernselskabsaktier faldt som 

hovedregel ind under reglen om datterselskabsaktier, idet der mellem koncernforbundne selskaber 

ofte ejes mere end 10 pct. af aktierne i et datterselskab. Derudover var udbytte af egne aktier 

skattefri, mens 66 pct. af udbyttebeløbet fra andre aktier skulle medregnes ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. Grunden til at kun 66 pct. af udbyttebeløbet skulle medregnes ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst var hensynet til at mindske den økonomiske 

dobbeltbeskatning.83 

Før vedtagelsen af L 202 var der for aktieavancers vedkommen altså en skattemæssig 

forskel i, om afståede aktier havde været ejet i 3 år eller ej. Derudover var der også en 

differentiering i beskatningen af aktieavancer og udbytter, idet udbytter fra egne aktier altid var 

skattefrie, mens avancer fra egne aktier først var skattefrie efter 3 års ejertid. I forhold til udbytte af 

datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier kunne disse modtages skattefrit, hvis aktierne var ejet 

1 år, mens aktieavancer først var skattefrie efter 3 års ejertid. Desuden skulle kun 66 pct. af 

udbyttebeløbet af andre aktier medregnes i den skattepligtige indkomst, hvorimod aktieavancer af 

disse aktier skulle medregnes fuldt ud, hvis de blev afstået før 3 års ejertid. Disse strukturforskelle i 

beskatningen gav anledning til indkomstmanipulationer, hvorefter afkast fra aktier blev søgt 

realiseret som udbytte fremfor en skattepligtig aktieavance, eller aktieafståelser blev tilrettelagt 

således, at de først fandt sted på et udskudt afståelsestidspunkt. 

Med vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009 (L 202) skete der som sagt en 

harmonisering af beskatningen af aktieavancer og tab og aktieudbytter. Efter vedtagelsen af L 202 

var det ikke længere afgørende, om en aktie havde været ejet 3 år eller ej, men om der var tale om 

datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier, porteføljeaktier eller egne aktier. Med vedtagelsen af L 

202 skete der også en ophævelse af sondringen mellem børsnoterede og ikke-børsnoterede aktier, så 

der i stedet nu sondres mellem aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og aktier der 

ikke er optaget til handel på et reguleret marked. 

Vedtagelsen af L 202 medførte at aktieavancer og aktiebytter af datterselskabsaktier, 

koncernselskabsaktier og egne aktier uanset ejertid blev skattefrie, mens aktieavancer og 

aktieudbytter af porteføljeaktier blev skattepligtige og skulle medregnes fuldt ud i den skattepligtige 

																																																								
83 Se de almindelige bemærkninger til L 202. 
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indkomstopgørelse.84 Hermed blev de ovenfor nævnte strukturforskelle fjernet, og der var ikke 

længere en fordel i at søge aktieafkast konstateret som aktieudbytte frem for en aktieavance eller 

tilrettelægge aktieafståelser således, at de først fandt sted på et udskudt afståelsestidspunkt. Dog 

medførte vedtagelsen af L 202 en differentieret beskatning af de forskellige aktietyper, hvilket fik 

Folketinget til at vedtage værnsreglerne i ABL §§ 4 A, stk. 3 og 4 B, stk. 2, som er omtalt ovenfor i 

afsnit 2.3.1.1. 

Hovedformålet med ændringen af ABL ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 (L 202) var, 

ifølge de almindelige bemærkninger til L 202, at harmonisere beskatningen af selskabers 

aktieavancer og udbytter, så den blev mere enkel, og så det blev skattemæssigt neutralt, om afkastet 

af aktier fremkom i form af udlodning af udbytte eller som gevinst ved en aktieafståelse, eller på 

hvilket tidspunkt aktieavancen blev realiseret. Ydereligere står der i de almindelige bemærkninger 

til L 202, som en argumentation for gennemførslen, at de elementer, som indgår i lovforslaget, er i 

god overensstemmelse med de hensyn, der i øvrigt bør tages og har været taget ved indretning af 

den danske kapitalbeskatning. Her tænkes især på en afvejning mellem at undgå dobbeltbeskatning 

ved beskatning af selskabsindkomst i flere led, undgå forvridning mellem investering i forskellige 

typer af aktiver (her primært obligationer og aktier), samt undgå at forvride og forøge 

omkostningerne ved investeringer i realkapital.85 

Grunden til, at man ikke satte ejerkravet ned fra 3 år til 1 år ved L 202 i forhold til, 

hvornår datterselskabsaktier kunne afstås skattefrit, men helt afskaffede ejertidskravet både i 

forhold til aktieavancer og udbytter, var, at dette kun ville medføre en tilnærmet harmonisering.86 

En fælles 1 års grænse for udbytter og aktieavancer ville nemlig betyde, at et moderselskab ville 

kunne tømme dets datterselskab via udbytteudlodning på dag 1, når blot aktierne i det tømte 

datterselskab blev holdt i 1 år, mens moderselskabet skulle eje aktierne i datterselskabet mindst 1 år, 

før aktierne herefter kunne afstås skattefrit. I forhold til koncernselskabsaktier, står der i 

bemærkningerne til L 202’s enkelte bestemmelser, at en skattefritagelse knyttet til en ejertid på 

mindst 1 år vil kunne medføre risiko for en utilsigtet brug af reglerne, og derfor burde 

skattefritagelsen gælde allerede fra første dag. Den fulde skattefritagelse for koncernselskabsaktier 

skal nemlig ses i sammenhæng med sambeskatningsreglerne, hvorefter sambeskatning indtræder på 

det tidspunkt, hvor koncernforbindelsen etableres, og ophører på det tidspunkt, hvor 

																																																								
84 Hvis et selskabs egne aktier kategoriseres som porteføljeaktier, er avance og udbytter stadig skattefrie som følge af 
statussen som egne aktier. Se bemærkningerne til L 202’s enkelte bestemmelser. 
85 Se de almindelige bemærkninger til L 202. 
86 Se bemærkningerne til L 202’s enkelte bestemmelser. 
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koncernforbindelsen afbrydes. Selskaberne sambeskattes derfor i den periode, hvor 

koncernforbindelsen eksisterer, selv om denne periode er mindre end 1 år. Hvis moderselskabet 

derved både sambeskattes med koncernselskabet og beskattes af avancer på koncernselskabsaktier, 

ville overskud i koncernselskabet kunne blive dobbeltbeskattet.87 

Med L 202 blev beskatningen af porteføljeaktier skærpet, idet aktieavancer blev 

skattepligtige uanset ejertid og udbytter skulle medregnes fuldt ud ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. Efter vedtagelsen af L 202 kunne der således stadig ske økonomisk 

dobbeltbeskatning af porteføljeaktier og i større omfang end tidligere, hvor kun 66 pct. af 

udbyttebeløbet skulle indgå i den skattepligtiges indkomstopgørelse og aktieavancer var skattefrie 

efter 3 års ejertid. Til dette står der i de almindelige bemærkninger til L 202, at dengang reglen om, 

at kun 66 pct. skulle medregnes, blev vedtaget, var afgrænsningen mellem porteføljeaktier og 

datterselskabsaktier en anden, nemlig 25 pct. af aktiekapitalen mod 10 pct. i 2009 og i dag, og 

selskabsskattesatsen var væsentlig højere, nemlig 38 pct. mod 25 pct. i 2009, hvor L 202 blev 

vedtaget. Ydereligere er en argumentation for beskatning af porteføljeaktier i de almindelige 

bemærkninger til L 202, at man, ved at indføre en konsekvent skattepligt af aktieavancer og 

udbytter på porteføljeaktier, undgår en forvridning mellem investeringer i forskellige typer af 

aktiver, primært obligationer og aktier. Indkomsten fra porteføljeaktier kan nemlig sammenlignes 

med renter eller kursgevinster på obligationer, som var og er skattepligtige. I en lille åben økonomi, 

som den danske, vil afkastet på aktier (justeret for risikopræmie) normalt være lig med afkastet på 

obligationer, og derfor er det hensigtsmæssigt, ifølge de almindelige bemærkninger til L 202, at 

beskatningen er den samme. Dette argument var også det der ledte til indførslen af en fælles 

skattesats for aktier og obligationer under pensionsafkastbeskatningen, jf. de almindelige 

bemærkninger til L 202. 

 

2.4.1.2 Lov nr. 1255 af 18. december 2012 (L 49) 

Med vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009 (L 202) blev beskatningen af porteføljeaktier 

skærpet, selvom der samtidig skete en harmonisering af beskatningsreglerne vedrørende selskabers 

aktieavancer og udbytter. Denne skærpelse er dog lempet igen ved lov nr. 1255 af 18. december 

2012 (L 49), idet det ikke længere er alle aktieavancer fra porteføljeaktier, som skal beskattes. Efter 

vedtagelsen af L 49 er aktieavancer og udbytter af selskabers skattepligtige porteføljeaktier stadig 

skattepligtige, mens det i forhold til skattefrie porteføljeaktier nu kun er udbytter af disse, som er 
																																																								
87 Se bemærkningerne til L 202’s enkelte bestemmelser. 
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skattepligtige, idet aktieavancer er blevet gjort skattefrie. L 49 indfører derved på ny asymmetri i 

beskatningen af aktieavancer og udbytter og porteføljeaktierne imellem, idet der er forskel i 

aktieavancebeskatningen af disse, da den afhænger af, om der er tale om skattefrie eller 

skattepligtige porteføljeaktier. Forskellen i aktieavancebeskatningen af skattefrie og skattepligtige 

porteføljeaktier har fået Folketinget til at vedtage værnsreglen i ABL § 4 C, stk. 4, som er omtalt 

ovenfor i afsnit 2.3.1.2. Forskellen i beskatningen af udbytter og aktieavancer af skattefrie 

porteføljeaktier fik Folketinget til ved L 49 at indføre værnsreglen i LL § 16 A, stk. 2, nr. 5 og som 

nævnt i afsnit 2.3.3, udvide LL § 16 B, stk. 1. 

Ifølge de almindelige bemærkninger til L 49, har vedtagelsen af lovforslaget til formål 

at ophæve de stramninger, L 202 indførte på beskatningen af selskabers aktieavancer af unoterede 

porteføljeaktier. Som det står i de almindelige bemærkninger til L 49, skete dette for at lette 

vækstvirksomheders adgang til risikovillig kapital. Efter vedtagelsen af L 202 blev den indførte skat 

på aktieavancer af selskabers unoterede porteføljeaktier kritiseret for at hæmme tilførslen af 

risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Skatten på aktieavancer af unoteret porteføljeaktier fik 

tilnavnet ”iværksætterskat”, og kritikken medførte, at der i 2011 blev vedtaget en såkaldt 

iværksætterordning, der havde til formål både at fritage gevinst og udbytte af ”iværksætteraktier” 

for beskatning. Denne ordning nåede dog aldrig at træde i kraft, idet ordningen med L 49 blev 

ophævet før dens ikrafttræden.88 Med L 49 skulle der skabes et incitament for investorer til at 

foretage flere investeringer i vækstvirksomheder, og dermed forbedre vilkårene for iværksættere. 

Det er dog ikke en betingelse, at der er tale om investering i et iværksætterselskab for at opnå 

skattefrihed, idet reglen om aktieavancers skattefrihed omfatter alle unoterede porteføljeaktier, som 

opfylder betingelserne herfor. 

Selvom formålet med den nævnte iværksætterordning, som L 49 erstattede, også var 

at fjerne udbyttebeskatningen af selskabers modtaget udbytte af skattefrie porteføljeaktier, blev 

udbyttebeskatningen ikke ophævet ved L 49. Dette blev begrundet med, at der også før indførelsen 

af ”iværksætterskatten” ved L 202 var en beskatning af selskabers udbytter af skattefrie 

porteføljeaktier, selvom de havde været ejet i 3 år eller mere.89 Ydereliger står der i de almindelige 

bemærkninger til L 49, at L 49 har til formål at afskaffe den såkaldte ”iværksætterskat” med det 

sigte så vidt muligt indenfor rammerne af den foreliggende ABL at bringe retstilstanden tilbage til 

den, der var gældende før L 202. Derudover argumenteres der med, at en skattefrihed for udbytter 

af selskabers unoterede porteføljeaktier vil medføre, at ikke kun danske investorer bliver fritaget for 
																																																								
88 Se de almindelige bemærkninger til L 49. 
89 Se de almindelige bemærkninger til L 49. 
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beskatning af udbyttet, men Danmark vil skulle opgive al beskatning af udenlandske kapitalfonde 

og deres bagvedliggende ejere, også dem i 3. lande. På grund af reglerne om kapitalens frie 

bevægelighed i art. 63 EUF, der også gælder for kapitalbevægelser mellem medlemslande og 

tredjelande, er det, ifølge de almindelige bemærkninger til L 49, nemlig ikke muligt at begrænse en 

regel om skattefrihed på udbytte af unoterede porteføljeaktier til selskaber beliggende i Danmark, et 

EU/EØS-land eller til lande, som Danmark har en DBO med. 

Om hensigten med L 49 står der i de almindelige bemærkninger, at fjernelsen af 

”iværksætterskatten” har til hensigt at støtte vækstvirksomheder i deres tidlige opstartsfase, hvor der 

typisk ikke er noget nævneværdigt overskud til udlodning til udbytte til aktionærerne. 

 

2.4.2 Asymmetrisk beskatning – en vurdering 

Som redegjort for i afsnit 2.4.1 har der umiddelbart altid eksisteret en asymmetri i beskatningen af 

aktieavancer og udbytter. Efter vedtagelsen af L 202 eksisterer der dog også asymmetri i 

beskatningen af aktietyperne imellem, selvom der med dette lovforslag overordnet set skete en 

harmonisering af beskatningen af selskabers aktieavancer og udbytter, som var et af formålene med 

vedtagelsen.90 Ved at ophæve beskatningen af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og egne 

aktier fjernede man den økonomiske dobbeltbeskatning af disse aktietyper og gjorde 

beskatningssystemet mere enkelt, hvilket lovgiver generelt har som mål for lovgivningen.91 Idet 

man ikke fuldt ud harmoniserede beskatningen af selskabers aktieavancer og udbytter ved at fjerne 

al beskatning af selskabers anlægsaktier, så Folketinget sig nødsaget til at indføre forskellige 

værnsregler for at forhindre udnyttelse af den fortsat eksisterende asymmetri. Dette modvirker 

opnåelsen af et mere enkelt beskatningssystem ved L 202, idet værnsregler har den modsatte effekt. 

Værnsregler er ofte meget kompliceret udformet og gør dansk skattelovgivning yderst vanskelig 

tilgængelig. Med vedtagelsen af L 49 blev det danske beskatningssystem endnu mere kompliceret, 

idet dette lovforslag førte flere værnsregler med sig for at hindre omgåelse af en på ny indført 

asymmetri i beskatningen af selskabers aktieavancer og udbytter og aktietyperne imellem. 

 

2.4.2.1 L 202 – en vurdering 

Argumentationen for at skærpe beskatningen af porteføljeaktier ved L 202, og dermed bibeholde en 

asymmetrisk beskatning, og indføre hårdere økonomisk dobbeltbeskatning af porteføljeaktier, var, 
																																																								
90 Se afsnit 2.4.1.1. 
91 Se Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., afsnit I, kap. 3, 2009. 
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at grænsen mellem, hvornår en aktie var en porteføljeaktie og hvornår den var en 

datterselskabsaktie, var faldet fra 25 pct. til 10 pct. Ydereligere var selskabsskatten faldet fra 38 pct. 

til 25 pct. Med denne argumentation må lovgiver hentyde til, at idet den samlede økonomiske 

dobbeltbeskatning alt andet lige var blevet mindre pga. fald i ejerkrav til aktiekapitalen og fald i 

selskabsskatten, er det acceptabelt, at der sker økonomisk dobbeltbeskatning af porteføljeaktier. 

Denne holdning virker dog besynderlig. Faktum er, at der med skærpelsen af beskatningen af 

porteføljeaktier sker hårdere økonomisk dobbeltbeskatning af porteføljeaktier, som Danmark 

generelt prøver at mindske, både når den sker nationalt og internationalt. Grunden til kun at 

medregne 66 pct. af udbyttebeløbet af porteføljeaktier før L 202 var da også et ønske om at mindske 

den økonomiske dobbeltbeskatning, og det virker derfor underligt, at hele holdningen til økonomisk 

dobbeltbeskatning skulle være blevet anderledes i forhold til porteføljeaktier. Argumentationen for 

skærpelsen af beskatningen af porteføljeaktier ved L 202 forekommer derfor uholdbar og kan ikke 

anses for at have hold i økonomiske forhold, tværtimod. 

