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Forslag 
til  

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskat-
teloven, ligningsloven og forskellige andre love 

(Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning) 
 

§ 1 
 
 I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktie-
avancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, foretages følgende æn-
dringer: 
 
1. Overskrifterne til § 13 affattes således: 
 

»Tab 
Personer« 

 
2. I § 13, stk. 1, indsættes efter »indkomst«: », jf. dog § 14«. 
 
3. I § 13, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 14« til: »§ 13 A«. 
 
4. Efter § 13 indsættes: 
 
»§ 13 A. Tab ved afståelse af børsnoterede aktier fradrages i summen af indkomstårets udbytter, 
gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, jf. dog § 14. Tab kan dog kun fradra-
ges i udbytter, gevinster og afståelsessummer, der vedrører børsnoterede aktier, hvor en eventuel 
gevinst er omfattet af § 12, og udbytter der vedrører aktier omfattet af § 44. Endvidere kan tab 
kun fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessummer, der er aktieindkomst, jf. personskattelo-
vens § 4 a. 
 Stk. 2. Tab, der ikke kan fradrages efter stk. 1, fradrages i de følgende indkomstårs udbytter, 
gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B. Stk. 1, 2. og 3. pkt., gælder tilsvaren-
de. Tab kan kun overføres til fradrag i senere indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i summen 
 af udbytter, gevinster og afståelsessummer i et tidligere indkomstår. 
 Stk. 3. Er den skattepligtige gift, og overstiger den skattepligtiges samlede tab summen af de 
samlede udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, overføres det over-
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skydende beløb i indkomståret til fradrag i nettobeløbet af ægtefællens samlede udbytter, gevin-
ster, tab og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B. Det er dog en betingelse, at ægtefæller-
ne er samlevende ved indkomstårets udgang, jf. kildeskattelovens § 4. Tabet overføres ligeledes 
efter reglen i 1. pkt. til fradrag i nettobeløbet af ægtefællens samlede udbytter, gevinster, tab og 
afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B i de følgende indkomstår, hvis tabet ikke kan inde-
holdes i summen af den skattepligtiges udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslo-
vens § 16 B i det pågældende indkomstår. Stk. 1, 2. og 3. pkt. gælder tilsvarende.« 
 
5. Overskrifterne til § 14 ophæves. 
 
6. § 14 affattes således: 
 
» § 14. Fradrag efter § 13, § 13 A og § 22, stk. 3, på aktier optaget til handel på et reguleret mar-
ked er betinget af, at told- og skatteforvaltningen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det 
indkomstår, hvor erhvervelsen har fundet sted, har modtaget oplysninger om erhvervelsen af akti-
erne med angivelse af identiteten af aktierne, antallet, anskaffelsestidspunktet og anskaffelses-
summen. 
 Stk. 2. Betingelsen i stk. 1 anses for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen uanset tidsfri-
sten i stk. 1 har modtaget oplysninger om erhvervelsen ved indberetning efter skattekontrollovens 
§ 10, stk. 4, eller skattekontrollovens § 10 B. 
 Stk. 3. For aktier erhvervet forud for indtræden af skattepligt her til landet anses betingelsen i 
stk. 1 for opfyldt, hvis den tabsgivende aktie indgår i oplysningerne i erklæringen efter skattekon-
trollovens § 11 B, stk. 4, eller hvis den tabsgivende aktie indgår i oplysningerne på en oversigt 
indeholdende de oplysninger, der er nævnt i skattekontrollovens § 11 B, stk. 4 om beholdningen 
af aktier ved indtræden af skattepligt her til landet, som den skattepligtige har indsendt til told- og 
skatteforvaltningen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor skattepligt her 
til landet indtræder. For aktier, der indgår på en beholdningsoversigt, jf. § 39 A, anses betingelsen 
i stk. 1 ligeledes for opfyldt. 
 Stk. 4. For aktier, som i den skattepligtiges ejertid optages til handel på et reguleret marked, 
uden i forvejen at være optaget til handel, anses betingelsen i stk. 1 for opfyldt, hvis den skatte-
pligtige oplyser told- og skatteforvaltningen om erhvervelsen inden udløbet af selvangivelsesfri-
sten for det indkomstår, hvor aktien optages til handel på et reguleret marked.« 
 
7. I § 22, stk. 3, indsættes efter »kursgevinstlovens § 16«: », jf. dog § 14«. 
 
8. Overskriften til § 45 ophæves. 
 
9. § 45 ophæves. 
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10. I § 46, stk. 1, 1. pkt., ændres »omfattet af § 12 og § 14« til: »omfattet af § 12 og § 13 A«. 
 
11. § 46, stk. 3, 5. pkt., affattes således: 
 
»Reglerne i § 13 A, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse«. 
 
12. § 46, stk. 15, affattes således:  
»Stk. 15. Tab, der realiseres som følge af, at et selskab m.v. i indkomståret 2009 skifter status, 
således at det omfattes af § 19, kan ikke fradrages efter § 14 i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. 
marts 2009 eller § 13 A, selvom de ellers er omfattet af en af disse bestemmelser. Tabene indgår i 
stedet i opgørelsen efter § 19 som et tillæg til værdien af aktien eller beviset ved opgørelsen efter 
§ 23, stk. 7.« 
 
13. I § 46 indsættes som stk. 16: 
 
 »Stk. 16. Tab på børsnoterede aktier, der er konstateret i perioden fra den 1. januar 2006 til 
og med den 31. december 2009, kan uanset § 14 fradrages efter bestemmelserne i § 13 A.« 
 

§ 2 
 
 I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret bl.a. 
ved § 18 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, § 17 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 2 i lov nr. 1582 
af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 527 af 17. juni 2008, § 5 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 
og senest ved § 6 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer: 
 
1. I § 1 indsættes som stk. 7: 
 
 »Stk. 7. Efter indstilling fra Skatterådet kan skatteministeren fastsætte nærmere regler for 
indgivelse af og indholdet i anmodninger, der efter skattelovgivningen skal indgives i tilknytning 
til selvangivelsen.« 
 
2. Efter § 1 indsættes: 
 
»§ 1 A. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at skattepligtige ikke kan ændre oplysninger om 
visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter denne lov har indberettet til told- og 
skatteforvaltningen.  
 Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan den underretning til told- 
og skatteforvaltningen, der er nævnt i § 16, om indkomster og fradrag efter stk. 1 kan finde sted.« 
 
3. I § 3 C, stk. 7, 8. pkt., ændres »14« til: »13 A«. 
 
4. § 7 A, stk. 2, nr. 13 og 14, ophæves. 
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Nr. 15 bliver herefter nr. 13. 
 
5. I § 7 A, stk. 3, udgår: »efter indstilling fra Skatterådet«. 
 
6. I § 9, stk. 1, ændres »§ 10 A, stk. 1, § 10 B, stk. 1, 1.-3. pkt.« til: »§ 10 A, stk. 1-3, § 10 B, stk. 
1-3«, og »§ 11 B, stk. 4-6« ændres til: »§ 11 B, stk. 4, 5 og 8«. 
 
7. § 9 B, stk. 1, affattes således: 
 
»Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier m.v. i depot til forvaltning, skal hvert år fo-
retage indberetning til told- og skatteforvaltningen om det udbytte, der er udloddet i det forudgå-
ende kalenderår af deponerede børsnoterede aktier m.v. og unoterede aktier m.v. registreret i en 
værdipapircentral.« 
 
8. § 9 B, stk. 2, affattes således: 
 
»Stk. 2. Selskaber og foreninger mv., som har pligt til at indeholde udbytteskat i henhold til kilde-
skattelovens § 65, skal hvert år foretage indberetning om udbytter udloddet i det forudgående 
kalenderår af unoterede aktier m.v., der ikke er registreret i en værdipapircentral.« 
 
9. § 9 B, stk. 3, nr. 4, ophæves, og i stedet indsættes: 
 
»4) Identiteten af aktien. 
5) Hvilket land den udbyttegivende aktie m.v. er udstedt i, og om aktien m.v. er børsnoteret eller 
optaget til handel på et reguleret marked, når indberetningen sker efter stk. 1.« 
 
10. I § 9 B, stk. 5, indsættes som 3. pkt.: 
»Den indberetningspligtige skal i disse tilfælde indberette identiteten af den, udbetalingen sker 
til.« 
 
11. I § 10, stk. 1, ændres »modtager aktier« til: »modtager aktier m.v.« og »børsnoterede aktier 
m.v.« ændres til: »aktier m.v.« 
 
12. § 10, stk. 2, affattes således: 
 
 »Stk. 2. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger om den enkelte aktie: 

1) Identiteten af aktien m.v. 
2) Antal. 
3) Om aktien m.v. er børsnoteret eller optaget til handel på et reguleret marked. 
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4) Kursværdien ved udgangen af kalenderåret, hvis der er tale om aktier m.v. optaget til han-
del på et reguleret marked.« 

 
13. I § 10, stk. 4, affattes således: 
 
 »Stk. 4. Den, der som led i sin virksomhed formidler handel med aktier m.v., skal hvert år 
foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om erhvervelser og afståelser af aktier m.v., 
formidlet i det forudgående kalenderår, når erhvervelsen eller afståelsen er formidlet for en per-
son. Indberetningspligten omfatter dog alene aktier m.v., der er optaget til handel på regulerede 
markeder. Indberetningen skal omfatte oplysninger om identiteten af aktien m.v., om aktien m.v. 
er børsnoteret, samt oplysninger om antallet af aktier m.v., anskaffelses- eller afståelsestidspunk-
tet og anskaffelses- eller afståelsessummen for aktien m.v.« 
 
14. § 10 A, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 
 
»De indberetningspligtige, som er nævnt i stk. 3, skal mindst én gang årligt indberette oplysnin-
ger til told- og skatteforvaltningen om beløbsstørrelsen af den enkelte ejers indløste rentekuponer 
eller tilskrevne renter vedrørende obligationer i det forudgående kalenderår samt oplysning om 
obligationernes betegnelse. På tilsvarende måde skal der indberettes om indfrielse af obligationer. 
Desuden skal der indberettes de oplysninger, som er nævnt i stk. 5 og 6, samt oplysning om be-
holdningen af obligationer ved kalenderårets udløb med angivelse af 

1) obligationernes betegnelse, 
2) kursværdi ved kalenderårets udløb, og 
3) arten og antallet, hvis der er tale om konvertible obligationer. 

 Stk. 2. De indberetningspligtige, som er nævnt i stk. 3, skal endvidere mindst én gang årligt 
indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om indfrielse af udbyttekuponer vedrøren-
de investeringsforeningsbeviser, udbytte af aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens 
§ 19 og tilskrivning på indskud i kontoførende investeringsforeninger. Indberetningen skal tillige 
omfatte de oplysninger, som er nævnt i nr. 1 og 2. Desuden skal der indberettes de oplysninger, 
som er nævnt i stk. 5 og 6, og oplysning om beholdning af de nævnte investeringsforeningsbevi-
ser, aktier m.v. og indskud ved kalenderårets udgang med angivelse af 

1) investeringsforeningsbevisernes, aktiernes m.v. eller den kontoførende investerings-
forenings identitet, herunder art og virke, 

2) antallet af aktier m.v. og investeringsforeningsbeviser, og 
3) kursværdien ved året udgang. 

 Stk. 3. Indberetningspligten efter stk. 1 og 2 påhviler offentlige kasser, realkreditinstitutter, 
værdipapircentraler, aktieselskaber, investeringsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 3, 
stk. 1, nr. 19, banker, sparekasser, andelskasser, investeringsforeninger, vekselerere og andre, 
som indløser rente- eller udbyttekuponer, tilskriver renter eller udbytte vedrørende de værdipapi-
rer, som er nævnt i stk. 1 eller 2, eller modtager de værdipapirer, som er nævnt i stk. 1 eller 2, i 
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depot til forvaltning.« 
 
Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6. 
 
15. I § 10 A indsættes som stk. 7: 
 
 »Stk. 7. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om indberetningen efter stk. 1 og 2 
samt kredsen af de indberetningspligtige efter stk. 3. Skatteministeren kan endvidere bestemme, 
at indberetningspligtige som nævnt i stk. 3, indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for at op-
fylde indberetningspligten efter stk. 1 og 2.« 
 
16. § 10 B affattes således: 
 
»§ 10 B. Efter nærmere regler fastsat af skatteministeren skal de indberetningspligtige, jf. stk. 3, 
indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om overdragelse af obligationer og rente-
kuponer, herunder oplysning om overdragelse af obligationer, der er udstedt uden pålydende ren-
te eller med en pålydende rente under mindsterenten, jf. kursgevinstlovens § 38, jf. § 14. 
 Stk. 2. Efter nærmere regler fastsat af skatteministeren skal de indberetningspligtige, jf. stk. 
3, desuden indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om erhvervelser og afståelser af 
aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, investeringsforeningsbeviser, konver-
tible obligationer samt udbyttekuponer og rentekuponer vedrørende sådanne. Indberetningsplig-
ten omfatter endvidere hævninger i kontoførende investeringsforeninger. Herunder kan skattemi-
nisteren fastsætte regler om indberetning af: 

1) identiteten, antallet og arten af værdipapirerne samt af anskaffelses- eller afståelsestids-
punktet og anskaffelses- eller afståelsessummen og 

2) tidspunktet for den enkelte hævning, af indestående i en kontoførende investeringsfor-
ening, samt den del af urealiseret fortjeneste eller tab på den kontoførende investerings-
forenings værdipapirer på tidspunktet for hævningen, der svarer til den enkelte hævning. 

 Stk. 3. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om, hvem der er indberetningspligtige 
efter stk. 1 og 2. Indberetningspligten kan pålægges den, der formidler overdragelsen, erhverve-
ren eller overdrageren. 
 Stk. 4. Skatteministeren kan pålægge parterne pligt til at afgive identitetsoplysninger, jf. § 3 
A, stk. 2, og godtgøre rigtigheden af de givne oplysninger. Skatteministeren kan give nærmere 
regler om identifikation mv. for personer, der hverken har personnummer eller arbejdsgivernum-
mer, samt personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet. 
 Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1, 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse på indgåelse af aftaler om 
eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter omfattet af kursgevinstloven, når 
en af aftaleparterne er en person. Tilsvarende gælder for fordringer, der efter kursgevinstlovens § 
29, stk. 3, omfattes af kursgevinstlovens kapitel 6 og 7. 
 Stk. 6. En erhverver eller overdrager, der ikke opfylder en ham pålagt oplysningspligt, kan 
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anses for skattepligtig af indberettede renter og udbytter vedrørende den overdragne obligation 
mv. eller kupon. Oplysningspligten anses for opfyldt, hvis en formidler har indberettet oplysnin-
gerne efter § 11 H.« 
 
17. I § 11 B, stk. 1, ændres »stk. 3-5« til: »stk. 3-9«. 
 
18. § 11 B, stk. 2, 3. pkt., affattes således: 
 
»Betingelserne i stk. 1 skal ikke opfyldes vedrørende aktier m.v. tilhørende personer, der ejer 
mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det pågældende selskab, medmindre aktierne m.v. er optaget til 
handel på et reguleret marked.« 
 
19. I § 11 B, stk. 4, indsættes efter »skattepligt her til landet af værdipapiret«: », men dog inden 
udløbet af selvangivelsesfristen for indkomståret for indtræden i skattepligt,«. 
 
20. § 11 B, stk. 4, nr. 3, affattes således: 
 

»3) Oplysninger til identifikation af depotet eller kontoen, herunder dets nummer og om 
ejeren er eneejer eller ejer en andel af depotet eller kontoen, og de indlagte værdipapirer 
ved depotets eller kontoens oprettelse, erhvervelse eller indtræden i skattepligt her til lan-
det af værdipapirerne, herunder papirernes identitet, type og antal eller pålydende værdi.« 

 
21. I § 11 B, stk. 4, indsættes som nr. 4: 
 

»4) Tidspunktet for oprettelsen eller erhvervelsen af depotet eller kontoen eller for ind-
træden i skattepligt her til landet af værdipapirerne.« 

 
22. § 11 B, stk. 5, nr. 2, affattes således: 
 

»2) En eventuel erklæring fra depositaren eller kontoføreren efter stk. 7.« 
 
23. I § 11 B, stk. 6 og 7, ophæves, og i stedet indsættes: 
 
 »Stk. 6. Medmindre ejeren inden udløbet af kalenderåret har indsendt en erklæring efter stk. 
5, nr. 2, eller stk. 7 til told- og skatteforvaltningen, som dækker det pågældende kalenderår, skal 
ejeren inden udløbet af selvangivelsesfristen sende følgende oplysninger til told- og skattefor-
valtningen om de enkelte deponerede eller kontoførte værdipapirer det forudgående kalenderår, 
når deponeringen eller kontoføringen sker i udlandet: 

1) De oplysninger, der er nævnt i stk. 4, nr. 1 og 2, samt identifikation af depotet eller kon-
toen. 
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2) Størrelsen af renter og udbytter, herunder handelsrenter, samt hvilken valuta størrelsen er 
angivet i, bortset fra udbytter der oplyses efter nr. 4. 

3) Dato for rente- og udbyttetilskrivning. 
4) Kursværdien og antallet eller den pålydende værdi af de enkelte deponerede respektive 

kontoførte værdipapirer ved årets udgang, samt identiteten og typen af værdipapirerne, 
størrelsen af udbyttet af de enkelte aktier m.v. og hvilken valuta kursværdien og udbytter-
ne er angivet i. 

5) Størrelse og sammensætning af minimumsudlodningen fra en udloddende investerings-
forening, jf. ligningslovens § 16 C, det faktisk udloddede og sammensætningen af en 
eventuel difference, hvis det udloddede overstiger minimumsudlodningen, alt i overens-
stemmelse med oplysning fra den udloddende investeringsforening. 

6) Oplysning om depotets eller kontoens ophør eller overdragelse med angivelse af tids-
punktet for dette. 

 Stk. 7. Ejeren kan undlade at indsende oplysninger efter stk. 6, hvis depositaren eller konto-
føreren har erklæret at ville påtage sig af egen drift hvert år inden den 1. februar at sende de i stk. 
6 nævnte oplysninger vedrørende depotet eller kontoen det forudgående kalenderår til told- og 
skatteforvaltningen. 
 Stk. 8. Indsender depositaren eller kontoføreren på trods af erklæring herom ikke indberet-
ninger efter stk. 7 rettidigt og med de krævede oplysninger til told- og skatteforvaltningen, kan 
told- og skatteforvaltningen pålægge ejeren at afvikle depotet eller kontoen, medmindre ejeren 
har indsendt oplysningerne inden udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 6. 
 Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger efter stk. 6 
og indberetning efter stk. 7.« 
 
24. Efter § 11 G indsættes: 
 
»§ 11 H. Formidlere af handler med værdipapirer, som ikke er indberetningspligtige efter § 10, 
stk. 4 eller § 10 B, kan efter aftale med overdrageren eller erhververen af værdipapirer foretage 
indberetning af de oplysninger, som er omfattet af indberetninger efter disse bestemmelser. Ind-
beretningen skal ske inden udløbet af fristen i § 9 A, stk. 1. 
 Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering af de formidlere, der 
indberetter efter stk. 1.« 
 
25. I § 13 A, stk. 1, ændres »§ 11 B, stk. 6« til: »§ 11 B, stk. 8«. 
 
26. I § 14, stk. 2, ændres »§§ 10, 10 A, stk. 1, og 10 B, stk. 1, 1.-3. pkt.« til: »§ 10, § 10 A, stk. 1-
3, § 10 B, stk. 1-3«. 
 

§ 3 
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 I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. 
ved § 1 i lov nr. 105 af 7. februar 2007, og senest ved § 3 i lov nr. 906 af 12. september 2008 fo-
retages følgende ændringer:  
 
1. § 1, stk. 1, nr. 1, affattes således: 
 

»1. personer, som ved rådighed over helårsbolig eller på anden måde opretholder bopæl 
her i landet,« 

 
2. I § 1, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »danske statsborgere, som af den danske stat, regioner eller 
kommuner”: »eller af andre offentlige institutioner m.v.”. 
 
3. I § 48 E, stk. 6, ændres »betingelserne i stk. 3, nr. 1« til: »betingelserne i stk. 3, nr. 1 og nr. 3« 
to steder. 
 
4. I § 48 F, stk. 2, indsættes som 4. pkt.: 
 
»For personer som nævnt i § 48 E, stk. 5, indgår tidligere perioder, hvor beskatning efter stk. 1 
har fundet sted, ikke ved bedømmelsen efter § 48 E, stk. 3, nr. 3.« 
 
5. § 48 F, stk. 9, affattes således:  
 
 »Stk. 9. Hvis den skattepligtige er gift, finder reglen i personskattelovens § 7, stk. 3, om for-
højelse af den anden ægtefælles bundfradrag ikke anvendelse for bundfradrag, der tilkommer den 
skattepligtige i indkomstår, hvor der er valgt beskatning efter stk. 1-3.« 
 
6. § 59 affattes således: 
 
»§ 59. Den skattepligtige kan indbetale forskudsskat ud over, hvad der er indeholdt i A-indkomst 
eller opkrævet ved skattebillet frem til og med 1. juli i året efter indkomståret. Ved betaling af 
forskudsskat efter udløbet af indkomståret skal der betales rente af forskudsskatten svarende til 
renten i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 2 procentenheder afrundet til en de-
cimal. Ved forskudt indkomstår finder 2. pkt. anvendelse ved betaling af forskudsskat efter udlø-
bet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Renten beregnes dagligt fra udløbet af 
indkomståret henholdsvis det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for, og frem til og med 
betalingsdagen. Renten anses for indeholdt i indbetalingen og fragår heri, inden betalingen god-
skrives den skattepligtige efter § 60, stk. 1, litra e.  
 Stk. 2. Fristen i stk. 1, 2. pkt., er ikke omfattet af § 41, stk. 3.« 
 
7. § 61, stk. 2, affattes således: 
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 »Stk. 2. Ved betaling af restskat skal der ud over restskatten betales et procenttillæg til staten 
af restskatten. Procenttillægget beregnes en gang årlig og fastsættes som rentesatsen i opkræv-
ningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 4 procentenheder afrundet til en decimal.« 
 
8. § 62, stk. 2, 1.-3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes: 
 
»Ved tilbagebetaling af overskydende skat ydes der den skattepligtige et procenttillæg af beløbet 
i godtgørelse. Procenttillægget beregnes en gang årligt og fastsættes som rentesatsen i opkræv-
ningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., med fradrag af 2 procentenheder afrundet til en decimal. Procent-
tillægget kan dog ikke fastsættes til mindre end 0,5 procent af den overskydende skat. I det om-
fang, det betalte tillæg modsvares af beløb, der er indbetalt efter § 59, ydes ingen godtgørelse.« 
 

§ 4 
 

 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 
1061 af 24. oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 343 af 18. april 2007, § 2 i lov nr. 
552 af 17. juni 2008 og senest ved § 5 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændrin-
ger: 
 
1. Efter § 8 E indsættes: 
 
»§ 8 F. Personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, § 2, stk. 1, nr. 4 og 5, og § 5A, 
kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kun fradrage renter af lån, hvis låntager afgi-
ver oplysninger til told- og skatteforvaltningen om, hvem lånet er optaget hos, medmindre lånet 
er omfattet af indberetningspligt efter skattekontrollovens bestemmelser. Skatteministeren fast-
sætter de nærmere regler om, hvilke oplysninger, der skal afgives til brug for identifikation af 
långiver, og regler om frister for afgivelse af oplysningerne.« 
 
2. I § 10 indsættes som stk. 5: 
 
 »Stk. 5. Fradragsretten efter stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 er betinget af, at bidragyder afgiver iden-
tifikationsoplysninger på modtageren af beløbet. Skatteministeren kan fastsætte regler om, hvilke 
oplysninger der skal afgives, frister herfor, og om de nærmere regler for identifikation m.v. for 
personer, der ikke har personnummer, samt personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet.« 
 
3. I § 11, stk. 2, indsættes som 4. og 5. pkt.: 
 
»Fradragsretten efter stk. 1, 1. pkt., er yderligere betinget af, at bidragyder afgiver identifikati-
onsoplysninger på modtageren af beløbet. Skatteministeren kan fastsætte regler om, hvilke oplys-
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ninger der skal afgives, frister herfor, og om de nærmere regler for identifikation m.v. for perso-
ner, der ikke har personnummer, samt personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet.« 
 
4. I § 15, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 3«. 

 
§ 5 

 
 I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskat-
ningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 335 af 
7. maj 2008, foretages følgende ændringer: 
 
1. I § 6, stk. 1, ændres »stk. 2-7« til: »stk. 2-6«. 
 
2. § 6, stk. 3, ophæves.  
 
Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5 
 
3. § 6, stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:  
 
 »Stk. 3. I fortjeneste, der i et givet indkomstår er skattepligtig efter stk. 1, kan den skatteplig-
tige fradrage indkomstårets tab ved afståelse af fast ejendom, jf. dog stk. 4. Overstiger årets tab 
årets fortjenester, kan det overskydende tab fradrages i fortjeneste efter stk. 1 i de følgende ind-
komstår, jf. dog stk. 6. Tabet kan kun overføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang 
det ikke kan rummes i nettofortjeneste ved afståelse af fast ejendom i et tidligere indkomstår.« 
 
4. I § 6, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »§ 6, stk. 4,« til: »stk. 3«. 
 
5. I § 6 A, stk. 1, 6. pkt., ændres: »§ 6, stk. 2 og 3,« til: »§ 6, stk. 2,«. 
 
6. I § 6 A indsættes som stk. 5: 
 
 »Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for indgivelse af og indholdet i begæ-
ringer efter stk. 2.« 
 

§ 6 
 
 I lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 471 af 23. maj 2006, foretages følgende ændring: 
 
1. I § 5, 2. pkt., ændres »§ 14, stk. 1 og 2.« til: »§ 13 A, stk. 1 og 2.« 
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§ 7 

 
 I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgø-
relse nr. 1286 af 8. november 2007, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 530 af 17. juni 2008 og 
senest ved § 3 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændring: 
 
1. I § 8, stk. 8, ændres »§ 6, stk. 4,« til: »§ 6, stk. 3,«. 
 

§ 8 
 

 I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr.  1011 af 4. oktober 2006, som ændret bl.a. 
ved § 4 i lov nr. 343 af 18. april 2007, og senest ved § 7 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, foretages 
følgende ændring: 
 
1. I § 12, stk. 1, ændres »§ 14, stk. 2 og 3« til: »§ 13 A, stk. 2 og 3« og »§ 6, stk. 4,« ændres 
til: »§ 6, stk. 3,«. 

 
§ 9 

 
I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 
19. september 2006, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 343 af 18. april 2007, og senest ved § 3 
i lov nr. 1343 af 19. december 2008, foretages følgende ændring: 
 
1. I § 13 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 14, stk. 2 og 3« til: »§ 13 A, stk. 2 og 3« og »§ 6, stk. 4« 
ændres til: »§ 6, stk. 3«. 

 
§ 10 

 
 I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgø-
relse nr. 1037 af 24. august 2007, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 530 af 17. juni 2008 og senest 
ved § 1 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer: 
 
1. I § 2 A, stk. 5, 6. pkt., ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 3«. 
 
2. I § 2 C, stk. 4, 11. pkt., ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 3«.  
 
3. § 35 L, stk. 2, 3. pkt., ophæves. 

 
§ 11 

 
 I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1166 af 2. oktober 
2007, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændring: 
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1. I § 8, stk. 2, ændres »§ 14, stk. 2 og 3« til: »§ 13 A, stk. 2 og 3« og »§ 6, stk. 4,« ændres til: »§ 
6, stk. 3,«. 

 
§ 12 

 
 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende, jf. dog stk. 11. 
 Stk. 2. § 1, nr. 2, 6 og 7, har virkning for tab, der konstateres den 1. januar 2010 eller senere, 
jf. dog 3. pkt. For så vidt angår tab på aktier, der er erhvervet før den 1. januar 2010, anses betin-
gelsen i aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1, for opfyldt, såfremt den tabsgivende aktie 
indgår i oplysninger om aktiebeholdningen pr. 31. december 2009, der er indberettet efter skatte-
kontrollovens § 10, § 10 A eller § 11 B. For så vidt angår tab på aktier, der er erhvervet før den 1. 
januar 2010, der ikke omfattes af indberetningen efter 2. pkt., anses betingelsen i aktieavancebe-
skatningslovens § 14, stk. 1, for opfyldt, såfremt den skattepligtige har oplyst told- og skattefor-
valtningen om erhvervelsen senest den 31. december 2010. 
 Stk. 3. § 1, nr. 3, 4, 10 og 11, § 2, nr. 3, § 4, nr. 4, § 5, nr. 1-5, og §§ 6-11 har virkning for 
indkomståret 2010 og senere indkomstår. 
 Stk. 4. § 1, nr. 13, har virkning fra og med den 1. januar 2010. 
 Stk. 5. § 2, nr. 4 og 5, har virkning for indberetninger om personalegoder ydet i januar måned 
2010 eller senere. 
 Stk. 6. § 2, nr. 7-10, 13, 16 og 24, har virkning for indberetning vedrørende kalenderåret 
2010 og senere år. 
 Stk. 7. § 2, nr. 11, 12, 14, 15, 17, 23 og 25, har virkning for indberetning og indgivelse af 
oplysninger vedrørende kalenderåret 2009 og senere år. Oplysninger om udbytter omfattet af 
skattekontrollovens § 11 B, stk. 6, nr. 4, som affattet ved § 2, nr. 23, indgives dog for kalender-
året 2009 efter skattekontrollovens § 11 B, stk. 6, nr. 2, som affattet ved § 2, nr. 23. 
 Stk. 8. Personer, der ejer mindst 25. pct. af aktiekapitalen i det pågældende selskab, skal have 
deponeret aktier m.v. optaget til handel på regulerede markeder senest den 31. december 2009. 
 Stk. 9. § 2, nr. 19-22, har virkning for erklæringer, som indsendes den 1. januar 2010 eller 
senere. 
 Stk. 10. § 3, nr. 6-8, har virkning for betaling af forskudsskat for indkomståret 2009 og sene-
re indkomstår samt restskattetillæg og godtgørelse vedrørende indkomstskatten for indkomståret 
2009 og senere indkomstår. 
 Stk. 11. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 4, nr. 1-3. 
 



