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Resumé 

af 
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskel-

lige andre love 
(Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) 

 
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 
har den 1. marts 2009 indgået en aftale om Forårspakke 2.0. Med lovforsla-
get udmøntes følge elementer af aftalen:  

 

1. Der gennemføres en harmonisering af den skattemæssige behandling af 
selskabers udbytter og aktieavancer med det formål at sikre en mere enkel og 
ens beskatning af udbytter og aktieavancer. 

Det foreslås, at 

- alle udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af 
koncernselskabsaktier gøres skattefrie uanset ejertid og  

- alle udbytter og avancer til selskaber og fonde af andre aktiebesiddelser 
(porteføljeaktier) beskattes fuldt ud uanset ejertid. 

Derudover foreslås det, at der indføres lagerbeskatning af selskabers og fon-
des porteføljeaktier og obligationer. Lagerbeskatningen skal ske på grundlag 
af aktiernes og obligationernes handelsværdi. For unoterede aktier foreslås 
dog, at den løbende lagerbeskatning skal ske på grundlag af den regnskabs-
mæssige indre værdi.  

Endvidere foreslås det, at kapitalfondspartneres merafkast (overnormalafkast) 
beskattes som erhvervsindkomst. 

 

2. I lovforslaget indgår følgende yderligere elementer fra aftalen: 

• En afskaffelse af adgangen til fradrag for advokat- og revisoromkost-
ninger og undersøgelser af nye markeder i forbindelse med etablering 
af virksomhed.  

• En udfasning af fradragsretten for renter ved køb af udenlandske akti-
er. Fradragsretten udfases i perioden 2010 til 2017. 

• Reglen om, at personer alene medregner alene 90 pct. af genvundne 
afskrivninger på bygninger ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst, ændres således at genvundne afskrivninger skal medregnes 
100 pct.  



Side 2 

• Genanbringelsesreglerne for fast ejendom strammes, således at der 
ikke kan ske genanbringelse i udlejet fast landbrugsejendom m.v. 
Endvidere skal der alene kunne ske genanbringelse inden for EU og 
EØS.  

• En afskaffelse af muligheden for, at afdrag på koncerninterne fordrin-
ger anses for udbytte. 

• Tonnageskattesatserne engangsforhøjes med 15 pct.  

• Selskabers adgang til omkostningsgodtgørelse for deres omkostninger 
ved skattesager afskaffes. Samtidig gøres udgifterne fradragsberetti-
gede.  

 

3. Ændringerne træder i kraft med virkning for indkomståret 2010.  

 

4. Det skønnes, at forslagene samlet set vil medføre et umiddelbart merpro-
venu på knap 2,9 mia. kr. i 2010 og ca. 2,95 mia. kr. i 2011, imens det varige 
umiddelbare merprovenu er på ca. 3,3 mia. kr. Provenuvirkning efter korrek-
tion for tilbageløb skønnes til et varigt merprovenu i størrelsesordenen 2,7 
mia. kr.  

 

Yderligere henvendelse:  

Chefkonsulent Jesper Leth Vestergaard, jlv@skm.dk, tlf. 33954272 

Chefkonsulent Margrete Kiil, mak@skm.dk, tlf. 33924516 

Chefkonsulent Søren Schou, ss@skm.dk, tlf. 33924446 
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