Argumentationen vedrørende, at man med en konsekvent beskatning af aktieavancer 

og udbytter af porteføljeaktier undgår en forvridning mellem investeringer i forskellige typer af 

aktiver, primært obligationer og aktier, er heller ikke et argument, som kan bruges til at 

argumentere for fastholdelsen af beskatningen af porteføljeaktier og dermed fastholdelse af den 

asymmetriske beskatning. Selvom aktier og obligationer er substitutter, bør skat ikke være en årsag 

til, at man vælger det ene aktiv frem for det andet. Det er afkastet før skat, som skal være den 

bærende grund for at vælge ét aktiv frem for et andet, og derfor kan skatten ikke bruges som en 

økonomisk holdbar argumentation for at fastholde beskatningen af porteføljeaktier. 

 

2.4.2.2 L 49 – en vurdering 

Selvom der med L 49 på ny blev indført asymmetri i beskatningen af porteføljeaktier, både i forhold 

til udbytter versus aktieavancer og porteføljeaktierne imellem, blev beskatningen også lempet, idet 

det ikke længere er aktieavancer af alle porteføljeaktier, som skal beskattes. Argumentationen for 

denne delvise ophævelse af beskatningen af aktieavancer af porteføljeaktier er dog lidt besynderlig. 

Ophævelsen blev nemlig begrundet med et ønske om at fjerne den såkaldte ”iværksætterskat”, som 

lovgiver mener, blev indført ved L 202. Dette er dog ikke rigtigt, idet der aldrig har været nogen 

speciel skat på iværksætteri. Med fjernelsen af ”iværksætterskatten” ville man lette 

værksvirksomheders adgang til risikovillig kapital og dermed forbedre vilkårene for iværksættere, 

hvilket som sådan er fornuftigt nok. Det virker bare ikke fornuftigt, at man ikke i samme omgang 
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også fjernede skatten på udbytter af skattefrie porteføljeaktier, så man ikke på ny indførte mere 

asymmetri i beskatningen. Især når den ordning, som L 49 erstattede, havde til formål både at 

fritage gevinst og udbytte af ”iværksætteraktier” for beskatning. 

Som argumentation for fastholdelsen af udbyttebeskatningen på skattefrie 

porteføljeaktier sagde man, at der også før vedtagelsen af L 202 var udbyttebeskatning på 

porteføljeaktier, og med L 49 vil man så vidt muligt bringe retstilstanden tilbage til den, der var 

gældende før L 202. Dette kan dog ikke bruges som argumentation for fastholdelse af 

udbyttebeskatningen, og slet ikke som et økonomisk argument. Den nuværende udbyttebeskatning 

medfører økonomisk dobbeltbeskatning, hvilket den også gjorte før L 202. Før L 202 dog kun i 

forhold til 66 pct. af udbytteudlodningen. Fastholdelsen af udbyttebeskatningen giver aktionær et 

incitament til at få omkvalificeret udbytte til aktieavance for at undgå udbyttebeskatning, hvilket får 

lovgiver til at indføre værnsregler, som gør beskatningssystemet mere kompliceret. Alt dette er 

lovgiver ikke interesseret i, og bare fordi noget var på en måde engang, er det ikke ensbetydende 

med, at det ikke kan ændres fremadrettet, hvis det er det bedste for samfundet. 

 Argumentet med, at skattefrihed for udbytter af selskabers skattefrie porteføljeaktier 

vil medføre, at ikke kun danske investorer ville blive fritaget for beskatning af udbyttet, men at 

Danmark helt ville skulle opgive al beskatning af udenlandske kapitalfonde og deres 

bagvedliggende ejere, også dem i 3. lande, er der mere økonomisk hold i, idet man derved risikerer, 

at udbytteudlodningen slet ikke beskattes, hvis den udloddes til ejere i lande med ingen beskatning 

eller meget lille beskatning, hvilket Danmark, som nævnt i afsnit 2.3.1.1, ikke er interesseret i. 

Modstykket er dog, at dette allerede er tilfældet i forhold til aktieavancer, idet der ikke er begrænset 

skattepligt af disse, og Danmark har derved ingen kontrol med, om udgående aktieavancer i sidste 

ende bliver beskattet hos modtageren. Om argumentet holder juridisk er svært at svare på uden en 

juridisk analyse. Det er rigtig nok, at art. 63 EUF også gælder for kapitalbevægelser mellem EU’s 

medlemslande og tredjelande, og en betingelse om, at skattefrihed af udbytte af skattefrie 

porteføljeaktier kun skal gælde selskaber beliggende i Danmark, et EU/EØS-land eller lande, som 

Danmark har en DBO med, vil udgøre en hindring for kapitalens frie bevægelighed, hvilket er i 

strid med EU-retten. Hvis denne betingelse dog kunne retfærdiggøres, som følge af de 

traktatfæstede undtagelser eller de domstolsskabte tvingende almene hensyn, og er proportional, vil 

betingelsen være i overensstemmelse med EU-retten og lovgivers argument vil ikke holde 

juridisk.92 Hvis argumentet ikke holder juridisk, holder det heller ikke økonomisk, for så kan man 

																																																								
92 International skatteret – i et dansk perspektiv, Peter Koerver Schmidt m.fl., kap. 7, s. 222-236, 2015. 
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godt indføre en betingelse, som medfører, at der ikke vil ske økonomisk dobbeltbeskatning, 

samtidig med at man sikrer sig, at udbytteudlodningen slet ikke beskattes. 

Til sidst står der i de almindelige bemærkninger til L 49, at hensigten med at fjerne 

”iværksætterskatten” er at støtte vækstvirksomheder i deres tidlige opstartsfase, hvor der typisk ikke 

er noget nævneværdigt overskud til udbytteudlodning til aktionærerne. Med dette argument 

hentyder lovgiver til, at idet værksvirksomheder alligevel ikke som sådan udlodder udbytter, 

behøver beskatningen af udbytter heller ikke at blive fjernet. Dette må også anses som et uholdbart 

argument. 

 

2.4.3 Asymmetrisk beskatning – opsamling 

Som det fremgår af vurderingen af de fremførte argumenter i L 202 og L 49 for fastholdelsen af 

beskatningen af porteføljeaktier og dermed fastholdelse af den eksisterende asymmetriske 

beskatning, holder disse argumenter ikke økonomisk, når man ser bort fra argumentet vedrørende 

overholdelse af EU-retten. Som anført ovenfor, er det dog ikke sikkert, at dette argument holder 

juridisk og derfor også usikkert, om det i sidste ender holder økonomisk. Desuden har Danmark 

ikke kildebeskatning på aktieavancer, så hvorfor fastholder lovgiver udbyttebeskatningen på 

porteføljeaktier med det argument, at man ikke vil opgive beskatning af udbytter, når man ikke kan 

begrænse skattefritagelsen til aktionærer, som er hjemmehørende i et EU/EØS-land, eller lande, 

som Danmark har en DBO med? Desuden er kildeskatten på danske porteføljeaktier kun 15 pct., se 

afsnit 2.3.3. 

En fuldstændig harmonisering af beskatningen af selskabers anlægsaktiver, så 

udbytter og aktieavancer er skattefrie, vil fjerne den asymmetriske beskatning, så de omtalte 

værnsregler vil blive overflødiggjorte, hvilket vil medføre et mere enkelt beskatningssystem. 

Ydereligere vil man undgå økonomisk dobbeltbeskatning, som var et stærkt økonomisk argument 

for ophævelsen af beskatningen af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og egne aktier ved L 

202. Ved at undgå økonomisk dobbeltbeskatning sikrer man også en bedre udveksling af varer og 

tjenesteydelser og bevægeligheden af kapital, teknologi og personer, som vil kunne komme 

samfundet til gode, se afsnit 2.3.3.1. Ved fuldstændig at ophæve beskatningen af selskabers 

anlægsaktier vil der dog være situationer, hvor der slet ikke sker beskatning, hvilket kan anses som 

et økonomisk problem. Dog kunne man sørge for at indføre betingelser for skattefriheden, hvor det 

er muligt, så man sikrer sig, at beskatningen ikke helt udebliver, ligesom det f.eks. er tilfældet i 

forhold til datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, se afsnit 2.3.1.1. Desuden vil det, ved en 
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ophævelse af beskatningen af anlægsaktier, blive skattemæssigt neutralt, om afkastet af aktier 

fremkommer i form af udbytteudlodning eller som gevinst ved en aktieafståelse, når man ser bort 

fra, at der sker en nettobeskatning af aktieavancer mod en bruttobeskatning af udbytteudlodninger. 

Når man også tager i betragtning, at lovgiver med L 202 overordnede lempede 

beskatningen af anlægsaktier, der igen skete en lempelse af beskatningen ved L 49, som dog ikke 

var ligeså lempelig, som den omtalte iværksætterordning var, og lovgiver ved L 40, som blev 

vedtaget d. 16. december 2014, altså 2 år efter vedtagelsen af L 49, indførte, at kun 70 pct. af 

udbyttebeløbet af skattefrie porteføljeaktier skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst, se afsnit 2.3.2, kan det undre én, at lovgiver ikke er gået hele vejen og har fjernet den 

sidste asymmetri, som er tilbage. Alt andet lige må fordelene ved en fuldstændig symmetri være 

større end fordelene ved at beholde den asymmetriske beskatning, som umiddelbart kun er at undgå, 

at der slet ikke sker beskatning, og undgå et miste et skatteprovenu. På den anden side kan man 

sige, at hvis man opgiver beskatningen, kan det måske tiltrække flere investeringer fra udenlandske 

selskaber til Danmark, som kan medføre en økonomisk gevinst for samfundet som helhed, som 

måske vil kunne opveje det provenutab, der vil være ved at opgive beskatningen af selskabers 

porteføljeaktier. Tiltrækning af risikovillig kapital var jo også grunden til, at man ophævede 

aktieavancebeskatningen af unoterede porteføljeaktier ved L 49, se afsnit 2.4.2.1. 

 

2.5 Delkonklusion 

I Danmark beskattes aktieavancer og udbytter af skattefrie porteføljeaktier asymmetrisk. Dette gør 

sig også gældende i forhold til skattepligtige porteføljeaktier, hvis aktionær er begrænset 

skattepligtig til Danmark. Desuden sker der en differentieret beskatning mellem aktieavancer af 

skattepligtige porteføljeaktier og andre aktietyper, hvilket også gør sig gældende i forhold til 

udbytter. Umiddelbart kan den asymmetriske beskatning ikke begrundes i økonomiske forhold, ud 

over at det offentlige ikke vil give afkald på det provenu, det offentlige får ved beskatningen af 

udbytter og aktieavancer, og ikke vil give afkald på beskatningen generelt, hvis en ophævelse af 

beskatningen vil medføre, at der slet ikke sker beskatning. 

Den asymmetriske beskatning medfører, at aktionær får et incitament til at anvende 

kreative modeller for at opnå at blive beskattet efter de skatteregler, som er mest gunstig for 

aktionæren selv. Idet lovgiver ikke er interesseret i, at aktionærer omgår de danske skatteregler, 

indfører lovgiver værnsregler, som skal forhindre en omgåelse. Dette øger kompleksiteten af de 

danske skatteregler, hvilket er uhensigtsmæssigt og ikke lovgivers hensigt. I stedet for hele tiden at 
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”lappe” et system, som umiddelbart virker uhensigtsmæssigt fra starten af, når nye 

omgåelsesmuligheder opdages, burde man overveje, om det ikke er muligt at lave et robust 

aktiebeskatningssystem, hvor der ikke er asymmetri i beskatningen af selskabers anlægsaktier, 

f.eks. ved helt at opgive beskatningen af disse. På den måde vil man også undgå økonomisk 

dobbeltbeskatning selskaber imellem, som er et stærkt økonomisk argument for at opgive 

beskatningen af selskabers anlægsaktier. 
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3.0 SEL § 2 D 

	

3.1 Lov nr. 1245 af 18. december 2012 (L 10) – baggrund og formål 

Før vedtagelsen af SEL § 2 D gav de daværende skatteregler mulighed for, at et udenlandsk 

selskab, som ikke kunne modtage udbytte skattefrit fra et dansk datterselskab, kunne omgå dansk 

udbyttebeskatning ved at foretage en omstrukturering og et kvalifikationsskifte. Muligheden for 

denne omgåelse blev konstateret ved en konkret sag, hvor SKAT orienterede Skatteministeriet ved 

en såkaldt early warning i juli 2012.93 Sagen omhandlede et udenlandsk moderselskab, 

hjemmehørende i et land uden for EU og uden en DBO med Danmark, som afstod sine aktier i sit 

danske datterselskab til et nyt dansk selskab ”New Co”, ejet af det samme udenlandske 

moderselskab, se figur 1 og figur 1.1 nedenfor. Som afståelsessum fik det udenlandske 

moderselskab en fordring på ”New Co” på skyldig købesum for aktierne i det danske datterselskab. 

Selskabskonstruktionen medførte herefter, at det danske datterselskab udloddede udbytte til ”New 

Co”, hvilket skete uden beskatning, idet der var tale om udbytte i et dansk 

moder/datterselskabsforhold. ”New Co” betalte nu det modtagne udbyttebeløb videre i form af 

afdrag på gæld til det udenlandske moderselskab, hvilket er skattefrit, idet der ikke er begrænset 

skattepligt af afdrag på gæld, jf. SEL § 2 modsætningsvis. 

 
Figur 1 Figur 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kilde: egen tilvirkning 

																																																								
93 En kopi af early warningen, samt beskrivelse af den brugte model fremgår af ”bilag til spm. 29”, L 10. 
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Omgåelse af dansk kildeskat på udbytte kunne også ske ved brug af reglerne om skattefri 

aktieombytning i ABL § 36. Ved aktieombytning ombytter aktionæren sine aktier i et selskab (det 

erhvervede selskab) med aktier i et andet selskab (det erhvervende selskab) plus et eventuelt 

kontant udligningsbeløb, jf. de almindelige bemærkninger til L 10. 

Hvis der sker ombytning af aktier efter ABL § 36, har aktionærerne i det erhvervede 

selskab adgang til beskatning efter reglerne i FUL §§ 9 og 11, hvis forskellige betingelser er 

opfyldt, jf. ABL § 36, stk. 1. Før vedtagelsen af lov nr. 274 af 26. marts 2014 (L 81), hvor FUL § 9 

blev ændret, var det sådan, at når en aktionær i forbindelse med f.eks. en aktieombytning modtog en 

kontant udligningssum, ansås de aktier der var vederlagt med den kontante udligningssum for 

afstået og beskatningen skulle ske som en aktieavancebeskatning, der ofte behandler den kontante 

udligningssum som en skattefri aktieavance, jf. de almindelige bemærkninger til L 81. De aktier 

som ikke vederlægges med en kontant udligningssum, men som fuldt ud vederlægges med nye 

aktier, anses ikke for afstået, og aktionærerne beskattes ikke af en eventuel gevinst, idet de 

modtagne aktier skattemæssigt træder i de gamle aktiers sted, jf. FUL § 11. Skatten udløses først, 

når de nye aktier afstås, medmindre dette igen sker ved succession. 