- 14 - 
 

Bemærkninger til lovforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 

Indholdsfortegnelse 
1. Indledning 
2. Lovforslagets formål og baggrund 
3. Lovforslagets enkelte elementer 

3.A.1. Indberetning om aktier, deponerings- og erklæringspligt og fradrag for tab på akti-
er 

3.A.1.1. Gældende regler 
3.A.1.1.1. Indberetning om aktier 
3.A.1.1.2. Deponerings- og erklæringspligt 
3.A.1.1.3. Fradrag for tab på aktier 

3.A.1.2. Forslagets indhold 
3.A.1.2.1. Generelt om forslaget 
3.A.1.2.2. Indberetning om aktier 
3.A.1.2.3. Deponerings- og erklæringspligt 
3.A.1.2.4. Fradrag for tab på aktier 
3.A.1.2.5. Modregning af tab hos ægtefæller 

3.A.2. Indberetning om personalegoder 
3.A.2.1. Gældende regler 
3.A.2.2. Forslagets indhold 

3.A.3. Dag-til-dag rente ved betaling af forskudsskat samt ændring af satserne for pro-
centtillæg 

3.A.3.1. Gældende regler 
3.A.3.2. Forslagets indhold 

3.A.4. Feltlåsningsordningen 
3.A.4.1. Gældende regler 
3.A.4.2. Forslagets indhold 

3.A.5. Fradragsret for underholdsbidrag og børnebidrag 
3.A.5.1. Gældende regler 
3.A.5.2. Forslagets indhold 

3.A.6. Fradragsret for renteudgift af private lån 
3.A.6.1. Gældende regler 
3.A.6.2. Forslagets indhold 

3.B.1. Andre forbedringer af selvangivelsesprocessen 
3.B.2. Sort arbejde og snyd 

4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 
4.1. Indberetning om aktier m.v. 
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4.2. Indberetning af personalegoder 
4.3. Omlægning af renter for restskatter før 1. juli 
4.4. Felter på selvangivelsen låses 
4.5. Diverse forbedringer af selvangivelsesprocessen 
4.6. Sort arbejde og snyd 
4.7. Øvrige forslag 

5. Administrative konsekvenser for det offentlige 
6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 
7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 

7.1. Indberetning om aktier m.v. 
7.2. Indberetning af personalegoder 
7.3. Dag-til-dag rente ved betaling af forskudsskat 
7.4. Låsning af felter 
7.5. Øvrige elementer 

8. Administrative konsekvenser for borgerne 
8.1. Indberetning om aktier m.v. 
8.2. Indberetning af personalegoder 
8.3. Dag-til-dag rente ved betaling af forskudsskat 
8.4. Låsning af felter 
8.5. Fradragsret for underholdsbidrag, børnebidrag og private renter 
8.6. Øvrige elementer 

9. Miljømæssige konsekvenser 
10. Forholdet til EU-retten 
11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 
12 Sammenfattende skema 
 
1. Indledning 
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har den 1. marts 
2009 indgået en aftale om Forårspakke 2.0. 
 
Af denne aftale fremgår blandt andet følgende initiativer under overskriften ”Enkel og effektiv 
kontrol samt mindre skatteplanlægning”: 
 

- ”Indberetning af aktieavancer: Indberetningspligt om investeringsforeningsbeviser og 
børsnoterede aktier omfatter i dag udbytter, beholdninger ultimo året og salg. Der er 
enighed om også at indføre indberetningspligt vedrørende køb. Desuden gennemføres 
mindre justeringer af indberetningsreglerne vedrørende salg og beholdninger, så 
SKAT automatisk kan beregne skattepligtige gevinster.” 

- ”Indberetning af personalegoder: Der indføres indberetningspligt for alle skattepligti-
ge personalegoder. Det vil i højere grad sikre, at der sker korrekt beskatning.” 
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- ”Omlægning af renterne på restskatter før 1. juli: Den rentefri kredit på 40.000 kr. fra 
1. januar til 1. juli i kildeskattesystemet afskaffes. I stedet indføres daglige rentetil-
skrivninger.” 

- ”Felter på selvangivelsen låses: For at sikre mod, at der fejlagtigt rettes oplysninger 
på selvangivelsen, som er indberettet af tredjemand, låses visse felter på selvangivel-
sen. Herefter kan felterne ikke ændres via TastSelv, men kun via skat eller kontakt til 
den, der indberetter.” 

- ”Diverse forbedringer af selvangivelsesprocessen: Der gennemføres en række mindre 
initiativer, der kan medvirke til færre ændringer og fejl i forbindelse med selvangivel-
sen. Det vedrører blandt andet fortryk af standardfradrag for dagplejemødre, fortryk af 
flere befordringsfradrag mv.” 

- ”Sort arbejde og snyd: Der iværksættes endvidere en styrket indsats for at begrænse 
sort arbejde og snyd.” 

 
Det fremgår endvidere af aftalen, at initiativerne iværksættes løbende i takt med, at de tekni-
ske muligheder udvikles. 
 
Dette lovforslag omhandler disse elementer i Forårspakke 2.0, idet nogle af de initiativer, der 
er omhandlet i punktet ”diverse forbedringer af selvangivelsesprocessen” og ”sort arbejde og 
snyd” dog kan gennemføres administrativt og dermed ikke kræver lovændring. 
 
Enkelte elementer, som indgår i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti under over-
skriften ”Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning”, indgår i andre lovforslag. 
Det gælder for følgende initiativer: 
 

- ”Opkrævningen af arbejdsmarkedsbidraget integreres med personskatten: Som op-
følgning på aftalen om lavere skat på arbejde fra 2007 forenkles grundlaget for og 
opkrævning af arbejdsmarkedsbidraget, så det integreres i reglerne for opkrævning og 
beregning af indkomstskatten.” Dette indgår i forslag til lov om ændring af kildeskat-
teloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 
m.v.) og forslag til lov arbejdsmarkedsbidrag. 

- Afskaffe mulighederne for, at afdrag på fordringer anses for udbytte: Efter gældende 
regler kan der systematisk opnås fradrag og skattefrie indtægter ved at opkøbe aktier 
og fordringer i nødlidende selskaber med gæld. Det indebærer et provenutab for sta-
ten. Selskabers afdrag på fordringer ejet af et koncernforbundet selskab skal derfor ik-
ke længere betragtes som udbytte.” Dette indgår i forslag til lov om ændring af aktie-
avancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- 
og udbyttebeskatning m.v.) 

 
2. Lovforslagets formål og baggrund 
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I aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti er formålet med forslagene beskrevet såle-
des: 
 
”For at skatteyderne skal opfatte skattesystemet som retfærdigt, er det centralt med en enkel 
og effektiv kontrol af lovpligtige skattebetalinger.” 
 
Forårspakke 2.0 indeholder markante nedsættelser af skatterne for brede dele af befolkningen. 
Modstykket til sådanne skattenedsættelser er, at skatteyderne også samtidig må kunne forventes 
at betale de korrekte skatter til tiden. Initiativerne i dette lovforslag bidrager til en mere korrekt 
skattebetaling, mindre skatteudskydelse og færre muligheder for skatteplanlægning samt skatte-
undgåelse. 
 
Forslaget skal endvidere ses i sammenhæng med, at SKAT for nylig har gennemført en 
compliance-undersøgelse af, i hvilket omfang skatteyderne selvangiver korrekt. Undersøgelsen 
baserer sig på en gennemgang vedrørende indkomståret 2006 af et større antal tilfældigt udvalgte 
skatteydere. Undersøgelsen opgør skattegabet for borgere til ca. 5 mia. kr. Det bemærkes, at dette 
beløb er opgjort som det nettobeløb, som ikke kommer til beskatning. Den provenumæssige kon-
sekvens afhænger af skatteprocenten og er mindre end de 5 mia. kr. 
 
Der er en klar tendens til, at de områder, hvor fejlprocenten er størst, er de områder, hvor graden 
af SKATs information fra tredjepart er mindst. Hovedparten af skattegabet for borgerne skyldes 
dermed fejl og misforståelser i forhold til skattereglerne. I de tilfælde, hvor SKAT har oplysnin-
ger fra tredjepart, opstår fejl ofte ved, at borgere retter forkert i forhold til ellers korrekt indberet-
tede oplysninger fra de professionelle indberettere. 
 
De elementer af lovforslaget, som indebærer flere indberetninger til SKAT, oplysninger til SKAT 
som betingelse for fradragsret og fastlåsning af selvangivelsesfelter, skal ses i sammenhæng med 
denne undersøgelse. 
 
Lovforslaget indgår desuden som et finansieringselement i Forårspakke 2.0. 
 
3. Lovforslagets enkelte elementer 
 
3.A.1. Indberetning om aktier, deponerings- og erklæringspligt og fradrag for tab på aktier 
 
3.A.1.1. Gældende regler 
 
3.A.1.1.1. Indberetning om aktier m.v. 
SKAT modtager efter skattekontrolloven årligt indberetninger om udbytter af aktier, aktiebehold-
ninger og salg af aktier. Udbytter indberettes af depotføreren, hvis der er tale om børsnoterede 
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aktier. Denne regel hænger sammen med, at der er deponeringspligt for børsnoterede aktier. Eje-
ren skal dermed deponere aktierne, og depotføreren kender den, der har oprettet depotet. Det sel-
skab, der udlodder udbyttet, vil derimod oftest ikke kende de enkelte modtagere. Indberetnings-
pligten påhviler derfor depotføreren. 
 
Indberetningen omfatter oplysninger om identiteten af depotføreren, deponenten og de deponere-
de aktier, samt om det udloddede udbytte, og hvilket land aktien er udstedt i. 
 
Hvis der er tale om unoterede aktier påhviler indberetningspligten derimod det udstedende sel-
skab. Der er ofte ingen deponeringspligt for unoterede aktier, og når der ikke er nogen depone-
ringspligt, kan indberetningspligten ikke pålægges en depotfører. Det udstedende selskab vil ikke 
altid have kendskab til de enkelte ejere. Selskabet skal derfor kun indberette identiteten af ejeren, 
hvis det kender til denne. Desuden skal der ikke indberettes oplysninger om det land, aktien er 
udstedt i ved indberetning fra det udstedende selskab. 
 
Aktiebeholdninger indberettes af depotføreren. Der er kun indberetningspligt, for så vidt angår 
beholdninger af børsnoterede aktier. Indberetningerne omfatter oplysninger om identifikation af 
depotføreren, deponenten, depotet og de deponerede aktier samt om antallet og kursværdien af de 
enkelte aktier og om hvilket land aktierne er udstedt i. 
 
Salg af aktier indberettes af fondshandleren. Indberetningen omfatter oplysninger om identifika-
tion af fondshandleren, sælgeren og de solgte aktier samt om antallet, salgssummen og salgstids-
punktet ved de enkelte handler. 
 
Ikke alene aktier, men også blandt andet investeringsforeningsbeviser og konvertible obligationer 
behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Også for investeringsforeningsbeviser er 
der indberetningspligt vedrørende udbytter, og for konvertible obligationer er der indberetnings-
pligt vedrørende renter. Kursværdien ved årets udgang skal også indberettes for visse af disse 
papirer. 
 
Indberetningspligten påhviler som udgangspunkt depot- eller kontoføreren. Er papiret ikke depo-
neret her i landet, men indløses udbyttekravet af et pengeinstitut eller en anden indløser, påhviler 
indberetningspligten denne skrankeindløser. Hvis en investeringsforening udbetaler udbytte di-
rekte til ejeren, er foreningen indberetningspligtig. 
 
For investeringsforeningsbeviser er der endvidere krav om indberetning vedrørende overdragel-
ser. Som for aktierne påhviler indberetningsforpligtelsen fondshandlere og andre professionelle 
formidlere. Formidles handlen ikke gennem en sådan fondshandler m.v., påhviler indberetnings-
pligten erhververen – eller overdrageren, hvis erhververen er udlænding. 
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Det er alene depotførere og fondshandlere m.v., der er hjemmehørende i Danmark, eller som dri-
ver virksomhed med fast driftssted i Danmark, der er pålagt indberetningspligt efter de regler, 
som er gennemgået ovenfor. 
 
3.A.1.1.2. Deponerings- og erklæringspligt 
Efter skattekontrolloven er der pligt til at lade visse værdipapirer deponere eller kontoføre hos et 
pengeinstitut, når værdipapirerne ikke er registreret i en dansk værdipapircentral. Ved deponering 
i udlandet kan deponeringen tillige ske hos udstederen. Undtagelsen, for så vidt angår værdipapi-
rer registreret i en værdipapircentral her i landet, skyldes, at kontoføring gennem et pengeinstitut 
træder i stedet for deponering, når værdipapiret alene eksisterer i form af registrering i en værdi-
papircentral. 
 
Deponeringspligten gælder ikke for aktier, når ejeren ejer mindst 25 pct. af aktierne i det pågæl-
dende selskab. For andre aktier og for andre værdipapirer uden for pensionsordninger gælder de-
poneringspligten, når der er tale om: 
 

- Børsnoterede værdipapirer uanset om de foreligger i fysisk form eller i form af registre-
ring i en værdipapircentral, og uanset om de er noteret på navn eller ej. 

- Værdipapirer, der alene eksisterer i form af registrering i en værdipapircentral i udstedel-
seslandet. 

- Værdipapirer, der foreligger i fysisk form, og som ikke er udstedt på navn. 
 
Dette fremgår af de nærmere regler om deponeringspligt i bekendtgørelse om indberetningsplig-
ter m.v. efter skattekontrolloven. 
 
Hvis værdipapirerne deponeres i udlandet, skal ejeren afgive en erklæring til SKAT. I denne er-
klæring skal der være identifikation af ejeren, depot- eller kontoføreren og depotet eller kontoen. 
Desuden skal erklæringen indeholde oplysninger om de indlagte værdipapirer ved oprettelsen af 
depotet eller kontoen. 
 
Erklæringen skal være vedlagt en fuldmagt til, at SKAT kan få indseende i depotet eller kontoen. 
Der skal desuden være vedlagt en erklæring fra depot- eller kontoføreren, om at denne påtager sig 
hvert år at sende visse oplysninger til SKAT om årets udbytter og renter og kursværdien ved årets 
udgang. 
 
Erklæringen skal indgives ved deponeringen eller senest ét år efter indtræden i skattepligt til Dan-
mark af værdipapirerne. 
 
Ejeren kan blive fritaget for at indhente en erklæring fra depot- eller kontoføreren, om at denne 
vil sende årlige oplysninger til SKAT. Fritagelse gives, hvis der er særlige forhold, der begrunder 
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deponering i udlandet, og SKAT er bekendt med, at pengeinstitutter i det pågældende land enten 
ikke ønsker eller ikke må påtage sig en pligt til at indberette oplysninger. 
 
En fritagelse er betinget af, at ejeren selv hvert år indsender de oplysninger, depotføreren ellers 
skulle have indsendt. Endvidere skal ejeren i disse tilfælde indsende dokumentation for, at oplys-
ningerne er rigtige. 
 
3.A.1.1.3. Fradrag for tab på aktier 
Efter aktieavancebeskatningslovens regler sondres der mellem børsnoterede og unoterede aktier i 
forhold til personers adgang til at fradrage tab på almindelige aktier. 
 
Tab på unoterede aktier fragår i aktieindkomsten, og skatteværdien af en negativ aktieindkomst 
fradrages i skat af anden indkomst, sådan at der er fuldt fradrag i tabsåret. 
 
Tab på børsnoterede aktier kan fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessummer ved salg til 
det udstedende selskab efter ligningslovens § 16 B vedrørende andre børsnoterede aktier. Uud-
nyttede tab kan fremføres til fradrag i efterfølgende år. Det vil sige, at der er et kildeartsbegræn-
set fradrag. 
 
Uudnyttede tab i tabsåret kan endvidere modregnes i ægtefællens udbytter, gevinster og afståel-
sessummer vedrørende andre børsnoterede aktier i tabsåret. Tab, der er fremført til senere år, kan 
ligeledes modregnes hos ægtefællen i disse senere år, hvis de ikke kan indeholdes i skatteyderens 
egne udbytter, gevinster og afståelsessummer. Modregningen hos ægtefællen er frivillig. Skatte-
yderen kan således vælge at fremføre tabet til modregning i senere år i stedet for at modregne hos 
ægtefællen. 
 
3.A.1.2. Forslagets indhold 
 
3.A.1.2.1. Generelt om forslaget 
Det er SKATs erfaring, at gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser i stort omfang 
ikke selvangives. Den compliance-undersøgelse fra SKAT, som er nævnt i afsnit 2, har for 2006 
opgjort skattegabet for borgerne. Undersøgelsen viser, at skattegabet i relation til de rubrikker på 
selvangivelsen, hvor gevinst og tab på aktier selvangives, er på ca. 1 mia. kr. Som nævnt i afsnit 2 
er beløbene i undersøgelsen opgjort som nettobeløb, som ikke kommer til beskatning. Den pro-
venumæssige konsekvens afhænger af skatteprocenten og er mindre end beløbet på ca. 1 mia. kr. 
 
Skattegabet på aktieområdet er udtryk for en generel og klar tendens til, at de områder, hvor skat-
tegabet er størst, er de områder, hvor SKAT har færrest informationer fra tredjepart. Undersøgel-
sen viser dermed, at skattegabet kan reduceres ved at øge SKATs informationer fra tredjepart. 
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Som de nugældende regler er udformet, modtager SKAT ikke automatisk alle de oplysninger om 
aktier og investeringsforeningsbeviser, som er nødvendige for, at SKAT automatisk kan beregne 
gevinst og tab på sådanne papirer og fortrykke disse gevinster og tab på årsopgørelsen. For at 
beregne automatisk er det nødvendigt, at SKAT får såvel købs- som salgsoplysningerne. SKAT 
modtager i dag ikke købsoplysninger fra fondshandlerne. Da SKAT således ikke har mulighed for 
fortryk af gevinster og tab på årsopgørelsen, er det den enkelte skatteyder selv, der skal beregne 
gevinster og tab og selvangive disse. 
 
Det store skattegab på aktieområdet kan dermed – i sammenhæng med, at skatteyderen selv skal 
selvangive gevinster og tab – skyldes flere forhold. Dels kan skatteyderen have en tiltro til, at 
SKAT har alle de nødvendige oplysninger. Dermed er skatteyderen ikke opmærksom på, at der er 
noget, der skal selvangives. Dels kan det skyldes manglende kendskab til reglerne. Endelig fore-
kommer bevidst snyd også, og grundet manglende indberetninger har SKAT svært ved at opdage 
det. 
 
SKAT igangsatte i starten af 2008 et aktieberegningsprojekt. Formålet med projektet var at over-
veje mulighederne for – med en udvidelse af indberetningerne om aktier – at foretage automatisk 
opgørelse og beregning af gevinst og tab samt at fortrykke så mange som muligt på årsopgørel-
sen. Dette vil dels kunne reducere omfanget af manglende selvangivelse af gevinst og tab på akti-
er og dermed sikre, at gevinster og tab i højere grad end i dag bliver beskattet korrekt. Dels vil det 
kunne lette skatteydernes byrde i forbindelse med beregning og selvangivelse af gevinster og tab 
på aktier. 
  
Projektet har konkluderet, at hvis der indføres krav om indberetning af køb, vil sådan automatisk 
beregning med fortryk i visse tilfælde være mulig. Det vil dog ikke være muligt at beregne i alle 
tilfælde. Herunder vil beregning af gevinst og tab på aktier i beholdninger, der eksisterer før ind-
førelsen af købsindberetningerne, forudsætte, at skatteyderen giver oplysningerne om købene til 
SKAT. 
 
Under henvisning til SKATs compliance-undersøgelse og til undersøgelserne af mulighederne for 
automatisk beregning af gevinst og tab på aktier, foreslås det derfor at indføre pligt for danske 
fondshandlere til at indberette om køb af aktier. 
 
Ved handel med aktier og investeringsforeningsbeviser gennem udenlandske fondshandlere og 
andre handler, som ikke sker gennem danske fondshandlere, modtager SKAT ikke indberetninger 
fra fondshandlerne. Desuden er det ikke muligt at pålægge udenlandske fondshandlere en indbe-
retningspligt, og hvis handlen ikke foregår gennem en fondshandler, er der ikke nogen tredjepart 
at pålægge indberetningspligt. Dermed kan en korrekt beskatning af gevinster og tab på sådanne 
papirer ikke sikres gennem indførelse af automatisk beregning på grundlag af pligtmæssige ind-
beretninger fra fondshandlerne. 
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Lovforslaget indeholder derfor et forslag om at gøre muligheden for at opnå fradrag for tab på 
aktier og investeringsforeningsbeviser optaget til handel på regulerede markeder betinget af, at 
SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for købsåret har modtaget oplysninger om erhver-
velsen. 
 
Regulerede markeder er defineret i § 16, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Der er med denne 
bestemmelse tale om en gennemførelse af den definition af et reguleret marked, der fremgår af 
artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet. 
 
I de foreslåede regler defineres regulerede markeder i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, nr. 
14, i MiFID-direktivet. Betegnelsen »regulerede markeder« tilsigter endvidere i skattelovgivnin-
gen at dække regulerede markeder i Danmark, regulerede markeder i lande inden for Den Euro-
pæiske Union eller lande, som fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle 
område, samt endelig tilsvarende markeder i andre lande. 
 
For handler gennem danske fondshandlere kan oplysningen om købet komme fra fondshandleren. 
I andre tilfælde kan oplysningerne komme fra skatteyderen selv – eller eventuelt fra en uden-
landsk fondshandler, hvis denne efter aftale med skatteyderen indberetter oplysningerne. 
 
Hvis fradrag er betinget af, at skatteyderen eller fondshandleren efter aftale med skatteyderen på 
forhånd har oplyst SKAT om erhvervelsen af aktierne, sætter det en begrænsning i mulighederne 
for, at skatteyderen selvangiver tab men undlader at selvangive gevinster. 
 
Hvis SKAT har fået oplysninger om erhvervelsen af aktierne, foreslås det således, at de hidtil 
gældende regler om tabsfradrag finder anvendelse. Det vil sige kildeartsbegrænset fradragsret for 
tab på børsnoterede aktier, fuld fradragsret for tab på unoterede aktier, hvilket omfatter aktier 
optaget til handel på regulerede markeder, som ikke er fondsbørser, og fuld fradragsret for tab på 
investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger, der investerer i fremmedmøn-
tede obligationer. Opfyldes betingelsen om oplysning til SKAT om erhvervelsen ikke, vil der 
ikke være fradragsret. 
 
Efter de gældende regler er modregning af tab på børsnoterede aktier i ægtefællens gevinster og 
udbytter vedrørende sådanne aktier frivillig. Denne frivillighed bevirker, at SKAT ikke automa-
tisk kan håndtere modregningen, når der fravælges overførsel til ægtefælle. Dette vil i disse til-
fælde hindre, at SKAT kan foretage korrekt fortryk af gevinster og tab. Dette problem foreslås 
løst ved at gøre modregningen obligatorisk. 
 
Herudover indeholder forslaget enkelte andre mindre justeringer af indberetningsreglerne med 
henblik på at sikre korrekt beskatning af udbytter og gevinster og tab på aktier og investerings-
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foreningsbeviser. 
 
3.A.1.2.2. Indberetning om aktier 
For så vidt angår depotførerne foreslås følgende ændringer af indberetningspligten vedrørende 
aktier m.v.: 
 
De gældende regler om indberetning om beholdningen ved årets udgang udvides fra alene at om-
fatte børsnoterede aktier til at omfatte alle deponerede aktier. Kursværdien skal dog alene indbe-
rettes, for så vidt angår aktier optaget til handel på regulerede markeder. I andre tilfælde kan en 
fastsættelse af en korrekt kurs være vanskelig. Den foreslåede ændring hænger sammen med for-
slaget om at gøre fradragsret for tab på aktier optaget til handel på regulerede markeder betinget 
af, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen af aktierne. Aktier, som ikke er optaget til 
handel på regulerede markeder, kan efterfølgende blive optaget til handel. I disse tilfælde kan 
indberetninger om aktierne i forbindelse med indberetningen om beholdningen ultimo året tjene 
som oplysning til SKAT om erhvervelsen af aktierne. Dermed kan fradragsretten sikres. For at 
sikre, at skatteyderen ikke behøver indsende oplysninger om erhvervelsen af sådanne aktier, som 
bliver optaget til handel på regulerede markeder, er indberetningerne vedrørende beholdningerne 
udvidet til at omfatte alle deponerede aktier. 
 
Indberetningen om beholdningen af aktier er nødvendig af hensyn til, at SKAT automatisk kan 
beregne gevinst og tab på aktierne på grundlag af oplysninger fra tredjepart. En beregning forud-
sætter således, at SKAT kan konstatere, om alle de nødvendige oplysninger om køb og salg er 
indberettet. Hvis SKAT kan konstatere, at oplysninger om beholdningen primo året plus årets køb 
af aktier ikke svarer til oplysningerne om beholdningen ultimo året plus årets salg, kan gevinster 
og tab ikke beregnes med den fornødne sikkerhed. Desuden er denne mulighed for at kunne sam-
menholde køb og salg med beholdningerne afgørende for, at SKAT kan konstatere, om oplysnin-
ger om erhvervelsen af aktierne er modtaget, så et eventuelt tab dermed er fradragsberettiget. 
 
For at kunne bruge beholdningsoplysningerne i forbindelse med beregning af gevinst og tab på 
aktier m.v. foreslås det, at indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt aktien er børs-
noteret eller i øvrigt optaget til handel på et reguleret marked. Dette er afgørende for, hvilke reg-
ler der gælder for fradrag for tab. Derfor foreslås det, at beholdningsindberetninger udvides med 
denne oplysning. 
 
Det foreslås samtidig, at indberetningen vedrørende udbytter ændres. 
 
Ændringen går for det første ud på, at depotførernes indberetningspligt om udbytte af deponerede 
aktier, udvides fra alene at omfatte børsnoterede aktier til også at omfatte unoterede aktier, der er 
registreret i en værdipapircentral. 
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I dag påhviler indberetningspligten vedrørende udbytter af sådanne unoterede aktier det udste-
dende selskab. Imidlertid er det depotførerne og ikke selskabet, der har bedst kendskab til aktio-
nærkredsen. Dette indebærer, at der er udbytter, som ikke indberettes. Disse udbytter kan derfor 
ikke fortrykkes på årsopgørelserne for de aktionærer, der modtager fortrykte årsopgørelser. Akti-
onærerne skal således selv sørge for at selvangive udbytterne. Den foreslåede ændring betyder 
dermed fortryk af flere udbytter. Desuden vil det forbedre SKATs administration af udbytteskat-
ten. 
 
For så vidt angår det udloddende selskab m.v., foreslås det, at indberetningspligten vedrørende 
udbytter af aktier skal omfatte udbytter af unoterede aktier m.v., der ikke er registreret i en vær-
dipapircentral. Sådanne aktier vil ofte ikke være omfattet af deponeringspligten. Når aktierne ikke 
er deponeret, vil der ikke være nogen depotfører, som kan foretage indberetningen. Det foreslås 
derfor, at det udstedende selskab m.v. skal foretage indberetning om udbytterne. 
 
Det foreslås endvidere, at i de tilfælde, hvor indberetteren ikke har kendskab til identiteten af den 
aktieejer, der modtager udbyttet, skal identiteten af den, der udbetales til, indberettes. Dette sva-
rer til det, som skal indberettes i andre situationer, hvor der skal indberettes en indkomst m.v., og 
indberetteren ikke kender identiteten af den endelige modtager. Indberetningen skal være med til 
at sikre, at udbytterne kommer til beskatning, og forbedre SKATs administration af udbytteskat-
ten. 
 
For så vidt angår fondshandlerne, foreslås det, at der udover indberetningspligt vedrørende afstå-
elser indføres indberetningspligt for erhvervelser. Indberetning om køb er en af forudsætningerne 
for, at SKAT automatisk kan beregne gevinst og tab på aktier. Desuden skal forslaget ses i sam-
menhæng med, at fradragsret for tab på aktier optaget til handel på regulerede markeder foreslås 
at være afhængig af, om SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen af aktierne. Hvis en 
skatteyder køber sine aktier gennem en fondshandler, der indberetter til SKAT, vil SKAT dermed 
få oplysningen om erhvervelsen fra fondshandleren. Skatteyderen skal derfor ikke selv oplyse 
SKAT om erhvervelsen. 
 
På grund af automatisering og stordriftsfordele vil det være væsentligt mindre ressourcekrævende 
for fondshandlerne at afgive oplysninger frem for, at de enkelte skatteydere skal afgive dem. Des-
uden vil skatteyderne blive sikret dels, at automatisk beregning kan foretages, uden at skatteyde-
ren selv skal oplyse SKAT om erhvervelsen af aktierne, dels sikres skatteyderen bedre mod for-
tabelse af fradragsret som følge af glemsomhed eller manglende kendskab til reglerne om betin-
gelserne for fradragsret. Endelig sikrer det, at gevinster og tab i højere grad beskattes korrekt, 
hvis oplysningerne kommer fra en tredjepart. 
 
Indberetningspligt for fondshandleren sikrer desuden, at SKAT får oplysninger om købet, uanset 
at skatteyderen er ligeglad med fradragsretten og automatisk beregning. Et eksempel kunne være 
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en skatteyder, som køber en aktie gennem en dansk fondshandler. Aktien stiger i samme år så 
meget i værdi, at vedkommende ønsker at sælge den. Skatteyderen vælger at sælge gennem en 
udenlandsk fondshandler. Uden en indberetning om købet vil SKAT hverken have oplysninger 
om køb eller salg, og aktierne har ikke indgået i den beholdning ultimo året, som indberettes. 
Skatteyderen har ingen interesse i at oplyse om købet i denne situation. 
 
