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Høring over forslag om ændring af sondring mellem børsnoterede og 
unoterede aktier 

Landscentret har modtaget udkast til lovforslag i teknisk høring. Landscentret har nedenståen-
de bemærkninger: 
 
Generelle bemærkninger: 
Ændringen fra begrebet børsnoteret, henholdsvis unoteret, aktier til "optaget til handel på et 
reguleret marked" er en følge af ændringer i den finansielle lovgivning. Det er naturligvis hen-
sigtsmæssigt, at begrebsanvendelsen i skattelovgivningen er i overensstemmelse med be-
grebsanvendelsen i speciallovgivningen.  
 
Landscentret skal dog beklage, at definitionen af børsnoteret aktie i aktieavancebeskatningslo-
ven helt ophæves uden at blive erstattet af en definition på "optaget til handel på et reguleret 
marked". Således kan der være behov for på en nem måde at kunne konstatere, om der er tale 
om en aktie, der er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Foruden en definition i 
selve aktieavancebeskatningsloven skal Landscentret opfordre til, at det løbende i ligningsvej-
ledningen angives, hvilke markeder der er reguleret.  
 
Særligt vedrørende ændring af fradrag for tab på aktier 
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Landscentret kan tilslutte sig den regelforenkling, som lovforslaget er udtryk for, ved at reglerne 
for tab på aktier som udgangspunkt gøres uafhængig af, om aktierne er noterede (optaget til 
handel på et reguleret marked) eller ej.  
 
Landscentret finder dog, at den konkrete udformning af reglerne kompliceres unødig, ved at 
der opstilles særlige betingelser for at opnå fradragsret i tabsåret. I følge lovforslaget gøres 
fradrag betinget af, at skatteforvaltningen har modtaget nærmere angivne oplysninger om er-
hvervelse af aktierne. Det anføres i lovforslaget, at gennem opfyldelse af deponeringspligten vil 
depotføreren foretage de krævede indberetninger og dermed sikre at betingelsen for fradrag 
opfyldes. I samme forbindelse udvides deponeringsforpligtigelsen og indberetningspligten. 
  
Hensynet bag den opstillede betingelse er at sikre, at den skattepligtige "husker" at angive og-
så gevinst ved handel med aktier. Det er Landscentrets opfattelse, at disse hensyn mest hen-
sigtsmæssigt varetages gennem kontrol, herunder af om kravene til deponeringspligt samt ind-
beretning er opfyldt. For at sikre en fremtidig mulighed for tabsfradrag frem for kildetabsfradrag 



pålægges aktionæren løbende at sikre sig, at der sker behørig indberetning af hans erhvervel-
ser af aktier. Betingelsen forøger således skatteydernes administrative byrder. Ikke andre ste-
der i skattelovgivningen er de materielle skatteregler betinget af indberetninger af erhvervel-
sen. Manglende indberetninger er sanktioneret ved skattekontrollovens regler. Ved den på-
gældende betingelse sker der således en sammenblanding af straf for manglende opfyldelse af 
indberetningspligt og materiel skatteret.  
 
Særlige bemærkninger til enkelte bestemmelser: 
 
Ad § 1, nr. 7: 
Formuleringen af betingelsen for fradrag og hvorledes betingelsen kan opfyldes er ved para-
grafhenvisninger til skattekontrolloven ikke særlig læsevenlig. Det vil for personer uden særlig 
kendskab til skattelovgivningen være svært at gennemskue, om betingelsen for fradrag er op-
fyldt. F.eks. kunne bestemmelsen omformuleres, således at det fremgår direkte af ordlyden, at 
tabsfradrag er betinget af, at skatteforvaltningen er underrettet om erhvervelsen, eventuel gen-
nem indberetning fra konto- eller depotfører i henhold til kontrolskattelovens regler.  
  
Ad § 1, nr. 13  
Forslaget indebærer, at det udgår af overskriften, at § 25 kun angår aktier og tegningsretter 
vedrørende aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. For at lette tilgangen til lo-
ven bør det fortsat fremgå af overskriften.  
 
 
Vedrørende høring om diverse EU-skattetilpasninger 
 
Det pågældende forslag giver ikke anledning til at fremkomme med bemærkninger. Det frem-
går af høringsbrevet, at de to lovforslag vil blive sammenskrevet inden fremsættelse i Folketin-
get.  
 
Det er Landscentrets opfattelse, at der ikke er noget vundet ved en sammenskrivning. Tvært i 
mod vil lovforslagenes enkelte elementer fortabe sig, jo flere forhold der medtages i ét lovfors-
lag. Landscentret skal derfor opfordre til at de to forslag holdes adskilt.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Jane K. Bille 
Specialkonsulent, advokat og ph.d. 
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