I en konkret sag undgik en kapitalfond kildebeskatning på udbytter fra sit danske 

datterselskab ved en aktieombytning, idet kapitalfonden, umiddelbart før en påtænkt (skattepligtig) 

udbytteudlodning fra sit danske datterselskab, indskød et dansk mellemholdingselskab, se figur 2 og 

figur 2.1. Herefter blev der foretaget en skattefri aktieombytning med mellemholdingselskabet som 

det erhvervende selskab og datterselskabet som det erhvervede selskab. Kapitalfonden blev delvis 

betalt med aktier i mellemholdingselskabet og delvist med en kontant udligningssum, som svarede 

til det påtænkte udbytte fra datterselskabet. Idet mellemholdingselskabet ingen midler havde, opstod 

der kortvarigt et gældsforhold vedrørende den kontante udligningssum. Datterselskabet udlod 

herefter udbyttet til mellemholdingselskabet, som umiddelbart efter betalte udbyttet videre som 

afdrag på gæld til kapitalfonden. I sagen blev der vekslet udbytte på godt 5 mia. kr. til afdrag på 

gæld, som afhængig af hvor selskabsdeltagerne var hjemmehørende kunne have været underlagt 

dansk udbyttebeskatning, jf. de almindelige bemærkninger til L 10. 
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Figur 2 Figur 2.1 

	
	

	

	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Lovforslag L 10 var en opfølgning på ovenfor nævnte early warning, og har til formål at hindre, at 
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fysiske personer. Aktionærernes ejerandel varierede, således at der var aktionærer med mere end 10 

pct. ejerskab og aktionærer med mindre end 10 pct. ejerskab. En udbytteudlodning direkte fra det 

udloddende selskab ville potentielt have betydet, at en række af aktionærerne skulle betale 

udbytteskat, fordi ejerandelen var mindre end 10 pct., og aktierne derved var porteføljeaktier. For at 

undgå en potentiel udbyttebeskatning anmodede selskabets rådgiver først SKAT om dispensation 

for udbyttebeskatning i forbindelse med en kapitalnedsættelse, hvilket SKAT gav afslag på. Som 

følge af SKATs afslag blev ejerkredsen i stedet præsenteret for en alternativ mulighed for at undgå 

udbyttebeskatning. Dette kunne ske ved at foretage en skattefri aktieombytning, hvorved 

aktionærerne blev vederlagt aktier kombineret med en kontant udligningssum svarende til de 

enkelte aktionærers andel af det påtænkte udbytte. For aktionærer med en ejerandel over 10 pct. 

medførte aktieombytningen ingen ændring; disse kunne stadig modtage udbytte skattefrit. De 

aktionærer med en ejerandel på mindre end 10 pct., som inden aktieombytning var skattepligtige af 

modtaget udbytte, ville derimod opnå skattefrihed efter aktieombytningen. Dette skyldes, at den 

kontante udligningssum efter den dagældende FUL § 9 som nævnt skulle beskattes som en 

aktieavance, der er skattefri, hvis der i forhold til danske selskabsaktionærer er tale om skattefrie 

porteføljeaktier, jf. ABL § 8. I forhold til udenlandske selskabsaktionærer er aktieavance som 

tidligere nævnt altid skattefri, jf. SEL § 2 modsætningsvis. Modellen var mulig at benytte, fordi den 

spredte og uafhængig ejerkreds ikke havde modstridende interesser i at foretage en aktieombytning. 

Idet aktionærkredsen ikke var koncernforbunden, idet den uafhængige ejerkreds ikke på forhånd 

havde aftalt at lede og agere som en samlet enhed, var modellen ikke dækket af SEL § 2 D ved L 

10, jf. de almindelige bemærkninger til L 81. 

Som opfølgning og reaktion på denne skattemodel, fremsatte daværende 

Skatteminister Holger K. Nielsen d. 20. november 2013 lovforslag L 81, hvis formål er at sikre, at 

skattepligtige udbytter ikke konverteres til skattefrie kontante udligningssummer i forbindelse med 

omstruktureringer, jf. de almindelige bemærkninger til L 81. Kontante udligningssummer omfatter 

ethvert vederlag, som ikke er aktier i snæver forstand i det modtagende henholdsvis erhvervende 

selskab, jf. bilag 1, resumé, s. 1, L 81. 

Der blev ved lov nr. 274 af 26. marts 2014 (L 81) tilføjet 3 nye stukker, stk. 2-4, til 

SEL § 2 D og det oprindelige stk. 2 blev til stk. 5. 
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3.3 Gældende ret – retsfaktum 

For ordlyden af SEL § 2 D efter udvidelsen ved lov nr. 274 af 26. marts 2014 (L 81) se bilag 1, s. 

82. 

 

3.3.1 Anvendelsesområde 

Som det fremgår af SEL § 2 D’s ordlyd, jf. bilag 1, s. 82, finder SEL § 2 D efter udvidelsen i 2014 

anvendelse i tre situationer: 

 

4. Koncerninternt aktiesalg, jf. SEL § 2 D, stk. 1. 

5. Salg til tomme selskaber, jf. SEL § 2 D, stk. 2. 

6. Skattepligtig fusion eller spaltning, jf. SEL § 2 D, stk. 4. 

	

Idet de tre regelsæt ikke er identiske, vil de i det følgende blive analyseret hver for sig. 

 

3.3.1.1 Koncerninternt aktiesalg 

Reglerne om koncerninternt aktiesalg i SEL § 2 D, stk. 1 finder anvendelse når: 

 

1. En juridisk person, 

2. overdrager aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, herunder konvertible 

obligationer, samt tegningsrettigheder til sådan værdipapirer, 

3. i et koncernforbundet selskab (det erhvervede selskab), 

4. til et andet koncernforbundet selskab, fond eller trust (det erhvervende selskab) og 

5. vederlaget for denne overdragelse helt eller delvist består af andet end aktier i det 

erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber. 

	

3.3.1.1.1 Juridisk person 

Med juridisk person sidestilles, ifølge bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser, selskaber 

og foreninger m.v., som er hjemmehørende i udlandet, der efter danske skatteregler ikke udgør et 

selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsskatteretlige regler, en 
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selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.94 Udtrykket ”juridisk person” omfatter derved ikke kun 

selskaber, foreninger m.v., der udgør selvstændige skattesubjekter efter dansk skatteret, men også 

skattemæssige transparente selskaber, som eksempelvis interessentskaber, kommanditselskaber og 

partnerselskaber. Ifølge bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser, svarer denne afgrænsning 

til afgrænsningen i LL § 2, stk. 1, sidste pkt., som har følgende ordlyd: 

 

”Med juridiske personer i nr. 1 og stk. 3 sidestilles selskaber og foreninger m.v., der 

efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er 

reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.” 

  

Ved en sammenligning af afgrænsningen i bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser med 

ordlyden i LL § 2, stk. 1, sidste pkt., ses det, at afgrænsningen i bemærkningerne til L 10’s enkelte 

bestemmelser er mere snæver end afgrænsningen i LL § 2, stk. 1, sidste pkt. LL § 2, stk. 1, sidste 

pkt., har ikke noget krav om, at det skattemæssige transparente selskab skal være hjemmehørende i 

udlandet, som afgrænsningen i bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser har. Det har 

formenligt ikke været lovgivers hensigt, at afgrænsningen i bemærkningerne til L 10’s enkelte 

bestemmelser skal være mere snæver end afgrænsningen i LL § 2, stk. 1, sidste pkt., og det må 

derfor antages, at SEL § 2 D også skal finde anvendelse på transparente selskaber hjemmehørende i 

Danmark. Denne antagelse må blive bekræftet af SEL § 2 D, stk. 5, som omhandler fastsættelsen af, 

hvornår der er tale om koncernforbudne selskaber, og som netop har en ordlyd svarende til LL § 2, 

stk. 1, sidste pkt., uden krav om at det skattemæssige transparente selskab skal være 

hjemmehørende i udlandet, jf. SEL § 2 D, stk. 5. Efter de almindelige bemærkninger til L 10, hvor 

der står, at SEL § 2 D, stk. 1 også omfatter tilfælde, hvor det overdragende selskab er 

hjemmehørende her i landet, og bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser, hvor der står; 

”…, dels tilfælde hvor overdrageren er et dansk eller udenlandsk selskab,…, er der ingen tvivl om, 

at en juridisk person, som ikke er et skattemæssigt transparent selskab, godt kan være 

hjemmehørende i Danmark eller udlandet. 

Idet SEL § 2 D, stk. 1, som nævnt ovenfor, også gælder for skattemæssige 

transparente selskaber, må det antages, at et selskab, som er en SEL § 2 A-filial (skattemæssig 

																																																								
94 For at en juridisk person kan udgøre et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret, skal den juridiske person have 
en skatteretsevne og have en nærmere bestemt tilknytning til Danmark. De juridiske personer, som har skatteretsevne 
efter dansk skatteret er udtømmende opregnet i SEL §§ 1-3 samt FBL § 1. Se Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 732, 
2009. 
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transparent), kan udgøre en juridisk person efter SEL § 2 D. Hvis selskabet, som overdrager aktier 

m.v., er et SEL § 2 C-selskab, må det antages, at dette selskab også kan udgøre en juridisk person 

efter SEL § 2 D, idet selskabet behandles som et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret, jf. 

SEL § 2 C. 

Ifølge de almindelige bemærkninger til L 10, omfatter SEL § 2 D, stk. 1 også danske 

selskaber m.v., som er minoritetsaktionærer i et andet dansk selskab, hvis de kan afhænde deres 

aktier til et nyt fælles selskab og som vederlag dels modtager aktier i det nye fælles selskab samt en 

fordring, der svarer til det skattepligtige udbytte, som de ellers ville have modtaget af de afstående 

aktier. Minoritetsaktionærerne skal dog anses for at have bestemmende indflydelse over det 

erhvervede selskab og det erhvervende selskab som følge af deltagelse i en transparent enhed eller 

en aftale om fælles bestemmende indflydelse for at blive omfattet af SEL § 2 D, stk. 1, jf. bilag 4, s. 

22, L 10. 

 

3.3.1.1.2 Overdragelse af aktier m.v. 

For at SEL § 2 D, stk. 1 kan finde anvendelse, skal der ske overdragelse af aktier m.v. Overdragelse 

må i denne forbindelse betyde, at der skal ske en afståelse, idet der flere steder i de almindelige 

bemærkninger til L 10 og bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser bruges udtrykket 

”afståelse” i stedet for overdragelse. Ligeledes bruges udtrykket i SEL § 2 D, stk. 1, sidste pkt. og i 

forhold til SEL § 2 D’s ikrafttrædelsestidspunkt, jf. Forslag til Lov om ændring af 

fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven, ligningsloven og aktieavanceskatteloven 

§ 6, stk. 2, vedtaget af Folketinget ved 3. behandling d. 25. marts 2014, hvor der står; ”… har 

virkning for afståelse af aktier, der…” Ved afståelse forstås, at der er indgået en endelig bindende 

aftale om overdragelse af aktier, jf. bemærkningerne til L 81’s enkelte bestemmelser, hvori 

udtrykket ”afståelse” også bruges i stedet for overdragelse.95 Om overdragelsen er skattefri eller 

skattepligtig spiller ingen rolle for anvendelsen af SEL § 2 D, stk. 1, jf. bilag 4, s. 24, L 10, hvor 

Skatteministeriet bekræfter, at SEL § 2 D, stk. 1 er tiltænkt at skulle gælde, uanset om 

aktieombytningen sker skattefrit eller er skattepligtig. 

Genstanden for overdragelsen skal være aktier, andelsbeviser og lignende 

værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsrettigheder til sådanne værdipapirer, 

																																																								
95 Efter det generelle afståelsesbegreb, omfatter afståelse den definitive og endelig overførsel af tinglige rettigheder over 
et aktiv fra et skattesubjekt til et andet retssubjekt. Se Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., s. 465, 2009. 
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jf. SEL § 2 D, stk. 1.96 Afgrænsningen svarer til de værdipapirer, der er omfattet af LL § 16 B, jf. 

bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser. LL § 16 B regulerer, hvordan en aktionær eller 

andelshavers afståelsessum skal behandles, hvis aktionæren eller andelshaveren afstår aktier, 

andelsbeviser og lignende værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsret til 

sådanne værdipapirer til det udstedende selskab eller til et selskab, hvorover det udstedende selskab 

har bestemmende indflydelse efter LL § 2, stk. 2, og hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mere 

end 10 pct. af aktiekapitalen.97 SEL § 2 D finder derved ikke anvendelse på overdragelse af andre 

typer aktiver. 

 

3.3.1.1.3 Det erhvervede og erhvervende selskab 

Efter SEL § 2 D, stk. 1, skal der ske overdragelse af aktier m.v. i et koncernforbundet selskab (det 

erhvervede selskab) til et andet koncernforbundet selskab, fond eller trust (det erhvervende 

selskab). Både det erhvervede selskab og det erhvervende selskab skal kvalificere sig som 

selvstændige skattesubjekter efter dansk skatteret, og kan være hjemmehørende i Danmark eller 

udlandet, jf. bilag 4, s. 23, L 10 og bilag 27, s. 6, L 10. Det erhvervede selskab kan derfor ikke være 

en SEL § 2 A-filial (skattemæssig transparent), idet genstanden for overdragelsen ud fra en 

skattemæssig synsvinkel herved ville være aktiver/gæld. Det erhvervende selskab kan derimod godt 

være en SEL § 2 A-filial, idet det erhvervende selskab i denne situation ud fra en skattemæssig 

synsvinkel vil være et udenlandsk selskab. Idet SEL § 2 C-filialer efter dansk skatteret behandles 

som selvstændige skattesubjekter, jf. SEL § 2 C, må det gælde, at det erhvervede og erhvervende 

selskab godt være sådanne filialer.98 

Hvis overdrager er et udenlandsk selskab med fast driftssted i Danmark, hvortil 

aktierne i det erhvervede selskab er allokeret, finder SEL § 2 D, stk. 1 også anvendelse.99 I denne 

situation er der dog som udgangspunkt principielt ikke risiko for, at den danske udbyttebeskatning 

omgås, idet udbytter fra det erhvervede selskab skal allokeres til det faste driftssted, som er skattefri 

heraf, hvis betingelserne i SEL § 13, stk. 1, nr. 2 er opfyldt.100 En videreudlodning af udbytterne fra 

																																																								
96 Ifølge Erik Banner-Voigt, omfatter lignede værdipapirer beviser udstedt af udenlandske selskabslignede enheder, som 
svarer til aktier og andelsbeviser. Se L 10 – Udbyttebeskatning og gennemstrømningsselskaber, Erik Banner-Voigt, s. 2, 
SR.2013.0022. 
97 Se afsnit 2.3.3 for formålet med LL § 16 B, stk. 1. 
98 SEL § 2 D mv. – begrænset skattepligt af udbytter, Jens Wittendorff, s. 3, TfS 2014, 283. 
99 SEL § 2 D mv. – begrænset skattepligt af udbytter, Jens Wittendorff, s. 3, TfS 2014, 283. 
100 Se afsnit 2.3.2. 
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det faste driftssted til dets hovedkontor udløser ikke dansk udbyttebeskatning, jf. SEL § 2, stk. 1, 

litra a. 

3.3.1.1.4 Koncernforbindelse 

For at blive omfattet af SEL § 2 D, stk. 1, skal der være koncernforbindelse mellem den 

overdragende juridiske person og det erhvervede selskab både før og efter overdragelsen og 

koncernforbindelse mellem den overdragende juridiske person og det erhvervende selskab efter 

overdragelsen, jf. bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser. 

Hvorvidt der er koncernforbindelse fastlægges efter LL § 2, jf. SEL § 2 D, stk. 5. I LL 

§ 2, stk. 3 findes der en entydig definition af begrebet koncernforbundne juridiske personer, som 

har følgende ordlyd: 

 

“Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme 

kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse, eller hvor der er fælles 

ledelse.” 

 

Hvad der forstås ved samme kreds af selskabsdeltagere fremgår ikke af LL eller dennes forarbejder. 

Der ses heller ikke at foreligge OECD-begreber eller tilsvarende ledetråde, der kan hjælpe til 

fortolkningen.101 Ifølge Erik Werlauff, skal sætningen ”samme kreds af selskabsdeltagere” dog 

betragtes som en helhed og det må derfor kræves, at det alene er de selskabsdeltagere, der har 

bestemmende indflydelse i et selskab, der skal være identiske med de selskabsdeltagere, der har 

bestemmende indflydelse i et andet selskab, for at disse to selskaber kan anses for at være 

koncernforbundne juridiske personer efter LL § 2, stk. 3.102 

Ifølge forarbejderne til lov nr. 308 af 19. april 2006 (L 116), hvor fælles ledelse blev 

indført i LL § 2, stk. 3, er der fælles ledelse i to eller flere selskaber, hvis; 

 

- to selskaber er kommanditister i samme K/S og dermed har fælles komplementar, som har 

ledelses- og beslutningsretten i K/S’et, 

- to selskaber er kommanditister i samme K/S, men ledelsen er overladt til et fælles 

managementselskab, 

																																																								
101 Der henvises til OECD’s Transfer Pricing Guidelines i forarbejderne til LL § 2, som derved har fået en egentlig 
national retskildeværdi. 
102 Se Bestemmende indflydelse og ”fælles bestemmende indflydelse”, Erik Werlauff, s. 2, SR.2011.24. 
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- to selskaber også udenfor K/S-situationen har overladt ledelsen af dem begge til samme 

managementselskab, 

- to selskaber ledes af hvert deres managementselskab, men de to managementselskaber har 

indgået en aftale om fælles ledelse af de to selskaber, eller de er koncernforbundne eller 

nærtstående 

- der er væsentlige personsammenfald mellem de to selskabers ledelser, herunder 

direktionsposter samt formands- og næstformandspost. 

 

Ved fælles ledelse i to eller flere selskaber kræves det således, at disse selskaber administreres af 

den samme ledelse, eller der er væsentlige personsammenfald i de to selskabers ledelser, som dog 

ikke behøver at gælde alle posterne i ledelserne. 