Det bemærkes, at for aktier købt før ikrafttrædelsen af de nye indberetningsregler, er det en for-
udsætning for, at SKAT kan foretage automatisk beregning af gevinster og tab, at skatteyderen 
selv giver SKAT en række oplysninger. Det drejer sig om oplysningerne om købstidspunkt, an-
skaffelsessum og status i forhold til overgangsregler, herunder om aktierne er omfattet af aktie-
avancebeskatningslovens § 44 om skattefrihed for børsnoterede aktier, der indgik i en lille be-
holdning den 31. december 2005. Der vil blive iværksat en kampagne for at disse oplysninger 
bliver registreret, og der vil blive etableret mulighed for, at skatteyderen selv via SKATs hjem-
meside kan afgive oplysningerne digitalt. Det bemærkes, at de købsoplysninger m.v., skatteyde-
ren afgiver, ikke vil blive undergivet ligning i forbindelse med registreringen af købsoplysninger-
ne m.v. SKAT vil således kunne tage stilling til de afgivne købsoplysninger i forbindelse med 
skatteansættelsen for salgsåret, hvor købsoplysningerne m.v. får betydning for beregningen af 
gevinst og tab og beskatningen heraf, herunder inden for genoptagelsesfristerne for dette år. 
 
Indberetningspligten vedrørende handler med aktier m.v. foreslås endvidere ændret, så den om-
fatter handler med aktier, der er optaget til handel på regulerede markeder. Dette skyldes, at det er 
en betingelse for fradragsret for tab på alle aktier, at SKAT har fået oplysninger om erhvervelsen. 
I første række vil systemet til automatisk beregning have fokus på investeringsforeningsbeviser 
og børsnoterede aktier. Systemet vil således ikke automatisk kunne beregne gevinst og tab på 
aktier, der uden at være børsnoterede er optaget til handel på regulerede markeder. Efterfølgende 
vil systemet dog kunne udvides til også at omfatte disse aktier. 
 
Indberetningspligterne efter skattekontrolloven kan alene pålægges personer og virksomheder i 
Danmark. Det foreslås dog, at en skatteyder, som handler aktier m.v. gennem en udenlandsk 
fondshandler, skal have mulighed for at aftale med fondshandleren, at denne indberetter om hand-
lerne til SKAT. Dette forudsætter naturligvis, at den pågældende fondshandler tilbyder en sådan 
service. Skatteydere, der har indgået aftaler med udenlandske fondshandlere om indberetning, vil 
dermed – som ved handler gennem danske fondshandlere – kunne opnå, at fondshandlerens ind-
beretning om en erhvervelse vil kunne sikre fradragsret for et eventuelt tab på aktier m.v. Endvi-
dere vil SKAT opnå, at oplysningerne om købet vil komme fra en tredjepart. 
 
I lighed med reglerne om indberetning af aktier foreslås nogle ændringer af reglerne om indberet-
ning vedrørende obligationer og investeringsforeningsbeviser m.v. 
 
Aktier i visse investeringsselskaber er omfattet af særlige skatteregler dels for gevinst og tab (ak-
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tieavancebeskatningslovens § 19) og dels for udbytter. Efter de nugældende indberetningsregler 
er de omfattet af reglerne for indberetning vedrørende aktier. Imidlertid bevirker dette, at indbe-
rettet udbytte – som andet udbytte af aktier – i SKATs systemer behandles som aktieindkomst. 
Dette er ikke korrekt, da udbytterne skal beskattes som kapitalindkomst. Desuden indberettes 
oplysninger vedrørende investeringsforeningsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 
19 efter reglerne for indberetning vedrørende investeringsforeningsbeviser m.v. Det vil sige, at 
papirer, som omfattes af samme skatteregler, indberettes efter to forskellige regelsæt. 
 
Det foreslås derfor, at indberetningerne vedrørende aktier i visse investeringsselskaber skal ske 
efter samme regler som indberetningen vedrørende investeringsforeningsbeviser. 
 
Desuden foreslås det, at der indføres pligt til indberetning vedrørende køb af investerings-
foreningsbeviser og andre papirer, som er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, og hvor ind-
beretningen sker efter reglerne om indberetning af investeringsforeningsbeviser. Ændringen in-
debærer, at der skal foretages indberetning af såvel afståelser som erhvervelser. Der henvises til 
begrundelsen ovenfor for at indføre indberetningspligt om køb af aktier. 
 
Det foreslås som for handel med aktier, at en skatteyder, som handler investeringsforeningsbevi-
ser m.v. gennem en udenlandsk fondshandler, kan indgå en aftale med fondshandleren om indbe-
retning om handler.  
 
Det foreslås, at der i modsætning til i dag skal indberettes oplysninger om antallet af papirer ved 
overdragelse og antallet af papirer ved indberetning af beholdningen ultimo året. 
 
Det foreslås endvidere, at indberetningerne om køb og salg også skal omfatte konvertible obliga-
tioner. Oplysningerne er nødvendige for at skabe mulighed for at salgene af papirer kan matches 
med købet af de pågældende papirer og dermed, at der kan ske automatisk beregning, og at fra-
dragsretten kan sikres, uden at skatteyderen selv skal oplyse SKAT om erhvervelsen. 
 
Endeligt foreslås det, at der ved indberetning af beholdning ultimo året og om overdragelser op-
lyses herom, hvis der er tale om konvertible obligationer. De konvertible obligationer er omfattet 
af aktieavancebeskatningsloven. Oplysningen om, at der er tale om konvertible obligationer er 
nødvendig for, at adskille disse fra indberetningerne om andre obligationer, som er omfattet af 
kursgevinstloven. 
 
I forbindelse med disse ændringer af reglerne om indberetning vedrørende investeringsforenings-
beviser m.v. foreslås en redaktionel omskrivning af reglerne. Formålet er at gøre reglerne lettere 
at læse. 
 
3.A.1.2.3. Deponerings- og erklæringspligt 
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Der foreslås nogle justeringer af reglerne om deponeringspligt. 
 
Det er tanken at bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven vil blive 
ændret, så de regler, der i dag gælder for deponeringspligt for børsnoterede værdipapirer, vil 
komme til at gælde for værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked. Disse vær-
dipapirer bliver derfor omfattet af deponeringspligten, uanset om de foreligger i fysisk form eller 
i form af registrering i en værdipapircentral i udstedelseslandet, og uanset om de er udstedt på 
navn eller ej. 
 
Værdipapirer, der ikke er optaget til handel sådanne steder, vil derimod blive omfattet af de reg-
ler, der i dag gælder for deponeringspligt vedrørende unoterede værdipapirer. 
 
Det foreslås, at ændre reglerne om deponering, så deponeringspligten udvides til også at omfatte 
aktier, der tilhører hovedaktionærer (personer, der ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i selska-
bet). Dette gælder dog kun for aktier, der er optaget til handel på regulerede markeder. 
 
Ændringerne skyldes, at reglerne i aktieavancebeskatningsloven om tabsfradrag foreslås justeret, 
så fradragsretten for tab på aktier optaget til handel på regulerede markeder gøres betinget af, at 
SKAT har fået oplysninger om erhvervelsen af aktierne. 
 
Reglerne om deponeringspligt for aktier i kombination med reglerne om indberetninger af be-
holdninger og om indberetning af køb og salg af aktier sikrer, at SKAT får mulighed for i de fle-
ste tilfælde at matche salg med købet af de pågældende aktier. Deponeringspligten er således med 
til at sikre, at fradragsretten kan sikres, uden at den enkelte aktionær selv skal indsende oplysnin-
ger til SKAT om erhvervelsen m.v. Dette gælder dog kun, hvis aktierne er deponeret og handlet i 
aktionærens eget navn, og depotføreren og fondshandlerne foretager indberetning om aktierne. 
 
Reglerne om ejerens erklæring til SKAT om deponering eller kontoføring af værdipapirer i ud-
landet foreslås ligeledes justeret. 
 
Ved indtræden i skattepligt her til landet af aktier træder erklæringen til SKAT om det udenland-
ske depot eller den udenlandske konto i stedet for oplysninger om erhvervelsen af aktierne. Der er 
således fradragsret for aktier optaget til handel på regulerede markeder, når de er medtaget på 
erklæringen om depotet eller kontoen ved indtræden i skattepligt. Dette nødvendiggør nogle ju-
steringer af reglerne om erklæringen. 
 
For det første foreslås fristen for indsendelse af erklæring ved indtræden i skattepligt her til landet 
af de deponerede eller kontoførte værdipapirer ændret. Erklæringen skal således efter forslaget 
altid indsendes inden for selvangivelsesfristen for det år, skattepligten indtræder. Dette svarer til 
den foreslåede generelle frist for, at den skattepligtige kan afgive oplysninger til SKAT om er-
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hvervelse af aktier. 
 
Ved indtræden i skattepligt her til landet af værdipapirer, er fristen for indsendelse af erklæring et 
år efter de nugældende regler. Denne frist fastholdes, dog således at erklæringen skal indsendes 
inden udløbet af selvangivelsesfristen, hvis denne frist udløber inden et år efter indtræden i skat-
tepligt. 
 
For det andet foreslås det, at erklæringen ved indtræden i skattepligt her til landet eller erhvervel-
se af eksisterende depoter eller konti skal indeholde oplysninger om de værdipapirer, der er ind-
lagt i depotet eller på kontoen ved indtræden i skattepligt eller erhvervelse af depotet eller konto-
en. Oplysningerne om de enkelte aktier er nødvendige, for at erklæringen kan tjene som oplys-
ning til SKAT om erhvervelse af aktierne. 
 
For det tredje foreslås det at ændre reglerne om de oplysninger, der skal afgives om de enkelte 
værdipapirer. Formålet er at sikre en sikker identifikation af papirerne for derigennem at sikre, at 
aktierne, som er omfattet af erklæringen, kan identificeres med en sådan sikkerhed, at fradragsret-
ten ved eventuelt tab på aktier optaget til handel på regulerede markeder kan sikres. Desuden er 
formålet at sikre, at det kan ses, hvilken type værdipapirer, der er tale om. 
 
For det fjerde foreslås det, at erklæringen skal indeholde oplysninger om tidspunktet for oprettel-
sen af depotet eller kontoen eller indtræden i skattepligten til Danmark af værdipapirerne. Med 
henblik på at kunne sammenholde oplysninger om køb og eventuelle indberetninger om salg med 
oversigten over værdipapirerne i depotet eller på kontoen er dette starttidspunkt nødvendigt. Des-
uden foreslås det, at det skal oplyses, om den pågældende ejer er eneejer eller blot ejer en andel 
af depotet eller kontoen, således at karakteren af ejerskabet til papirerne i depotet eller kontoen 
kan fastslås. 
 
For så vidt angår ordningen med årlige indberetninger vedrørende udenlandske depoter og konti, 
hvori der er deponeret eller kontoført værdipapirer, foreslås de oplysninger, der skal indberettes, 
udvidet og præciseret. 
 
Desuden foreslås det, at det gøres frivilligt, om det er ejeren eller depot- eller kontoføreren, der 
foretager indberetningen. Efter lovforslaget gøres fradragsretten for tab på aktier optaget til han-
del på regulerede markeder betinget af, at SKAT har fået oplysning om erhvervelsen af de pågæl-
dende aktier. Det vil sige, at oplysningerne om køb af aktierne skal kunne matches med salgene. 
De oplysninger om aktier og andre værdipapirer i udlandet, SKAT modtager oplysninger om 
gennem de årlige indberetninger, kan medvirke til at skabe det fornødne overblik. Dette kræver 
dog, at der stilles øgede krav til datakvaliteten. 
 
Derfor foreslås det, at de oplysninger, som skal indberettes, præciseres. Derigennem sikres en 
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større ensartethed og dermed en forbedring af datakvaliteten. Desuden foreslås det, at skattemini-
steren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om indberetningen. Reglen er tænkt udnyttet til 
at fastsætte nærmere regler om indberetning i en standardiseret form. Herunder at indberetning 
kan ske elektronisk. 
 
Kravene til indberetningen kan gøre det vanskeligere at opnå tilsagn fra udenlandske depot- og 
kontoførere til at foretage indberetning. Derfor gøres det frivilligt, om det er ejeren eller depotfø-
reren, der indberetter. 
 
Forslagets udgangspunkt er derfor, at det er ejeren, som skal afgive oplysningerne. Oplysningerne 
skal afgives inden udløbet af selvangivelsesfristen. Hvis ejeren ønsker det – og depot- eller kon-
toføreren kan og vil yde en sådan service – kan depot- eller kontoføreren dog efter forslaget ind-
berette oplysningerne i stedet for ejeren. Fristen for depotførerens indberetning er som hidtil den 
1. februar i året efter det kalenderår, oplysningerne vedrører. Påtager depot- eller kontoføreren sig 
denne opgave, skal vedkommende afgive en erklæring herom. Erklæringen skal indsendes til 
SKAT. For at få virkning for indberetning vedrørende et kalenderår, skal erklæringen være ind-
sendt inden udløbet af det pågældende kalenderår. Indsendes den senere, skal ejeren afgive op-
lysningerne for det pågældende år. 
 
Efter de gældende regler er udgangspunktet, at depot- eller kontoføreren skal indberette. Vil eller 
kan depot- eller kontoføreren ikke dette, skal ejeren anmode om fritagelse for at indhente en er-
klæring fra depot eller kontoføreren om, at denne vil indberette. Sådanne fritagelser gives dog i 
fleste de tilfælde. Forslaget forventes dermed ikke i praksis at indebære nogen større ændring 
med hensyn til, hvem der indberetter. 
 
Som i dag indeholder forslaget regler om, at SKAT kan pålægge ejeren at afvikle depotet respek-
tive kontoen, hvis depot- eller kontoføreren på trods af erklæring om at ville indberette ikke ind-
beretter rettidigt og med de krævede oplysninger. Imidlertid gøres ordningen med indberetning 
fra depot- eller kontoføreren frivillig, og som konsekvens heraf gives der efter forslaget mulighed 
for, at ejeren kan afgive oplysningerne inden for selvangivelsesfristen, hvis depot- eller kontofø-
reren ikke har indberettet. Gør ejeren dette, kan der ikke gives pålæg om at afvikle kontoen eller 
depotet. 
 
3.A.1.2.4. Fradrag for tab på aktier 
Som det fremgår ovenfor foreslås det, at indberetningspligten udvides, således at der fremover 
også skal ske indberetning af erhvervelser. Dette vil give SKAT mulighed for i forbindelse med 
afståelse af aktier at beregne gevinst og tab. 
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Indberetningspligt kan kun pålægges danske fondshandlere. Herudover kan den skattepligtige 
indgå aftale med en udenlandsk fondshandler om at denne fondshandler foretager indberetning af 
erhvervelser, jf. den foreslåede bestemmelse i skattekontrollovens § 11H. 
 
For aktier købt via en udenlandsk fondshandler, som indgår i et udenlandsk depot, hvor der ikke 
indgås aftale med den udenlandske fondshandler, har den skattepligtige mulighed for at undgå, at 
de danske skattemyndigheder får oplysning om erhvervelsen af en aktie. Hermed kan den skatte-
pligtige spekulere i kun at selvangive tab på sådanne aktier, men undlade at oplyse om eventuelle 
gevinster. 
 
For at undgå denne form for spekulation foreslås det, at tabsfradrag betinges af, at SKAT har 
modtaget oplysning om erhvervelsen af en aktie. Det foreslås, at dette kun skal være en betingel-
se for så vidt angår tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked. 
 
Ved at betinge fradraget for tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked af, at SKAT 
modtager oplysning om erhvervelsen inden for en kortere frist, sikres det, at der sker oplysning 
om erhvervelsen på et så tidligt tidspunkt, at den skattepligtige ikke umiddelbart ved om der er 
tale om en god investering eller ej. 
 
For aktier, hvor der via en dansk eller udenlandsk fondshandler sker indberetning om erhvervel-
sen, er betingelsen for tabsfradrag opfyldt via denne indberetning. For aktier, hvor der ikke auto-
matisk sker indberetning, skal den skattepligtige selv oplyse SKAT om erhvervelsen af aktien. 
 
Skærpelsen af reglerne er således primært møntet på de aktionærer, der ikke tidligere har fundet 
anledning til at indberette om udenlandske aktiehandler og depoter m.v. 
 
Det foreslås, at betingelsen om, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af aktien, har 
virkning for tab, der konstateres den 1. januar 2010 eller senere. 
 
For aktier, der er erhvervet inden denne dato, foreslås overgangsordninger. For aktier, der frem-
går af en beholdningsoversigt pr. 31. december 2009, anses betingelsen for tabsfradrag for op-
fyldt. For aktier, der ikke indgår på en beholdningsoversigt, er det op til den skattepligtige selv at 
foretage indberetningen vedrørende aktier købt før 1. januar 2010. Det foreslås, at give de skatte-
pligtige indtil den 1. januar 2011 at få oplyst SKAT om disse aktier. For disse aktier, har de nye 
regler derfor reelt først virkning for tab, der konstateres den 1. januar 2011 eller senere. 
  
Med forslaget om at betinge tabsfradraget skabes et incitament for skattepligtige, der ikke omfat-
tes af de foreslåede justeringer af indberetningspligten m.v., til at oplyse om aktier erhvervet før 
1. januar 2010. Set i lyset at den automatiserede beregning af gevinst og tab på aktier er indsam-
lingen af disse oplysninger et væsentligt skridt, da justeringerne af indberetningspligten m.v. ale-
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ne er fremadrettede - for aktier erhvervet før 1. januar 2010 vil der uden disse oplysninger ikke 
være basis for den automatiserede beregning. 
 
3.A.1.2.5. Modregning af tab hos ægtefæller 
Det foreslås, at modregningen af tab på børsnoterede aktier mellem ægtefæller gøres obligato-
risk. 
 
Automatisering af beregningen af gevinst og tab på aktier og korrekt fortryk af årsopgørelsen 
forudsætter, at der mellem ægtefæller er vished omkring foretagelsen af modregning af even-
tuelle tab - dette er ikke tilfældet såfremt modregningen er frivillig. 
 
3.A.2. Indberetning om personalegoder 
 
3.A.2.1. Gældende regler 
Det skatteretlige udgangspunkt er, at ethvert vederlag for personligt arbejde i og uden for ansæt-
telsesforhold er skattepligtigt, uanset om det udbetales i kontanter eller naturalier.  Der gælder 
dog undtagelser og modifikationer hertil.  
 
For så vidt angår personalegoder, som er A-indkomst, er disse omfattet af arbejdsgiverens pligt til 
at indberette til indkomstregisteret. Indberetningen omfatter godernes værdi. 
 
Blandt personalegoderne er det alene fri kost og logi og fri bil, der er gjort til A-indkomst. Andre 
personalegoder er B-indkomst. 
 
Efter skattekontrollovens bestemmelser er det som udgangspunkt den, der foretager udbetaling 
eller godskrivning af løn, vederlag, honorarer m.v., der er oplysningspligtig. Oplysningspligten 
efter skattekontrolloven påhviler fysiske og/eller juridiske personer, der er hjemmehørende her i 
landet, eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet.  
 
Alle udbetalinger af skattepligtige beløb er som udgangspunkt omfattet af oplysningspligten. Det-
te gælder, hvad enten der er tale om A-indkomst eller B-indkomst. I visse situationer er også skat-
tefri ydelser omfattet af oplysningspligten. For så vidt angår personalegoder, er det dog kun nogle 
specifikt opregnede goder, som er omfattet af indberetningspligten. 
 
Skatteministeren kan efter indstilling fra Skatterådet bestemme, at der skal være oplysningspligt 
for den, der yder skattepligtige fordele som led i et ansættelses- eller aftaleforhold eller som led i 
varetagelsen af en tillidspost, uden at der er betalt fuldt vederlag herfor. 
 
De oplysningspligtige arter af fordele er omtalt i bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. 
efter skattekontrolloven. Oplysningspligten omfatter herefter dels personalegoder, der er gjort til 
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A-indkomst, og dels visse personalegoder, der er B-indkomst. Bestemmelsen er udtømmende. Fri 
firmabil, fri telefon, fri helårsbolig, opvarmning m.v. vedrørende fri helårsbolig, fri sommerbolig 
i Danmark, fri lystbåd og TV-/radiolicens indberettes efter de gældende regler med værdi, mens 
fri sommerbolig i udlandet for medarbejdere m.v., personalelån og frikort til offentlig befordring 
indberettes uden værdi (afkrydsning). Herudover er der indberetningspligt, for så vidt angår rå-
dighed over computer med tilbehør. 
 
Der er i skattekontrolloven endvidere fastsat en særlig indberetningspligt for alle, der som led i 
virksomheden har ydet vederlag til en direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse 
på egen aflønningsform. Den særlige indberetningspligt gælder i de tilfælde, hvor vederlaget be-
står i, at der er stillet bil til rådighed for privat benyttelse eller i form af, at der er stillet sommer-
bolig i Danmark såvel som i udlandet, lystbåd eller helårsbolig til rådighed. Indberetningen efter 
disse regler omfatter også godets værdi. 
 
3.A.2.2. Forslagets indhold 
For de personalegoder, som er B-indkomst, og hvor arbejdsgiveren uden større besvær vil kunne 
indberette værdien, foreslås det, at der indføres indberetningspligt med angivelse af værdi. 
 
Indberetning med angivelse af værdien sikrer, at beløbet kan fortrykkes på årsopgørelsen for per-
soner, som modtager en fortrykt årsopgørelse. Ændringen sikrer således, at den ansatte ikke selv 
skal værdiansætte goderne og ikke selv skal selvangive dem. Desuden sikrer ændringen, at de 
pågældende personalegoder beskattes korrekt. 
 
Der vil dog være nogle personalegoder, hvor arbejdsgiveren ikke eller kun med stort besvær vil 
kunne opgøre en værdi. Det gælder f.eks. for privat brug af bonuspoint optjent på forretningsrej-
ser. 
 
Personalegoder, som i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, 
hvis årets samlede værdi af sådanne goder overstiger en bagatelgrænse på 5.500 kr. (2009-
niveau). Beløbet reguleres årligt og er her beløbet for 2009. Sådanne goder vil arbejdsgiverne 
heller ikke skulle opgøre den skattepligtige værdi af. 
 
De nævnte goder, hvor arbejdsgiveren ikke eller kun med stort besvær kan opgøre værdien, vil 
enten ikke skulle omfattes af indberetningspligten eller blot indberettes med krydsmarkering eller 
lignende. 
 
Hjemlen til at gøre personalegoder indberetningspligtige findes i skattekontrolloven. Da ud-
gangspunktet for forslaget er, at personalegoder skal være omfattet af indberetningspligten, er en 
indstilling herom fra Skatterådet overflødig. Det foreslås som følge heraf, at skatteministeren kan 
fastsætte reglerne om indberetningspligt om personalegoder uden indstilling fra Skatterådet. 
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Som konsekvens af det samtidig fremsatte forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om 
arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven (Ændrede regler for beskatning af personale-
goder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.) foreslås det desu-
den at ophæve de særlige regler om indberetning om fri telefon og rådighed over computer med 
tilbehør. Det er herefter tanken, at værdien af multimedier skal gøres til A-indkomst. Som følge 
heraf vil værdien tillige skulle indberettes til indkomstregisteret. 
 
3.A.3. Dag-til-dag rente ved betaling af forskudsskat samt ændring af satserne for procenttillæg 
Det foreslås at ændre reglerne for betaling af yderligere forskudsskat efter udløbet af indkomst-
året, så det bliver muligt mod betaling af en årligt variabel dag-til-dag rente at indbetale ubegræn-
set forskudsskat frem til 1. juli i året efter indkomståret. Også størrelsen af tillægget for godtgø-
relse ved overskydende skat og restskattetillægget foreslås at følge renteniveauet for det pågæl-
dende års dag-til-dag-rente dog med faste rentespænd indbygget. 
 
3.A.3.1. Gældende regler 
Frem til udgangen af indkomståret kan den skattepligtige indbetale ubegrænset ekstra forskuds-
skat. Efter udløbet at indkomståret og frem til og med den 15. marts i året efter indkomståret kan 
den skattepligtige også indbetales ubegrænset ekstra forskudsskat, men det koster 2 pct. i tillæg af 
beløb over 40.000 kr. Efter den 15. marts i året efter indkomståret kan den skattepligtige højst 
indbetale 40.000 kr. Forsøger en skatteyder at indbetale mere end 40.000 kr. efter den 15. marts i 
året efter indkomståret, tilbagebetaler SKAT straks det overskydende beløb via NemKontoen. 
 
For fristerne den 15. marts og den 1. juli i året efter indkomståret gælder, at fristerne forlænges til 
den følgende hverdag, hvis fristen falder på en helligdag eller en lørdag. Hvis indkomståret udlø-
ber en helligdag eller en lørdag forlænges fristen for at betale yderligere forskudsskat inden udlø-
bet af indkomståret ikke til den følgende hverdag.  
 
For skatteydere, som har brug for at betale mere end 40.000 kr. ekstra i forskudsskat, er der 3 
muligheder. For det første kan de indbetale inden 31. december i indkomståret uden rentetillæg. 
Den anden mulighed er at indbetale senest den 15. marts i året efter indkomståret mod betaling af 
et rentetillæg på 2 pct. af beløb over 40.000 kr. Endelig kan de lade være med at betale ekstra 
forskudsskat og i stedet for lade beløbet opkræve som restskat med tillæg af 7 pct. af hele belø-
bet.  
 
Skatteydere, som kun har brug for at betale et beløb op til 40.000 kr. ekstra i forskudsskat, kan 
frem til og med 1. juli i året efter indkomståret indbetale beløbet uden rentetillæg.  
 
Hvis skatteyderen har indbetalt mere i forskudsskat i løbet af indkomståret, end der skal betales i 
indkomstskat for det pågældende indkomstår, tilbagebetales beløbet som overskydende skat til-



- 34 - 
 

lagt 2 pct. i godtgørelse. I det omfang den overskydende skat modsvares af beløb, som er indbe-
talt efter reglerne om betaling af ekstra forskudsskat får man ingen godtgørelse. Der ydes dog 
godtgørelse af beløb, som er indbetalt i perioden 1. januar til 15. marts, og hvoraf der er betalt 2 
pct. i tillæg.  
 
Hvis skatteyderen skal betale restskat opkræves beløbet i 3 lige store rater i september, oktober 
og november i året efter indkomståret. Restskatten er tillagt 7 pct. i restskattetillæg. Hvis restskat-
ten inklusive restskattetillæg ikke overstiger et grundbeløb på 10.000 kr., overføres restskatten til 
indregning i det næste års opkrævning af kildeskatter. Grundbeløbet på 10.000 kr. reguleres årligt 
og udgør 18.300 kr. i 2009 niveau. 
 
3.A.3.2. Forslagets indhold 
Det foreslås at fjerne beløbsgrænsen i reglerne om betaling af forskudsskat efter udløbet af ind-
komståret. I stedet skal det være muligt frit at indbetale ekstra forskudsskat frem til 1. juli i året 
efter indkomståret mod betaling af en daglig rente. Herved får skatteyder med store restskatter 
længere frist til at korrigere for, at forskudsregistreringen har været sat for lavt i løbet af ind-
komståret samtidig med, at skatteyderen kun betaler rente for det antal dage, skattebeløbet er til 
rådighed for skatteyderen.  
 
Hvis den 1. juli i året efter indkomståret falder på en helligdag eller en lørdag, forlænges beta-
lingsfristen til den følgende hverdag. Hvis udløbet af indkomståret falder på en helligdag eller en 
lørdag, forlænges fristen for at betale yderligere forskudsskat uden dag-til-dag rente ikke til den 
følgende hverdag.  
 
Dag-til-dag-renten sættes til renten i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt. tillagt 4 procentenhe-
der. Renten i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt. er en markedsrente opgjort på baggrund af 
den effektive obligationsrente for de sidste 20 børsdage forud for 15. december i det foregående 
år. Det vil sige, at dag-til-dag-renten kommer til at følge renteudviklingen i samfundet tillagt et 
rentespænd på 4 procentenheder. Renteniveauet opgøres sidst i det kalenderår, som ligger umid-
delbart forud for det halvår, som dag-til-dag renten skal gælde for. Renten i opkrævningslovens § 
7, stk. 2, 3. pkt. er opgjort med to decimaler. Dag-til-dag renten skal afrundes til en decimal. Af-
rundingen til en decimal skal ske efter det sædvanlige afrundingsprincip, hvor der rundes op, hvis 
den anden decimal er 5 eller derover og der rundes ned, hvis den anden decimal er 4 eller derun-
der. [Dag-til-dag renten ville for 2010 udgøre 5,4 pct., forudsat, at renteniveauet ultimo 2009 sva-
rer til renteniveauet i marts 2009] 
 
Dag-til-dag renten skal være årligt variabel. Det betyder, at der hvert år udmeldes et nyt renteni-
veau for dag-til-dag renten. Renten i opkrævningsloven er udregnet på baggrund af en effektiv 
obligationsrente for de seneste 20 børsdage forud for den 15. december i det foregående år. Ren-
ten offentliggøres senest femte sidste børsdag forud for det år, hvor den skal have virkning. Ud-
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meldelsen af årets renteniveau sker således kort tid efter 15. december i året før, dag-til-dag ren-
ten skal gælde.  
 
Renten beregnes for perioden fra 1. januar i året efter indkomståret og frem til den dag, hvor skat-
teyderen indbetaler beløbet. Begge dage medregnes i renteopgørelsen. For skatteydere med for-
skudt indkomstår beregnes renten fra 1. januar i det kalenderår, som følger efter det kalenderår, 
som indkomståret træder i stedet for. Herved sikres det, at der gælder samme renteperiode for alle 
skatteydere uanset om, der er valgt forskudt indkomstår.  
 
Renten beregnes dagligt svarende til, at der kun betales rente på baggrund af det antal dage, som 
beløbet har stået til rådighed for skatteyderen. Der regnes ikke med rentes rente ved beregning af 
den daglige rente i perioden fra 1. januar til 1. juli i året efter indkomståret. Den beregnede rente 
anses for at være indeholdt i det beløb, som skatteyderen vælger at indbetale som ekstra forskuds-
skat. Det betyder, at rentebeløbet fradrages i indbetalingen inden den resterende indbetaling og de 
øvrige forskudsskatter for året indgår i opgørelsen af slutskatten.  
 
Der vil på SKATs hjemmeside blive etableret et regnemodul, hvor skatteyderen kan beregne ren-
ten ud fra oplysning om hvor stort et beløb, der ønskes indbetalt i yderligere forskudsskat og hvil-
ken dag beløbet indbetales. Herved kan skatteyderen få overblik over, hvor stor en del af indbeta-
lingen, der er renter, og hvor stor en del af betalingen, som fratrækkes ved opgørelsen af slutskat-
ten og dermed, om der vil blive restskat for indkomståret efter indbetalingen.  
 