 

3.3.1.1.4.1 Bestemmende indflydelse 

Efter LL § 2, stk. 2 foreligger der bestemmende indflydelse, hvis der via ejerskab eller rådighed 

over stemmerettighederne direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes 

over mere end 50 pct. af stemmerne. 

Ved vurderingen af om tærskelværdierne i SEL § 2, stk. 2 er opfyldt, medregnes, 

ifølge LL § 2, stk. 2, aktier og stemmerettigheder, som indehaves af; 

 

- koncernforbundne juridiske personer (herunder søsterselskaber), jf. LL § 2, stk. 3, 

- personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. LL § 16 H, stk. 6, 

- en fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne 

selskaber, nærtstående m.v., eller 

- fonde eller truster stiftet af disse, 

- andre selskabsdeltagere, med hvem selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles 

bestemmende indflydelse, 

- personer omfattet af KSL § 1103 eller et dødsbo omfattet af DBL § 1, stk. 2104, i fællesskab 

med; 

o nærtstående, 

o en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående, eller 

																																																								
103 Fysiske personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark. 
104 Dødsboer, som skal betale indkomstskat til Danmark. 
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o fonde eller truster stiftet af disse. 

	

Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og 

børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og 

adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold, jf. LL § 2, stk. 2, sidste pkt. 

Når det skal vurderes, om der mellem flere forskellige selskabsdeltagere er indgået en 

aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse, kan der ligges vægt på flere forskellige 

momenter, jf. bemærkning nr. 6 til betænkning af 22. marts 2006, L 116, hvor reglen blev indført. 

Der skal dog altid foretages en konkret vurdering af den foreliggende aftale. I denne vurdering kan 

bl.a. indgå, om aftalen medfører fælles; 

 

- råderet over flertallet af stemmerettigheder, 

- udnævnelse eller afsættelse af et flertal af medlemmerne i selskabets øverste ledelsesorgan, 

- bestemmende indflydelse over selskabets driftsmæssige og finansielle ledelses m.v. 

 

Betænkningen fastslår ikke, hvilke af disse momenter, der samlet eller hver for sig kan tale for, at 

der foreligger en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse, og der må derfor søges 

støtte i andre retskilder for en præcis definition af begrebet ”fælles bestemmende indflydelse”. En 

aktionæroverenskomst kan dog ikke i sig selv være tilstrækkelig til at fastslå, at der er indgået en 

aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse, jf. bemærkning nr. 6 til betænkning af 22. 

marts 2006, L 116. Desuden medfører en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse 

ikke, at selskabsdeltagerne indbyrdes er koncernforbundne, men medfører alene, at 

selskabsdeltagerne anses for at have bestemmende indflydelse i det fællesejede selskab, hvis de 

nævnte tærskelværdierne er opfyldt, jf. bemærkning nr. 6 til betænkning af 22. marts 2006, L 116. 

 

3.3.1.1.4.1.1 Direkte og indirekte ejerskab eller rådighed 

Som det ses af LL § 2, stk. 2, kan der foreligge bestemmende indflydelse via direkte eller indirekte 

ejerskab eller rådighed. Ved indirekte bestemmende indflydelse udøves den bestemmende 

indflydelse gennem et mellemholdingselskab, jf. Den juridiske vejledning, 2016-1, C.D.11.1.2.2, 

Hvornår er der bestemmende indflydelse. Der er i denne forbindelse forskel på, om der udøves 

indirekte bestemmende indflydelse via ejerandele eller stemmerettigheder. 
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Hvis der skal udøves indirekte bestemmende indflydelse via ejerandele, skal et selskab gennem sin 

ejerandel i et andet selskab indirekte have bestemmende indflydelse over et tredje selskab, se 

eksempel 2 nedenfor. 

	
Eksempel 2 

 
Kilde: Den juridiske vejledning, 2016-1, C.D.11.1.2.2, Hvornår er der bestemmende 

indflydelse. 

 

Hvis der skal udøves indirekte bestemmende indflydelse via stemmerettigheder, skal selskab A 

enten alene gennem selskaber, som A har bestemmende indflydelse over, eller sammen med andre 

forbundne selskaber, råde over mere end 50 pct. af stemmerettighederne i selskab C, se eksempel 3 

nedenfor. 

 

Eksempel 3 

 
Kilde: Den juridiske vejledning, 2016-1, C.D.11.1.2.2, Hvornår er der bestemmende 

indflydelse. 

Selskab A ejer 65 pct. af aktiekapitalen i 

selskab B, og selskab B ejer 80 pct. af 

aktiekapitalen i selskab C. Selskab A har 

indirekte bestemmende indflydelse over 

selskab C via ejerskab, idet selskab A 

indirekte ejer 52 pct. af selskab C. 

Selskab A’s ejerandel i selskab C = 

65*80/100 = 52 pct. 

	

Selskab A råder over 55 pct. af 

stemmerettighederne i selskab B, og selskab B 

råder over 67 pct. af stemmerettighederne i selskab 

C. A har bestemmende indflydelse over C, fordi A 

råder over mere end 50 pct. af 

stemmerettighederne i B, og B råder over mere end 

50 pct. af stemmerettighederne i C. 
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Derudover kan der også konstateres bestemmende indflydelse ved at lægge direkte og indirekte 

stemmerettigheder sammen eller direkte og indirekte ejerandele sammen, se eksempel 4 og 5 

nedenfor. 

	
Eksempel 4    

 
Kilde: Den juridiske vejledning, 2016-1, C.D.11.1.2.2, Hvornår er der bestemmende 
indflydelse. 
 
 
 
Eksempel 5 

 
 
 

 
 

Kilde: Den juridiske vejledning, 2016-1, C.D.11.1.2.2, Hvornår er der bestemmende 
indflydelse. 
 

A ejer 70 pct. af aktiekapitalen i B og 5 

pct. af aktiekapitalen i C, mens B ejer 70 

pct. af aktiekapitalen i C. A ejer således 

5 pct. + 49 pct. (70 pct. gange 70 pct.) = 

54 pct. af aktiekapitalen i C. 

	

A råder over 55 pct. af 

stemmerettighederne i B og 15 pct. af 

stemmerettighederne i C, mens B råder 

over 45 pct. af stemmerettighederne i C. 

A har mere end 50 pct. af 

stemmerettighederne i B og råder således 

over 15 pct. + 45 pct. = 60 pct. af 

stemmerettighederne i C. 
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Ved bedømmelsen af, om der er direkte eller indirekte bestemmende indflydelse på baggrund af 

stemmerettigheder, skal der tages hensyn til eventuelle begrænsninger i andre aktionærers adgang 

til at anvende deres stemmerettigheder, jf. Den juridiske vejledning, C.D.11.1.2.2, Hvornår er der 

bestemmende indflydelse. Ejer et selskab egne aktier, skal den aktiekapital og de 

stemmerettigheder, som er tilknyttet disse aktier, ikke medregnes ved afgørelsen af, om der 

foreligger bestemmende indflydelse, jf. Den juridiske vejledning, C.D.11.1.2.2, Hvornår er der 

bestemmende indflydelse. 

 

3.3.1.1.4.2 Koncernforbindelse ifølge L 10 og L 81 

Ifølge bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser, skal koncernforbindelse fastlægges efter 

LL § 2. Efter denne bestemmelse anses selskaber, ifølge bemærkningerne til L 10’s enkelte 

bestemmelser, for at være koncernforbundne, hvis; 

 

”der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over 

mere end 50 pct. af stemmerne. Bestemmende indflydelse indehaves tillige i tilfælde, 

hvor den bestemmende indflydelse indehaves via en transparent enhed, samt i tilfælde 

hvor der er en aftale om fælles bestemmende indflydelse eller fælles ledelse.”105 

 

I de almindelige bemærkninger til L 81, anføres det, at der ved koncernforbindelse bl.a. forstås, at 

ejerkredsen har en aftale om udøvelse af en fælles bestemmende indflydelse, hvilket indebærer, at 

det på forhånd er aftalt i ejerkredsen at lede og agere som en samlet enhed. 

Efter bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser, bilag 4, s. 22, L 10, og de 

almindelige bemærkninger til L 81, som redegjort for ovenfor, anses selskaber for at være 

koncernforbundne, hvis der foreligger; 1) bestemmende indflydelse, 2) bestemmende indflydelse 

gennem transparente enheder, 3) fælles bestemmende indflydelse, eller 4) fælles ledelse. Da 

situation 2) og 3) ikke er omfattet af koncernbegrebet i LL § 2, jf. analysen af LL § 2 ovenfor, er 

dette en udvidende fortolkning af LL § 2, som ikke et hjemlet i LL. Udtrykket ”fælles bestemmende 

indflydelse” anvendes også i SEL § 2 D, stk. 1, 3. pkt., som siger, at det erhvervende selskab kan 

																																																								
105 Skatteministeriet er af samme holdning, idet Skatteministeriet i bilag 4, s. 22, L 10 udtaler, at det er en forudsætning 
for at blive omfattet af SEL § 2, stk. 1, at der er en koncernforbindelse. ”Hvorvidt dette er tilfældet fastlægges efter LL 
§ 2. Efter den nævnte bestemmelsen, anses selskaber for at være koncernforbundne, hvis der direkte eller indirekte ejes 
mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Hertil bemærkes, at bestemmende 
indflydelse også indehaves i tilfælde, hvor den bestemmende indflydelse indehaves via en transparent enhed eller hvor 
der er en aftale om fælles bestemmende indflydelse.” 
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blive koncernforbundet med overdrager som følge af fælles bestemmende indflydelse. Idet SEL § 2 

D, stk. 5, som nævnt i afsnit 3.3.1.1.4, direkte henviser til LL § 2 for fastlæggelse af, hvornår der er 

tale om koncernforbundne selskaber, er det uheldigt, at bemærkningerne til L 10 og L 81, 

Skatteministeriet, og SEL § 2 D, stk. 1, 3. pkt. anvender begrebet i en anden og bredere betydning, 

der afviger fra LL § 2. 

 

3.3.1.1.5 Vederlaget 

En overdragelse af aktier m.v. skal helt eller delvis vederlægges med andet end aktier i det 

erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber, for at SEL § 2 D, stk. 1 kan finde 

anvendelse, jf. SEL § 2 D, stk. 1. SEL § 2 D, stk. 1 kommer derved ikke i anvendelse, hvis der 

udelukkende vederlægges med aktier i snæver forstand. Dette gælder også, hvis de erhvervede 

værdipapirer svarer til de afståede værdipapirer, selvom disse ikke er aktier i snæver forstand, jf. 

SEL § 2 D, stk. 1, 4. pkt. Det vil sige, at konvertible obligationer og tegningsrettigheder godt kan 

overdrages mod vederlag i værdipapirer af samme art, uden SEL § 2 D, stk. 1 skal finde anvendelse, 

idet der ved overdragelsen ikke opnås større mulighed for at modtage skattefri udlodning end før 

overdragelsen, jf. bemærkning nr. 2 til betænkning af 27. februar 2014, L 81. Desuden kommer 

SEL § 2 D, stk. 1 heller ikke i anvendelse, hvis konvertible obligationer eller tegningsrettigheder 

vederlægges med aktier, hvis der ikke ønskes udstedt tilsvarende værdipapirer i det erhvervende 

selskab, jf. bemærkning nr. 2 til betænkning af 27. februar 2014, L 81. 

I bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser står der, at udtrykket ”aktier”, for 

så vidt angår vederlaget, ikke omfatter andelsbeviser og lignende værdipapirer, herunder 

konvertible obligationer, samt tegningsrettigheder til sådanne værdipapirer. Dette er blevet ændret i 

bemærkning nr. 2 til betænkning af 27. februar 2014 til L 81, idet der heri foreslås at lave en 

sproglig ensretning af SEL § 2 D, så indholdet af de i bestemmelsen anvendte udtryk ”aktier” og 

”aktier m.v.” blev tydeliggjorte. Herefter omfatter udtrykket ”aktier” i forbindelse med 

vederlæggelse, alt efter selskabsform, aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. 

bemærkning nr. 2 til betænkning af 27. februar 2014, L 81. 

 

3.3.1.1.6 Undtagelser 

Hvis den overdragende juridiske person opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte 

efter SEL § 2, stk. 1, litra c, eller SEL § 13, stk. 1, nr. 2, kommer SEL § 2 D, stk. 1 ikke i 
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anvendelse, såfremt vederlaget havde været udbytte af aktier i det overdragede selskab umiddelbart 

før overdragelsen, jf. SEL § 2 D, stk. 1, 2. pkt. SEL § 2 D, stk. 1 skal med andre ord ikke anvendes, 

når overdrageren i forvejen kan modtage udbytte skattefrit, jf. bemærkningerne til L 10’s enkelte 

bestemmelser. I disse situationer kan transaktionen nemlig ikke være begrundet i et ønske om at 

omkvalificere skattepligtige udbytter til skattefrie betalinger, jf. bemærkning nr. 1 til betænkning af 

d. 5. december 2012, L 10. Ved bedømmelsen af, om et overdragende selskab hjemmehørende i 

udlandet kan modtage udbytte skattefrit fra et overdraget dansk selskab, skal det undersøges, om det 

overdragende selskab er retmæssig ejer af udbyttet, jf. bemærkning nr. 1 til betænkning af d. 5. 

december 2012, L 10 og bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser. Vurdering af, om det 

overdragende selskab er retmæssige ejer, skal foretages for hver enkelt udbytteudlodning, hvor 

grundlaget for vurderingen skal være det faktiske vederlag modtaget i forbindelse med afståelsen af 

aktier m.v., jf. bemærkning nr. 1 til betænkning af d. 5. december 2012, L 10. 

Undtagelsen i SEL § 2 D, stk. 1, 2. pkt. omfatter ikke situationer, hvor en udenlandsk 

juridisk person overdrager aktier i et udenlandsk selskab (det erhvervede selskab) til et dansk 

selskab (det erhvervende selskab), jf. bilag 27, s. 6, L 10. Den overdragende juridiske person er 

således ikke skattefri af udbytter fra det erhvervede selskab, selvom der i denne situation ikke 

foreligger risiko for omgåelse af dansk udbyttebeskatning. Dette kritiseres af FSR – danske 

revisorer, idet SEL § 2 D, stk. 1 derved potentielt vil omfatte alle salg af aktier m.v. i udenlandske 

selskaber, hvor erhververen er et dansk selskab og hvor den overdragende juridiske person og det 

erhvervende selskab er koncernforbundne, jf. bilag 6 af 9. august 2013, s. 5, L 81. Et udenlandsk 

selskab vil i intet tilfælde kunne modtage udbytte skattefrit fra et andet udenlandsk selskab efter 

danske regler. FRS – danske revisorer mener derfor, at der som minimum skal være en undtagelse, 

hvorefter transaktioner ikke omfattes af SEL § 2 D, stk. 1, såfremt den overdragende juridiske 

person vil kunne modtage skattefrit udbytte fra det erhvervede selskab, hvis enten den overdragende 

juridiske person eller det erhvervede selskab var hjemmehørende i Danmark, jf. bilag 6 af 9. august 

2013, s. 5, L 81. På den måde vil der ske en ligestilling mellem danske og udenlandske selskaber, 

der overdrager aktier m.v. omfattet af SEL § 2 D, stk. 1.106 

Endvidere gælder SEL § 2 D, stk. 1 ikke, hvis det erhvervende selskab bliver 

koncernforbundet med den overdragende juridiske person efter overdragelsen alene som følge af 

fælles bestemmende indflydelse efter SEL § 2 D, stk. 5, 2. pkt. (skattemæssigt transparent selskab), 

men ikke var koncernforbundet før overdragelsen, og det erhvervede selskab ikke af den 

																																																								
106 Dette forslag tages op i kap. 4. 
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overdragende juridiske person eller et med dette koncernforbundet selskab m.v. har fået stillet 

midler til rådighed, jf. SEL § 2, stk. 1, 3. pkt. Hvorvidt det erhvervende selskab har fået stillet 

midler til rådighed må vurderes konkret. Formålet med denne undtagelse er at sikre, at der kan ske 

delsalg til tredjemand i en situation, hvor et selskab før overdragelsen ikke var koncernforbundet 

med det overdragende selskab, men efterfølgende bliver koncernforbundet med det overdragende 

selskab pga. fælles bestemmende indflydelse, idet det indtræder i ejerkredsen, f.eks. i et 

kommanditselskab, jf. bemærkning nr. 2 til betænkning af 5. december 2012, L 10. Betingelsen 

vedrørende, at det overdragende selskab eller et hermed koncernforbundet selskab, ikke har stillet 

midler til rådighed for det erhvervende selskab, skal sikre mod de tilfælde, hvor det overdragende 

selskab selv finansierer transaktionen og derfor reelt set sælger til sig selv med henblik på at omgå 

koncernbegrebet i LL § 2, jf. bemærkning nr. 2 til betænkning af 5. december 2012, L 10. 