Det foreslås, at de nye regler skal have virkning for betaling af yderligere forskudsskat for ind-
komståret 2009. Den første periode, hvor der kan indbetales efter de nye regler bliver således fra 
1. januar 2010 til 1. juli 2010.  
 
Det foreslås, at procenttillæggene ved tilbagebetaling af overskydende skat og restskat tilsvaren-
de gøres årligt variable med henblik på, at størrelsen af tillæggene så vidt muligt følger udviklin-
gen i markedsrenten.  
 
Størrelsen af godtgørelsestillægget opgøres som rentesatsen i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. 
pkt., med fradrag af 2 procentenheder. [Konkret betyder det, at satsen for godtgørelse ved udbeta-
ling af overskydende skat i 2010 for indkomståret 2009 ville være på 1,4 pct. forudsat, at renteni-
veauet ultimo 2009 svarer til renteniveauet i marts 2009.]  
 
Størrelsen af procentsatsen af restskattetillægget opgøres som rentesatsen i opkrævningslovens § 
7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 4 procentenheder. [Konkret betyder det, at satsen for restskattetil-
lægget ved opkrævning af restskat i 2010 for indkomståret 2009 ville være på 7,4 pct. forudsat, at 
renteniveauet ultimo 2009 svarer til renteniveauet i marts 2009] 
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I forhold til reglerne om tilbagebetaling af overskydende skat bevares udgangspunktet, hvorefter 
der ikke ydes godtgørelse i det omfang, der er indbetalt ekstra forskudsskat efter reglerne om be-
taling af ekstra forskudsskat. Dette gælder, selvom der er betalt en løbende dag-til-dag rente af 
den ekstra forskudsskat. 
 
3.A.4. Feltlåsningsordningen 
 
3.A.4.1. Gældende regler 
Efter skattekontrollovens § 1, skal enhver, der er skattepligtig her til landet, over for SKAT årligt 
selvangive sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ, og om sin ejerbolig. Efter be-
stemmelsen i § 1, stk. 3, kan skatteministeren efter indstilling fra Skatterådet bestemme, om selv-
angivelsen skal underskrives eller vedgås på anden særlig måde. Endvidere bestemmer skattemi-
nisteren efter indstilling fra Skatterådet udformningen og udsendelsen af blanketter til brug ved 
selvangivelsen, jf. § 1, stk. 4.  
  
Med gennemførelse af L 121 (Folketinget 2005-06) om en enklere forskuds- og selvangivelses-
procedure er printselvangivelsen blevet afskaffet. Baggrunden herfor har været, at indberetninger 
fra tredjemænd gennem årene har været af en stadig stigende kvalitet. På den baggrund fandt man 
tiden moden til at afskaffe printselvangivelsen for skatteydere med enkle beskatningsforhold. I 
stedet modtager denne kreds af skatteydere alene en årsopgørelse, hvis de for det seneste ind-
komstår har undladt at selvangive, eller ikke har ændret deres forskudsopgørelse for det pågæl-
dende indkomstår. De skatteydere, som for det seneste indkomstår aktivt har selvangivet ved at 
tilføre årsopgørelsen yderligere oplysninger, eller som gennem ændring af deres forskudsopgørel-
se for det pågældende indkomstår, har vist, at de har oplysninger til årsopgørelsen, som SKAT 
ikke har kendskab til, modtager en årsopgørelse sammen med et oplysningskort. Oplysningskor-
tet kan anvendes til at selvangive på.  
 
For selvangivelsespligtige, som er samlevende med en ægtefælle, som modtager en selvangivelse, 
f.eks. en selvstændigt erhvervsdrivende, gælder, at de ud over et eventuelt oplysningskort alene 
modtager oplysninger om indberettede tal ved en servicemeddelelse til brug for årsopgørelsen. 
Årsopgørelsen for sådanne ægtefæller – som er afhængige af den anden ægtefælles selvangivelse 
– kan først dannes, når begge ægtefæller har selvangivet. 
 
Årsopgørelsen for personer med enkle beskatningsforhold vil blive dannet på baggrund af oplys-
ninger fra indberetningspligtige, f.eks. arbejdsgivere, sociale myndigheder, pengeinstitutter og 
kreditforeninger og fagforeninger. Pligten for disse virksomheder mv. til at indberette selvangi-
velsesoplysninger fremgår af skattekontrolloven. Oplysningerne fra de indberetningspligtige er 
tilgængelige i skatteyderens Skattemappe på SKATs hjemmeside. Endvidere vil det af årsopgø-
relsen fremgå, hvad den pågældende skatteyder eventuelt gennem tidlig indberetning til SKAT 
selv har tilført opgørelsen af oplysninger.  
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Selvstændigt erhvervsdrivende samt selskaber modtager en selvangivelse samt et servicebrev til 
brug for selvangivelsen. Af servicebrevet fremgår de oplysninger, som er indberettet til SKAT af 
de indberetningspligtige.  
 
Fysiske personer, herunder selvangivelsespligtige, som er samlevende med en ægtefælle, som 
modtager en selvangivelse, dvs. først og fremmest selvstændigt erhvervsdrivende, skal efter skat-
tekontrollovens § 4 selvangive senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb. Fysiske perso-
ner, der alene modtager en årsopgørelse eller en årsopgørelse sammen med et oplysningskort skal 
dog efter bestemmelsen selvangive senest den 1. maj, medmindre vedkommende deltager i et 
anpartsprojekt eller ønsker at anvende selvangivelsesfristen den 1. juli. SKAT kan efter anmod-
ning give henstand med selvangivelsesfristen, hvis særlige omstændigheder taler herfor. 
 
Endelig fremgår det af skattekontrollovens § 4, stk. 5, at ovennævnte kreds af skatteydere med 
enkle beskatningsforhold kan undlade at selvangive, hvis de anvendte oplysninger i årsopgørel-
sen eller indberettede tal til brug for årsopgørelsen er korrekte og fyldestgørende. 
 
Det følger af skattekontrollovens § 5, at har den selvangivelsespligtige ikke selvangivet rettidigt, 
betales et skattetillæg på 200 kr., for hver dag selvangivelsesfristen overskrides, dog højst på 
5.000 kr. i alt. Der er dog en række skatteydergrupper, som er undtaget fra denne bestemmelse. 
Det gælder bl.a. for fysiske personer, der kun har fået tilsendt en årsopgørelse eller en årsopgørel-
se sammen med et oplysningskort, og som ikke har fravalgt selvangivelsesfristen den 1. maj i året 
efter indkomståret. Det gælder endvidere også personer, som alene har fået tilsendt oplysninger 
om indberettede tal til brug for årsopgørelsen. SKAT kan efter ansøgning fritage helt eller delvis 
for skattetillægget, hvis særlige omstændigheder taler herfor. 
 
Selv om man har tilstræbt at smidiggøre selvangivelsesopgaven for kredsen af skatteydere med 
enkle beskatningsforhold, har disse dog fortsat pligt til at sikre, at oplysningerne på årsopgørelsen 
er korrekte. Således har skattepligtige efter skattekontrollovens § 16, dvs. skattepligtige, der uden 
at have selvangivet modtager en årsopgørelse, pligt til at underrette SKAT, hvis ansættelsen er 
for lav. Det skal ske inden 4 uger efter modtagelse af årsopgørelsen. Fristen regnes dog tidligst 
fra udløbet af selvangivelsesfristen. Sker overtrædelsen forsætligt eller groft uagtsomt, straffes 
skatteyderen med bøde efter § 16, stk. 2. Er overtrædelsen begået med forsæt til at unddrage det 
offentlige skat, kan straffen efter § 16, stk. 3, stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmin-
dre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289. 
 
3.A.4.2. Forslagets indhold 
Kvaliteten af indberetningerne fra de indberetningspligtige til SKAT til brug for dannelsen af 
borgernes årsopgørelse har i dag en sådan kvalitet, at borgernes anvendelse af TastSelv og oplys-
ningskortet erfaringsmæssigt genererer flere fejl end fejlrettelser.  
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Som det fremgår af den compliance-undersøgelse, som er omtalt ovenfor i afsnit 2, skyldes ho-
vedparten af skattegabet for borgerne, at borgere ofte retter forkert i forhold til ellers korrekt ind-
berettede oplysninger fra de professionelle indberettere på grund af fejl og misforståelser.    
 
På den baggrund foreslås det, at skatteministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at  
skatteydere ikke via TastSelv eller oplysningskortet kan ændre oplysninger om visse indkomster 
og fradrag, som indberetningspligtige efter skattekontrolloven har indberettet til SKAT. At man 
afskærer borgerne fra at ændre disse oplysninger via TastSelv eller oplysningskortet betyder i 
praksis, at felterne, der rummer de pågældende indkomster og fradrag på oplysningskortet eller i 
TastSelv, låses.  
 
De felter, som det kan komme på tale at låse, er i første omgang følgende felter (eller rettere ”ru-
brikker”) på årsopgørelsen (2008): 
 

- Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. før fradrag af AM/SP-bidrag  
- Pensioner, dagpenge mv. og stipendier fra SUstyrelsen 
- Uddelinger fra foreninger og fonde mv. Gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse. Vis-

se personalegoder 
- Hædersgaver 
- Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension (højst 44.500 kr.) 
- Tilbagebetalt kontakthjælp, introduktionsydelse mv. 
- Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri bil mv. før fradrag af AM/ SP-bidrag  

 
Det er forventningen, at låsningen af ovenstående felter kan ske fra og med indkomståret 2010, 
dvs. SLUT10. Det er dog planen, at rubrikkerne vedr. jubilæumsgratiale og hædersgaver allerede 
kan låses fra SLUT09. Endelig kan det under visse forudsætninger komme på tale at fastlåse ru-
brikker vedr. renteindtægter og renteudgifter.  
 
Ovenstående forudsætter, at der gennem en betydelig styrkelse af datakvaliteten via bl.a. ”fødesy-
stemerne” eIndkomst og RKO (Rentekontrolordningen) til SLUTsystemet, skabes den fornødne 
sikkerhed om kvaliteten af de indberettede oplysninger. Som en konsekvens af, at de årlige op-
lysningssedler erstattes af månedlige indberetninger til eIndkomst, er det bl.a. muligt at fremryk-
ke de kontroller, der i dag ligger i Års-COR, til nye kontroller i Detail-COR (COR står for det 
Centrale Oplysningsseddel Register). Herved sikres det, at de data, der bliver dannet til årsopgø-
relserne via Års-COR kan renses for eventuelle fejl.  
 
Skatteydere, der modtager en årsopgørelse og konstaterer, at deres ansættelse er for lav, har efter 
skattekontrollovens § 16 pligt til at underrette SKAT herom inden 4 uger efter modtagelsen af 
årsopgørelsen. Fristen regnes dog tidligst fra udløbet af selvangivelsesfristen. 
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For det tilfælde, at en for lav ansættelse skyldes fejl i indberetningen fra den indberetningspligti-
ge, af indkomster, som er omfattet af den foreslåede feltlåsningsordning, foreslås det i stk. 2 til 
den nye bestemmelse, at ministeren kan fastsætte regler om, hvordan skatteyderens underretning 
til SKAT i en sådan situation kan finde sted.    
 
Tanken er, at et felt med oplysninger om indkomster eller fradrag, som er omfattet af feltlås-
ningsordningen, skal kunne ses i TastSelv-internet af borgeren. Heraf fremgår også det beløb, 
som den indberetningspligtige har indberettet til SKAT. Hvis skatteyderen forsøger at ændre fel-
tet, vil opslaget i TastSelv blive registreret i logbogen, ligesom tidspunktet vil fremgå heraf. Tan-
ken er, at en sådan registrering kan gøre det ud for dokumentation for, at borgeren har forsøgt at 
underrette SKAT om, at ansættelsen er for lav og dermed ikke kan ifalde ansvar efter § 16. Det 
bemærkes, at SKAT hver måned modtager underretning fra CSC om logningerne, og at disse op-
lysninger opbevares i 5 år. 
 
Tilsvarende vil det gennem registreringerne fra teleselskabet kunne dokumenteres, hvis TastSelv-
telefonen er blevet anvendt, hvor også tidspunktet vil være registreret. Denne registrering vil lige-
ledes kunne gøre det ud for dokumentation for, at borgeren har forsøgt at underrette SKAT om 
behovet for ændring af feltet.   
 
Herudover har borgeren mulighed for på anden måde at underrette SKAT. Det være sig via mail, 
brev, telefonisk eller ved personlig henvendelse til et regionalt kundecenter.    
 
Det vil i bekendtgørelsen om underretningsmåder blive præciseret, at ovennævnte elektroniske 
registrering ikke vil kunne frigøre en skatteyder fra ansvar efter § 16, såfremt denne må anses 
forsætligt at ville unddrage det offentlige skat, jf. § 16, stk. 3. En sådan borger må derfor på an-
den måde via mail, brev mv. rette henvendelse til SKAT med henblik på at underrette SKAT om 
indkomsten m.v. Det gælder f.eks., hvis den pågældende har oppebåret en lønindkomst vidende 
om, at arbejdsgiver ikke har indeholdt A-skat. 
 
Teknisk tænkes ordningen tilrettelagt på den måde, at hvis skatteyderen forsøger at ændre i det 
pågældende felt, vil skatteyderen blive vejledt om, at feltet ikke kan ændres, men at den videre 
fremgangsmåde er, at vedkommende bør rette henvendelse til den indberetningspligtige med hen-
blik på at få denne til at indberette på ny, hvis skatteyderen mener, at indberetningen er forkert.  
 
I de tilfælde, hvor der er fejl eller mangler i indberetningen fra den indberetningspligtige, er det 
naturligt, at skatteyderen retter henvendelse til denne. Derved vil det dels blive klart, hvem der 
ikke har styr på indberetningen, dels vil det fremadrettet betyde en højere indberetningskvalitet. 
 
I tilfælde, hvor indberetter efter henvendelse fra skatteyder tilretter de allerede indberettede op-
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lysninger, vil låsningen i TastSelv blive ophævet, således at skatteyderen kan tilrette til de nye 
oplysninger. Det skønnes, at indberetter i de fleste tilfælde vil orientere skatteyderen om, hvor-
vidt dennes henvendelse har ført til en ændret indberetning. Dette vil i særlig grad være naturligt, 
hvis den indberetningspligtige har foretaget ny indberetning, fordi en tidligere indberetning har 
været behæftet med fejl. På sigt er det imidlertid planen, at SKAT efter at have modtaget nye op-
lysninger fra en indberetningspligtig automatisk danner en ny årsopgørelse, som så sendes til 
skatteyderen.  
 
Hvis den indberetningspligtige ikke mener, at der er grundlag for en ny indberetning, bliver skat-
teyderen nødt til at underrette SKAT, hvis skatteyder fastholder, at de indberettede oplysninger er 
forkerte eller eventuelt for at overholde underretningspligten i skattekontrollovens § 16. Det kan 
f.eks. ske via mail, brev, telefonisk eller ved personlig henvendelse til et regionalt kundecenter.    
 
Lovforslaget skaber klarhed over, hvad der skal til for, at en borger, der har modtaget en for lav 
ansættelse, kan undgå at ifalde ansvar efter skattekontrollovens § 16, når ansættelsen skyldes fejl 
i indberettede oplysninger om indkomster mv. som er omfattet af feltlåsningsordningen. Forslaget 
må i øvrigt forventes generelt at forbedre kvaliteten af borgernes årsopgørelser, hvilket kan bi-
drage til at styrke borgernes opfattelse af en mere ligelig skattemæssig behandling af borgerne. 
 
3.A.5. Fradragsret for underholdsbidrag og børnebidrag 
 
3.A.5.1. Gældende regler 
Som reglerne er i dag, kan bidrag, der betales som følge af skilsmisse eller separation af den ene 
ægtefælle til underhold af den anden ægtefælle, fradrages i den bidragydende ægtefælles skatte-
pligtige indkomst. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag.  
 
Bidragene kan fratrækkes, uanset om bidraget er fastsat efter aftale mellem parterne eller er fast-
sat af en offentlig myndighed (normalt statsforvaltningerne). Er bidraget fastsat mellem parterne, 
er det en forudsætning for at opnå fradragsret, at der er en tilstrækkelig klarhed i den indgåede 
aftale med hensyn til fastsættelse af bidragets størrelse og løbetid. Dog kan fradrag efter Lands-
skatterettens praksis alene foretages, når bidraget er betalt og i øvrigt er forfaldent. 
 
Bidragene beskattes hos modtageren, uanset om bidragene er fastsat af en offentlig myndighed 
eller ej, og det udelukker ikke beskatning hos modtageren, at bidragyderen ikke kan fratrække, 
eller har aftalt ikke at fratrække et pålagt eller aftalt underholdsbidrag. Bidrag, der betales i for-
bindelse med faktisk samlivsophævelse, er dog kun indkomstskattepligtige for modtageren, så-
fremt bidraget er fastsat eller godkendt af en offentlig myndighed. 
 
Bidrag til børn, der ikke opholder sig hos bidragyderen, kan efter de gældende regler fradrages i 
bidragyderens skattepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag. Fradragsretten for bidrag 
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til underhold af børn er betinget af, at bidragyder har forsørgerpligt over for det offentlige for 
barnet. Kun bidrag for tiden indtil barnets fyldte 18. år kan fradrages, i det omfang bidraget over-
stiger et beløb svarende til det tillæg, der er fastsat i lov om børnetilskud og forskudsvis udbeta-
ling af børnebidrag. 
 
Bidrag til børns underhold medregnes som hovedregel ved opgørelsen af barnets skattepligtige 
indkomst, såfremt bidraget overstiger det af socialministeren fastsatte normalbidrag for underhold 
til børn. Underholdsbidrag/uddannelsesbidrag til et barn over 18 år medregnes altid til barnets 
skattepligtige indkomst, også selv om bidraget ikke overstiger det af socialministeren fastsatte 
normalbidraget. 
 
Tilsvarende gælder for børn uden for ægteskab. 
 
3.A.5.2. Forslagets indhold 
Det foreslås, at fradragsretten for underholdsbidrag og børnebidrag gøres betinget af, at bidrag-
yder afgiver identifikationsoplysninger vedrørende modtageren af beløbet. 
 
Som reglerne er i dag, skal henholdsvis bidragyder og bidragsmodtager selv angive betalte 
og/eller modtagne beløb i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen. SKAT har således ikke 
kendskab til bidragene, før borgeren indsender sin selvangivelse. 
 
Bidrag, som kommuner opkræver på vegne af bidragsberettigede, foretages der dog årlig indbe-
retning om. 
 
Formålet med at gøre bidragyders fradragsret betinget af at oplyse identiteten på modtageren af 
beløbet er for det første at sikre, at der sker beskatning af beløbet hos modtageren. Dernæst er 
formålet at lette selvangivelsesprocessen for de borgere, der modtager de nævnte beløb.  
 
Det er forudsat, at visse af de elementer om enkel og effektiv skattekontrol, der indgår i Forårs-
pakke 2.0, iværksættes løbende i takt med, at de tekniske muligheder udvikles. Det foreslås på 
denne baggrund, at skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler om frister for afgivelsen af 
oplysningerne, ligesom skatteministeren foreslås bemyndiget til at fastsætte regler om identifika-
tion m.v. for personer, der ikke har personnummer, samt personer, der måtte være bosat eller op-
holder sig i udlandet. Ved udmøntningen af reglerne skal indgå de beskyttelseshensyn vedrørende 
følsomme persondata, der følger af persondataloven, og som vil blive forelagt Datatilsynet, samt 
hensynet til, at skatteyderne som privatpersoner får en enkel og fleksibel måde at selvangive på i 
overensstemmelse med den udvikling, der i øvrigt er for processerne om årsopgørelse og selvan-
givelse. 
 
3.A.6. Fradrag for renteudgifter af private lån 
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3.A.6.1. Gældende regler 
Efter statsskattelovens bestemmelser kan renter af prioriteter og anden gæld, samt hvad der er 
anvendt til vedligeholdelse eller forsikring af de af den skattepligtiges ejendele, hvis udbytte be-
regnes om indkomst, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 
 
Fradraget for renteudgifter efter statsskattelovens bestemmelser er ikke gjort betinget af, hos 
hvem, lånet er optaget. I statsskattelovens bestemmelser er der således ikke sondret mellem lån 
optaget i banker, sparekasser og realkreditinstitutter m.v. og lån optaget hos andre (såkaldte pri-
vate långivere). 
 
3.A.6.2. Forslagets indhold 
Det foreslås, at fradragsretten for personer for renteudgifter af lån, optaget hos en privat långiver, 
gøres betinget af, at låntager afgiver oplysninger til SKAT til brug for identifikation af den priva-
te långiver. De personer, der som låntagere skal afgive disse oplysninger til identifikation af lån-
giver, er fuldt skattepligtige personer efter kildeskattelovens § 1, samt begrænset skattepligtige 
personer efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4 (fast driftssted), og nr. 5 (ejer af fast ejendom i 
Danmark m.v.), samt kildeskattelovens § 5 A (grænsegængere).  
 
Mens der i skattekontrolloven er fastsat bestemmelser, hvorefter der for nogle typer af virksom-
hed, dels uopfordret, dels på begæring af told- og skatteforvaltningen, skal gives oplysning om 
tilskrevne og/eller forfaldne renter, f.eks. i skattekontrollovens §§ 8 H, 8 P, 8 Q og 8 X, er der 
ikke fastsat tilsvarende bestemmelser vedrørende lån stiftet mellem privatpersoner. 
 
For at sikre, at der sker korrekt beskatning af de renteindtægter, långiver måtte have, forslås det, 
at låntagers fradragsret betinges af, at låntager oplyser om, hvem lånet er optaget hos. 
 
Det er forudsat, at visse af de aftalte elementer om enkel og effektiv skattekontrol iværksættes 
løbende i takt med, at de tekniske muligheder udvikles. Det foreslås på denne baggrund, at skat-
teministeren kan fastsætte de nærmere regler om frister for afgivelsen af oplysningerne, ligesom 
skatteministeren foreslås bemyndiget til at fastsætte regler om, hvilke oplysninger, der skal gives 
for at kunne identificere långiver. Ved udmøntningen af reglerne skal indgå de beskyttelseshen-
syn vedrørende følsomme persondata, der følger af persondataloven, og som vil blive forelagt 
Datatilsynet, samt hensynet til, at skatteyderne som privatpersoner får en enkel og fleksibel måde 
at selvangive på i overensstemmelse med den udvikling, der i øvrigt er for processerne om årsop-
gørelse og selvangivelse. 
 
3.B.1. Andre forbedringer af selvangivelsesprocessen 
 
For at sikre færre fejl og ændringer i forbindelse med selvangivelsen og bidrage til finansieringen 
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af Forårspakke 2.0 gennemføres en række initiativer i forbindelse med årsopgørelserne for 2009 
og 2010. Der er tale om initiativer, der i alt væsentligt ikke kræver lovændring. De omtales dog i 
dette lovforslag, da de vedrører enkel og effektiv kontrol og mindre skatteplanlægning og udgør 
en del af Forårspakke 2.0. 
 
Initiativerne vil blive gennemført i forbindelse med årsopgørelsen for 2009 og 2010. Nogle initia-
tiver vil blive gennemført som pilotprojekter i årsopgørelsen for 2009 for at samle erfaringer in-
den fuld implementering i 2010. Enkelte initiativer kan udskydes til 2011. Implementeringen vil 
blive tilrettelagt efter, hvornår det er mest hensigtsmæssigt og økonomisk i lyset af skatterefor-
mens andre initiativer og udviklingen af de tekniske muligheder. 
 
Initiativerne er følgende: 
 
Flere fortrykte oplysninger. En række initiativer har til formål at fortrykke flere oplysninger på 
årsopgørelsen baseret på indberetninger fra arbejdsgivere, finansielle institutioner og myndighe-
der. Erfaringsmæssigt er oplysningerne fra tredjepart som oftest mere korrekte end de selvangiv-
ne oplysninger, hvorfor fortryk af flere oplysninger i væsentlig grad kan bidrage til at skabe flere 
korrekte årsopgørelser, realisere et betragteligt skatteprovenu og gøre det endnu enklere at klare 
sin skat. Det drejer sig blandt andet om fortryk af standardfradrag for dagplejemødre, flere for-
trykte befordringsfradrag og fortryk af oplysning om separation. 
 
Mere og bedre TastSelv. Det er ganske få skatteydere, der ikke kan selvangive via TastSelv og få 
en online årsopgørelse. Den største gruppe er skatteydere med udenlandsk indkomst, som bliver 
større år for år, og hvoraf mange har vanskeligt ved at selvangive korrekt, da reglerne er kom-
plekse. TastSelv vil derfor blive udvidet, således at også denne gruppe får nemmere ved at klare 
deres skat, hvilket også vil frigøre ressourcer i SKAT til en øget indsats for at reducere sort ar-
bejde og snyd. Af mindre initiativer, der skal gøre det muligt at klare skatten digitalt, kan nævnes, 
at det skal gøres muligt at skifte selvangivelsestype via TastSelv.  
 
Mere intelligens i TastSelv – skatteyderen retter selv. Gennem de seneste år har mange skatteyde-
re oplevet fordelene ved, at deres oplysninger valideres allerede i TastSelv, således at de kan rette 
eventuelle fejl allerede i selvangivelsessituationen og få en korrekt årsopgørelse tidligere end 
ellers. Erfaringerne er så gode, at det vil blive udvidet på en række områder. Som eksempler kan 
nævnes, at valideringen fremover vil ske allerede, når skatteyderen klikker ind på sin årsopgørel-
se, også selv om der ikke ændres i oplysningerne. Ligeledes vil valideringen fremover også fore-
gå i tidlig indberetning, således at de stadig flere skatteydere, der selvangiver allerede da, også får 
gavn af denne mulighed. 
 
Reduktion af skattegabet for særlige grupper. For visse grupper af skatteydere har det vist sig 
vanskeligt at få opgjort og afregnet skatten korrekt. Det drejer sig f.eks. om skatteydere, der har 
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udlejet deres ejendom, men som senere selv flytter ind i ejendommen og derfor skal betale ejen-
domsværdiskat. Oplysningen om indflytning i ejendommen vil fremover automatisk fremgå af 
årsopgørelsen. Et andet eksempel er skatteydere, der fraflytter Danmark, og som får udbetalt for 
stor overskydende skat. Her viser erfaringerne, at det kan være vanskeligt at genopkræve den for 
meget udbetalte overskydende skat, hvis årsopgørelsen senere ændrer sig, hvorfor udbetalingen 
fremover først vil finde sted, når der er foretaget en manuel gennemgang af årsopgørelsen i 
SKAT. 
 
De nævnte initiativer iværksættes løbende i takt med, at de tekniske muligheder udvikles. Initiati-
verne forventes for SKAT bl.a. at ville frigøre årsværk fra opgaver, der f.eks. vil blive omfattet af 
øget automatiseret kontrol, til at varetage opgaver med styrket indsats over for sort arbejde og 
snyd. 
 
3.B.2. Sort arbejde og snyd. 
SKAT er netop blevet færdige med at kortlægge danskernes evne til at selvangive korrekt gen-
nem en undersøgelse, som har omfattet næsten 11.500 kontroller. Skatteyderne er udvalgt såle-
des, at kontrollerne giver et repræsentativt billede af regelefterlevelsen i hele landet. Ved at koble 
de registrerede fejltyper og omfanget af fejl med fordelingen af compliancegrader fås et billede af 
hvilke områder, der skattemæssigt er komplicerede eller genstand for bevidst skatteunddragelse. 
En høj andel af fejl på et givet område fortæller, at her er der behov for indsats. Complianceun-
dersøgelserne vil danne grundlag for, hvor indsatsen mod sort arbejde og skattesnyd skal sættes 
ind og i hvilket omfang, herunder 
 

1. Yderligere fokus på brug af sort arbejdskraft i regi af fairplay-kampagnen. SKAT 
iværksætter bl.a. en holdningsbearbejdende kampagne i 2010-2012.  

2. Fokus på selvangivelse af usædvanlige beløb og usædvanlige mønstre.  
3. Øget kontrol med indberettere – herunder de nye ordninger.  
4. Øget fokus på virksomhedsejere og aktionærer, der lader virksomheden/selskabet betale 

for private udgifter.  
5. Indsats mod sløseri i virksomhedernes bogføring, der ligger til grund for skatte- og 

momsangivelse.  
 
4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige  
I aftalen om Forårspakke 2.0 indgår en række initiativer, der giver færre fejl i forbindelse med 
selvangivelsen og mindre skatteplanlægning. Det vurderes, at der samlet set vil kunne opnås et 
varigt finansieringsbidrag på knap 1,6 mia. kr. fra disse initiativer, jf. aftale om Forårspakke 2.0 – 
Vækst, klima, lavere skat. 
 
I dette forslag udmøntes en række af initiativerne svarende til et forventet varigt finansieringsbi-
drag på godt 1,1 mia. kr. Hertil kommer en styrket indsats overfor sort arbejde og snyd, der for-
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ventes at kunne bidrage med ca. 0,2 mia. kr. 
 
Forslaget om forenklet grundlag for arbejdsmarkedsbidraget og integreret opkrævning af ar-
bejdsmarkedsbidrag og indkomstskatter udmøntes i forslag til lov om ændring af kildeskatteloven 
og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.) og forslag til 
lov om arbejdsmarkedsbidrag.  Forslaget om at afskaffe muligheden for at opkøbe nødlidende 
selskaber inkl. tredjeparts fordringer mod selskabet og udnytte, at afdrag på fordringerne anses 
som skattefrit udbytte udmøntes i forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og 
forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.). 
 
Det skønnes at virkningen for finansåret 2010 vil være ca. 1,1 mia. kr. inkl. bidrag fra en styrket 
indsat overfor snyd og sort arbejde. 
 
Det skønnes, at de provenumæssige konsekvenser for kommunerne af initiativerne i dette lovfors-
lag udgør ca. 350 mio. kr. De provenumæssige konsekvenser for kommunerne af hele skattere-
formen vil indgå ved fastsættelsen af det kommunale bloktilskud for 2010 og frem, jf. bemærk-
ningerne herom i det samtidigt fremsatte forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre 
love (Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat). 
 