Undtagelsen er alene møntet på den situation, hvor de hidtidige ejere af kommanditselskabet ikke 

udtræder heraf, jf. bilag 27, s. 9, L 10. Hvis en deltager i et kommanditselskab fuldt ud afstår sin 

andel, finder SEL § 2 D, stk. 1 ikke anvendelse, idet det erhvervende selskab og deltageren i 

kommanditselskabet ikke er koncernforbundne efter overdragelsen, jf. bilag 4, s. 23 til L 10. 

Undtagelsen gælder ikke, hvis der er koncernforbindelse mellem det erhvervende selskab og den 

overdragende juridiske person før overdragelsen. Det vil f.eks. sige, at delsalg af andele i et 

kommanditselskab til en af de øvrige ejere vil blive omfattet af SEL § 2 D, stk. 1. 

 

3.3.1.2 Salg til tomme selskaber 

Reglerne om salg til et ”tomt” selskab i SEL § 2 D, stk. 2 finder anvendelse når: 

 

1. En juridisk person, 

2. overdrager aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, herunder konvertible 

obligationer, samt tegningsrettigheder til sådan værdipapirer, 

3. til selskaber, der på overdragelsestidspunktet i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet, jf. SEL § 33 A, stk. 3, (tomt selskab), og 

4. vederlaget delvis består af andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed 

koncernforbundne selskaber, eller 

5. hvis den juridiske person udelukkende modtager vederlag i andet end aktier i det 

erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber og den juridiske person efter 
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overdragelsen ejer sådanne værdipapirer i et eller flere af disse selskaber, bortset fra det 

selskab, hvori der overdrages aktier m.v. 

	

SEL § 2 D, stk. 2 har til formål at forhindre, at minoritetsaktionærer med en ejerandel under 10 pct., 

som ikke er omfattet af SEL § 2 D, stk. 1, hvis der ikke i ejerkredsen er koncernforbindelse, omgår 

den danske udbyttebeskatning, jf. de almindelige bemærkninger til L 81. 

 

3.3.1.2.1 Juridisk person og overdragelse af aktier m.v. 

Udtrykket ”juridisk person”, ”overdragelse” og ”aktier m.v.” i SEL § 2 D, stk. 2 skal forstås på 

samme måde som i SEL § 2 D, stk. 1.107 

 

3.3.1.2.2 Tomt selskab 

For at blive omfattet af SEL § 2 D, stk. 2, er det en betingelse, at der sker overdragelse af aktier 

m.v., til et selskab, der på overdragelsestidspunktet er et ”tomt” selskab, jf. SEL § 2 D, stk. 2. I de 

almindelige bemærkninger til L 81, står der, at denne betingelse er indført for ikke at gøre SEL § 2 

D, stk. 2 bredere end nødvendigt. Hvis udbyttebeskatning af kontante udligningssummer ved 

skattepligtige aktieombytninger også galt situationer, hvor der nødvendigvis ikke skete salg til 

tomme selskaber, vil udbyttebeskatningen kunne omfatte sædvanlige aktiesalg, hvor aktionæren 

fortsat ejer aktier i et koncernforbundet selskab, jf. de almindelige bemærkninger til L 81. 

Idet der i SEL § 2 D, stk. 2 ikke nævnes fond eller trust i forbindelse med salg til 

”tomt” selskab, kan det tomme selskab ikke udgøre sådanne skattesubjekter. Det tomme selskab kan 

derimod godt være en SEL § 2 A-filial, da det tomme selskab herved ud fra en skattemæssig 

synsvinkel vil være et udenlandsk selskab. Det tomme selskab kan også være en SEL § 2 C-filial, 

idet disse, som nævnt i afsnit 3.3.1.1.1, efter dansk skatteret behandles som selvstændige 

skattesubjekter, jf. SEL § 2 C. Desuden kan det tomme selskab være hjemmehørende i Danmark 

eller udlandet.108 

For en definition af ”tomt” selskab henviser SEL § 2 D, stk. 2 til SEL § 33 A, stk. 3. 

Efter SEL § 33 A, stk. 3, er et ”tomt” selskab et selskab, der på overdragelsestidspunktet i det 

væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, eller uden økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere underliggende datterselskaber eller datterdatterselskaber. Et 
																																																								
107 For en analyse af de nævnte begreber se afsnit 3.3.1.1.1 og 3.3.1.1.2. 
108 SEL § 2 D mv. – begrænset skattepligt af udbytter, Jens Wittendorff, s. 5, TfS 2014, 283. 
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datterselskab afgrænses som et selskab, hvori et andet selskab (moderselskab) ejer mindst 25 pct. af 

aktiekapitalen, jf. SEL § 33 A, stk. 3. SEL § 33 A, blev indført ved lov nr. 422 af 1. juni 1994 (L 

234), og reglen om, at datterselskabers aktiviteter også skal vurderes, blev vedtaget med lov nr. 399 

af 22. maj 1996 (L 117). 

 

3.3.1.2.2.1 Uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet 

Et selskab er i det væsentlige uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, hvis den 

erhvervsmæssige aktivitet er ophørt, eller hvis den erhvervsmæssige aktivitet i selskabet er 

ubetydelig, jf. SKM.2002.116.VLR, hvor et selskabs drift reelt havde været indstillet i 20 måneder 

før en aktieoverdragelse, hvorfor selskabet på overdragelsestidspunktet ansås i alt væsentlighed at 

være uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, SKM.2005.299.LSR, hvor den 

erhvervsmæssige aktivitet stadig var betydelig, idet selskabet stadigvæk afholdt visse 

personaleudgifter og videreførte dets aktivitet, samt Den Juridiske Vejledning, 2016-1, 

C.D.2.4.5.2.2, Underskudsbegrænsning ved væsentlig skift i selskabets ejerkreds – SEL § 12 D. 

Om den erhvervsmæssige aktivitet er ophørt eller er så ubetydelige, at der ikke er 

nogen økonomisk risiko forbundet med den, må foretages ud fra en konkret vurdering, og der kan 

ikke via retspraksis opstilles en objektiv regel for, hvornår dette er tilfældet. 

Ifølge Den Juridiske Vejledning, 2016-1, C.D.2.4.5.2.2, Underskudsbegrænsning ved 

væsentlig skift i selskabets ejerkreds – SEL § 12 D, vil et selskab også kunne anses for at være uden 

økonomiske risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, hvis der på aftaletidspunktet for overdragelse af 

kapitalandele nok findes en ikke uvæsentlig erhvervsmæssig aktivitet i selskabet, men hvor der på 

dette tidspunkt er indgået en bindende aftale om mulighed for afhændelse af den erhvervsmæssige 

aktivitet. Dette skyldes et ønske om at imødegå omgåelsesmuligheder. I forhold til datterselskaber 

skal der være indgået en bindende aftale om mulighed for afhændelse af den erhvervsmæssige 

aktivitet til en pris, der enten er fastsat eller kan fastsættes ensidigt af selskabet eller erhververen, jf. 

bemærkningerne til L 117. 

 

3.3.1.2.2.2 Datterselskabers økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet 

Hvis moderselskabet ikke selv har økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, skal dette, jf. 

SEL § 33 A, stk. 3, kun anses for ”tomt”, hvis dets datterselskaber heller ikke har økonomisk risiko 

ved erhvervsmæssig aktivitet, fordi den erhvervsmæssige aktivitet er ophørt eller er ubetydelig. 
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Hvis datterselskabet derimod udøver en erhvervsmæssig aktivitet, hvortil der er knyttet en 

økonomisk risiko, er datterselskabets relative økonomiske betydning for moderselskabet afgørende 

for, om moderselskabet alligevel må anses for i det væsentlige at være uden økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet. Hvis datterselskabet har en så ringe relativ økonomisk betydning for 

moderselskabet, kan moderselskabet ikke anses for i det væsentlige at have økonomisk risiko ved 

den erhvervsmæssige aktivitet i datterselskabet, jf. Den Juridiske Vejledning, 2016-1, C.D.2.4.5.2.2, 

Underskudsbegrænsning ved væsentlig skift i selskabets ejerkreds – SEL § 12 D og cirkulære nr. 

233 af 19. december 1996 om afgrænsning af ”tomme” selskaber og underskudsbegrænsning ved 

skattefri fusion m.v. 

Ved opgørelsen af et datterselskabs relative økonomiske betydning for moderselskabet 

kan der lægges vægt på nogle forskellige nøgletal (nettoomsætning, resultat før renter, balancesum 

og egenkapital) i datterselskabet i forhold til de tilsvarende nøgletal i moderselskabet, jf. Den 

Juridiske Vejledning, 2016-1, C.D.2.4.5.2.2, Underskudsbegrænsning ved væsentlig skift i 

selskabets ejerkreds – SEL § 12 D og cirkulære nr. 233 af 19. december 1996 om afgrænsning af 

”tomme” selskaber og underskudsbegrænsning ved skattefri fusion m.v. 

 

3.3.1.2.2.3 SEL § 2 D, stk. 3 

Efter SEL § 2 D, stk. 3, skal der ved vurderingen af et tomt selskabs erhvervsmæssig aktivitet ses 

bort fra følgende: 

 

- Erhvervsmæssig aktivitet der inden for de seneste 3 år forud for overdragelsen af aktier m.v. 

er erhvervet fra en person eller et selskab m.v., der har en forbindelse med det erhvervende 

selskab, som defineret i LL § 2. Det vil sige erhvervsmæssig aktivitet, som er erhvervet fra 

koncernforbundne selskaber eller fra personer, som har bestemmende indflydelse over det 

erhvervende selskab afgjort efter LL § 2, skal ikke indgå i vurderingen af et selskabs 

erhvervsmæssig aktivitet, jf. bemærkning nr. 6 i betænkning af 27. februar 2014, L 81. 

- Erhvervsmæssig aktivitet der udøves af et datterselskab, der inden for de seneste 3 år forud 

for overdragelsen af aktier m.v. er erhvervet af det erhvervende selskab fra et 

koncernforbundet selskab. Ifølge bemærkning til nr. 7 i betænkning af 27. februar 2014, L 

81, fremgår det, at reglen også kan finde anvendes, hvis erhvervelsen ikke sker direkte fra et 

koncernforbundet selskab, men er sket indirekte fra aktionæren eller aktionærerne. Hvad 

dette betyder, er dog svært at sige, idet bemærkningen ikke uddyber det nærmere. Det må 
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antages, at koncernforbindelsen mellem det erhvervende selskab og det koncernforbundet 

selskab skal defineres efter LL § 2, idet det er LL § 2, som bruges til at definere 

koncernforbindelsen i SEL § 2 D, stk. 3, 1. pkt., der i SEL § 2 D, stk. 5 henvises til LL § 2, 

når det skal fastsættes, hvornår der er tale om koncernforbundne selskaber, og der i 

bemærkningerne til L 81’s enkelte bestemmelser generelt står, at ved fastsættelsen af, 

hvornår der tale om koncernforbundne selskaber, finder LL § 2 anvendelse. 

 

Indførelsen af SEL § 2 D, stk. 3 har til formålet at sikre, at SEL § 2 D, stk. 2 ikke omgås ved tilkøb 

eller tilførsel af aktiver/aktiviteter, jf. bemærkningerne til L 81’s enkelte bestemmelser. 

 

3.3.1.2.3 Vederlaget 

Vederlaget for overdragelse af aktier m.v. skal enten delvis eller udelukkende bestå af andet end 

aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber, jf. SEL § 2 D, stk. 2, 1. 

og 2. pkt. Udtrykket ”aktier” skal forstås som aktier i snæver forstand, jf. bemærkning nr. 4 og 5 i 

betænkning af 27. februar 2014, L 81. Da der i bemærkning nr. 5 i betænkning af 27. februar 2014, 

L 81 henvises til forståelsen i bemærkning nr. 2 i betænkning af 27. februar 2014, L 81, omfatter 

udtrykket ”aktier”, alt efter selskabsform, aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer. 

Af SEL § 2 D, stk. 2, 2. pkt. fremgår det, at hvis overdrageren udelukkende modtager 

vederlag i andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber og 

overdrageren efter overdragelsen ejer sådanne værdipapirer i et eller flere af disse selskaber bortset 

fra det selskab, hvori der overdrages aktier m.v., skal dette vederlag anses som udbytte. Udtrykket 

”sådanne værdipapirer” må formentlig forstås som ”aktier m.v.”, jf. bemærkning nr. 4 til 

betænkning af 27. februar 2014, L 81, hvor det fremgår, at for at forhindre omgåelse er det 

foreslået, at der skal ske udbyttebeskatning af vederlaget i andet end aktier, hvis der efter 

overdragelsen ejes aktier m.v. i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber 

eller i det selskab, hvori der overdrages aktier. Selvom der i bemærkning nr. 4 til betænkning af 27. 

februar 2014, L 81 står, at der også skal tages hensyn til ejerinteresser i det selskab, hvori der 

overdrages aktier, er dette ikke tilfældet, jf. SEL § 2 D, stk. 2, 2. pkt. Dette er en lempelse i forhold 

til det oprindelige fremsatte lovforslag L 81, og medfører, at overdrageren ikke nødvendigvis 

behøver at sælge alle sine aktier i det selskab, hvori der overdrages aktier for at undgå 

udbyttebeskatning ved salg mod kontant vederlag, jf. bemærkning nr. 4 til betænkning af 27. 

februar 2014, L 81. SEL § 2 D, stk. 2, 2. pkt. muliggør herved et delsalg uden afståelsessummen 
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behandles som udbytte, forudsat at overdrageren ikke etablerer eller opretholder en ejerinteresse i 

det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber efter overdragelsen, jf. bilag 6, s. 

2, L 81. Opretholdelse af ejerinteresse/aktionærinteresse i det erhvervende selskab eller hermed 

koncernforbundne selskaber skal forstås som fortsat ejerskab af aktier m.v., dvs. aktier, 

andelsbeviser og lignende værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsrettigheder 

til sådanne værdipapirer. jf. betænkning nr. 4 af 27. februar 2014, L 81. 

Det fremgår ikke af SEL § 2 D, hvornår overdrageren ”efter overdragelsen” skal anses 

for at eje aktier m.v. i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber. Dette skal 

dog afgøres efter en konkret vurdering, hvor der lægges vægt på, om det oprindeligt var en del af 

transaktionen, at overdrageren som led i overdragelsen skulle erhverve aktier m.v. i det erhvervende 

selskab eller hermed koncernforbundne selskaber efter overdragelsen. Hvis dette er tilfældet, og en 

efterfølgende aktieerhvervelse anses for en integreret del af aktieoverdragelsen, kan hele 

transaktionen blive omfattet af SEL § 2 D, stk. 2, jf. svar til spørgsmål 1, L 81. Dette fremgår også 

af SKM.2014.673.SR, hvor Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse, hvorefter et 

vederlag, i forbindelse med en afståelse af aktier i selskab G A/S til et tomt selskab, ikke skulle 

anses for udbytte, hvis overdrageren efterfølgende sagde ja til et tilbud om at købe aktier i et til det 

tomme selskab koncernforbundet selskaber, idet købstilbuddet ikke kunne anses for at have 

sammenhæng med afståelsen af aktierne i G A/S, men var en efterfølgende begivenhed. Det ville da 

også være uproportionalt, hvis overdrageren aldrig kunne erhverve aktier m.v. i det erhvervende 

selskab eller hermed koncernforbundne selskaber efter overdragelsen, uden at SEL § 2 D, stk. 2 

skulle finde anvendelse på transaktionen, hvis erhvervelsen ikke er en integreret del af 

transaktionen, som muligvis for længst er gennemført. 

Hvis vederlaget udelukkende består af aktier i det tomme selskab eller hermed 

koncernforbundne selskaber, finder SEL § 2 D, stk. 2 ikke anvendelse. Dette gælder også, hvis 

overdrageren fuldt ud vederlægges med andet end aktier og helt afstår sine aktionærinteresser i 

koncernen. SEL § 2 D, stk. 2 finder heller ikke anvendelse, hvis de erhvervede værdipapirer svarer 

til de afståede værdipapirer, jf. henvisningen til SEL § 2 D, stk. 1, 4. pkt. i SEL § 2 D, stk. 2, sidste 

pkt.109 Ligeledes kommer SEL § 2 D, stk. 2 ikke i anvendelse, hvis konvertible obligationer eller 

tegningsrettigheder vederlægges med aktier, hvis der ikke ønskes udstedt tilsvarende værdipapirer i 

det erhvervende selskab, jf. bemærkning nr. 2 i betænkning af 27. februar 2014, L 81. 