Tabel 1. Samlede økonomiske virkninger af forslagets elementer 

Mio. kr. 2009-niveau 
Varig 

virkning 2010 2011 … 2019 

Finansårs-
virkning 

2010 
Indberetning af aktieavancer 275 60 110 … 280 60 
Indberetning af personalegoder 25 25 25 … 25 25 
Omlægning af renterne for restskatter før 1. juli 285 275 275 … 285 275 
Felter på selvangivelsen låses 500 500 500 … 500 500 
Diverse forbedringer af selvangivelsesprocessen 50 50 50 … 50 50 
Sort arbejde og snyd 200 200 200 … 200 200 
Lovforslaget i alt  1.335 1.110 1.160 … 1.340 1.110 
- heraf kommuneskat - 350 350 … 350 - 

 
4.1. Indberetning om aktier m.v. 
Undersøgelser foretaget af SKAT indikerer, at selvangivelsen af aktieindkomster er et af de om-
råder, hvor der sker størst underdeklaration på borgerområdet. Samtidig viser undersøgelserne, at 
tredjepartsindberetninger er et effektivt middel til at sikre korrekt skattebetaling. 
 
Undersøgelser viser, at der for indkomståret 2006 på landsplan ville kunne foretages opregulerin-
ger af de selvangivne aktieavancer på knap 1,2 mia. kroner, samt nedreguleringer på ca. 0,1 mia. 
kroner – dvs. nettoregulering på knap 1,1 mia. kroner. 
 
Tiltaget i forhold til ændring af indberetningsreglerne og automatiseringen af aktieavancebereg-
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ningen skønnes på den baggrund at ville kunne nedbringe skattegabet med i størrelsesordenen 
900 mio. kroner årligt i 2006 niveau.  
 
Ved vurdering af den varige effekt tages højde for, at aktieindkomsten i 2006 antog et ekstraordi-
nært højt niveau. I regeringens fremskrivninger skønnes det strukturelle niveau for provenuet fra 
den personlige aktieindkomstbeskatning fra 2010 og frem således at udgøre godt 75 pct. af pro-
venuet i 2006. Korrigeres for dette forhold, og antages det potentielle merprovenu fra en redukti-
on af skattegabet at afhænge af indkomstgrundlaget, bliver det umiddelbare varige merprovenu 
275 mio. kr. i 2009 niveau og opgjort i forbrugerpriser. 
 
Det forudsættes, at 40 pct. af det potentielle merprovenu indhentes i 2010 og 2011, mens de reste-
rende 60 pct. indhentes lineært frem til 2020. 
 
4.2. Indberetning af personalegoder 
Det foreslås, at der indføres en generel bestemmelse, hvorefter alle skattepligtige naturalier, der 
er ydet helt eller delvis vederlagsfrit for personligt arbejde i tjenesteforhold (lønmodtagere) og 
uden for ansættelsesforhold i øvrigt (honorarmodtagere) omfattes af indberetningspligten. SKATs 
undersøgelser viser som nævnt ovenfor, at tredjepartsindberetninger er et effektivt middel til at 
sikre korrekt skattebetaling. 
 
Fraværet af indberetningspligten for visse personalegoder vurderes at give anledning til en vis 
tilsigtet eller utilsigtet underdeklaration. Det skønnes med usikkerhed, at indførelse af indberet-
ningspligt kan givet øgede skattebetalinger på ca. 25 mio. kr. årligt. 
 
4.3. Omlægning af renterne for restskatter før 1. juli 
Forslaget om at ophæve beløbsgrænsen på 40.000 kr. for frivillige indbetalinger efter 15. marts i 
året efter indkomståret, indførelse af dag-til-dag rente vedrørende frivillige indbetalinger og gøre 
tillæggene til restskat og overskydende skat variable skønnes samlet at medføre et merprovenu til 
staten på ca. 275 mio. kr. i årene 2010 og 2011, mens merprovenuet fra og med 2012, hvor afreg-
ning af restbidrag og overskydende arbejdsmarkedsbidrag integreres med restskat og oversky-
dende skat m.v., skønnes til ca. 285 mio. kr. årligt. 
 
I Tabel 2 er tillæggene til restskat/overskydende skat /frivillige indbetalinger omregnet til før-skat 
rente ud fra det aktuelle renteniveau på omkring 3,5 pct., målt i forhold til optjeningstidspunktet. 
Der er anvendt en skattesats på 33,5 pct. 
 
Tabel 2.Tillæg til restskat/overskydende skat /frivillige indbetalinger omregnet til før-skat ren-
te. 
 Kredittid 

Dage 
Sats 

gældende 
Før-skat  

 rente 
Sats 

forslag 
Før-skat 

rente 
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Frivillige indbetalinger:      
- store før 15. marts 257 2 pct. 4,3 pct. 5,5  pct. dag til 

dag 
0 –  4 pct. 

- små 365 0 pct. 0 pct. 5,5  pct. dag til 
dag 

0 –  4 pct. 

Restskat:      
- under indregningsgrænse 730 7 pct. 8,0 pct. 7,5 pct. 8,6 
- over indregningsgrænse 475 7 pct. 5,2 pct.  7,5 pct. 5,5 
Overskydende skat 290 2 pct. 3,8 pct. 1,5 pct. 2,8 

 
Provenumæssigt indebærer indførelsen af forrentning af alle frivillige indbetalinger efter ind-
komstårets udløb, nedsættelsen af tillægget til overskydende skat og nedsættelsen af restskattetil-
lægget alle et merprovenu. Hertil kommer, at forslaget vil medføre, at nogle af de frivillige indbe-
talinger, der i dag sker inden indkomstårets udløb, vil blive udskudt med deraf følgende rentetab, 
som ikke opvejes af provenuet af dag-til-dag renten. Omvendt må det antages, at mange af de 
indtalinger, der i dag sker uden tillæg efter 15. marts vil blive fremrykket, enten til før årsskiftet 
eller til tidspunktet for årsopgørelsernes udsendelse, med henblik på at undgå forrentningen. Sam-
let medfører dette såvel en rentefordel som et provenu fra dag-til-dag renten. Det vurderes herud-
over ikke, at ændringerne i tillæggene til overskydende skat og til restskat vil medføre nævne-
værdige adfærdsændringer.  
 
Med baggrund i forholdene de seneste år er det i provenuskønnene nedenfor lagt til grund, at den 
egentlige restskat udgør ca. 9 mia. kr. årligt, den egentlige overskydende skat 19 mia. kr. årligt og 
de frivillige indbetalinger 16 mia. kr. Med uændret adfærd skønnes de ændrede tillæg at indbrin-
ge i alt ca. 275 mio. kr., fordelt på ca. 135 mio. kr. vedrørende frivillige indbetalinger, ca. 45 mio. 
kr. vedrørende restskat og ca. 95 mio. kr. kr. vedrørende overskydende skat. Efter integrationen af 
opkrævningen af restbidrag m.v. vedrørende arbejdsmarkedsbidrag i 2012 skønnes merprovenuet 
til ca. 285 mio. kr. årligt. 
 
Adfærdsændringerne vedrørende de frivillige indbetalinger skønnes på den ene side at medføre 
en reduktion af provenuet af dag-til-dag renten på ca. 100 mio. kr., men til gengæld indebære en 
rentefordel på ligeledes 100 mio. kr., således at de to provenubevægelser i det store og hele ud-
ligner hinanden.  Hele merprovenuet vedrører staten. 
 
Den samlede provenuvirkning af forslaget skønnes således til et varigt merprovenu på ca. 285 
mio. kr. årligt. Merprovenuet vil stige, såfremt renteniveauet er mindre end de forudsatte 3,5 pct. 
p.a. og vil falde, såfremt det er højere. Således skønnes merprovenuet ved et renteniveau på 2,5 
pct. p. a. at udgøre ca.  365 mio. kr., mens det ved et renteniveau på 4,5 pct. p.a. skønnes at udgø-
re ca. 190 mio. kr. 
 
4.4. Felter på selvangivelsen låses 
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Langt de fleste skatteydere modtager i dag en færdig årsopgørelse baseret på indberetninger fra 
tredjemand. En del skatteydere foretager ændringer i disse indberetninger, hvor de ændrer i kor-
rekte oplysninger. For at undgå dette foreslås det at låse visse felter på selvangivelsen, således at 
disse ikke kan ændres via TastSelv, men kun via kontakt til indberetteren eller via SKAT. 
 
Undersøgelser foretaget af SKAT viser, at hovedparten af underdeklarationen for borgere skyl-
des, at der rettes i ellers korrekte oplysninger. Samlet set skønnes, der at ske en underdeklaration 
på i størrelsesordenen 2 mia. kr. årligt. De af forslaget omfattede felter er beskrevet i lovforsla-
gets almindelige bemærkninger, jf. afsnit 3.A.4.2. 
 
Initiativet skønnes med betydelig usikkerhed at kunne medføre et varigt finansieringsbidrag på i 
størrelsesordenen 500 mio. kr., hvoraf langt størstedelen vedrører løn. 
 
4.5. Diverse forbedringer af selvangivelsesprocessen 
Det foreslås, at selvangivelsesprocessen forbedres ved at stille øget krav om indberetning af visse 
indkomster og fradrag samt gøre øget brug af fortryk af oplysninger og TastSelv. De forskellige 
initiativer er beskrevet i lovforslagets almindelige bemærkninger jf. afsnittene 3.A.5. Fradragsret 
for underholdsbidrag og børnebidrag, 3.A.6. Fradrag for renteudgifter af private lån og 3.B.1. 
Andre forbedringer af selvangivelsesprocessen.  
 
SKATs undersøgelser viser, at indberetning og fortryk er effektive midler til at reducere underde-
klarationen. Initiativerne vurderes med nogen usikkerhed at give et varigt finansieringsbidrag på 
50 mio. kr.  
 
4.6. Sort arbejde og snyd 
I forbindelse med forårspakke 2.0 er det aftalt at styrke indsatsen mod sort arbejde og snyd på 
baggrund af SKATs complianceundersøgelse, jf. afsnit 3.B.2. Sort arbejde og snyd. Det vurderes 
med nogen usikkerhed, at denne indsats vil kunne bidrag med et årligt merprovenu på i størrel-
sesordenen 0,2 mia. kr. 
 
4.7. Øvrige forslag 
I forslaget foretages der i beskatningsreglerne efter kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F visse præ-
ciseringer og tilpasninger til skattereformen. Det sikres også, at rekrutteringen af forskere bliver i 
overensstemmelse med den tiltænkte ændring ved lov nr. 522 af 17. juni 2008, hvor forskere 
fremover skal kunne gøre brug af ordningen, selvom de har været skattepligtige til Danmark af 
lønindkomst i forbindelse med kortere ophold. Forslagene medfører derfor ingen nævneværdige 
provenumæssige konsekvenser. 
 
5. Administrative konsekvenser for det offentlige  
… Er under udarbejdelse 
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6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet  
I dag skal skatteydere betale 2 pct. i tillæg af betalinger over 40.000 kr.  ved betalinger af yderli-
gere foreløbig indkomstskat efter udløbet af indkomståret men inden 15. marts i året efter ind-
komståret. Dette tillæg betales i hovedsagen af selvstændigt erhvervsdrivende, fordi denne grup-
pe har de største afvigelser mellem den opkrævede kildeskat og den endelige skattebetaling for 
indkomståret. Med bortfaldet af 2 pct. tillægget er det således hovedsagelig erhvervslivet, der 
slipper for at betale dette tillæg.  
 
For selvstændigt erhvervsdrivende betyder lovforslaget et bortfald af den rentefri kredit på op til 
40.000 kr. frem til 1. juli i året efter indkomståret.  
 
Ordningen i kildeskattelovens § 59 med betaling af yderligere foreløbig skat efter udløbet af ind-
komståret er en frivillig ordning. Virksomhederne bestemmer således selv, om de vil indbetale 
yderligere foreløbig skat og dermed også om de vil betale den foreslåede dag-til-dag rente. Hvis 
virksomhederne ikke ønsker at betale dag-til-dag renten kan virksomhederne i stedet vælge at 
indbetale ekstra forskudsskat inden udløbet at indkomståret. 
 
Omlægningen af bestemmelsen om betaling af yderligere foreløbig skat efter udløbet af ind-
komståret er beregnet at give et merprovenu til staten på 285 mio. kr. til finansiering af skattere-
formen. En del af dette merprovenu bliver betalt af virksomhederne ved bortfaldet af den rentefri 
kredit på 40.000 kr. frem til 1. juli i året efter indkomståret, en fremrykning af betalingen af årets 
kildeskatter til selve indkomståret eller ved en betaling af dag-til-dag renten. 
 
De øvrige dele af lovforslaget vurderes ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser for 
erhvervslivet. 
 
7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet  
 
7.1. Indberetning om aktier m.v. 
Forslaget om indberetning om aktier m.v. ændrer reglerne for indberetning om ultimobeholdnin-
ger, udbytter og handler. Depotførerne skal indberette om flere aktier. Fondshandlerne skal lige-
ledes indberette om flere aktier og skal desuden indberette om køb og ikke blot om salg. Byrder-
ne for depotførerne og fondshandlerne øges dermed. For så vidt angår de udloddende selskaber, 
vil en del af udbytteindberetningerne blive overtaget af depotførerne. Samtidig udvides indberet-
ningspligten for det udloddende selskab dog til at omfatte aktier, hvor ejeren ikke kendes. For det 
udloddende selskab er der dermed både elementer, som øger, og elementer, som nedsætter byr-
derne. 
 
7.2. Indberetning af personalegoder 
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Forslaget om indberetning af personalegoder påfører arbejdsgiverne nogle nye indberetningsplig-
ter. Forslaget vil derfor påføre erhvervslivet en meradministration, dog i mindre omfang. Til gen-
gæld skønnes lovforslaget at tilføre erhvervslivet en forenkling, idet erhvervslivet efter forslaget i 
mindre grad skal foretages en sondring imellem hvilke goder, der skal foretages indberetning af, 
og hvilke der ikke skal foretages indberetning af. 
 
7.3. Dag-til-dag rente ved betaling af forskudsskat 
I forbindelse med regeringens arbejde med at lette de administrative byrder for erhvervslivet er 
det påpeget, at reglerne om betaling af forskudsskat efter udløbet af indkomståret ikke er hen-
sigtsmæssige. Det skyldes, at reglerne er udformet sådan, at det bedst kan betale sig for virksom-
hederne at foretage et overslag over årets skat kort før nytår. Det giver unødvendigt arbejde, at 
virksomhederne skal lave overslaget inden årsafslutningen er gennemført og de data, der skal 
indbetales ud fra, ligger klar. På den baggrund har erhvervsorganisationerne foreslået, at fristen 
for at indbetale ubegrænset ekstra forskudsskat uden betaling af rentetillæg forlænges. Herved 
kan virksomhederne undlade at lave overslaget inden nytår og kun foretage én beregning af årets 
skat på baggrund af årsafslutningens endelige data. Herved sparer virksomhederne og deres revi-
sorer administrativt arbejde.  
 
For skatteyderne er formålet med overslaget at minimere rentebetalingen af skat, som ikke er ble-
vet betalt i løbet af indkomståret. Reglerne for betaling af yderligere forskudsskat efter udløbet af 
indkomståret motiverer til at regne på skatten inden udløbet af indkomståret med henblik på at 
tilpasse den ekstra skattebetaling til reglerne.  
 
Forslaget fra erhvervslivet om at udskyde fristen for at betale ubegrænset ekstra forskudsskat 
uden betaling af tillæg er forbundet med et betydeligt provenutab for staten. Nærværende omlæg-
ning af reglerne om betaling af yderligere foreløbig skat efter udløbet af indkomståret har til for-
mål at bidrage til finansieringen af skattereformens nedsættelse af skatten på arbejde. På den bag-
grund er det ikke muligt at gennemføre forslaget om ændring af reglerne for betaling af ekstra 
forskudsskat, som foreslået af erhvervslivet.  
 
Reglerne om betaling af ekstra forskudsskat efter udløbet af indkomståret er besværlige og van-
skelige at forstå og passer dårligt med virksomhedernes interne processer i forbindelse med opgø-
relse af årsafslutningen og selvangivelsen. Dertil kommer, at reglerne indeholder en række frister 
og en beløbsgrænse, som motiverer til at holde øje med fristerne og beløbsgrænsen i stedet for at 
holde øje med sin indtjening og korrigere sin forskudsregistrering mest muligt i løbet af ind-
komståret. Det er regeringens opfattelse, at konsekvenserne af en kort overskridelse af en frist bør 
være så lempelige som muligt samtidig med, at reglerne tilskynder skatteyderne til selv at tage 
ansvar for at forskudsregistrere så korrekt som muligt.  
 
De foreslåede regler giver en administrativ lettelse for virksomheder, fordi det med forslaget bli-
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ver mindre vigtigt at holde øje med, om forskellen mellem årets skattebetaling og forskudsskatten 
overstiger 40.000 kr. for at undgå restskattetillægget. Heller ikke datoen 15. marts behøver skat-
teyderne at holde øje med. Med de nye regler er frister og beløbsgrænser ikke længere så vigtige. 
Fremover kan virksomhederne vente med at opgøre og indbetale yderligere forskudsskat til det 
passer ind i virksomhedens interne processer mod kun at betale rente for det antal dage, som be-
løbet har været til rådighed. Derfor forventes omlægningen at betyde lettelse af de administrative 
byrder for erhvervslivet. 
 
7.4. Låsning af felter 
Forslaget om låsning af felter må antages at føre til flere henvendelser fra borgerne til de indbe-
retningspligtige med henblik på at få korrigeret selvangivelsesoplysninger, som de mener, er for-
kerte. Da det imidlertid må forventes, at det kun er et relativt lille antal borgere, som vil rette hen-
vendelse til indberetningspligtige med henblik på at få korrigeret selvangivelsesoplysninger, 
skønnes forslaget dog ikke at medføre større administrative konsekvenser for erhvervslivet. Det 
bemærkes, at i det omfang henvendelser fra borgerne har været berettigede, fordi der har været 
fejl i indberetningerne, kan de indberetningspligtige ikke siges at være blevet påført yderligere 
byrder ved forslaget. 
 
7.5. Øvrige elementer 
De øvrige dele af lovforslaget vurderes ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser for 
erhvervslivet. 
 
8. Administrative konsekvenser for borgerne 
 
8.1. Indberetning af aktier m.v. 
Forslagene om automatisk beregning af gevinster og tab på aktier m.v. vil forenkle borgernes 
selvangivelsespligt. Lovforslaget vil medføre, at SKAT vil kunne beregne visse gevinster og tab 
beregne automatisk og fortrykke disse på borgerens årsopgørelse. Borgerne, som får fortrykt ge-
vinster og tab, skal dermed ikke selv huske og selvangive disse, og de skal ikke selv beregne ge-
vinsten eller tabet. 
 
For beholdninger af aktier m.v. anskaffet før 2010 vil borgeren endvidere kunne sikre sig, at 
SKAT fremover får mulighed for beregne og fortrykke gevinster og tab. Dette forudsætter, at 
borgeren giver SKAT oplysninger om anskaffelsen af aktierne. Ved at benytte sig af denne mu-
lighed for registrering af eksisterende beholdninger kan borgeren slippe for selv at skulle beregne 
og selvangive gevinster og tab på aktierne. Samlet set skønnes dette at kunne give borgeren en 
yderligere administrativ lettelse. 
 
På den anden side betyder betingelsen om kendskab hos SKAT som forudsætning for tabsfradrag 
på aktier m.v. umiddelbart en administrativ byrde for borgeren. Med forslaget om udvidelse af 
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deponerings- og indberetningspligterne er denne belastning af borgerne søgt imødegået. Udvidel-
sen betyder, at SKAT ofte automatisk vil modtage de oplysninger, der kræves som betingelse for 
fradragsretten. Borgeren vil dermed kunne opnå fradragsret uden selv at skulle oplyse SKAT om 
erhvervelserne af aktierne. 
 
Forslaget om indberetning af aktier m.v. skønnes således samlet set at ville betyde færre admini-
strative byrder for borgerne. 
 
8.2. Indberetning af personalegoder 
Forslaget om indberetning af personalegoder vil forenkle borgernes selvangivelsespligt. Lovfors-
laget vil medføre, at skattepligtige beløb vedrørende personalegoder vil kunne fortrykkes på bor-
gernes årsopgørelse. Borgerne skal derved ikke huske at selvangive de skattepligtige beløb. Des-
uden vil borgerne ikke selv skulle værdiansætte personalegoder, i det omfang arbejdsgiveren ind-
beretter værdien, og borgerne skal ikke selv beregne gevinster og tab på aktier m.v. 
 
Forslaget vurderes dermed at medføre færre administrative byrder for borgerne. 
 
8.3. Dag-til-dag rente ved betaling af forskudsskat 
De foreslåede regler giver en administrativ lettelse for borgere, fordi det ikke længere er nødven-
digt at holde øje med, om forskellen mellem årets skattebetaling og forskudsskatten overstiger 
40.000 kr. for at undgå restskattetillægget. Heller ikke datoen 15. marts behøver skatteyderne at 
holde øje med. Med de nye regler er der kun én frist at huske, og beløbsgrænser har ikke længere 
betydning.  
 
Årsopgørelsen for lønmodtagere modtages sædvanligvis i marts måned i året efter indkomståret. 
Fremover kan borgerne bare afvente årsopgørelsen og så indbetale eventuel ekstra forskudsskat 
inden 1. juli. Det skyldes, at konsekvensen af at skylde et større beløb ikke længere er så alvorlig. 
I stedet for at blive mødt med krav om betaling af et højt rentetillæg skal der fremover kun beta-
les en løbende rente for det antal dage, som beløbet er til rådighed. 
 
8.4. Låsning af felter 
For borgere, som ønsker at selvangive større fradrag eller mindre indtægter i forhold til indberet-
tede oplysninger, betyder forslaget om låsning af felter, at de skal en mere besværlig vej for at få 
oplysningerne ændret. Hvis ikke de kan få den indberetningspligtige til at korrigere oplysninger-
ne ved en ny indberetning, må de henvende sig til SKAT enten via mail, brev, telefonisk eller ved 
personlig henvendelse med henblik på, at der ved skatteansættelsen bliver taget højde for det stør-
re fradrag eller den mindre indtægt. Omvendt vil man med forslaget undgå den situation, hvor 
borgeren retter et korrekt beløb, som stammer fra en indberetter, og dermed det besvær dette 
medfører for borgeren, når SKAT ved en ansættelsesændring skal rette beløbet tilbage.  
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For borgere, som ønsker at selvangive mindre fradrag eller flere indtægter, vil en udmøntning af 
de foreslåede regler som udgangspunkt betyde, at en registrering i TastSelv er tilstrækkelig til at 
underrette SKAT om, at ansættelsen er for lav og dermed fritage borgerne for ansvar efter skatte-
kontrollovens § 16. For borgere, som ikke anvender TastSelv, vil en information til SKAT på 
anden måde blive anset for tilstrækkelig. Forslaget har derfor ingen større konsekvenser for disse 
borgere. 
 
8.5. Fradrag for underholdsbidrag, børnebidrag og private renter 
Betingelsen om, at der skal gives oplysninger om modtageren af underholdsbidrag og visse ren-
ter, vurderes ikke at være en væsentlig byrde for borgerne. De, der ønsker fradrag for disse typer 
udgifter, som ikke er omfattet af automatisk indberetning til SKAT, skal i forvejen selvangive 
fradragene. 
 
8.6. Øvrige elementer 
De øvrige dele af lovforslaget vurderes ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser for 
borgerne. 
 
9. Miljømæssige konsekvenser 
Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 
 
10. Forholdet til EU-retten 
Forslaget skønnes ikke at indeholde EU-retlige aspekter. 
 
11. Hørte myndigheder og organisationer m.v.   
 
12. Sammenfattende skema 
 

Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget 
 

 Positive konsekvenser Negative konsekvenser 
Økonomiske konsekvenser for 
det offentlige  

Forslaget skønnes at medføre et 
varigt finansieringsbidrag på godt 
1,1 mia. kr. Hertil kommer en 
styrket indsats overfor sort arbejde 
og snyd, der forventes at kunne 
bidrage med ca. 0,2 mia. kr. 
Kommunernes andel af det samle-
de beløb skønnes at udgøre ca. 385 
mio. kr. 

Ingen 

Administrative konsekvenser 
for det offentlige 

Under udarbejdelse Under udarbejdelse 

Økonomiske konsekvenser for Ingen Forslaget om dag-til-dag rente 
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erhvervslivet ved betaling af forskudsskat give 
et merprovenu til staten på 285 
mio. kr. til finansiering af skatte-
reformen. En del af dette mer-
provenu bliver betalt af virksom-
hederne. 

Administrative konsekvenser 
for erhvervslivet  

Forenklingen af reglerne om rest-
skatter m.v. gennem indførelse af 
én frist og fjernelse af beløbsgræn-
ser medfører en lettelse for er-
hvervslivet. 

Erhvervslivet påføres nye byrder 
i form af øgede indberetninger af 
aktier og personalegoder samt 
flere henvendelser om rettelse af 
indberetninger. 

Administrative konsekvenser 
for borgerne   

Samlet set skønnes forslaget at 
medføre en administrativ lettelse 
for borgerne. Lettelserne består i 
de bedre muligheder for fortryk på 
årsopgørelsen, at borgerne slipper 
for at værdiansætte personalegoder 
og beregne gevinst og tab på aktier 
samt forenklingen af reglerne om 
restskatter m.v. gennem indførelse 
af én frist og fjernelse af beløbs-
grænser. 

På nogle punkter medfører for-
slaget nye byrder. Disse opvejes 
af lettelserne. Byrderne er oplys-
ning om erhvervelse af aktier og 
om modtageren af underholdsbi-
drag, børnebidrag og private 
renter samt rettelse af forkerte 
indberetninger ved henvendelse 
til arbejdsgiveren eller SKAT. 

Miljømæssige konsekvenser  Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser 
Forholdet til EU-retten  Forslaget skønnes ikke at indeholde EU-retlige aspekter 
 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 
 

Til § 1 
 
Til nr. 1, 5 og 7  
Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at fradragsretten for tab på aktier optaget til 
handel på et reguleret marked gøres betinget af, at SKAT har modtaget oplysninger om erhver-
velsen af aktierne. 
 
Til nr. 2, 3, 10, 11 og 13 
Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at § 14 flyttes til § 13 A. 
 
Til nr. 4 
Det foreslås at § 14 om fradrag for tab på børsnoterede aktier flyttes til § 13 A. 
 
Det forslås herudover, at det ikke længere skal være valgfrit, hvorvidt den ene ægtefælles eventu-
elle negative nettoavance (overskydende tab) på børsnoterede aktier skal overføres til fradrag i 
den anden ægtefælles nettoavance af samlede udbytter, gevinster og afståelsessummer efter lig-
ningslovens § 16 B vedrørende børsnoterede aktier eller ej - overførslen af fradraget foreslås gjort 
obligatorisk, bl.a. som et led i den fortsatte digitalisering af indberetningerne. 
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I det omfang tabet også overstiger ægtefællens nettoavancer går det overskydende tab tilbage til 
den skattepligtige og fremføres til modregning i senere indkomstår. Det er dog stadig en betingel-
se for overførslen af fradrag, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang, jf. kilde-
skattelovens § 4. 
 
Ved opgørelsen af aktieindkomst efter personskattelovens § 4 a, fradrages/modregnes eventuelle 
tab på aktier i den rækkefølge, at årets tab modregnes først og derefter de ældste tab. Endvidere 
modregnes kildeartsbegrænsede tab før tab, hvor der er fuldt fradrag. Rækkefølgen er således: 
Tab omfattet af § 13 A, tab omfattet af § 46, stk. 2 og 3, og endelig tab omfattet af den foreslåede 
bestemmelse i § 46, stk. 16, jf. lovforslagets § 1, nr. 13. 
 
Til nr. 6 
Det foreslås at ændre personers adgang til fradrag for tab på aktier optaget til handel på et regule-
ret marked, således at adgangen til fradrag betinges af, at SKAT har modtaget oplysninger om 
erhvervelsen af aktierne - forslaget skal ses i sammenhæng med de foreslåede justeringer af reg-
lerne om indberetning og deponering m.v. 
 
De gældende regler om fradrag for tab på unoterede og børsnoterede aktier videreføres som hidtil 
dog med to væsentlige ændringer. 
 
Det forslås i § 14, stk. 1, at fradragsadgangen for tab på aktier, optaget til handel på et reguleret 
marked, betinges af, at SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor 
erhvervelsen har fundet sted, har modtaget en række nærmere specificerede oplysninger. De op-
lysninger, der skal indgives om erhvervelsen, er oplysninger om identiteten af aktierne, antallet, 
anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen. 
 
Det foreslås i § 14, stk. 2, udtrykkeligt at angive, at betingelsen for tabsfradrag anses for opfyldt, 
hvor reglerne om indberetnings- og oplysningspligt er overholdt, og dette uanset om tidsfristen - 
inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor erhvervelsen har fundet sted – 
ikke er overholdt. Betingelsen anses således for opfyldt, hvor fondshandleren efter reglen i skat-
tekontrollovens § 10, stk. 4, og § 10 B har foretaget indberetning om erhvervelsen eller der er 
blevet indgået en aftale med en udenlandsk fondshandler efter den foreslåede bestemmelse i skat-
tekontrollovens § 11 H. Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 13 og 16, om ændring af disse be-
stemmelser, hvor der indføres indberetningspligt vedrørende køb af aktier m.v. Disse indberet-
ninger omfatter oplysninger om identiteten af aktierne, antal aktier, anskaffelsestidspunkt og an-
skaffelsessum. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 2, nr. 13 og 16. Indbe-
retningspligten kan alene pålægges danske fondshandlere m.v. Ved erhvervelser, hvor der ikke 
foretages indberetning (f.eks. erhvervelser gennem udenlandske fondshandlere, hvor en aftale 
efter den foreslåede bestemmelse i skattekontrollovens § 11 H ikke er indgået) må skatteyderen 
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selv afgive oplysningerne om erhvervelsen til SKAT. 
 
Ved køb af aktier gennem danske fondshandlere vil fondshandleren efter forslaget skulle indbe-
rette om købet. Hvis fondshandleren ved en fejl ikke foretager indberetning om et køb, eller der 
er fejl i indberetningen, vil den skattepligtige kunne gå til den fondshandler, aktierne er købt gen-
nem, og få denne til at foretage den manglende indberetning eller at rette indberetningen. Den 
pågældende fondshandlers mulighed for at supplere eller rette indberetningerne med virkning for 
fradragsretten er alene tidsmæssigt begrænset af genoptagelsesfristerne for det indkomstår, hvori 
aktien sælges. For at indberetningen af et køb eller en rettelse af en købsindberetning skal kunne 
få betydning for fradragsretten i det år, den pågældende aktie sælges, skal indberetningen eller 
rettelsen således være modtaget af SKAT inden udløbet af fristerne for genoptagelse af skattean-
sættelsen for det pågældende indkomstår. 
 
Fondshandlerens mulighed for at supplere og rette indberetninger om køb, som er foretaget gen-
nem den pågældende fondshandler, eksisterer således også efter udløbet af selvangivelsesfristen 
for købsåret. Muligheden eksisterer også efter, at SKATs systemer til modtagelse af elektronisk 
indberetning af supplement og rettelser til SKAT for det pågældende år lukkes ned. Det sker i dag 
den 1. oktober i året efter det år, oplysningen vedrører. Efter nedlukningen af de elektroniske sy-
stemer vil indberetningen dog skulle ske manuelt. Bliver den skattepligtige eller fondshandleren 
først opmærksom på den manglende indberetning eller en fejl i en indberetning på et tidspunkt, 
hvor fondshandleren ikke længere er i besiddelse af oplysningerne om handlen, men er kunden i 
besiddelse af købsnotaen, vil fondshandleren kunne basere en supplerende indberetning eller en 
indberetning af en rettelse på denne købsnota. 
 
Hvor der er indgået aftale med en udenlandsk fondshandler om indberetning, gælder de samme 
muligheder for at supplere og rette indberetninger om køb, jf. den foreslåede bestemmelse i skat-
tekontrollovens § 11 H – der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 2, nr. 24. 
 
Den skattepligtige vil dog også selv kunne oplyse SKAT om købet eller om korrektioner i forhold 
til indberetningen. Dette kan den skattepligtige gøre inden udløbet af selvangivelsesfristen for 
købsåret. Dette kan f.eks. være nødvendigt, hvis indberetteren er gået konkurs. 
 
Er aktien anskaffet, uden at en indberetningspligtig fondshandler er inddraget, skal den skatte-
pligtige selv oplyse SKAT om anskaffelsen, hvis vedkommende vil sikre sig fradragsret for even-
tuelle tab. Det er tilfældet ved køb via en udenlandsk fondshandler, hvor en aftale jf. den foreslå-
ede bestemmelse i skattekontrollovens § 11 H ikke er indgået, eller hvis aktien er anskaffet uden 
inddragelse af en fondshandler (f.eks. ved arv eller gave). Oplysningerne om anskaffelsen skal i 
disse tilfælde være modtaget af SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, 
hvori aktien er erhvervet. Betingelsen for fradragsret vil være opfyldt, hvor ejeren eller depot- 
eller kontoføreren (depot eller konto i udlandet), har foretaget indberetning om de deponerede 
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eller kontoførte aktier efter reglerne i skattekontrollovens § 11 B, stk. 6 og 7. Den skattepligtige 
kan ikke senere oplyse om yderligere aktier eller rette antallet af oplyste aktier.  
 
De oplysninger om erhvervelse, der tilgår SKAT, undergives ikke ligning forud for salg af aktier-
ne - oplysningen om anskaffelsessummen er således ikke bindende ved en senere beregning af 
gevinst eller tab på aktierne, og kan således godt rettes efterfølgende. 
 
Det foreslås i § 14, stk. 3, at indsætte særlige regler for personer, som bliver skattepligtige her til 
landet. De har ikke haft anledning til at sikre, at SKAT har oplysninger om de aktier, de har er-
hvervet, før de blev skattepligtige til Danmark af aktierne. For aktier deponeret eller kontoført i 
udlandet, skal disse efter ændringerne af skattekontrollovens § 11 B, stk. 4, ved lovforslagets § 2, 
nr. 18 og 20, indsende en oversigt over de papirer, som er indlagt i depotet eller på kontoen ved 
indtræden i skattepligt her til landet. Det foreslås, at betingelsen for fradrag er opfyldt for de akti-
er, som fremgår af denne oversigt. For tilbageværende aktier på en eventuel beholdningsoversigt, 
jf. aktieavancebeskatningslovens § 39 A, i forbindelse med den skattepligtiges tilbageflytning her 
til landet er yderligere oplysninger ikke nødvendige. 
 
Det bemærkes, at såfremt en aktie i den skattepligtiges ejertid optages til handel på et reguleret 
marked betinges fradragsretten ligeledes af oplysning herom til SKAT inden udløbet af selvangi-
velsesfristen for det indkomstår, hvori aktien optages til handel på et reguleret marked, jf. den 
foreslåede bestemmelse i § 14, stk. 4. 
 
Oplysning herom sker automatisk for aktier deponeret hos en dansk depotfører - derudover kan 
oplysningen bl.a. ske via TastSelv.  
 
Til nr. 8 og 9 
Det foreslås, at bestemmelsen ophæves, da den ikke længere er aktuel. Bestemmelsen gælder for 
aktier, der er erhvervet før den 1. januar 2006, og som afstås efter en ejertid på mindre end 3 år. 
Det vil sige, at seneste afståelsestidspunkt for, at bestemmelsen kan finde anvendelse, er inden 1. 
januar 2009.  
 
Til nr. 12 
Der er tale om en redaktionel ændring med henblik at gøre reglen mere læsevenlig. Desuden ænd-
res henvisningerne til fradragsreglerne for almindelige aktier som konsekvens af forslagene i § 1, 
nr. 4 og 6. 
 

Til § 2 
 
Til nr. 1 
Forslaget skal ses i sammenhæng med de foreslåede ændringer i § 5, nr. 6. 
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Formålet med ændringerne er at kunne forbedre kontrollen af skattepligtig fortjeneste, hvor be-
skatningen er udskudt ved en genanbringelse heraf i en erhvervsejendom. 
 
Efter den foreslåede bestemmelse kan skatteministeren fastsætte nærmere regler for indgivelse af 
og indholdet i anmodninger, der efter skattelovgivningen skal indgives i tilknytning til selvangi-
velsen. Den foreslåede bestemmelse kan således bruges bredt på alle pligtmæssige anmodninger, 
der skal indgives i tilknytning til selvangivelsen for et nærmere angivet år. 
 
Det er hensigten at anvende bemyndigelsen til, at bestemme, at genanbringelse af skattepligtig 
fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal meddeles skattemyndighederne. 
 
Til nr. 2 
Forslaget går ud på at indsætte en ny bestemmelse i skattekontrollovens afsnit I, hvorefter skat-
teministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at skattepligtige ikke kan ændre oplysninger 
om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter denne lov har indberettet til 
SKAT.  
 
Endvidere foreslås det i bestemmelsens stk. 2, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler 
om, hvordan den underretning til SKAT, der er nævnt i § 16, om indkomster og fradrag efter stk. 
1 kan finde sted.    
 
Om forslaget henvises der til de almindelige bemærkninger i afsnit 3.A.4. 
 
Til nr. 3 
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 4 og 6. 
 
Til nr. 4 
Det foreslås at ophæve de særlige regler i skattekontrollovens § 7 A, stk. 2, nr. 13 og 14, om ind-
beretning af værdien af fri telefon og den ansattes egenbetaling for at få computer og tilbehør 
stillet til rådighed. Ophævelsen er en konsekvens af, at de skatteregler, indberetningsreglerne 
henviser til, foreslås ophævet ved det samtidigt fremsatte forslag til lov om ændring af lignings-
loven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven (Ændrede regler for beskatning 
af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.) 
 
Skatteministeren kan med hjemmel i kildeskattelovens § 43, stk. 2, bestemme, at værdien af mul-
timedier skal være A-indkomst. Det er tanken, at denne hjemmel skal udnyttes. 
 
Der henvises i øvrigt til afsnit 3.A.2 i de almindelige bemærkninger. 
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Til nr. 5 
Det foreslås, at skatteministeren fremover skal kunne fastsætte regler om indberetning af persona-
legoder uden indstilling fra Skatterådet. 
 
Udgangspunktet for dette lovforslag er, at personalegoder generelt skal være omfattet af indbe-
retningspligten. Såfremt personalegoder bliver omfattet af indberetningspligten, vil en indstilling 
herom fra Skatterådet være overflødig. 
 
De nærmere regler om indberetning om personalegoder vil blive fastsat i bekendtgørelse om ind-
beretningspligter m.v. efter skattekontrolloven. 
 
Der henvises i øvrigt til afsnit 3.A.2 i de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr. 6 
Der er tale om konsekvensændringer som følge af de foreslåede ændringer i § 2, nr. 14, 16 og 23. 
 
Til nr. 7-10 
 
Indberetningspligten vedrørende udbytter forslås ændret, så depotføreren skal indberette udbytter 
af deponerede aktier. Efter de gældende regler skal depotføreren alene indberette udbytter af 
børsnoterede aktier. Den foreslåede ændring indebærer en udvidelse af depotførerens indberet-
ningspligt vedrørende udbytte af aktier m.v. til også at omfatte unoterede aktier, der er registrere-
de i en værdipapircentral. 
 
Indberetningspligten for udstedende selskaber og foreninger m.v. foreslås omvendt indskrænket, 
så selskabet m.v. alene skal indberette udbytter af unoterede aktier, der ikke er registrerede i en 
værdipapircentral - efter de gældende regler omfatter indberetningspligten alle unoterede aktier. 
 
Efter de nugældende regler skal der alene indberettes om, hvilket land aktien m.v. er udstedt i, 
hvis aktien er børsnoteret. Da det efter de gældende regler er depotføreren, der indberetter udbyt-
ter af børsnoterede aktier, indebærer reglen, at det er ved depotførerens indberetning, der skal 
oplyses om udstedelseslandet. Reglen foreslås affattet, så oplysningen om udstedelsesland fortsat 
alene skal indberettes, når depotføreren indberetter. 
 
Som følge af udvidelsen af depotføreren indberetning om udbytter til også at omfatte andet end 
børsnoterede aktier, og som følge af de foreslåede regler om aktier optaget til handel på regulere-
de markeder, foreslås det tillige, at depotførernes indberetninger skal omfatte oplysninger om, 
hvorvidt aktierne er børsnoterede eller optaget til handel på regulerede markeder. 
 
Desuden foreslås det, at indberetningen skal omfatte oplysning om identiteten af den udbyttegi-
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vende aktie. Dette giver mulighed for at skatteministeren efter skattekontrollovens § 9 B, stk. 6, 
kan fastsætte nærmere regler om indberetningen af identiteten af aktierne, herunder oplysninger 
om det udloddende selskab. 
 
Endelig foreslås det, at i de tilfælde, hvor det udstedende selskab ikke har kendskab til modtage-
ren af udbyttet, skal selskabet indberette om identiteten af den, der udbetales til. Dette kan enten 
være modtageren af udbyttet eller en formidler. 
 
Til nr. 11-12 
Det foreslås, at depotførernes indberetninger om beholdningen ved udgangen af året ændres. 
 
Indberetningspligten for beholdninger ved udgangen af året foreslås at omfatte alle deponerede 
aktier m.v., og ikke som i dag blot børsnoterede aktier. 
 
Endvidere foreslås visse justeringer af reglerne om de nærmere oplysninger, der skal indberettes.  
 
Det foreslås således præciseret, at der skal foretages indberetning af antallet af de enkelte aktier. 
Dette er allerede i dag omfattet af indberetningerne, så der er alene tale om en præcisering. 
 
Desuden foreslås det, at indberetningen skal omfatte oplysninger om, hvorvidt aktien er børsnote-
ret eller optaget til handel på et reguleret marked. 
 
For så vidt angår kursværdien af aktierne m.v. foreslås det, at denne alene skal indberettes, hvis 
der er tale om aktier optaget til handel på regulerede markeder. I andre tilfælde kan det være van-
skeligt at fastsætte en korrekt kurs og dermed kursværdien af aktierne m.v. 
 
Ved beregning af gevinst og tab på aktier m.v. er det nødvendigt at kende identiteten af det ud-
stedende selskab. Dette skyldes, at aktier m.v. i samme selskab indgår samlet i opgørelsen af den 
gennemsnitlige anskaffelsessum for aktierne, som danner grundlag for beregning af gevinst og 
tab. Dermed skal aktier m.v. i samme selskab kunne henføres til samme selskab, uanset at de har 
forskellige fondskoder og uanset, om der er tale om aktier m.v. med forskellige rettigheder. I det 
omfang SKAT ikke fra anden side kan få oplysninger om sammenkædning af et selskabs aktier 
m.v. med flere forskellige fondskoder m.v. med andre aktier m.v. i det pågældende selskab, kan 
skatteministeren fastsætte regler om indberetning af det udstedende selskab identitet. Sådanne 
regler kan fastsættes efter skattekontrollovens § 10, stk. 6. 
 
Til nr. 13 
Det foreslås, at reglerne for fondshandleres indberetninger af overdragelse af aktier m.v. ændres.  
 
Indberetningspligten foreslås udvidet til at omfatte såvel erhvervelser som afståelser. Hidtil har 
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reglen alene omfattet afståelser. Ændringen skal sikre, at SKAT får indberetning om køb af aktier 
m.v. gennem danske fondshandlere. Dermed vil aktionæren kunne opnå fradragsret for eventuelt 
tab på aktierne uden selv at skulle orientere SKAT om erhvervelsen. Desuden sikrer ændringen, 
at SKAT vil få mulighed for at beregne gevinst og tab på aktierne automatisk. 
 
Desuden foreslås reglen justeret, så indberetningspligten omfatter oplysninger om overdragelse 
(erhvervelser og afståelser) af aktier m.v., der er optaget til handel på regulerede markeder. I dag 
omfatter indberetningspligten alene børsnoterede aktier m.v.  
 
Det foreslås præciseret, at indberetningen skal omfatte antallet af aktier m.v., som sælges. Denne 
oplysning skal indberettes allerede efter de gældende regler, og der er dermed alene tale om en 
præcisering. 
 
Der henvises i øvrigt til det ovenfor under nr. 11 og 12 anførte om indberetning om det udsteden-
de selskabs identitet. 
 
Der henvises i øvrigt til afsnit 3.A.1 i de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr. 14-16 
Reglerne om indberetning vedrørende investeringsforeningsbeviser m.v. foreslås justeret. 
 
Det foreslås, at indberetningen vedrørende aktier m.v. i investeringsselskaber omfattes af samme 
regler som indberetningen af investeringsforeningsbeviser 
 
Det foreslås endvidere, at der indføres indberetningspligt vedrørende såvel afståelser som erhver-
velser af investeringsforeningsbeviser, aktier i investeringsselskaber og konvertible obligationer. 
 
Det foreslås endvidere, at indberetningen om beholdning ved årets udgang og om overdragelser 
tillige skal indeholde oplysning om antallet af de enkelte papirer, når der er tale om investerings-
foreningsbeviser, aktier og konvertible obligationer. Det vil sige de papirer omfattet af aktieavan-
cebeskatningsloven, der er omfattet af indberetning efter skattekontrollovens § 10 A og § 10 B. 
Tilsvarende foreslås sådanne specifikationer at skulle indgå ved indberetning om erhvervelser af 
sådanne papirer. Endelig foreslås det, at arten af værdipapiret skal angives, når der er tale om 
indberetning vedrørende papirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Det vil sige, når der er 
tale om investeringsforeningsbeviser, aktier m.v. i visse investeringsselskaber og konvertible ob-
ligationer. 
 
Som for aktier m.v. forudsætter automatisk beregning af gevinst og tab også for investerings-
foreningsbeviser, konvertible obligationer og aktier i investeringsselskaber, at SKAT har kend-
skab til identiteten af det udstedende selskab eller den udstedende forening. I det omfang SKAT 
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ikke fra anden side kan skaffe oplysninger om sammenkædning af et selskabs eller en forenings 
papirer med flere forskellige fondskoder m.v. med andre papirer udstedt af det pågældende sel-
skab, kan skatteministeren fastsætte regler om indberetning af det udstedende selskab identitet. 
Sådanne regler kan fastsættes efter den foreslåede bestemmelse i skattekontrollovens § 10 A, stk. 
7, henholdsvis § 10 B, stk. 2. 
 
Det bemærkes desuden, at Skatteministeren i de nærmere regler om indberetning af arten af vær-
dipapirerne kan fastsætte regler om, at indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt de 
er børsnoterede eller optaget til handel på regulerede markeder. 
 
Efter den nugældende § 10 B, stk. 2, i skattekontrolloven kan skatteministeren fastsætte regler om 
indberetning af indgåelse af og overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter omfat-
tet af kursgevinstloven. Efter kursgevinstlovens § 29, stk. 1, beskattes gevinst og tab på disse 
finansielle kontrakter efter reglerne i kursgevinstlovens kapitel 6 og 7. Dette stk. 2 i § 10 B svarer 
til stk. 5 i den foreslåede nye affattelse af paragraffen. 
 
Ved lov nr. 407 af 1. juni 2006 (L 98, 2004/05, 2. samling) blev der imidlertid indsat et nyt stk. 3 
i kursgevinstlovens § 29. Efter denne nye bestemmelse skulle strukturerede fordringer under vis-
se nærmere betingelser også behandles efter reglerne for gevinst og tab på finansielle kontrakter. 
 
I praksis har strukturerede fordringer også været indberettet efter reglerne udstedt af skattemini-
steren efter skattekontrollovens § 10 B om indberetning vedrørende de finansielle kontrakter. Det 
foreslås, at præcisere skattekontrollovens § 10 B, stk. 5, så det af bestemmelsen fremgår, at skat-
teministeren kan fastsætte regler om indberetning af indgåelse og overdragelse af såvel termins-
kontrakter, køberetter og salgsretter som de strukturerede fordringer, der behandles efter de sam-
me regler i kursgevinstloven som finansielle kontrakter. 
 
Efter skattekontrollovens § 10 B, stk. 3, som ved dette lovforslag bliver til stk. 6, kan en overdra-
ger eller erhverver, som ikke opfylder sin oplysningspligt efter § 10 B, anses for skattepligtig af 
renter eller udbytte af det pågældende værdipapir. Det foreslås, at oplysningspligten anses for 
opfyldt, hvis en fondshandler har foretaget indberetningen efter aftale med den pågældende over-
drager eller erhverver efter den foreslåede nye § 11 H i skattekontrolloven. Se herom i bemærk-
ningerne til § 2, nr. 24. 
 
Af redaktionelle årsager foreslås samtidig en fuldstændig omskrivning af skattekontrollovens §§ 
10 A og 10 B. Der er med den foreslåede omskrivning ikke tilsigtet nogen materielle ændringer 
udover de konkret foreslåede justeringer. 
 
Der henvises i øvrigt til afsnit 3.A.1 i de almindelige bemærkninger. 
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Til nr. 17 
Der er tale om en konsekvensændring som følge af den foreslåede ændring i § 2, nr. 23. 
 
Til nr. 18 
Det foreslås, at deponeringspligten for værdipapirer udvides, så den også omfatter hovedaktio-
næraktier, når aktierne er optaget til handel på regulerede markeder. 
 
Der henvises i øvrigt til afsnit 3.A.1 i de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr. 19-22 
Efter de gældende regler skal ejeren ved deponering/kontoføring af værdipapirer i udlandet ind-
sende en erklæring, som blandt andet indeholder oplysninger om de værdipapirer, der indlægges i 
depotet eller på kontoen. 
 
Erklæringen skal indsendes ved oprettelse af kontoen eller depotet, herunder når den pågældende 
erhverver et eksisterende depot eller en andel heri. Desuden skal erklæringen indsendes ved ind-
træden i skattepligt her til landet af værdipapirerne i depotet eller på kontoen. 
 
Ved indtræden i skattepligt her til landet, har ejeren en frist på ét år til at indsende erklæringen. 
Det foreslås, at den frist opretholdes, dog således at erklæringen altid skal være indsendt inden 
for selvangivelsesfristen for det indkomstår, skattepligten her til landet indtræder. For de ejere, 
der er indtrådt i skattepligten mindre end ét år forud for udløbet af selvangivelsesfristen for det 
pågældende år, vil fristen blive afkortet. 
 
Reglerne om indholdet af erklæringen foreslås justeret. 
 
Efter de gældende regler skal kontoen eller depotet identificeres. Det foreslås, at det desuden skal 
oplyses, om ejeren er eneejer eller blot ejer en andel af depotet. 
 
Erklæringen skal efter de gældende regler indeholde oplysninger om de værdipapirer, der er ind-
lagt i depotet eller kontoen ved depotet eller kontoens oprettelse. Ved erhvervelse af eksisterende 
depoter foreslås det, at der skal gives oplysninger om de indlagte værdipapirer ved erhvervelsen. 
Ved indtræden i skattepligt foreslås det, at der skal gives oplysning om de indlagte papirer på 
tidspunktet for indtræden i skattepligt. 
 
Efter de gældende regler skal de deponerede eller kontoførte værdipapirers navn fremgå af erklæ-
ringen. Det foreslås, at det fremover skal være værdipapirernes identitet, som skal fremgå af er-
klæringen. Det omfatter ud over navnet også oplysning om fondskode (ISIN-kode, hvis en sådan 
er tildelt). Desuden foreslås det, at typen af værdipapirer skal fremgå af erklæringen. 
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Oplysningerne om værdipapirerne på kontoen omfatter desuden oplysninger om deponerede eller 
kontoførte værdipapirers pålydende værdi. 
 
Da aktier ikke altid har en pålydende værdi, vil det ikke være muligt at oplyse den pålydende 
værdi af visse aktier. I disse tilfælde vil ejeren i stedet kunne oplyse om antallet. Det foreslås der-
for præciseret, at erklæringen skal indeholde oplysninger om antallet eller den pålydende værdi af 
de deponerede eller kontoførte værdipapirer. 
 
Endelig foreslås det, at erklæringen skal indeholde oplysninger om tidspunktet for oprettelsen af 
depotet eller kontoen (herunder om erhvervelsen af depotet eller kontoen, hvis der erhverves et 
allerede oprettet depot eller en andel heraf), eller for indtræden i skattepligt til Danmark af vær-
dipapirerne. 
 
Efter de gældende regler skal erklæringen være vedlagt en erklæring fra depot- eller kontoføre-
ren, hvori denne påtager sig årligt at indberette visse oplysninger om depotet eller kontoen. 
 
Reglerne om de årlige indberetninger foreslås ændret, jf. bemærkningerne til lovforslagets § 2, nr. 
23. Det foreslås således, at det bliver frivilligt, om ejeren selv vil indberette, eller om depot- eller 
kontoføreren skal foretage indberetningen. Som konsekvens af disse ændringer foreslås det, at 
erklæringen fra depot- eller kontoføreren om indberetning alene skal vedlægges ejerens erklæring 
om depotet eller kontoen, hvis der er indhentet en erklæring fra depot- eller kontoføreren forud 
for indsendelsen af ejerens erklæring om depotet. 
 
Der henvises i øvrigt til afsnit 3.A.1 i de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr. 23 
Det foreslås at ændre reglerne for årlig indberetning af oplysninger om, at der er deponeret eller 
kontoført værdipapirer i udlandet. 
 
Det foreslås således for det første, at det skal være frivilligt, om indberetningen foretages af eje-
ren eller af depot- eller kontoføreren. 
 
Efter forslaget påhviler pligten til at indsende oplysningerne som udgangspunkt ejeren. Oplys-
ningerne skal indsendes inden udløbet af selvangivelsesfristen. 
 
Hvis ejeren ønsker det, og depot- eller kontoføreren tilbyder en sådan service, kan depot- eller 
kontoføreren indberette oplysningerne i stedet for ejeren. Hvis depot- eller kontoføreren påtager 
sig denne opgave, skal vedkommende afgive en erklæring herom. Erklæringen skal indsendes til 
SKAT. For at få virkning for indberetningen for et kalenderår, skal den være indsendt inden dette 
kalenderårs udløb. Hvis den indsendes senere, skal ejeren foretage indberetning for det pågæl-
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dende kalenderår, og erklæringen fra depot- eller kontoføreren får da først virkning fra og med 
det efterfølgende kalenderår. 
 
Som i dag indeholder forslaget regler om, at SKAT kan pålægge ejeren at afvikle en konto eller et 
depot, hvis depot- eller kontoføreren ikke indberetter, selv om vedkommende har erklæret at ville 
dette. Da indberetning fra konto- eller depotføreren imidlertid gøres frivillig, foreslås det dog, at 
der ikke kan gives pålæg om afvikling af kontoen eller depotet, hvis ejeren inden udløbet af selv-
angivelsesfristen indsender de manglende oplysninger. 
 
Det foreslås, at reglerne om de oplysninger, der skal afgives, justeres på følgende punkter: 
 
Det foreslås for det første, at identiteten af det pågældende depot skal oplyses. Hidtil har der skul-
le oplyses om ejerens og depot-/kontoførerens identitet. Dette udvides med oplysninger om depo-
tets identitet med henblik på, at SKAT kan følge bevægelserne på de enkelte depoter. 
 
For det andet foreslås det, at udbytter af aktier, der indgår i beholdningen ved årets udgang, speci-
ficeres på de enkelte aktier. Hidtil har alene de samlede udbytter skulle oplyses. Da identiteten af 
aktierne alligevel skal oplyses, er opgaven med at henføre udbyttet til de enkelte aktieposter ikke 
stor, men specifikationen sætter SKAT i stand til bedre at kunne sammenholde oplysningerne 
med ejerens selvangivelse. 
 
For det tredje foreslås det, at typen af værdipapirer skal oplyses for de enkelte værdipapirer. Dette 
gør det muligt at adskille forskellige typer af værdipapirer omfattet af aktieavancebeskat-
ningsloven fra hinanden og fra andre papirer, der indgår i depotet. 
 
For det fjerde foreslås det, at det skal oplyses, hvis depotet eller kontoen er ophørt eller overdra-
get, herunder tidspunktet for dette. SKAT kan så konstatere, at der ikke er grund til at reagere på 
manglende oplysninger for senere år.  
 
Endelig foreslås det, at skatteministeren gives hjemmel til at fastsætte nærmere regler om indbe-
retning og indsendelse af oplysninger om de udenlandske depoter og konti. 
 
Der henvises i øvrigt til afsnit 3.A.1 i de almindelige bemærkninger. 
 
Til nr. 24 
Indberetningspligten vedrørende overdragelser og erhvervelser af aktier og investeringsforenin-
ger m.v. kan alene pålægges personer og virksomheder i Danmark. Udenlandske fondshandlere er 
dermed ikke indberetningspligtige efter disse bestemmelser. 
 
Efter lovforslaget gøres fradragsret for tab på aktier og investeringsforeningsbeviser m.v. optaget 
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til handel på regulerede markeder betinget af, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervel-
sen af aktierne. Hvis SKAT har modtaget indberetning fra en fondshandler efter skattekontrollo-
vens § 10, stk. 4, eller 10 B, anses betingelsen om at SKAT har fået oplysninger om erhvervelsen 
for opfyldt. 
 
Ved erhvervelse af aktier optaget til handel på regulerede markeder gennem en udenlandsk fonds-
handler, skal erhververen dermed selv oplyse SKAT om erhvervelsen, hvis fradragsretten for et 
eventuelt tab skal sikres. Hvis en udenlandsk fondshandler imidlertid ønsker at tilbyde sine dan-
ske kunder at indberette handler med aktier og investeringsforeningsbeviser m.v., bør denne 
fondshandler ikke være afskåret fra dette. 
 
Det foreslås derfor, at fondshandlere, som ikke er indberetningspligtige efter skattekontrollovens 
§ 10, stk. 4, eller den foreslåede § 10 B, i skattekontrolloven, kan indberette de oplysninger, som 
er omfattet af disse bestemmelser. Dette omfatter indberetning om overdragelse og erhvervelse af 
aktier m.v., investeringsforeningsbeviser, konvertible obligationer og aktier investeringsselska-
ber. Indberetning forudsætter, at fondshandleren har indgået en aftale med erhververen om indbe-
retningen. Det foreslås, at indberetningen skal ske inden for samme frister, som gælder for de 
danske fondshandlere. 
 
Det foreslås, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen, herunder om 
registrering af de fondshandlere som tilbyder en sådan service. 
 
Til nr. 25 
Der er tale om en konsekvensændring som følge af den foreslåede ændring i § 2, nr. 23. 
 
Til nr. 26 
Der er tale om konsekvensændringer som følge af de foreslåede ændringer i § 2, nr. 14 og 16. 
 

Til § 3 
 
Til nr. 1 
Personer, som har bopæl her i landet, er efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, fuldt skatteplig-
tige til Danmark. Der er imidlertid en vis usikkerhed om begrebet ”bopæl”, da dette ikke er nær-
mere defineret i lovgivningen. I praksis lægges der vægt på, om den pågældende har en helårsbo-
lig til sin rådighed, men praktiske erfaringer viser også, at dette ikke altid er et entydigt kriterium 
for, hvornår der foreligger bopæl i kildeskattelovens forstand, sådan som loven i øjeblikket er 
udformet. 
 
Det foreslås at objektivisere bestemmelsen, således at rådighed over en helårsbolig bliver et bo-
pælskriterium og dermed konstituerer fuld skattepligt til Danmark. Begrebet ”bopæl” foreslås dog 
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fortsat anvendt, idet opretholdelse af ”bopæl” ikke nødvendigvis indebærer rådighed over en hel-
årsbolig. Ved en helårsbolig skal forstås enhver form for bolig, som faktisk anvendes som sådan, 
uanset formelle kriterier som zonestatus, bopælspligt m.v. Sommerhuse, hotellejligheder, værel-
ser til rådighed og lign. kan således udgøre helårsboliger. 
 
Det bemærkes, at en person, som erhverver bopæl her i landet, men som ikke samtidig tager op-
hold her, først bliver skattepligtig til Danmark, når han tager ophold, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 
1. Dette vil fortsat være gældende. 
 
Det bemærkes videre, at denne præcisering af skattepligtsreglerne ikke har selvstændig betydning 
for afgørelsen af, om en person er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark efter en dobbeltbe-
skatningsoverenskomst. Dette problem opstår, når en person er fuldt skattepligtig til Danmark 
efter danske regler og samtidig er fuldt skattepligtig til et andet land efter dette lands regler.  
 