 

																																																								
109 For en gennemgang af SEL § 2 D, stk. 1, 4. pkt., se afsnit 3.3.1.1.5.  
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3.3.1.2.4 Undtagelse 

Hvis den overdragende juridiske person opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte 

efter SEL § 2, stk. 1, litra c, eller SEL § 13, stk. 1, nr. 2, kommer SEL § 2 D, stk. 2 ikke i 

anvendelse, såfremt vederlaget havde været udbytte af aktier i det overdragede selskab umiddelbart 

inden overdragelsen, jf. SEL § 2 D, stk. 2, sidste. pkt., som henviser til SEL § 2 D, stk. 1, 2. pkt.110 

 

3.3.1.3 Skattepligtig fusion og spaltning 

SEL § 2 D, stk. 4 regulerer skattepligtige fusioner og skattepligtige spaltninger, og finder 

anvendelse når: 

 

1. Der i forbindelse med en skattepligtig fusion eller spaltning, 

2. sker vederlag i andet end aktier i det modtagende selskab eller hermed koncernforbundne 

selskaber, 

3. såfremt aktionæren efter omstruktureringen ejer aktier i et af de indskydende eller 

modtagende selskaber eller hermed koncernforbundne selskaber. 

 

Det skal bemærkes, at SEL § 2 D, stk. 4 ikke er begrænset til skattepligtige fusioner og spaltninger, 

hvori der indgår tomme selskaber. 

I de almindelige bemærkninger til L 81 og bemærkningerne til L 81’s enkelte 

bestemmelser anføres det, at SEL § 2 D, stk. 1 også omfatter tilfælde, hvor der i forbindelse med en 

skattefri eller skattepligtig fusion eller spaltning sker en aktieoverdragelse. Dette må dog afvises, 

idet der i disse situationer hverken foreligger en ”overdragelse” fra den overdragende juridiske 

person til det erhvervende selskab eller en overdragelse af ”aktier m.v.”, medmindre det erhvervede 

selskab tilfældigvis ejer sådanne værdipapirer.111 Bemærkningerne til L 10 nævner heller ikke noget 

om, at fusioner og spaltninger skulle være omfattet af SEL § 2 D, stk. 1, og idet SEL § 2 D ved L 

81 er udvidet til også at gælde skattepligtige fusioner og spaltninger, må det bekræftes, at SEL § 2 

D, stk. 1 ikke i forvejen omfatter disse omstruktureringer, idet en udvidelse derved vil være 

overflødig. Skattepligtige fusioner og spaltninger omfattes altså kun af SEL § 2 D, stk. 4, mens 

skattefrie fusioner og spaltninger er omfattet af FUL, jf. bilag 2, s. 15, L 81. 

 

																																																								
110 For en gennemgang af SEL § 2 D, stk. 1, 2. pkt. se afsnit 3.3.1.1.6. 
111 SEL § 2 D  mv. – begrænset skattepligt af udbytter, Jens Wittendorff, s. 3, TfS 2014, 283. 
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3.3.1.3.1 Definition af skattepligtig fusion og spaltning 

Ved skattepligtig fusion forstås, at der selskabsretligt fusioneres, uden at FUL’s regler anvendes, jf. 

Den juridiske vejledning, 2016-1, C.D.5.1, Fusioner – skattepligtige. En selskabsretlig fusion 

foreligger, når et selskab m.v. overdrager sin formue som helhed til et andet selskab m.v., eller 

selskabet sammensmeltes med dette andet selskab, jf. FUL § 1, stk. 3. 

Hvis FUL’s regler vedrørende skattefrie spaltninger ikke finder anvendelse, bliver 

spaltningen skattepligtig. Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del 

af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i 

samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en 

kontant udligningssum, jf. FUL § 15 a, stk. 2. 

Ifølge bilag 2, s. 11, L 81, ændrer SEL § 2 D, stk. 4 ikke på praksis om bytteforholdet 

i en fusion m.v. Efter gældende praksis anses betingelserne for skattefri fusion for opfyldt, hvis 

bytteforholdet for aktierne i det indskydende selskab og vederlagsaktierne, som det modtagende 

selskab udsteder til aktionærerne i det indskydende selskab, fastsættes således, at der ikke sker 

forrykning af værdier mellem de enkelte aktionærer. Dette gælder uanset, om værdien af 

vederlagsaktierne svarer til værdien af aktierne i det indskydende selskab, når blot der ikke sker 

forrykning mellem aktionærerne som følge af fusionen og bytteforholdet ikke i øvrigt konkret har 

skattemæssig betydning. Bytteforholdet er derved uden betydning i relation til SEL § 2 D, stk. 4 i 

det omfang, der udelukkende sker vederlæggelse med aktier i det modtagende selskab, jf. bilag 2, s. 

11, L 81. 

 

3.3.1.3.2 Vederlaget 

Efter SEL § 2 D, stk. 4, skal der ske vederlag i andet end aktier i det modtagende selskab eller 

hermed koncernforbundne selskaber, for at SEL § 2 D, stk. 4 kommer i anvendelse, jf. SEL § 2 D, 

stk. 4. Udtrykket ”aktier” skal forstås i snæver forstand, jf. bemærkning nr. 8 i betænkning af 27. 

februar 2014, L 81. Hvad der forstås med ”snæver forstand” i forhold til SEL § 2 D, stk. 4, siger 

bemærkning nr. 8 i betænkning af 27. februar 2014, L 81 ikke noget om, men pga. den ønsket 

sproglige ensretning af SEL § 2 D, jf. bemærkning nr. 2 i betænkning af 27. februar 2014, L 81, må 

udtrykket omfatte, alt efter selskabsform, aktier, andelsværdier og lignende værdipapirer, jf. 

bemærkning nr. 2 i betænkning af 27. februar 2014, L 81. 

Hvis der udelukkende vederlægges med aktier i det modtagende selskab eller hermed 

koncernforbundne selskaber, finder SEL § 2 D, stk. 4 ikke anvendelse. Dette gælder også, hvis de 
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erhvervede værdipapirer i det modtagende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber svarer 

til de afståede værdipapirer, jf. henvisningen til SEL § 2 D, stk. 1, 4. pkt. i SEL § 2 D, stk. 4.112 

Desuden står der i bemærkning nr. 9 i betænkning af 27. februar 2014, L 81, at ophører det 

indskydende selskab ikke ved spaltningen, kan vederlaget til aktionærerne i det indskydende 

selskab udstedes i form af tilsvarende værdipapirer, som aktionæren ejer i det indskydende selskab.  

Idet bemærkning nr. 9 i betænkning af 27. februar 2014, L 81, som omhandler SEL § 2 D, stk. 4, 

henviser til bemærkning nr. 2 i betænkning af 27. februar 2014, L 81, må det også gælde, at 

konvertible obligationer eller tegningsrettigheder kan vederlægges med aktier, hvis der ikke ønskes 

udstedt tilsvarende værdipapirer i det erhvervende selskab, uden SEL § 2 D, stk. 4 derved kommer i 

anvendelse, jf. bemærkning nr. 2 i betænkning af 27. februar 2014, L 81.  

 

3.3.1.3.3 ”Efter omstruktureringen” 

For at SEL § 2 D, stk. 4 kan komme i anvendelse er det yderligere en betingelse, at aktionæren efter 

omstruktureringen ejer aktier i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller hermed 

koncernforbundne selskaber, jf. SEL § 2, stk. 4. Hvornår aktionæren ”efter omstruktureringen” skal 

anses for at eje aktier i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller hermed 

koncernforbundne selskaber, siger bestemmelsen eller SEL § 2 D’s forarbejder ikke noget om. Det 

må dog antages, at måletidspunktet må være som i forhold til SEL § 2, stk. 2, 2. pkt., jf. afsnit 

3.3.1.2.3, så det vurderes, om det oprindeligt var planen, at aktionæren som led i omstruktureringen 

skulle erhverve aktier i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller hermed 

koncernforbundne selskaber efter omstruktureringen. 

 

3.3.1.3.4 Undtagelse 

Hvis selskabsdeltagerne i det indskydende selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit 

udbytte efter SEL § 2, stk. 1, litra c eller SEL § 13, stk. 1, nr. 2 fra det indskydende selskab 

umiddelbart forud for en pågældende omstrukturering, kommer SEL § 2 D, stk. 4 ikke i anvendelse, 

jf. bilag 2, s. 11-12, L 81. 

 

																																																								
112 For en gennemgang af SEL § 2 D, stk. 1, 4. pkt. se afsnit 3.3.1.1.5.  
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3.4 Gældende ret - retsfølge 

Retsfølgen af at blive omfattet af SEL § 2 D er, at den del af vederlaget, som består af andet end 

aktier for de overdraget aktier m.v., skal anses som udbytte, jf. SEL § 2 D, stk. 1, 2 og 4. 

Det forhold, at vederlaget skal anses for udbytte, indebærer, ifølge de almindelige 

bemærkninger til L 81 og bemærkningerne til L 81’s enkelte bestemmelser, at vederlaget omfattes 

af udbyttebegrebet i LL § 16 A. Dette må dog bestrides, idet dispositionen, som medfører 

udbyttebeskatning efter SEL § 2 D, har karakter af en afståelse og ikke en udlodning, som er kravet 

for at blive omfattet af LL § 16 A, jf. LL § 16 A’s selvstændig definition af dets udbyttebegreb i LL 

§ 16 A, stk. 2, som ikke henviser til SEL § 2 D. At daværende skatteminister Morten Østergaard i 

svar til spørgsmål 1, L 81 ligger til grund, at den omstændighed, at vederlaget i SEL § 2 D, der ikke 

består af aktier, skal anses som udbytte, indebærer, at vederlaget i det hele omfattes af de 

skatteregler, der gælder for udbytter, ændrer ikke på, at vederlag, som skal anses for udbytte efter 

SEL § 2 D, ikke er omfattet af LL § 16 A. Desuden kan situationen være den, at den overdragende 

juridiske person slet ikke er aktionær i det erhvervende selskab, hvilket i sig selv udelukker, at LL § 

16 A finder anvendelse, idet LL § 16 A kun omhandler udbytter udloddet til selskabets (det 

erhvervende selskabs) aktuelle aktionærer.113 

Yderligere fremgår det af bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser, de 

almindelige bemærkninger til L 81 og bemærkningerne til L 81’s enkelte bestemmelser, at det 

overdragende selskab bliver, hvis dette er hjemmehørende i udlandet, begrænset skattepligtig efter 

SEL § 2, stk. 1, litra c af det vederlag, som ikke består af aktier og som skal anses som udbytte efter 

SEL § 2 D, medmindre udbyttebeskatningen skal frafaldes eller nedsættes efter moder-

/datterselskabsdirektivet eller efter en DBO med Danmark. Dette må dog også bestrides, idet der 

efter SEL § 2, stk. 1, litra c kun er begrænset skattepligt af:114 

 

- Udbytter omfattet af LL § 16 A, stk. 1, og 2. 

- Afståelsessummer omfattet af LL § 16 B, stk. 1. 

- Tilskud omfattet af SEL § 31 D. 

	

Vederlag, som skal anses for udbytte efter SEL § 2 D, omfattes som redegjort for ovenfor ikke af 

LL § 16 A, stk. 1 og 2. Derudover er afståelsessummer m.v., der skal anses som udbytte efter SEL § 

																																																								
113 SEL § 2 D mv. – begrænset skattepligt af udbytter, Jens Wittendorff, s. 6, TfS 2014, 283. 
114 Se også afsnit 2.3.3 hvor SEL § 2, stk. 1, litra c også er behandlet. 
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2 D, heller ikke omfattet af LL § 16, B, stk. 1, idet der ikke henvises til SEL § 2 D heri. Vederlag 

der består af andet end aktier, skal som nævnt efter SEL § 2 D anses som udbytte og ikke som 

tilskud. Derved omfattes udbytte efter SEL § 2 D heller ikke af SEL § 31 D. Det at daværende 

skatteminister Morten Østergaard udtaler i svar til spørgsmål 1, L 81, at udbytte omfattet af SEL § 2 

D også omfattes af den begrænsede skattepligt i SEL § 2, stk. 1, litra c, har kun karakter af 

”efterarbejdere”, der ikke kan tillægges retskildeværdi ved fortolkning af SEL § 2, stk. 1, litra c.115 

For fuldt skattepligtige selskaber vil vederlag, som skal anses som udbytte efter SEL § 

2 D, være skattepligtig efter SL § 4, litra e, og dermed medregnes fuldt ud i den skattepligtige 

indkomst, se afsnit 2.3.2. 

Der kan ikke i vederlaget, som består af andet end aktier, ske fradrag for overdraget 

aktiers anskaffelsessum, jf. bilag 4, s. 21, L 10. I den forbindelse udtaler Skatteministeriet, at det 

med L 10 sikres, at til trods for koncerninterne omstruktureringer, beskattes udbytte som det 

oprindeligt var tiltænkt, nemlig som udbytte, og dette er således uafhængigt af, om der er gevinst 

eller tab ved investeringen. Dette er blevet kritiseret af FSR – danske revisorer, da der ifølge dem 

derved kommer kildeskat på aktier, også selvom aktionæren lider et tab i forbindelse med 

afståelsen, jf. bilag 4, s. 21, L 10.116 

Ved delsalg af aktier mistes den oprindelige anskaffelsessum ikke, men kan fradrages 

ved salg af de resterende aktier ved avanceopgørelsen, jf. bilag 2, s. 10, L 81. 

Hvis den overdragende juridiske person anvender en del af salgsprovenuet til kapitalindskud i det 

erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber, skal denne del ikke 

udbyttebeskattes, jf. bilag 2, s. 14, L 81. 

 

3.4.1 Indeholdelsespligt 

Efter bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser, skal der, hvis SEL § 2 D finder anvendelse, 

indeholdes kildeskat i den del af vederlaget, som anses som udbytte, i overensstemmelse med 

reglerne i KSL § 65. 

Efter KSL § 65, stk. 1, 1. pkt., skal der i forbindelse med enhver vedtagelse eller 

beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbytte af aktier eller andele i selskaber eller 

foreninger m.v. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 h, 4 og 5 a, indeholdes udbytteskat af det 

samlede udbytte af vedkommende selskab eller forening m.v., medmindre andet er fastsat i medfør 

																																																								
115 SEL § 2 D mv. – begrænset skattepligt af udbytter, Jens Wittendorff, s. 6, TfS 2014, 283. 
116 Denne påstand er nærmere behandlet i kap. 4. 
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af SEL § 65, stk. 3117, eller følger af SEL § 65, stk. 4-6118. Endvidere skal indeholdelse af 

udbytteskat også foretages i den samlede udbetaling eller godskrivning af afståelsessummer 

omfattet af LL § 16 B, stk. 1 og KSL § 2, stk. 1, nr. 6, medmindre andet følger af SEL § 65, stk. 5, 

jf. SEL § 65, stk. 1, 2. pkt.119 

Idet afståelsessummer m.v., der skal anses som udbytte efter SEL § 2 D, som 

redegjort for i afsnit 3.4, ikke er omfattet af LL § 16, stk. 1, og heller ikke er omfattet af KSL § 2, 

stk. 1, nr. 6, idet denne regulerer fysiske personers begrænset skattepligt af udbytter, er der ikke 

hjemmel til at indeholde udbytteskat i afståelsessummer omfattet af SEL § 2 D efter KSL § 65, stk. 

1, 2. pkt. Spørgsmålet er så, om der er hjemmel til at indeholde kildeskat af vederlag, som skal 

anses som udbytte efter SEL § 2 D i KSL § 65, stk. 1, 1. pkt. Hvis dette ikke er tilfældet, må 

bemærkningerne til L 10’s enkelte bestemmelser i forhold til indeholdelse af kildeskat bestrides. 

Efter KSL § 65, stk. 1, 3. pkt. defineres udbytte som alt, hvad der af et selskab 

udloddes til aktionærer eller andelshavere, med undtagelse af friaktioner og friandele samt 

udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endelig opløses, jf. dog 

LL § 16 A, stk. 3, nr. 1120. Denne definition svarer nøje til definitionen af udbytte i LL § 16 A, stk. 

2, nr. 1, og sammenhængen mellem disse to bestemmelser fremgår af cirkulære nr. 135 af 11. april 

1988, punkt 102, hvorefter der skal indeholdes udbytteskat i alle beløb omfattet af LL § 16 A, stk. 