I sådanne tilfælde skal det afgøres, hvor den pågældende er skattemæssigt hjemmehørende. Det 
vil han som hovedregel være i det land, hvortil han har sin stærkeste personlige og økonomiske 
tilknytning – ”centrum for sine livsinteresser”, som det er udtrykt i dobbeltbeskatningsoverens-
komsterne.  
 
Til nr. 2 
Efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, omfatter den fulde skattepligt danske statsborgere, som 
af den danske stat, regioner eller kommuner er udsendt til tjeneste uden for riget. Der har været 
rejst tvivl om, hvorvidt denne bestemmelse også omfatter personer, som er udsendt af offentlige 
institutioner som universiteter, Danmarks Radio m.v. Det foreslås præciseret, at skattepligten 
omfatter personer, der udsendes af offentlige institutioner. 
 
Til nr. 3 og 4 
Kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F indeholder særlige regler om beskatning af forskere og nøg-
lemedarbejdere, der rekrutteres i udlandet til arbejde i Danmark, den såkaldte forskerskatteord-
ning.  
 
Ordningen blev senest ændret ved lov nr. 522 af 17. juni 2008, hvor der bl.a. blev indført regler 
om, at forskere under visse betingelser skal kunne gøre brug af ordningen, selv om de pågælden-
de har været skattepligtige til Danmark i forbindelse med gæsteundervisning og lign. forud for 
ansættelsen under forskerskatteordningen.  
 
Samtidig blev de generelle adgangskrav til ordningen ændret, idet man ønskede bedre at kunne 
sikre, at de medarbejdere, der træder ind i den særlige ordning, også reelt er rekrutteret i udlandet. 
Der blev derfor indsat en bestemmelse om, at man – hvis man flytter ud af Danmark og senere 
vender tilbage igen – ikke inden for tre år før og et år efter fraflytningen må have været ansat i 
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den virksomhed eller forskningsinstitution eller dermed koncernforbundet virksomhed, hvor man 
skal ansættes under forskerskatteordningen. Reglen anses for opfyldt, hvis man ikke inden for tre 
år før ansættelsen har været ansat i den pågældende virksomhed eller dermed koncernforbundet 
virksomhed i Danmark eller udlandet. 
 
Imidlertid har disse regler den utilsigtede konsekvens, at de lægger hindringer i vejen for rekrut-
teringen af forskere. Hvis en forsker eksempelvis ansættes på et universitet i en periode og deref-
ter forlader landet igen, skal der gå tre år, før han kan blive ansat på samme universitet igen.  
 
Det foreslås derfor, at den særlige skatteordning skal kunne anvendes af forskere, uanset at de 
tidligere har været ansat i den forskningsinstitution eller virksomhed, hvor de nu skal ansættes 
under ordningen, eller i en koncernforbundet virksomhed. 
 
Til nr. 5 
Efter de gældende regler kan en person, som anvender forskerskatteordningen, ikke overføre sit 
bundfradrag vedrørende mellemskatten til sin ægtefælle. Denne regel må bortfalde, når mellem-
skatten afskaffes. I stedet foreslås det, at en tilsvarende regel skal gælde for overførsel af bund-
fradrag for indregning af positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget, jf. personskattelo-
vens § 7, stk. 3. 
 
Til nr.6   
Det foreslås at omlægge muligheden for at betale forskudsskat efter udløbet af indkomståret. Ef-
ter forslaget skal det være muligt at indbetale ubegrænset ekstra forskudsskat frem til 1. juli i året 
efter indkomståret mod betaling af en dag-til-dag-rente. Renten beregnes dagligt fra og med 1. 
januar i året efter indkomståret og frem til betaling sker. Betalingsdagen medregnes ved opgørel-
sen af renten. Selvom renten beregnes dagligt, er der ikke tale om rentes rente beregning. Renten 
skal udregnes på baggrund af beløbets størrelse, det antal dage beløbet er til skatteyderens rådig-
hed samt rentesatsen.  
 
Det er muligt at foretage mere end en indbetaling af ekstra forskudsskat. For hver indbetaling 
udregnes renten ud fra indbetalingens størrelse, antal dage beløbet er til rådighed og rentesatsen. 
For hver indbetaling beregnes renten af beløbet fra 1. januar i året efter indkomståret og frem til 
og med betalingsdagen. Både den 1. januar og betalingsdagen indgår i renteberegningen.  
 
Renten kan variere indkomstår for indkomstår. Der anvendes en årlig rente svarende til renten i 
opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., tillagt 2 procentenheder.  
 
Renten anses for at være indeholdt i det indbetalte beløb. Det betyder, at rentebeløbet fradrages 
betalingen, inden resten af beløbet godskrives den skattepligtige ved opgørelsen af slutskatten for 
indkomståret. Er det beregnet, at der for indkomståret vil opstå en bestemt restskat, og ønsker den 
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skattepligtige at indbetale beløbet inden 1. juli med henblik på at undgå at betale restskattetillæg 
af beløbet, skal der inden indbetaling af beløbet beregnes rente heraf, og den beregnede rente skal 
tillægges beløbet inden indbetaling. Herved sikres, at det indbetalte beløb er tilstrækkeligt stort til 
at udligne den forventede restskat.  
 
Betales der yderligere indkomstskat inden udløbet af indkomståret, betales der ingen rente. Sidste 
rettidige betalingsdag er således den 31. december i indkomståret. Reglen i kildeskattelovens § 
41, stk. 3, gælder ikke for denne frist. Efter kildeskattelovens § 41, stk. 3, forlænges betalingsfri-
ster for skatter, der opkræves efter kildeskatteloven, hvis den sidste rettidige betalingsfrist falder 
på en helligdag eller en lørdag. Falder den 31. december på en lørdag eller en søndag forlænges 
indbetalingsfristen derfor ikke. Hvis den 1. juli i året efter indkomståret falder på en lørdag eller 
en helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Efter ligningslovens § 17A er der ikke fradrag for udgifter til renter af skatter. Bestemmelsen 
betyder, at der ikke vil være fradragsret for udgiften til betaling af dag-til-dag renten. Tilsvarende 
er der heller ikke fradragsret for udgiften til betaling af restskattetillæg, ligesom der, jf. kildeskat-
teloven § 23, stk. 2, ikke betales skat af godtgørelse efter kildeskattelovens § 62, stk. 2.  
 
Til nr. 7. 
Det foreslås, at restskattetillægget ved betaling af restskat gøres årligt variabelt. Herved kommer 
størrelsen af restskattetillægget til at følge den samme udvikling i markedsrenten som niveauet 
for den foreslåede dag-til-dag rente. Det foreslås, at restskattetillægget fastsættes til markedsren-
ten i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., tillagt 4 procentenheder. Hvert år inden udløbet af 
indkomståret udmeldes størrelsen af det restskattetillæg, som gælder for betaling af restskat for 
indkomståret.  
 
Til nr. 8. 
Det foreslås, at godtgørelsen ved udbetaling af overskydende skat gøres årligt variabelt. Herved 
kommer størrelsen af tillægget til at følge den samme udvikling i markedsrenten som niveauet for 
den foreslåede dag-til-dag rente. Det foreslås, at godtgørelsestillægget fastsættes til markedsren-
ten i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., fratrukket 2 procentenheder. Med den foreslåede be-
regningsmåde kan det ske, at godtgørelsen bliver negativ, hvis referencerenten falder til under 2 
pct. Det foreslås, at procenttillægget for godtgørelse ikke kan sættes lavere end 0,5 pct. Herved 
sikres det, at der vil blive udbetalt godtgørelse, selvom referencerenten falder til under 2,5 pct. 
 
I dag ydes der som udgangspunkt ikke godtgørelse ved udbetaling af overskydende skat i det om-
fang den overskydende skat modsvares af beløb, der er indbetalt efter kildeskatteloven § 59 om 
betaling af ekstra forskudsskat. Dog ydes der godtgørelse af beløb, hvoraf der er betalt 2 pct. til-
læg efter kildeskattelovens § 59, 4. pkt. Hvert år inden udløbet af indkomståret udmeldes størrel-
sen af det godtgørelsestillæg, som gælder for udbetaling af overskydende skat for indkomståret.  
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Det foreslås, at der ikke skal betales godtgørelse ved udbetaling af overskydende skat i det om-
fang, den overskydende skat modsvares af beløb, som er indbetalt i perioden fra 1. januar i året 
efter indkomståret til 1. juli i året efter indkomståret, uanset at der er betalt dag-til-dag rente af 
beløbet. Begrundelsen for ikke at yde godtgørelse af overskydende skat, som modsvares af en 
indbetaling omfattet af dag-til-dag renten er, at dag-til-dag renten er lempeligere end det gælden-
de 2 pct. tillæg. 
 

Til § 4 
 
Til nr. 1 
Det foreslås, at der med en ny § 8 F i ligningsloven gives hjemmel til at fastsætte betingelser om 
identifikation for at opnå skattemæssig fradragsret for renteudgifter af lån stiftet mellem privat-
personer. Det vil efter forslaget være muligt at fastsætte, at fradragsretten er betinget af, at lånta-
ger afgiver oplysninger til SKAT, der kan bruges til identifikation af långiver. 
 
De nærmere regler om, hvilke oplysninger låntager skal afgive, samt de nærmere regler om frister 
m.v. for, hvornår oplysningerne skal være SKAT i hænde, vil blive fastsat af skatteministeren ved 
bekendtgørelse. Ordningen vil først blive sat i kraft for indkomstår, når de tekniske og kommuni-
kationsmæssige forudsætninger under hensyn til, at der er tale privatpersoner, er til stede. 
 
Til nr. 2   
Det foreslås, at der i ligningslovens § 10 indsættes et nyt stk. 5 vedrørende fradragsret for betalt 
underholdsbidrag og børnebidrag. Det foreslås at gøre fradragsretten betinget af, at bidragyder 
afgiver identifikationsoplysninger på modtageren af beløbet. 
 
De nærmere regler om, hvilke oplysninger bidragyder skal afgive, samt de nærmere regler om 
frister m.v. for, hvornår oplysningerne skal være SKAT i hænde, vil blive fastsat af skatteministe-
ren ved bekendtgørelse. 
 
Til nr. 3 
Det foreslås, at der i ligningslovens § 11, stk. 2, indsættes et nyt 4. og 5. pkt. vedrørende fradrags-
ret for betalt bidrag til børn uden for ægteskab. Det foreslås at gøre fradragsretten betinget af, at 
bidragyder afgiver identifikationsoplysninger på modtageren af beløbet. 
 
De nærmere regler om, hvilke oplysninger bidragyder skal afgive, samt de nærmere regler om 
frister m.v. for, hvornår oplysningerne skal være SKAT i hænde, vil blive fastsat af skatteministe-
ren ved bekendtgørelse. 
 
Til nr. 4 
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Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 5, nr. 2. 
 

Til § 5 
 
Til nr. 1-5 
Reglen om ejertidsnedslag blev i 1998 ophævet med virkning for ejendomme, der blev erhvervet 
1. januar 1999 eller senere. For ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 blev der indført en over-
gangsordning over 10 år. Denne overgangsordning udløb i 2008. 
 
Der er tale om konsekvensrettelser som følge af ophævelsen af overgangsordningen. 
 
Til nr. 6 
Forslaget skal ses i sammenhæng med de foreslåede ændringer i § 2. 
 
Formålet med ændringerne er at kunne forbedre kontrollen af skattepligtig fortjeneste, hvor be-
skatningen er udskudt ved en genanbringelse heraf i en erhvervsejendom. 
 
Efter den foreslåede bestemmelse kan skatteministeren fastsætte nærmere regler for indgivelse af 
og indholdet af begæringer, der skal indgives for at beskatningen af en fortjeneste ved afståelse af 
fast ejendom kan udskydes. 
 

Til § 6 
 
Til nr. 1 
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 4 og 6. 
 

Til § 7 
 

Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets § 5, nr. 2. 
 
 

Til § 8 
 
Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets § 1, nr. 4 og 6 samt § 5, nr. 2. 
 

Til § 9 
 

Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets § 1, nr. 4 og 6 samt § 5, nr. 2. 
 

Til § 10 
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Til nr. 1-2 
Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets § 4, nr. 2. 
 
Til nr. 3 
Selskabsskattelovens § 35 L, stk. 2, indebærer, at beskatning efter afskrivningsloven eller ejen-
domsavancebeskatningsloven, der udløses ved en forenings overgang til andelsbeskatning i ind-
komståret 1994 eller 1995, kan udskydes til det tidspunkt, hvor ejendommen afstås. I bestemmel-
sens stk. 2, 3. pkt., fastslås, at bestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 3, om 
ejertidsnedslag finder anvendelse ved denne opgørelse. 
 
Det foreslås, at stk. 2, 3. pkt. ophæves. Dette sker i konsekvens af, at ejendomsavancebeskat-
ningslovens § 6, stk. 3, foreslås ophævet ved lovforslagets § 4, nr. 2. Herudover fremgår det alle-
rede af § 35 L, stk.  1, at opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste sker på tidspunktet for over-
gangen, det vil sige efter de regler i ejendomsavancebeskatningsloven, der var gældende på tids-
punktet for overgangen, herunder de dagældende regler om ejertidsnedslag. 
 

Til § 11 
 
Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets § 1, nr. 4 og 6, samt § 5, nr. 2. 
 

Til § 12 
 
Til stk. 1 
Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Dette skyldes, at 
visse af dets bestemmelser skal have virkning fra indkomståret 2010, som for personer og/eller 
selskaber med forskudt indkomstår kan påbegyndes inden kalenderåret 2010. 
 
For en række ændringer foreslås dog et senere virkningstidspunkt. 
 
Således foreslås det, at skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for visse af ændrin-
gerne i ligningsloven, jf. stk. 9. 
 
Forslagene om låsning af felter og forbedret kontrol af skattepligtig fortjeneste, hvor beskatnin-
gen er udskudt ved en genanbringelse heraf i en erhvervsejendom, har ingen særlig ikrafttrædel-
sesregel eller virkningsregel tilknyttet. Som det fremgår af bemærkninger til § 2, nr. 1 og 2, og § 
5, nr. 6, vil disse forslag bero på skatteministerens udmøntning af regler på området. Det vil heraf 
fremgå, for hvilket indkomstår de nærmere regler træder i kraft. Der henvises i øvrigt til de al-
mindelige bemærkninger i afsnit 3.A.4. for så vidt angår låsning af felter. 
 
De foreslåede ændringer i kildeskatteloven, bortset fra ændringerne af rentereglerne, foreslås at 
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træde i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende og at have virkning fra samme tidspunkt. 
 
Til stk. 2 
Det foreslås, at ændringen af aktieavancebeskatningslovens regler om personers adgang til fra-
drag for tab på aktier optaget til handel på regulerede markeder, skal have virkning for tab, der 
konstateres den 1. januar 2010 eller senere.  
 
Efter den foreslåede nyaffattelse af aktieavancebeskatningslovens § 14, jf. lovforslagets § 1, nr. 6, 
er adgangen til fradrag betinget af, at SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for det ind-
komstår, hvor aktiekøbet har fundet sted, har modtaget en række oplysninger om erhvervelsen.  
 
For aktier, der er købt før den 1. januar 2010, men hvor der konstateres et tab efter denne dato, 
anses betingelsen om kendskab hos SKAT for opfyldt, hvis den tabsgivende aktie indgår i en be-
holdningsopgørelse pr. den 31. december 2009, der er indberettet efter reglerne i skattekontrollo-
vens § 10, § 10 A (dansk depot) eller efter reglerne i skattekontrollovens § 11 B (udenlandsk de-
pot). 
 
For aktier købt før den 1. januar 2010, der ikke omfattes af indberetningerne i skattekontrollovens 
§ 10, § 10 A og § 11 B, forlænges den skattepligtiges oplysningsfrist til senest den 31. december 
2010. Heraf følger, at fradragsretten for eventuelle tab på sådanne aktier bibeholdes frem til og 
med 31. december 2010, uanset SKAT ikke har fået oplysning om erhvervelsen. 
 
Virkningstidspunktet hænger sammen med, at fradraget til dels er knyttet op på indberetningsreg-
lerne, og indberetningsreglerne kan af hensyn til de indberetningspligtige m.v. samt SKAT først 
indføres med virkning fra 1. januar 2010. 
 
Til stk. 3 
Det foreslås, at den formelle ophævelse af reglen om ejertidsnedslag på fast ejendom får virkning 
fra og med indkomståret 2010. Samme virkningstidspunkt foreslås for indførelsen af tvungen 
modregning af overskydende tab på børsnoterede aktier i ægtefællens udbytter og gevinster m.v. 
og flytningen af fradragsreglen for tab på børsnoterede aktier fra aktieavancebeskatningslovens § 
14 til § 13 A. Tilsvarende foreslås konsekvensændringerne som følge heraf at få virkning fra og 
med indkomståret 2010.  
 
Til stk. 4 
Det foreslås, at den nye overgangsregel i aktieavancebeskatningslovens § 46, stk. 15 (tab på børs-
noterede aktier konstateret i perioden den 1. januar 2006 til 31. dec. 2009) skal have virkning fra 
den 1. januar 2010. Virkningstidspunktet er en følge af virkningstidspunktet for den ændring, der 
er omtalt vedrørende stk. 2. 
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Til stk. 5 
Det foreslås, at ændringerne af reglerne om indberetning af personalegoder, herunder konse-
kvensændringerne heraf som følge af indførelsen af multimedieskatten, får virkning for indberet-
ninger om personalegoder ydet i januar 2010 eller senere.  
 
Ændringerne i skattekontrolloven skal følges op med ændring af bekendtgørelse om indberet-
ningspligter m.v. efter skattekontrolloven og af kildeskattebekendtgørelsen. Ændringerne i disse 
bekendtgørelser vil have samme virkningstidspunkt. 
 
Til stk. 6 
Det foreslås, at ændringerne af indberetninger vedrørende udbytter af aktier m.v. samt ændrin-
gerne af reglerne om indberetning om køb og salg af aktier m.v. har virkning for indberetning 
vedrørende kalenderåret 2010 og senere år. 
 
Ændringerne vedrørende køb og salg af aktier omfatter: 
 

- Udvidelse af reglerne om indberetning af salg af aktier m.v. til også at omfatte køb og ud-
videlse fra at omfatte børsnoterede aktier m.v. til at omfatte aktier optaget til handel på 
regulerede markeder. 

- Overførsel af indberetning af om handler med investeringsforeningsbeviser fra reglerne 
om aktier m.v. til reglerne om investeringsforeningsbeviser. 

- Udvidelse af reglerne om indberetning af salg af investeringsforeningsbeviser m.v. til og-
så at omfatte køb samt udvidelse til også at omfatte konvertible obligationer og – som 
nævnt ovenfor – aktier m.v. i investeringsselskaber. 

- Indførelse af mulighed for indberetning om handler fra udenlandske fondshandlere. 
- Præcisering af, at strukturerede obligationer skal indberettes efter samme regler som fi-

nansielle kontrakter. 
 
Endvidere omfatter ændringerne visse mindre justeringer af indberetningspligterne efter disse 
regler. 
 
Om baggrunden for virkningstidspunktet henvises dels til bemærkningerne til stk. 2. 
 
Desuden vil det tage nogen tid for SKAT at udvikle et beregningssystem for gevinster og tab på 
aktier og fortryk på årsopgørelsen af disse gevinster og tab. Beregningssystemet forventes således 
først at være færdigudviklet med henblik på beregning af gevinst og tab i 2010. Det foreslåede 
virkningstidspunkt sikrer således, at de første indberetninger om køb kan anvendes til beregnin-
ger i forbindelse med årsopgørelserne for 2010, som skal udsendes i foråret 2011. 
 
Til stk. 7 
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Det foreslås, at ændringerne af reglerne om indberetning af beholdningen af aktier m.v. i danske 
depoter og afgivelse af oplysninger om aktier m.v. deponeret eller kontoført i udlandet ændres 
med virkning for indberetningen og afgivelse af oplysninger vedrørende kalenderåret 2009 og 
senere år. 
 
Det foreslåede virkningstidspunkt skal sikre, at oplysningerne om beholdningen pr. 31. december 
2009 kan sikre fradragsretten for aktier optaget til handel på regulerede markeder. Der henvises i 
denne forbindelse til bemærkningerne til stk. 2. 
 
Indberetning af beholdninger efter de foreslåede nye regler ved udgangen af 2009 er desuden 
nødvendigt med henblik på at kunne skabe sammenhæng mellem indberetningen af beholdninger 
og indberetning af køb og salg af aktier fuldt ud i 2010. Dette er med til at sikre muligheden for 
automatisk beregning og fortryk af gevinster og tab på aktier for 2010. 
 
Med samme begrundelse foreslås det, at ændringen af reglerne for indberetning af beholdningen 
af investeringsforeningsbeviser, aktier i investeringsselskaber og konvertible obligationer ændres 
med virkning for indberetningen vedrørende beholdningen ved udgangen af 2009. 
 
Endelig foreslås det, at indberetningerne om udbytte og beholdninger ultimo året af aktier m.v. i 
investeringsselskaber fra og med indberetning vedrørende 2009 skal ske efter samme regler som 
indberetning om investeringsforeningsbeviser. 
 
Ændringen retter op på en eksisterende uhensigtsmæssighed og foreslås derfor at få virkning for 
førstkommende indberetning efter lovforslagets eventuelle vedtagelse. 
 
Det foreslås dog samtidig, at indberetningen eller afgivelse af oplysninger vedrørende udenland-
ske depoter (efter det foreslåede § 11 B, stk. 6, i skattekontrolloven) om, hvilke aktier i ultimobe-
holdningen modtaget udbytte kan henføres til, først får virkning ved indberetning eller afgivelse 
af oplysninger fra og med kalenderåret 2010. 
 
Til stk. 8 
Det foreslås, at hovedaktionæraktier senest skal være deponeret senest den 31. december 2009. 
Reglen hænger sammen med forslaget i § 2, nr. 18, om at indføre deponeringspligt vedrørende 
aktier m.v. optaget til handel på regulerede markeder, uanset at ejeren er hovedaktionær. 
 
Reglen sikrer, at aktierne skal være indlagt i depotet i forbindelse med depotførerens indberetning 
af beholdningen ultimo 2009, og dermed at fradragsretten for aktierne kan sikres gennem indbe-
retningen til SKAT af beholdningen ultimo 2009. 
 
Samtidig sikrer virkningstidspunktet, at depotførerne og skatteyderne får den fornødne tid til at 
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omstille sig til ændringen. 
 
Til stk. 9 
Det foreslås, at ændringerne af reglerne for erklæringer om udenlandske depoter og konti, hvori 
der deponeres eller kontoføres værdipapirer, får virkning for erklæringer, som indsendes til 
SKAT den 1. januar 2010 eller senere. 
 
Ændringerne er dels begrundet med, at oplysningerne i erklæringen om de deponerede eller kon-
toførte aktier ved indtræden i skattepligt skal kunne træde i stedet fra oplysninger til SKAT om 
erhvervelse af aktierne. Dels er de begrundet med ændringerne af reglerne for årlig indberetning 
vedrørende værdipapirer i udenlandske depoter eller konti. 
 
Virkningstidspunktet for ændringerne er derfor afstemt med virkningstidspunktet for de foreslåe-
de ændringer af reglerne for fradrag for tab på aktier optaget til handel på regulerede markeder og 
med virkningstidspunktet for de foreslåede ændringer af reglerne om årlig indberetning vedrø-
rende udenlandske depoter og konti. 
 
Til stk. 10 
Det foreslås, at omlægningen af kildeskattelovens § 59 om betaling af yderligere forskudsskat 
efter udløbet af indkomståret får virkning for betaling af yderligere forskudsskat vedrørende ind-
komståret 2009. Konkret betyder virkningstidspunktet, at den foreslåede dag-til-dag rente vil bli-
ve brugt ved betaling af ekstra forskudsskat for indkomståret 2009, som betales den 1. januar 
2010 eller senere.  
 
Det foreslåede årligt variable restskattetillæg og den foreslåede årligt variable godtgørelse fore-
slås at få virkning for opkrævning af restskat henholdsvis udbetaling af overskydende skat vedrø-
rende indkomståret 2009. 
 
Til stk. 11 
Det foreslås, at ændringen af ligningslovens regler om betingelser for fradrag for underholdsbi-
drag, børnebidrag og visse renter træder i kraft efter skatteministerens nærmere bestemmelse her-
om.  
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Bilag 
 

Bilag 1 – Høringsnotat   
 
Bilag 2 – Paralleltekster 
 
(Oversigter skal ikke med i lovforslaget) 
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Bilag 1 
 
 

Høringssvar og kommentarer hertil 
 

Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentar til bemærkninger 
Organisation A    
Organisation B    
Organisation C   
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Bilag 3 
 

 
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab - unoterede aktier 
Personer 

 
 
 
  § 13. Tab ved afståelse af unoterede aktier fradrages ved 
opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 
  Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for aktier, som i den 
skattepligtiges ejertid har været børsnoterede. Tab på så-
danne aktier behandles i stedet efter reglerne i § 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovforslaget 
 

Forslag 
til 

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skatte-
kontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskel-

lige andre love 
(Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlæg-

ning) 
 

§ 1 
 
  I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab 
ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningslov-
en), jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, fore-
tages følgende ændringer: 
 
 1. Overskrifterne til § 13 affattes således: 
 

»Tab 
Personer« 

 
 2. I § 13, stk. 1, indsættes efter »indkomst«: », jf. dog § 
14«. 
 
 3. I § 13, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 14« til: »§ 13 A«. 
 
 
 4. Efter § 13 indsættes: 
 
»§ 13 A. Tab ved afståelse af børsnoterede aktier fra-
drages i summen af indkomstårets udbytter, gevinster og 
afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, jf. dog § 
14. Tab kan dog kun fradrages i udbytter, gevinster og 
afståelsessummer, der vedrører børsnoterede aktier, hvor 
en eventuel gevinst er omfattet af § 12, og udbytter der 
vedrører aktier omfattet af § 44. Endvidere kan tab kun 
fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessummer, der er 
aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4 a. 
  Stk. 2. Tab, der ikke kan fradrages efter stk. 1, fradrages 
i de følgende indkomstårs udbytter, gevinster og afstå-
elsessummer efter ligningslovens § 16 B. Stk. 1, 2. og 3. 
pkt., gælder tilsvarende. Tab kan kun overføres til fradrag 
i senere indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i sum-
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Tab - børsnoterede aktier 
Personer 

 
 
 
  § 14. Tab ved afståelse af børsnoterede aktier kan fra-
drages i summen af indkomstårets udbytter, gevinster og 
afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B. Tab kan 
dog kun fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessum-
mer, der vedrører børsnoterede aktier, hvor en eventuel 
gevinst er omfattet af § 12, og udbytter, der vedrører akti-
er omfattet af § 44. Endvidere kan tab kun fradrages i 
udbytter, gevinster og afståelsessummer, der er aktieind-
komst, jf. personskattelovens § 4 a. 
  Stk. 2. Yderligere tab, der ikke kan fradrages efter stk. 1, 
kan fradrages i de følgende indkomstårs udbytter, gevinst-
er og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B. Stk. 
1, 2. og 3. pkt., gælder tilsvarende. Tab kan kun overføres 
til fradrag i senere indkomstår, såfremt det ikke kan rum-
mes i nettobeløbet af udbytter, gevinster og afståelses-
summer i et tidligere indkomstår. 
  Stk. 3. Er den skattepligtige gift, og overstiger den skat-
tepligtiges samlede tab summen af de samlede udbytter, 
gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 
B, kan det overskydende beløb i indkomståret overføres 
til fradrag i nettobeløbet af ægtefællens samlede udbytter, 
gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 
B. Det er dog en betingelse, at ægtefællerne er samlev-
ende ved indkomstårets udgang, jf. kildeskattelovens § 4. 
Tabet kan ligeledes efter reglen i 1. pkt. overføres til fra-
drag i nettobeløbet af ægtefællens samlede udbytter, ge-

men  af udbytter, gevinster og afståelsessummer i et tid-
ligere indkomstår. 
  Stk. 3. Er den skattepligtige gift, og overstiger den skat-
tepligtiges samlede tab summen af de samlede udbytter, 
gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 
B, overføres det overskydende beløb i indkomståret til 
fradrag i nettobeløbet af ægtefællens samlede udbytter, 
gevinster, tab og afståelsessummer efter ligningslovens § 
16 B. Det er dog en betingelse, at ægtefællerne er sam-
levende ved indkomstårets udgang, jf. kildeskattelovens § 
4. Tabet overføres ligeledes efter reglen i 1. pkt. til fra-
drag i nettobeløbet af ægtefællens samlede udbytter, ge-
vinster, tab og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 
B i de følgende indkomstår, hvis tabet ikke kan indehold-
es i summen af den skattepligtiges udbytter, gevinster og 
afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B i det på-
gældende indkomstår. Stk. 1, 2. og 3. pkt. gælder til-
svarende.« 
 
  5. Overskrifterne til § 14 ophæves. 
 
 
  6. § 14 affattes således: 
 
» § 14. Fradrag efter § 13, § 13 A og § 22, stk. 3, på aktier 
optaget til handel på et reguleret marked er betinget af, at 
told- og skatteforvaltningen inden udløbet af selvangivel-
sesfristen for det indkomstår, hvor erhvervelsen har fundet 
sted, har modtaget oplysninger om erhvervelsen af aktier-
ne med angivelse af identiteten af aktierne, antallet, an-
skaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen. 
  Stk. 2. Betingelsen i stk. 1 anses for opfyldt, hvis told- 
og skatteforvaltningen uanset tidsfristen i stk. 1 har mod-
taget oplysninger om erhvervelsen ved indberetning 
efter skattekontrollovens § 10, stk. 4, eller skattekontrol-
lovens § 10 B. 
  Stk. 3. For aktier erhvervet forud for indtræden af skatte-
pligt her til landet anses betingelsen i stk. 1 for opfyldt, hvis 
den tabsgivende aktie indgår i oplysningerne i erklæringen 
efter skattekontrollovens § 11 B, stk. 4, eller hvis den tabs-
givende aktie indgår i oplysningerne på en oversigt indehol-
dende de oplysninger, der er nævnt i skattekontrollovens § 
11 B, stk. 4 om beholdningen af aktier ved indtræden af 
skattepligt her til landet, som den skattepligtige har indsendt 
til told- og skatteforvaltningen inden udløbet af selvangivel-
sesfristen for det indkomstår, hvor skattepligt her til landet 
indtræder. For aktier, der indgår på en beholdningsoversigt, 
jf. § 39 A, anses betingelsen i stk. 1 ligeledes for opfyldt. 
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vinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B i 
de følgende indkomstår, hvis tabet ikke kan indeholdes i 
nettobeløbet i det pågældende indkomstår af den skatte-
pligtiges udbytter, gevinster og afståelsessummer efter 
ligningslovens § 16 B. Stk. 1, 2. og 3. pkt., gælder til-
svarende. 
 