1, bortset fra maskeret udbytte.121 Idet vederlag, som skal anses for udbytte efter SEL § 2 D, som 

redegjort for i afsnit 3.4, ikke er omfattet af udbyttebegrebet i LL § 16 A, og dispositionen i KSL § 

65, stk. 1, 1. pkt. har karakter af udlodning og ikke afståelse, som er betingelsen i forhold til SEL § 

2 D, må det konkluderes, at der heller ikke er hjemmel til at indeholde kildeskat i udbytte omfattet 

af SEL § 2 D efter KSL § 65, stk. 1, 1. pkt. Retsopfattelsen i bemærkningerne til L 10’s enkelte 

bestemmelser i forhold til indeholdelse af kildeskat må derfor bestrides. Desuden bliver 

indeholdelses af kildeskat efter KSL § 65, stk. 1 i sig selv udelukket, hvis overdrager ikke er 

aktionær i det erhvervende selskab, idet KSL § 65, stk. 1, ligesom LL § 16 A, kun omhandler 

udbytter, der udloddes til selskabets (det erhvervende selskabs) aktuelle aktionærer.122 

																																																								
117 SEL § 65, stk. 3 handler om, at Skatteministeriet kan fastsætte regler om, at der ikke skal indeholdes udbytteskat i 
udbytter, der ikke skal medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst, og offentliggøre en database 
over selskaber og foreninger m.v., som er berettiget til at modtage udbytte uden indeholdelse af udbytteskat. 
118 SEL § 65, stk. 4-5 handler om, hvornår der ikke skal indeholdes udbytteskat. SEL § 65, stk. 6, regulerer i hvilke 
tilfælde, udbytteskattesatsen kan være lavere end udbytteskattesatsen på 27 pct., som er satsen i SEL § 65, stk. 1. 
119 Denne formulering blev indført ved lov nr. 274 af 26. marts 2014 (L 81). 
120 LL § 16 A, stk. 3, nr. 1, handler om, hvornår udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori 
selskabet endelig opløses, skal behandles efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. 
121 SEL § 2 D mv. – begrænset skattepligt af udbytter, Jens Wittendorff, s. 6, TfS 2014, 283. 
122 SEL § 2 D mv. – begrænset skattepligt af udbytter, Jens Wittendorff, s. 6, TfS 2014, 283. 
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Det at daværende skatteminister udtaler i svar til spørgsmål 1, L 81, at udbytte omfattet af SEL § 2 

D også er omfattet af KSL § 65, har stadig kun karakter af ”efterarbejdere”, der ikke kan tillægges 

retskildeværdi ved fortolkning af KSL § 65.123 

KSL § 65, stk. 1 blev ændret ved L 81, jf. betænkning af d. 27. februar 2014, § 3, nr. 

12, således at der nu også er indeholdelsespligt i dispositioner omfattet af LL § 16 B, stk. 1 og KSL 

§ 2, stk. 1, nr. 6. Det kan undre én, at KSL § 65, stk. 1 i den forbindelse, ikke også blev ændret til at 

hjelme indeholdelsespligt i dispositioner omfattet af SEL § 2 D. Dette er dog nok fordi, daværende 

skatteminister Holger K. Nielsen fastholder i bemærkning til nr. 12 i betænkning af d. 27. februar 

2014, L 81, at det forhold, at vederlag anses for udbytte efter SEL § 2 D indebærer, at udbyttet er 

omfattet af LL § 16 A. Hvis udbyttet er det, er der indeholdelsespligt efter KSL § 65, stk. 1, men 

som nævnt ovenfor må denne retsopfattelse bestrides. 

 

3.5 Ikrafttrædelse 

SEL § 2 D ved lov nr. 1245 af 18. december 2012 (L 10) har haft virkning for erhvervelse af aktier 

foretaget fra og med d. 3. oktober 2012, jf. Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og 

selskabsskatteloven § 3, stk. 2, vedtaget af Folketinget ved 3. behandling d. 14. december 2012. 

Justeringen af SEL § 2 D ved lov nr. 274 af 26. marts 2014 (L 81) har haft virkning for afståelse af 

aktier, der et foretaget fra og med d. 20. november 2013 og virkning for omstruktureringer, der er 

vedtaget fra og med samme dato, jf. Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, 

selskabsskatteloven, kildeskatteloven, ligningsloven og aktieavanceskatteloven § 6, stk. 2, vedtaget 

af Folketinget ved 3. behandling d. 25. marts 2014. 

For overdragelse af aktier m.v., der omfattes af SEL § 2 D, stk. 2, men som ikke ville 

have været omfattet, hvis ikke erhvervelse af erhvervsmæssig aktivitet fra en person indgik i SEL § 

2 D, stk. 3, 1. pkt., har virkning for overdragelse af aktier m.v., der foretages fra den 17. februar 

2014, jf. Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven, 

ligningsloven og aktieavanceskatteloven § 6, stk. 3, vedtaget af Folketinget ved 3. behandling d. 25. 

marts 2014. 

Begge love har således haft tilbagevirkende kraft til fremsættelsesdatoen, dog med 

undtagelse af udvidelsen af SEL § 2 D, stk. 3, 1. pkt., der først har haft virkning fra den dag, der 

																																																								
123 Se afsnit 3.4. 
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blev stillet forslag om at ændre SEL § 2 D, stk. 3, 1. pkt. til bestemmelsens nuværende ordlyd, jf. 

bilag 4, s. 3, L 81. 

 

3.6 Delkonklusion 

SEL § 2 har til formål at hindre omgåelse af dansk udbyttebeskatning og finder anvendelse, hvis 

bestemmelsens betingelser i øvrigt er opfyldt, ved koncerninterne aktiesalg, salg til tomme 

selskaber og ved skattepligtige fusioner eller skattepligtige spaltninger, hvis bare et af 

skattesubjekterne i omstruktureringen er hjemmehørende i Danmark. 

Hvis den overdragende juridiske person eller selskabsdeltagerene i det indskydende 

selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter dansk skatteret, umiddelbart 

forud før den pågældende omstrukturering, skal SEL § 2 D ikke finde anvendelse. 

SEL § 2 D er ikke en skattepligtsbestemmelse, men alene en bestemmelse om, at visse 

kontante udligningssummer, i forbindelse med de nævnte omstruktureringer, skal omkvalificeres til 

udbytte. Som konsekvens heraf, er der ikke begrænset skattepligt af udligningssummer, som skal 

anses som udbytte efter SEL § 2 D, idet disse udligningssummer ikke omfattes af den begrænset 

skattepligt i SEL § 2, stk. 1, litra c. Ligeledes omfattes SEL § 2 D’s udligningssummer heller ikke 

af indeholdelsespligten i KSL § 65. Fuldt skattepligtige selskaber vil være skattepligtige af 

udligningssummerne efter SL § 4, litra e. 

Både vedtagelsen af L 10 og L 81 har gjaldt med tilbagevirkende kraft til 

fremsættelsesdatoerne, dog med undtagelse af udvidelsen af SEL § 2 D, stk. 3, 1. pkt. 
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4.0 Juridisk og økonomisk vurdering af SEL § 2 D 

	

4.1 Kritik af SEL § 2 D’s anvendelsesområde 

Som det fremgår af analysen af SEL § 2 D i kapitel 3 ovenfor, finder SEL § 2 D anvendelse, hvis 

bare et af skattesubjekterne i en omstrukturering er hjemmehørende i Danmark, givet at SEL § 2 

D’s øvrige betingelser er opfyldt. Dette medfører, som redegjort for i afsnit 3.3.1.1.6, at en 

situation, hvor både overdrager og det erhvervede selskab er hjemmehørende i udlandet, mens det 

erhvervende selskab er hjemmehørende i Danmark, omfattes af SEL § 2 D, selvom der ikke 

foreligger risiko for omgåelse af dansk udbyttebeskatning, idet en udlodning fra et udenlandsk 

selskab til et andet udenlandsk selskab ikke er et dansk anliggende i forhold til SEL § 2 D, som skal 

beskattes efter danske skatteregler. Desuden foreligger der heller ikke risiko for omgåelse af dansk 

udbyttebeskatning, hvis overdrager er et udenlandsk selskab med et fast driftssted i Danmark, 

hvortil aktierne i det erhvervede selskab er allokeret, jf. afsnit 3.3.1.1.3. Alligevel omfattes denne 

situation også af SEL § 2 D. At SEL § 2 D, foruden at omfatte situationer, hvor der foreligger 

omgåelse af dansk udbyttebeskatning, også omfatter situationer, hvor der ikke kan foreligge risiko 

for omgåelse, er ikke i overensstemmelse med SEL § 2 D’s formål. Som nævnt i afsnit 3.1 og 3.2 

har SEL § 2 D til formål at hindre omgåelse af dansk udbyttebeskatning, hvorfor det kan undre én, 

at også situationer, hvor der ikke foreligger risiko for omgåelse, skal omfattes. Det virker lidt som 

om, lovgiver har lavet en helgradering, og ikke tænkt SEL § 2 D fuldstændig igennem. 

En løsning på problemet med, at SEL § 2 D også finder anvendelse på situationer, 

hvor både overdrager og det erhvervede selskab er hjemmehørende i udlandet, kunne meget vel 

være forslaget fra FRS – danske revisorer, jf. afsnit 3.3.1.1.6.124 Dette forslag vil som nævnt 

medføre en ligestilling mellem danske og udenlandske selskaber, der overdrager aktier m.v., så 

ovenstående situation ikke vil blive omfattet. Desuden vil forslaget betyde, at en evt. overtrædelse 

af etableringsretten i art. 49 EUF ikke vil finde sted. 

 

																																																								
124 Forslaget går ud på, at SEL § 2 D ikke skal finde anvendelse, såfremt den overdragende juridiske person vil kunne 
modtage skattefrit udbytte fra det erhvervede selskab, hvis enten den overdragende juridiske person eller det erhvervede 
selskab var hjemmehørende i Danmark. 
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4.1.1 Forretningsmæssige motiverende dispositioner 

Udover at SEL § 2 D ikke burde omfatte situationer, hvor der simpelthen ikke kan foreligge risiko 

for omgåelse af dansk udbyttebeskatning, burde SEL § 2 D heller ikke finde anvendelse på 

forretningsmæssige motiverende dispositioner, der intet har med omgåelse at gøre. 

I forbindelse med virksomhedsopkøb, hvor det erhvervende selskab har vanskeligt ved 

at lånefinansiere en tilstrækkelig del af købesummen, eller hvor det erhvervende selskab ønsker at 

tilknytte overdrager til sin egen ejerkreds, f.eks. så overdrageren påtager sig en del af risikoen og 

stadig har en interesse i, at det skal gå godt med koncernen, er det ikke ualmindeligt, at vederlaget 

for en overdragelse delvis består af aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne 

selskaber samt en kontant udligningssum.125 Hvis det erhvervende selskab anses for ”tomt” efter LL 

§ 33 A, stk. 3, hvilket et til opkøbet etableret akkvisitionsselskab ofte vil blive, omfattes denne 

situation af SEL § 2 D, stk. 2, og den kontante udligningssum skal udbyttebeskattes. Dette også 

selvom dispositionen ikke nødvendigvis har baggrund i et ønske om at omgå dansk 

udbyttebeskatning. Et til opkøbet etableret akkvisitionsselskab vil ofte anses for at være ”tomt” som 

følge af SEL § 2 D, stk. 3.  

Ovenstående kan illustreres med følgende eksempel: 

En tysk koncern erhverver et dansk selskab, Selskab A, via et til lejligheden etableret dansk  

datterselskab, Selskab B (akkvisitionsselskab). Den tyske koncern ønsker ikke at udbetale hele 

vederlaget for aktierne i Selskab A i form af kontanter, og aktionæren (eller aktionærerne) i Selskab 

A vederlægges derfor delvis med kontanter og delvis med aktier i det tyske moderselskab.  

Selskab B er "tomt", fordi aktiviteterne i Selskab A ikke indgår i vurderingen af Selskab B’s 

erhvervsmæssig risiko, jf. SEL § 2 D, stk. 3. Idet en del af vederlaget til aktionæren i Selskab A 

består af aktier i et selskab, der er koncernforbundet med Selskab B (nemlig det tyske 

moderselskab), anses det kontante vederlag for udbytte, jf. SEL § 2 D, stk. 2.126 

Den beskrevne situation kan sagtens være begrundet i forretningsmæssige 

motiverende dispositioner, og er dette tilfældet, bør situationen ikke omfattes af SEL § 2 D, idet 

ønsket med dispositionen ikke er at omgå dansk udbyttebeskatning. 

I bilag 2, s. 6, L 81 forekommer det, at Skatteministeriet heller ikke selv er 

fuldkommen overbevist om, at SEL § 2 D, stk. 2 ikke kan komme til at omfatte forretningsmæssige 

motiverende dispositioner. Heri anføres det nemlig, at der skal ske udbyttebeskatning, ”hvor 

overdragelsen sker på en sådan måde, at vederlæggelsen sker dels i aktier, dels i kontanter. I en 
																																																								
125 Se bilag 2, L 81. 
126 Eksemplet er taget fra bilag 2, s. 16-17, L 81, (FSR – danske revisorer). 
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sådan situation er der stor risiko for, at der reelt er tale om, at der sker en udbytteudlodning fra 

selskabet. Det er ikke muligt at afgrænse, hvornår der reelt foreligger en udbytteudlodning, og 

hvornår der er tale om et reelt delvist salg. Da der kan være relevante grunde til f.eks. delsalg, er 

lovforslaget dog søgt afgrænset således, at det kun rammer de situationer, hvor overdragelsen sker 

til et såkaldt tomt selskab.” Skatteministeriet anerkender således, at der kan være relevante 

forretningsmæssige grunde til delsalg mod delvis vederlag i aktier, dels i kontanter, og at reelle 

delsalg i princippet ikke burdes rammes af SEL § 2 D. 

 På baggrund af ovenstående redegørelse, må det konkluderes, at kritikken vedrørende 

SEL § 2 D’s alt for brede anvendelsesområde er berettiget, idet SEL § 2 D også kan finde 

anvendelse på dispositioner, som intet har med omgåelse at gøre, hvilket ikke er formålet med SEL 

§ 2 D. Lovgiver burde derfor se på, om SEL § 2 D ikke kan ændres, så bestemmelsen ikke omfatter 

situationer, som ikke er nødvendige at omfatte. 

 

4.2 Aktieavancer beskattes som udbytte 

De skattemæssige konsekvenser af, at SEL § 2 D også skal finde anvendelse på forretningsmæssige 

motiverende dispositioner, der intet har med omgåelse at gøre, hvis SEL § D’s betingelser er 

opfyldt, er, at helt almindelige aktiesalg skattemæssigt bliver beskattet efter reglerne om udbytte i 

stedet for efter reglerne om aktieavancer. Dette kan medføre, at den effektive beskatning af 

aktiesalget når op over 100 pct., hvilket illustreres i eksempel 6 nedenfor.  

 

Eksempel 6: 

Hvis en aktionær som en del af vederlaget for en aktieoverdragelse modtager aktier i det 

erhvervende selskab eller hermed koncernforbudne selskaber eller geninvesterer i disse, skal den 

del af vederlaget, som ikke består af aktier eller som ikke geninvesteres, udbyttebeskattes uden 

fradrag for nogen del af de afståede aktiers anskaffelsessum, også selvom dispositionen ikke har til 

formål at omgå dansk udbyttebeskatning. 

Lad os antage, at et dansk selskab (DK) ejer 9 pct. af aktierne i et dansk 

holdingselskab (H1), mens de resterende aktier ejes af et selskab i Luxembourg, som kan modtage 

udbytter skattefrit. Det danske holdingselskab (H1) ejer alle aktierne i det danske driftsselskab (D). 
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Figur 3: Ejerstruktur før afståelse 

 
Kilde: Kim Wind Andersen, SPO.2014.149, s. 4. 
 

En køber (UK) ønsker nu at erhverve det danske driftsselskab (D), men vil gerne 

have, at det danske selskab (DK) efter købet ejer 5 pct. af koncernen. Til købet stifter køberen (UK) 

et nyt dansk holdingselskab (H2), som erhverver alle aktierne i (H1). Det danske selskab (DK)’s 

aktier i (H1) har en værdi på 90 mio. kr. Bevares en ejerandel på 5 pct. udgør værdien af disse aktier 

50 mio. kr. og der udbetales et kontant provenu på 40 mio. kr. 

Køber (UK) foreslår tre alternativer til afståelsen: 

 

1. Det danske selskab (DK) bevarer 5 pct. af (H1) mod at modtage 40 mio. kr. fra (H2) (tomt 

selskab). 

2. (DK) sælger alle sine aktier i (H1) til (H2) (tomt selskab) og vederlægges med 40 mio. kr. 

og aktier i (H2). 

3. Det danske selskab (DK) sælger hele sin aktiepost for 90 mio. kr. Det er samtidig aftalt, at 

(DK) geninvesterer 50 mio. kr. i købers udenlandske moderselskab (UK). 
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Figur 4: Ejerstruktur efter afståelsen 

 
Kilde: Kim Wind Andersen, SPO.2014.149, s. 5. 
 

Alternativ 1 medfører ingen udbyttebeskatning af vederlaget på 40 mio. kr., som skal 

anses som en salgssum, som skal behandles efter ABL, forudsat at (DK) ikke ejer andre aktier i det 

erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber efter afståelsen, jf. SEL § 2 D, stk. 2. 

Både alternativ 2 og 3 medfører derimod udbyttebeskatning af salgssummen på 40 

mio. kr. I alternativ 2 fordi der overdrages aktier til (H2), som er ”tomt”, og vederlaget delvis består 

af andet end aktier i det erhvervende selskab (H2). I alternativ 3 fordi (DK) geninvester 50 mio. kr. i 

den købende koncern (UK). 

Som det ses af ovenstående redegørelse, er det helt afgørende for beskatningen, om en 

aktionær vælger den ene eller anden struktur i forbindelse med en aktieafståelse. Hvis aktionæren 

kommer til at vælge den forkerte omstrukturering, kan aktionæren ende med at blive beskattet med 

over 100 pct. af sin aktieafståelse. 
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4.2.1 Effektive skatteprocenter på over 100 

Lad os antage, at (DK) i eksempel 6 har købt de afstået aktier, som overdrages for 40 mio. kr., for 

35 mio. kr. Dette vil for alternativ 1-3 medføre følgende effektiver skatteprocenter: 

 

Tabel 2: Effektive skatteprocenter for alternativ 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses af tabel 2, medfører en bruttobeskatning af en aktieavance en effektiv beskatning på 

176 pct. Dette er ikke i overensstemmelsen med, hvordan lovgiver ønsker at beskatte aktieavancer i 

Danmark. Når man i Danmark beskattes af en aktieavance, får man fradrag for 

anskaffelsessummen, så man kun beskattes af det, man har tjent, medmindre aktieavancen slet ikke 

skal indgå i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.127 Med SEL § 2 D beskattes hele 

afståelsessummen og man beskattes således ikke, som lovgiver ønsker, hvis aktieafståelsen er en 

reel afståelse, som ikke har haft til hensigt at omgå dansk udbyttebeskatning. I forhold til 

forretningsmæssige motiverende dispositioner medfører SEL § 2 D altså en skærpet beskatning, 

som må konkluderes at være stik imod lovgivers hensigt og de danske beskatningsprincipper. 

Lovgiver burde derfor se på, om SEL § 2 D ikke kan ændres, så SEL § 2 D beskatter aktieavancer, 

som aktieavancer ønskes beskattet. 

Hvis aktieafståelsen har til formål at omgå dansk udbyttebeskatning, følger 

ovenstående beskatning de danske beskatningsprincipper, idet hele vederlaget som sagt beskattes 
																																																								
127 Se kapitel 2 for en nærmere redegørelse af, hvornår en aktieavance ikke er skattepligtig. 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Salgssum (netto) 40 40 40 

Anskaffelsessum 35 35 35 

Avance 5 5 5 

Udbytte 0 40  40 

Skattebetaling (22*40/100) 0 8,8 8,8 

Nettogevinst (avance – 

skattebetaling) 

5 -3,8 -3,8 

Effektiv skatteprocent 

(skattebetaling/avance*100) 

0 176  176 
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uden fradrag for anskaffelsessummen, så udbytteudlodninger beskattes som udbytteudlodninger 

ønskes beskattet. 

Det er værd at være opmærksom på, at hvis (DK) i eksempel 6 i stedet havde opnået 

et tab ved afståelsen af sine aktier, f.eks. hvis anskaffelsessummen havde været 45 mio. kr., skulle 

der stadig ske udbyttebeskatning af de 40 mio. kr., så (DK) skulle betale 8,8 mio. kr. i selskabsskat. 

At der skal ske udbyttebeskatning, selvom der sker et tab ved en aktieafståelse, som 

ikke har haft til hensigt at omgå dansk udbyttebeskatning, er på ingen måde foreneligt med danske 

beskatningsprincipper, idet lovgiver som sagt ønsker, at man kun beskattes af det, man har tjent. 

Det kan også forekomme urimeligt, at en overdragelsessum, der reelt er 

tilbagebetaling af et oprindeligt kapitalindskud, kan ende med at blive beskattet som en 

udbytteudlodning efter SEL § 2 D, idet der heller ikke herved realiseres en fortjeneste.128 

Desuden fremgår det af de almindelige bemærkninger til L 10 og L 81, at lovforslaget 

umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser har for det offentlige, hverken positive eller negative, 

og man kan derfor sidde tilbage med en fornemmelse af, at SEL § 2 D skader mere end den gavner, 

især når den skal anvendes på dispositioner, der intet har med omgåelse at gøre, idet dette kan føre 

til urimelige beskatningsresultater, som for aktionær kan have en betydelig økonomisk størrelse. 

 

4.3 Dispensationsadgang 

Som der er redegjort for i det forudgående, omfatter SEL § 2 D situationer, som ikke burde 

omfattes, og som SEL § 2 D ikke har til hensigt at omfatte, hvilket kan medføre, at SEL § 2 D ikke 

beskatter, som lovgiver ønsker. Det kan derfor undre én, at SEL § 2 D ikke indeholder en 

dispensationsadgang således, at forretningsmæssige velbegrundende dispositioner ikke utilsigtet 

forhindres eller omfattes af reglerne i SEL § 2 D, ligesom det kendes fra LL § 16 B, stk. 2, nr. 6. 

Efter LL § 16 B, stk. 2, nr. 6 kan told- og skatteforvaltningen tillade, at afståelsessummer fritages 

fra udbyttebeskatning, så en konstateret aktieavance i stedet beskattes efter ABL. Dette burde også 

være en mulighed efter SEL § 2 D, idet SEL § 2 D har en sådan kompleksitet, at rene 

forretningsmæssige motiverende dispositioner som sagt ikke kan undgås at blive omfattet af reglen. 

Desuden burde en dispensation kunne gives både før og efter en transaktion er 

gennemført, idet det i nogle tilfælde givetvis først vil blive opdaget, at en transaktion er omfattet af 

SEL § 2 D, efter den pågældende transaktion er overstået, hvor parterne ikke længere har mulighed 

																																																								
128 Se bilag 27, s. 6, L 10. 
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for at disponere på en alternativ måde, hvis det klart kan påvises, at transaktionen ikke har haft 

noget omgåelsesformål. 

Hvis skaden er sket, kan der efter omstændighederne opnås tilladelse til omgørelse, jf. SFL § 29. 

 

4.4 Delkonklusion 

Idet SEL § 2 D også finder anvendelse på situationer, som ikke har til formål at omgå dansk 

udbyttebeskatning, og som derfor ikke er SEL § 2 D’s hensigt at finde anvendelse på, må det 

konkluderes, at SEL § 2 D’s anvendelsesområde er for bredt, hvilket SEL § 2 D i forbindelse med 

bestemmelsens vedtagelse og efterfølgende er blevet kritiseret for. 

 Når SEL § 2 D finder anvendelse, sker der en bruttobeskatning af aktieafståelsen, 

hvilket kan medføre en effektiv beskatning på over 100 pct. Når der er tale om dispositioner, som 

ikke har til formål at omgå dansk udbyttebeskatning, er denne beskatning ikke i overensstemmelse 

med de danske beskatningsprincipper vedrørende beskatning af aktieavancer. Hvis aktieafståelsen 

har haft til formål at omgå dansk udbyttebeskatning, er der god overensstemmelse mellem 

beskatningen efter SEL § 2 D og de danske beskatningsprincipper. 

Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om SEL § 2 D skader mere end den gavner, idet 

bestemmelsen, ifølge bemærkningerne til L 10 og L 81, ikke fører til nogen nævneværdige 

økonomiske fordele for det offentlige, men kan føre til urimelige beskatningsresultater for 

aktionæren, som kan have en betydelig økonomisk størrelse. 

 For at undgå de negative konsekvenser SEL § 2 D kan give anledning til, burde 

lovgiver indføre en dispositionsadgang som kendes fra LL § 16 B, stk. 2, nr. 6, hvor told- og 

skatteforvaltningen kan tillade, at afståelsessummer fritages fra udbyttebeskatning og i stedet 

beskattes efter ABL. 
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5.0 Samlet konklusion 

I Danmark beskattes selskabers aktieavancer og udbytter af skattefrie porteføljeaktier asymmetrisk, 

idet aktieavancer er skattefrie og udbytter er skattepligtige. Dette gør sig også gældende i forhold til 

skattepligtige porteføljeaktier, hvis aktionær er hjemmehørende i udlandet. Desuden eksisterer der 

også asymmetri i beskatningen af de forskellige aktietyper (datterselskabsaktier, 

koncernselskabsaktier, egne aktier, skattefrie porteføljeaktier og skattepligtige porteføljeaktier), idet 

kun aktieavancer af skattepligtige porteføljeaktier beskattes, mens aktieavancer af de andre nævnte 

aktietyper som udgangspunkt er skattefrie. Bortset fra udbytter af skattefrie og skattepligtige 

porteføljeaktier, beskattes udbytter af de andre nævnte aktietyper ikke, når visse betingelser er 

opfyldt. 

 Når der forekommer asymmetri i beskatningen af selskabers anlægsaktier, sker der 

ofte det, at selskaber prøver at udnytte denne asymmetri for at opnå skattefordele, hvilket lovgiver 

søger at forhindre ved indførslen af diverse værnsregler, herunder SEL § 2 D. Når lovgiver vedtager 

værnsregler, kan det næsten ikke undgås, at skattesystemets kompleksitet øges, hvilket må anses 

som en ulempe for skattelovgivningen generelt. Desuden fører beskatning af selskabers 

anlægsaktiver ofte til, at indkomsten, når denne til sidst udloddes til beskatning på personniveau, 

allerede har været undergivet en økonomisk dobbeltbeskatning. 

 Et stærkt økonomisk argument for en fuldstændig harmonisering af beskatningen af 

selskabers anlægsaktier er netop at undgå økonomisk dobbeltbeskatning og gøre 

beskatningssystemet mere enkelt. Alligevel har lovgiver ikke ønsket at opgive den sidste beskatning 

på udbytter af porteføljeaktier og på aktieavancer af skattepligtige porteføljeaktier, og derfor er 

beskatningen af selskabers aktieavancer og udbytter i Danmark endnu ikke fuldstændig 

harmoniseret. Dette kan umiddelbart ikke begrundes i økonomiske forhold, ud over at lovgiver ikke 

vil miste skatteindtægter og ikke vil risikere, at der i stedet for økonomisk dobbeltbeskatning slet 

ikke sker beskatning. 

 Retsvirkningen af at blive omfattet af SEL § 2 D er, at vederlag i andet end aktier i 

forbindelse med koncerninterne aktiesalg, salg til tomme selskaber og skattepligtige fusioner eller 

spaltninger skal omkvalificeres til udbytte og beskattes efter de danske udbytteregler, hvis SEL § 2 

D’s øvrige betingelser er opfyldt, og bare et af skattesubjekterne i de omtalte situationer er 

hjemmehørende i Danmark. Retsvirkningen er dog ikke, at SEL § 2 D medfører begrænset 

skattepligt af det vederlag, som skal anses som udbytte efter SEL § 2 D, idet der ikke er hjemmel til 

dette i SEL § 2, stk. 1, litra c, og idet SEL § 2 D ikke er en skattepligtsbestemmelse. Ligeledes er 
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der heller ikke indeholdelsespligt i vederlag, som skal anses som udbytte efter SEL § 2 D’s, efter 

KSL § 65, idet der heller ikke i denne bestemmelse er hjemmel. Fuldt skattepligtige selskaber er 

skattepligtige af vederlag, som skal anses som udbytte efter SEL § 2 D, efter SL § 4, litra e. 

 SEL § 2 har til formål at hindre omgåelse af dansk udbyttebeskatning, men finder 

også anvendelse på situationer, som intet har med omgåelse at gøre. Når SEL § 2 D finder 

anvendelse, skal der ske en bruttobeskatning af det vederlag, som efter SEL § 2 D skal anses som 

udbytte, også i de tilfælde, hvor en disposition har været forretningsmæssigt begrundet. Dette 

medfører, at den effektive beskatning af aktiesalg, som burde anses som aktiesalg, kommer over 

100 pct., hvilket ikke er i overensstemmelse med de danske beskatningsprincipper eller SEL § 2 D. 

For at SEL § 2 D skal kunne opnå sit formål bedre og ikke ramme for bredt, burde 

SEL § 2 D have en dispensationsregel, som den vi kender fra LL § 16 B, stk. 2, nr. 6, så told- og 

skatteforvaltningen kan undlade SEL § 2 D fra anvendelse, hvis en situation eller disposition ikke 

har eller havde haft til formål at omgå dansk udbyttebeskatning. 
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Bilag 1 

 

SEL § 2 D har efter justeringen ved lov nr. 274 af 26. marts 2014 (L 81) følgende ordlyd: 

 

”Stk. 1. Hvis en juridisk person overdrager aktier, andelsbeviser og lignende 

værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsrettigheder til sådanne 

værdipapirer i et koncernforbundet selskab (det erhvervede selskab) til et andet 

koncernforbundet selskab eller en koncernforbundet fond eller trust (det erhvervende 

selskab) og vederlaget for denne overdragelse helt eller delvis består af andet end 

aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber, anses 

denne del af vederlaget for udbytte. Dette gælder dog ikke, hvis det overdragende 

selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter § 2, stk. 1, litra c, 

eller § 13, stk. 1, nr. 2, såfremt vederlaget havde været udbytte af aktier i det 

overdragede selskab umiddelbart inden overdragelsen. Endvidere gælder det ikke ved 

overdragelse af aktier til et erhvervende selskab m.v., der inden overdragelsen ikke 

var koncernforbundet med det overdragende selskab, men som alene som følge af 

fælles bestemmende indflydelse efter stk. 5, 2. pkt., bliver koncernforbundet med 

dette selskab efter overdragelsen, såfremt det erhvervende selskab ikke af det 

overdragende selskab eller et med dette koncernforbundet selskab m.v. har fået midler 

stillet til rådighed. 1. pkt. finder ikke anvendelse, selv om vederlaget helt eller delvis 

består af andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne 

selskaber, i det omfang de erhvervede værdipapirer svarer til de afståede værdipapirer. 

 

Stk.2. Hvis en juridisk person overdrager aktier, andelsbeviser og lignende 

værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsrettigheder til sådanne 

værdipapirer til selskaber, der på overdragelsestidspunktet i det væsentlige er uden 

økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, jf. § 33 A, stk. 3, og vederlaget delvis 

består af andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne 

selskaber, anses denne del af vederlaget som udbytte. Det samme gælder, hvis 

overdrageren udelukkende modtager vederlag i andet end aktier i det erhvervende 

selskab eller hermed koncernforbundne selskaber og overdrageren efter overdragelsen 
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ejer sådanne værdipapirer i et eller flere af disse selskaber bortset fra det selskab, 

hvori der overdrages aktier m.v. Stk. 1, 2. og 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 

 

Stk.3. Erhvervsmæssig aktivitet, der inden for de seneste 3 år forud for overdragelsen 

af aktier m.v. er erhvervet fra en person eller et selskab m.v., der har den i 

ligningsloven § 2 anførte forbindelse med det erhvervende selskab, indgår ikke i 

vurderingen efter stk. 2, jf. § 33 A, stk. 3. Hvis et datterselskab er erhvervet fra et 

koncernforbundet selskab inden for de seneste 3 år forud for overdragelsen af aktier 

m.v., indgår erhvervsmæssig aktivitet i datterselskabet ikke i vurderingen af 

moderselskabet efter § 33 A, stk. 3. 

 

Stk.4. Vederlag i andet end aktier i det modtagende selskab eller hermed 

koncernforbundne selskaber i forbindelse med fusion eller spaltning, der ikke er 

omfattet af fusionsskatteloven, anses som udbytte, såfremt aktionæren efter 

omstruktureringen ejer aktier i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller 

hermed koncernforbundne selskaber. Stk. 1, 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 

 

Stk.5. Ved fastsættelse af, hvornår der er tale om koncernforbundne selskaber, finder 

ligningsloven § 2 anvendelse. Med en juridisk person sidestilles et selskab og en 

forening m.v., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, 

men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en 

foreningsvedtægt.” 

 