   § 22. --- 
   Stk. 2. --- 
  Stk. 3. Skattepligtige omfattet af § 7 kan ved opgørelsen 
af den skattepligtige indkomst fradrage tab ved afståelse 
af investeringsforeningsbeviser som omhandlet i stk. 1, 
når investeringsforeningen udelukkende investerer i for-
dringer i fremmed valuta omfattet af kursgevinstlovens § 
16. Uanset 1. pkt. må investeringsforeningen anbringe en 
del af midlerne i aktier i det administrationsselskab, som 
forestår investeringsforeningens administration, i for-
eningens administrationsbygning og i afledte finansielle 
instrumenter efter Finanstilsynets regler herom, hvis in-
vesteringsforeningen er omfattet af direktiv 85/611/EØF. 
   Stk. 4. --- 
 

Overgangsregel for aktier ejet i mindre end 3 år 
 
   § 45. Hvis en skattepligtig har gevinst på aktier omfattet 
af §§ 12-14, der er anskaffet før den 1. januar 2006, og 
som afstås mindre end 3 år efter erhvervelsen, reguleres 
kapitalindkomsten efter personskattelovens § 4 og be-
skatningen af aktieindkomst efter personskattelovens § 8 a 
efter reglerne i stk. 2-6. Dette gælder dog kun, i det om-
fang en eventuel gevinst ved afståelse af aktierne ville 
have været skattepligtig efter § 2 i lovbekendtgørelse nr. 
835 af 29. august 2005. Aktieretter eller tegningsretter, 
der er tildelt den skattepligtige, og aktier, der er erhvervet 
ved udnyttelse af disse retter, anses for erhvervet samtidig 
med den eller de moderaktier, som de nævnte retter knyt-
ter sig til. Tegningsret til aktier som nævnt i 4. pkt. om-
fatter kun ret til tegning af aktier til en kurs, der på tids-
punktet for tildelingen af tegningsretten er lavere end 
markedskursen. 
   Stk. 2. Hvis den skattepligtiges eller dennes ægtefælles 
aktieindkomst efter medregning af gevinster omfattet af 
stk. 1 overstiger grundbeløbet i personskattelovens § 8 a, 
stk. 1, nedsættes den del af aktieindkomsten, som over-
stiger grundbeløbet, til det beløb, hvormed aktieind-
komsten overstiger grundbeløbet, efter nedsættelse med 
gevinster omfattet af stk. 1. Nedsættelsen kan dog ikke 
overstige det beløb, som overføres til kapitalindkomsten 
efter stk. 4 og 5. Er den skattepligtige gift, sker opgørel-
sen efter 1. pkt. af, om aktieindkomsten overstiger grund-

  Stk. 4. For aktier, som i den skattepligtiges ejertid optages 
til handel på et reguleret marked, uden i forvejen at være 
optaget til handel, anses betingelsen i stk. 1 for opfyldt, hvis 
den skattepligtige oplyser told- og skatteforvaltningen om 
erhvervelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det 
indkomstår, hvor aktien optages til handel på et reguleret 
marked.« 
 
 
 
 
7. I § 22, stk. 3, indsættes efter »kursgevinstlovens § 16«: », 
jf. dog § 14«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Overskriften til § 45 ophæves. 
 
9. § 45 ophæves. 
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beløbet i personskattelovens § 8 a, stk. 1, efter modreg-
ning af ægtefællens eventuelle negative aktieindkomst 
efter personskattelovens § 8 a, stk. 6. Opgørelsen af aktie-
indkomsten efter nedsættelse med gevinster omfattet af 
stk. 1 sker ved nedsættelse af aktieindkomsten hos den 
ægtefælle, der har medregnet gevinsterne ved opgørelsen 
af aktieindkomsten. Herefter foretages der modregning af 
ægtefællens eventuelle negative aktieindkomst efter per-
sonskattelovens § 8 a, stk. 6. Personskattelovens § 8 a, 
stk. 4, om forhøjelse af grundbeløbet finder tilsvarende 
anvendelse. 
   Stk. 3. Hvis den skattepligtiges eller dennes ægtefælles 
aktieindkomst efter nedsættelse med gevinster omfattet af 
stk. 1 er negativ med et beløb, som overstiger grundbe-
løbet i personskattelovens § 8 a, stk. 1, ændres det beløb, 
der beregnes negativ skat af med satsen i personskatte-
lovens § 8 a, stk. 2, 1. pkt., til det negative beløb, aktie-
indkomsten opgjort efter nedsættelse med gevinster om-
fattet af stk. 1 overstiger grundbeløbet med efter person-
skattelovens § 8 a, stk. 1. Ændringen kan dog ikke over-
stige det beløb, som overføres til kapitalindkomsten efter 
stk. 4 og 5. Er den skattepligtige gift, sker opgørelsen 
efter 1. pkt. af aktieindkomsten efter nedsættelse med ge-
vinster omfattet af stk. 1 ved nedsættelse af aktieind-
komsten hos den ægtefælle, der har medregnet gevinst-
erne ved opgørelsen af aktieindkomsten. Herefter fore-
tages der modregning af negativ aktieindkomst i ægte-
fællens positive aktieindkomst efter personskattelovens § 
8 a, stk. 6. Reglerne i personskattelovens § 8 a, stk. 6, om 
opgørelse af grundbeløb finder tilsvarende anvendelse. 
   Stk. 4. De beløb, som aktieindkomsten nedsættes med 
efter stk. 2, og som det negative beløb, der beregnes ne-
gativ skat af med satsen i personskattelovens § 8 a, stk. 2, 
1. pkt., ændres med efter stk. 3, overføres til kapitalind-
komsten, jf. dog stk. 5. I tilfælde omfattet af personskat-
telovens § 8 a, stk. 4 eller 6, overføres ægtefællernes 
samlede beløb efter 1. pkt. til kapitalindkomsten hos den 
ægtefælle, som er skattepligtig af gevinsterne omfattet af 
stk. 1. Har begge ægtefæller i den i 2. pkt. nævnte situa-
tion gevinster omfattet af stk. 1, overføres beløbene efter 
stk. 2 og 3 hos hver enkelt ægtefælle til den pågældende 
ægtefælles egen kapitalindkomst, i det omfang beløbene 
ikke overstiger den pågældende ægtefælles gevinster efter 
stk. 1. Overskydende beløb efter stk. 2 og 3 overføres 
herefter til ægtefællens kapitalindkomst. 
   Stk. 5. Ved overførsel efter stk. 4 kan der dog maksimalt 
overføres så stort et beløb, at kapitalindkomsten ikke 
medregnes i beregningsgrundlaget efter personskatte-
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lovens § 6 a eller § 7, eller at bundfradraget i personskat-
telovens § 6 a eller § 7 ikke overskrides. Beløb opgjort 
efter stk. 2 overføres forud for beløb opgjort efter stk. 3, 
jf. dog 4. pkt. Hvis den skattepligtige er gift og reglerne i 
personskattelovens § 6 a, stk. 2 og 3, eller § 7, stk. 3-9, 
finder anvendelse, sker overførsel af beløb til negativ ka-
pitalindkomst forud for overførsel til positiv kapitalind-
komst, i det omfang overførslen kan rummes i beløbene 
opgjort efter stk. 4 for de enkelte ægtefæller. I tilfælde 
omfattet af stk. 4, 2.-4. pkt., overføres beløb opgjort efter 
stk. 2 og 3 hos hver enkelt ægtefælle til den pågældende 
ægtefælles kapitalindkomst forud for overførsel til den 
pågældende ægtefælles kapitalindkomst af beløb opgjort 
efter stk. 2 og 3 hos den anden ægtefælle. 
   Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse, hvis den 
skattepligtiges eller dennes ægtefælles aktieindkomst efter 
medregning af gevinster omfattet af stk. 1 overstiger 
grundbeløbet i personskattelovens § 8 a, stk. 2, 2. pkt., 
eller hvis den skattepligtiges eller dennes ægtefælles ak-
tieindkomst efter nedsættelse med gevinster omfattet af 
stk. 1 er negativ med et beløb, som overstiger grundbe-
løbet i personskattelovens § 8 a, stk. 2, 2. pkt. Det er en 
forudsætning for overførsel efter 1. pkt., at skattesatsen i 
personskattelovens § 8 a, stk. 2, 2. pkt., overstiger sum-
men af den skattepligtiges skatteprocenter efter §§ 6, 6 a 
og 8 samt skatteprocenten ved beregning af indkomstskat 
til kommunen og eventuel kirkeskat. Ved overførsel efter 
1. pkt. kan der dog maksimalt overføres så stort et beløb, 
at kapitalindkomsten ikke medregnes i beregningsgrund-
laget efter personskattelovens § 7, eller at bundfradraget i 
personskattelovens § 7 ikke overskrides. 
 
   § 46. Ved opgørelsen af gevinst og tab på børsnoterede 
aktier, jf. § 3, nr. 1 og 2, omfattet af § 12 og § 14, der er 
erhvervet før den 1. januar 2006, og som pr. 31. december 
2005 indgår i en beholdning af børsnoterede aktier med en 
samlet kursværdi over den grænse, der er nævnt i § 4, stk. 
2, 3. pkt., i lovbekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005, 
kan personer for de aktier, som efter § 7, stk. 1, i lovbe-
kendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005 har fået tildelt en 
særlig indgangsværdi, vælge at anvende denne særlige 
indgangsværdi, dvs. aktiernes kursværdi på tidspunktet 
for overskridelsen af grænsen, i stedet for anskaf-
felsessummen. For skatteydere med forskudt indkomstår 
kan kursværdien pr. 31. december 2005 anvendes som 
særlig indgangsværdi for de børsnoterede aktier, som den 
skattepligtige har erhvervet 3 år eller mere forud for den 
31. december 2005, hvis skatteyderen ikke har fået fastsat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. I § 46, stk. 1, 1. pkt., ændres »omfattet af § 12 og § 14« 
til: »omfattet af § 12 og § 13 A«. 
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særlig indgangsværdi for aktierne efter § 7, stk. 1, i lov-
bekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005. Reglerne i § 
44, stk. 1, 4.-6. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Valget 
skal træffes samlet for alle aktier i hvert selskab. Et fra-
dragsberettiget eller et modregningsberettiget tab kan dog 
ikke overstige forskellen mellem afståelsessummen og 
den særligt tildelte indgangsværdi efter § 7, stk. 1, i lov-
bekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005 eller den sær-
ligt tildelte indgangsværdi efter 2. pkt. 
   Stk. 2. ---  
  Stk. 3. Tab på unoterede aktier omfattet af § 12, der er 
konstateret før den 1. januar 2006, og som kunne fra-
drages i gevinster konstateret den 1. januar 2006 eller 
senere efter reglerne i § 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 
835 af 29. august 2005, kan fradrages i udbytter, gevinster 
og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B konsta-
teret den 1. januar 2006 eller senere. Tab opstået i ind-
komstårene 2000 og 2001 kan dog kun fremføres til mod-
regning i henholdsvis indkomstårene 2005 og 2006. Tab 
kan kun fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessum-
mer, der vedrører aktier, hvor en eventuel gevinst er om-
fattet af § 12, og i udbytter vedrørende aktier omfattet af § 
44. Endvidere kan tab kun fradrages i udbytter, gevinster 
og afståelsessummer, der er aktieindkomst, jf. person-
skattelovens § 4 a. Reglerne i § 14, stk. 2 og 3, finder 
tilsvarende anvendelse. 
   Stk. 4.-14. --- 
  Stk. 15. Tab som følge af selskaber m.fl.s overgang til 
investeringsselskaber i indkomståret 2009, der ellers er 
omfattet af § 8, stk. 2, og § 14, kan ikke fradrages efter 
disse bestemmelser, men indgår i stedet i opgørelsen efter 
§ 19 som et tillæg til værdien af aktien eller beviset ved 
opgørelsen efter § 23, stk. 5, ved begyndelsen af ind-
komståret 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. § 46, stk. 3, 5. pkt., affattes således: 
 
»Reglerne i § 13 A, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendel-
se«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. § 46, stk. 15, affattes således:  
»Stk. 15. Tab, der realiseres som følge af, at et selskab m.v. i 
indkomståret 2009 skifter status, således at det omfattes af § 
19, kan ikke fradrages efter § 14 i lovbekendtgørelse nr. 171 
af 6. marts 2009 eller § 13 A, selvom de ellers er omfattet af 
en af disse bestemmelser. Tabene indgår i stedet i opgørel-
sen efter § 19 som et tillæg til værdien af aktien eller beviset 
ved opgørelsen efter § 23, stk. 7.« 
 
13. I § 46 indsættes som stk. 16: 
 
»Stk. 16. Tab på børsnoterede aktier, der er konstateret i 
perioden fra den 1. januar 2006 til og med den 31. december 
2009, kan uanset § 14 fradrages efter bestemmelserne i § 13 
A.« 
 

§ 2 
 
   I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. 
november 2005, som ændret bl.a. ved § 18 i lov nr. 1414 af 
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   § 1.  --- 
   Stk. 2.-6. --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    § 3 C. --- 
   Stk. 2.-6. --- 
  Stk. 7. Omregningen af resultatet til dansk mønt, jf. stk. 
3, 1. pkt., skal ske til en gennemsnitskurs for indkomst-
året. Ved omregning af resultatet skal der anvendes en af 
en centralbank fastsat valutakurs. Valget af, hvilken cen-
tralbanks valutakurs der ønskes anvendt ved omregningen 
af resultatet, skal anmeldes i forbindelse med meddelelsen 
til told- og skatteforvaltningen efter stk. 3, 3. pkt., eller 
stk. 5, 2. pkt. Den skattepligtige kan for efterfølgende ind-
komstår vælge en anden centralbanks valutakurs end den, 
der er valgt efter 2. pkt. Det er en betingelse, at der er ind-
givet meddelelse herom til told- og skatteforvaltningen 
inden indkomstårets begyndelse. Ved omregning af ind-
komstårets transaktioner anvendes den efter 2. pkt. valgte 
centralbanks valutakurser. Hvis denne centralbank ikke 
offentliggør valutakurser på den valuta, som transaktionen 
er foretaget i, kan der anvendes en valutakurs fastsat af en 
anden centralbank. Udarbejder den skattepligtige skatte-
mæssigt årsregnskab i fremmed valuta, skal den skatte-
pligtige tillige omregne uudnyttede tab omfattet af aktiea-
vancebeskatningslovens §§ 8, 9 A og 14, ejendoms-
avancebeskatningslovens § 6 og kursgevinstlovens §§ 31 
og 32 efter 1.-7. pkt. 
   Stk. 8.-14. --- 
 
   § 7 A. --- 
   Stk. 2. --- 
1) – 12) --- 

21. december 2005, § 17 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 2 i 
lov nr. 1582 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 527 af 17. 
juni 2008, § 5 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og senest 
ved § 6 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende 
ændringer: 
 
1. I § 1 indsættes som stk. 7: 
 
  »Stk. 7. Efter indstilling fra Skatterådet kan skattemini-
steren fastsætte nærmere regler for indgivelse af og ind-
holdet i anmodninger, der efter skattelovgivningen skal 
indgives i tilknytning til selvangivelsen.« 
 
2. Efter § 1 indsættes: 
 
»§ 1 A. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at skatte-
pligtige ikke kan ændre oplysninger om visse indkomster og 
fradrag, som indberetningspligtige efter denne lov har ind-
berettet til told- og skatteforvaltningen.  
  Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, 
hvordan den underretning til told- og skatteforvaltningen, 
der er nævnt i § 16, om indkomster og fradrag efter stk. 1 
kan finde sted.« 
 
 
3. I § 3 C, stk. 7, 8. pkt., ændres »14« til: »13 A«. 
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13) Rådighed over computer med tilbehør som nævnt i 
ligningslovens § 16, stk. 12. 

14) Fri telefon som nævnt i ligningslovens § 16, stk. 3, 
nr. 3, jf. ligningslovens § 16, stk. 1. 

15) Vederlag i form af aktier eller anparter eller købe- 
eller tegningsretter hertil, der er ydet som led i et an-
sættelsesforhold, og som er valgt omfattet af regler-
ne i ligningslovens § 7 H. Er vederlaget ydet af et 
selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det 
selskab her i landet, hvor erhververen er ansat, kan 
indberetningspligten pålægges det selskab, hvor er-
hververen er ansat. 

   Stk. 2.-3. --- 
 
    § 7 A. --- 
   Stk. 2. --- 
   Stk. 3. Alle, der i en kalendermåned som led i et an-
sættelses- eller aftaleforhold eller som led i valg til en 
tillidspost har ydet skattepligtige fordele som nævnt i 
ligningslovens § 16, uden at der er betalt fuldt vederlag 
derfor, skal foretage indberetning herom til ind-
komstregisteret, jf. lov om et indkomstregister §§ 3 og 4, i 
det omfang skatteministeren efter indstilling fra Skatterå-
det fastsætter regler derom. Skatteministeren bestemmer i 
den forbindelse, om indberetningen tillige skal indeholde 
en værdiansættelse af fordelen, og i givet fald efter hvilke 
retningslinjer eller med hvilken værdi indberetningen skal 
foretages. 
  Stk. 4. --- 
 
   § 9. Vægrer nogen sig ved at efterkomme bestemmelser-
ne i § 3 A, stk. 1 og 3, § 6, stk. 1-3, § 6 A, stk. 2, § 6 B, 
§§ 7 F-7 H, §§ 7 K-8 G, § 8 H, stk. 1-3, § 8 L, § 8 P, stk. 
1, § 8 Q, stk. 1, § 8 S, § 8 T, stk. 1 og 3, § 8 U, stk. 1 og 
3, § 10, § 10 A, stk. 1, § 10 B, stk. 1, 1.-3. pkt., § 11 A, 
stk. 4-6, § 11 B, stk. 4-6, § 11 C, stk. 3-5, og § 11 D afgør 
told- og skatteforvaltningen, hvorvidt vedkommende er 
pligtig dertil, og kan om fornødent fremtvinge pligtens 
efterkommelse ved pålæg af en daglig bøde. 
   Stk. 2. --- 
 
 
   § 9 B. Den, der som led i sin virksomhed modtager akti-
er i depot til forvaltning, skal hvert år foretage indberet-
ning til told- og skatteforvaltningen om det udbytte af de-
ponerede børsnoterede aktier m.v., der er udloddet i det 
forudgående kalenderår. 
 

 
4. § 7 A, stk. 2, nr. 13 og 14, ophæves. 
 
 
 
Nr. 15 bliver herefter nr. 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. I § 7 A, stk. 3, udgår: »efter indstilling fra Skatterådet«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. I § 9, stk. 1, ændres »§ 10 A, stk. 1, § 10 B, stk. 1, 1.-3. 
pkt.« til: »§ 10 A, stk. 1-3, § 10 B, stk. 1-3«, og »§ 11 B, 
stk. 4-6« ændres til: »§ 11 B, stk. 4, 5 og 8«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. § 9 B, stk. 1, affattes således: 
 
»Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier m.v. i 
depot til forvaltning, skal hvert år foretage indberetning til 
told- og skatteforvaltningen om det udbytte, der er udlod-
det i det forudgående kalenderår af deponerede børsnote-
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Stk. 2. Selskaber og foreninger m.v., som har pligt til at 
indeholde udbytteskat i henhold til kildeskattelovens § 65, 
skal hvert år foretage indberetning om det udbytte af uno-
terede aktier m.v., der er udloddet i det forudgående ka-
lenderår.  
 
 
 
Stk. 3. Indberetninger i henhold til stk. 1 og 2 skal for hver 
udbyttemodtager omfatte følgende oplysninger: 

1) Identifikation af den, der foretager indberet-
ningen. 

2) Identifikation af udbyttemodtageren, i det om-
fang denne oplysning er kendt. 

3) Størrelsen af det udloddede udbytte i årets løb. 
4) Hvilket land den udbyttegivende aktie m.v. er 

udstedt i, når aktien m.v. er børsnoteret. 
 
   Stk. 4. --- 
   Stk. 5. Den, der modtager udbytte fra en aktie m.v. som 
nævnt i stk. 2, skal oplyse den indberetningspligtige om 
sin identitet, herunder om sit CPR-nummer eller CVR-
nummer. Dette gælder dog ikke, hvis udbyttemodtageren 
som følge af selskabsretlige regler er fritaget for at blive 
registreret i det udloddende selskab eller forening m.v. 
   Stk. 6. --- 
 
   § 10. Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier 
i depot til forvaltning, skal hvert år foretage indberetning 
til told- og skatteforvaltningen om de i det forudgående 
kalenderår deponerede børsnoterede aktier m.v., såfremt 
deponeringen er foretaget for en person. 
   Stk. 2. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger 
om den enkelte aktie med angivelse af aktiens identitet: 
 1) Kursværdien ved udgangen af kalenderåret. 
   Stk. 3. --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rede aktier m.v. og unoterede aktier m.v. registreret i en 
værdipapircentral.« 
 
8. § 9 B, stk. 2, affattes således: 
 
»Stk. 2. Selskaber og foreninger mv., som har pligt til at 
indeholde udbytteskat i henhold til kildeskattelovens § 65, 
skal hvert år foretage indberetning om udbytter udloddet i 
det forudgående kalenderår af unoterede aktier m.v., der 
ikke er registreret i en værdipapircentral.« 
 
9. § 9 B, stk. 3, nr. 4, ophæves, og i stedet indsættes: 
 
»4) Identiteten af aktien. 
5) Hvilket land den udbyttegivende aktie m.v. er udstedt i, 
og om aktien m.v. er børsnoteret eller optaget til handel på 
et reguleret marked, når indberetningen sker efter stk. 1.« 
 
 
 
 
10. I § 9 B, stk. 5, indsættes som 3. pkt.: 
»Den indberetningspligtige skal i disse tilfælde indberette 
identiteten af den, udbetalingen sker til.« 
 
 
 
 
 
11. I § 10, stk. 1, ændres »modtager aktier« til: »modtager 
aktier m.v.« og »børsnoterede aktier m.v.« ændres til: 
»aktier m.v.« 
 
 
12. § 10, stk. 2, affattes således: 
 
»Stk. 2. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger 
om den enkelte aktie: 

5) Identiteten af aktien m.v. 
6) Antal. 
7) Om aktien m.v. er børsnoteret eller optaget til 

handel på et reguleret marked. 
8) Kursværdien ved udgangen af kalenderåret, hvis 

der er tale om aktier m.v. optaget til handel på et 
reguleret marked.« 
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  Stk. 4. Den, der som led i sin virksomhed formidler han-
del med aktier, skal hvert år foretage indberetning til told- 
og skatteforvaltningen om afståelser af børsnoterede akti-
er m.v. formidlet i det forudgående kalenderår, når af-
ståelsen er formidlet for en person. Indberetningen skal 
omfatte oplysninger om aktiens identitet, afståelsestids-
punktet samt afståelsessummen for aktien. 
   Stk. 5. --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
   § 10 A.  Offentlige kasser, realkreditinstitutter, værdipa-
pircentraler, aktieselskaber, banker, sparekasser, andels-
kasser, investeringsforeninger, vekselerere og andre, som 
indløser rentekuponer eller tilskriver renter vedrørende 
obligationer, skal til brug ved skatteligningen mindst én 
gang årligt uden opfordring efter nærmere af skattemini-
steren fastsatte regler give told- og skatteforvaltningen op-
lysning om beløbsstørrelsen af den enkelte obligations-
ejers indløste rentekuponer eller tilskrevne renter det fore-
gående år og om den pågældende obligations betegnelse 
og kursværdi ved samme års udløb samt oplysninger som 
nævnt i stk. 3 og 5. På samme måde skal oplysning gives 
om indfrielse af udbyttekuponer vedrørende investerings-
beviser i investeringsforeninger eller tilskrivning på ind-
skud i kontoførende investeringsforeninger samt investe-
ringsbevisernes respektive den kontoførende investerings-
forenings betegnelse, herunder art og virke, og kursvær-
dien ved året udgang. Skatteministeren kan endvidere be-
stemme, at indberetningspligtige som nævnt i 1. pkt. ind-
byrdes skal afgive oplysninger til brug for opfyldelse af 
indberetningspligten over for told- og skatteforvaltningen. 
På tilsvarende måde skal oplysning endvidere gives om 
indfrielse af obligationer, der er udstedt uden pålydende 
rente eller med en pålydende rente under mindsterenten, 
jf. kursgevinstlovens § 38, jf. § 14. 
  Stk. 2. Et medlem af en kontoførende investeringsfor-
ening skal til brug for foreningens indberetning af til-
skrivninger på medlemmets indskud efter stk. 1 eller til 
brug for foreningens indberetning om hævninger efter § 
10 B efter anmodning oplyse foreningen om relevante 
skattemæssige principper, medlemmet anvender ved ind-
komstopgørelsen, herunder om den pågældende nærings-

13. I § 10, stk. 4, affattes således: 
 
  »Stk. 4. Den, der som led i sin virksomhed formidler 
handel med aktier m.v., skal hvert år foretage indberet-
ning til told- og skatteforvaltningen om erhvervelser og 
afståelser af aktier m.v., formidlet i det forudgående ka-
lenderår, når erhvervelsen eller afståelsen er formidlet for 
en person. Indberetningspligten omfatter dog alene aktier 
m.v., der er optaget til handel på regulerede markeder. 
Indberetningen skal omfatte oplysninger om identiteten af 
aktien m.v., om aktien m.v. er børsnoteret, samt oplys-
ninger om antallet af aktier m.v., anskaffelses- eller af-
ståelsestidspunktet og anskaffelses- eller afståelsessum-
men for aktien m.v.« 
 
14. § 10 A, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 
 
»De indberetningspligtige, som er nævnt i stk. 3, skal 
mindst én gang årligt indberette oplysninger til told- og 
skatteforvaltningen om beløbsstørrelsen af den enkelte 
ejers indløste rentekuponer eller tilskrevne renter ved-
rørende obligationer i det forudgående kalenderår samt 
oplysning om obligationernes betegnelse. På tilsvarende 
måde skal der indberettes om indfrielse af obligationer. 
Desuden skal der indberettes de oplysninger, som er 
nævnt i stk. 5 og 6, samt oplysning om beholdningen af 
obligationer ved kalenderårets udløb med angivelse af 

4) obligationernes betegnelse, 
5) kursværdi ved kalenderårets udløb, og 
6) arten og antallet, hvis der er tale om konvertible 

obligationer. 
  Stk. 2. De indberetningspligtige, som er nævnt i stk. 3, 
skal endvidere mindst én gang årligt indberette oplys-
ninger til told- og skatteforvaltningen om indfrielse af 
udbyttekuponer vedrørende investeringsforeningsbeviser, 
udbytte af aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskat-
ningslovens § 19 og tilskrivning på indskud i kontofør-
ende investeringsforeninger. Indberetningen skal tillige 
omfatte de oplysninger, som er nævnt i nr. 1 og 2. Des-
uden skal der indberettes de oplysninger, som er nævnt i 
stk. 5 og 6, og oplysning om beholdning af de nævnte 
investeringsforeningsbeviser, aktier m.v. og indskud ved 
kalenderårets udgang med angivelse af 

4) investeringsforeningsbevisernes, aktiernes m.v. 
eller den kontoførende investeringsforenings 
identitet, herunder art og virke, 

5) antallet af aktier m.v. og investeringsforenings-
beviser, og 
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beskattes. 
   Stk. 3. Den, der begærer indløsning af rente- og udbytte-
kupon eller oprettelse af en konto i en værdipapircentral, 
skal i en af skatteministeren fastsat form underrette ind-
løsningsstedet eller det kontoførende institut om ejerens 
identitet som angivet i § 3 A, stk. 2, og godtgøre rigtig-
heden af de givne oplysninger. Kuponen må ikke indløses 
og renten ikke udbetales, før indløsningsstedet eller det 
kontoførende institut har fået de nævnte oplysninger. 
  Stk. 4. Skatteministeren kan give nærmere regler om 
identifikation mv. for personer, der hverken har person-
nummer eller arbejdsgivernummer, samt personer, der er 
bosat eller opholder sig i udlandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   § 10 B. Efter nærmere af skatteministeren fastsatte reg-
ler skal der gives told- og skatteforvaltningen oplysning 
om overdragelse af obligationer og rentekuponer, herun-
der oplysning om overdragelse af obligationer, der er 
udstedt uden pålydende rente eller med en pålydende 
rente under mindsterenten, jf. kursgevinstlovens § 38, jf. § 
14. Det samme gælder om overdragelse af investerings-
beviser og udbyttekuponer vedrørende sådanne samt om 
hævninger, herunder om tidspunktet for den enkelte hæv-
ning, af indestående i en kontoførende investeringsfor-
ening, samt den til den enkelte hævning svarende del af 
urealiseret fortjeneste eller tab på den kontoførende inve-
steringsforenings værdipapirer på tidspunktet for hæv-
ningen. Oplysningspligten kan pålægges den, der formid-
ler overdragelsen, eller erhververen eller overdrageren. 
Der kan pålægges parterne pligt til at oplyse personnum-
mer mv. som nævnt i § 10 A, stk. 3 og 4. 
  Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvend-
else på indgåelse af aftaler om eller overdragelse af ter-
minskontrakter, køberetter og salgsretter omfattet af kurs-
gevinstloven, når en af aftaleparterne er en person. 
  Stk. 3. En erhverver eller overdrager, der ikke opfylder 
en ham pålagt oplysningspligt, kan anses for skattepligtig 
af indberettede renter og udbytter vedrørende den over-
dragne obligation mv. eller kupon. 

6) kursværdien ved året udgang. 
  Stk. 3. Indberetningspligten efter stk. 1 og 2 påhviler 
offentlige kasser, realkreditinstitutter, værdipapircentraler, 
aktieselskaber, investeringsselskaber omfattet af selskabs-
skattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, banker, sparekasser, an-
delskasser, investeringsforeninger, vekselerere og andre, 
som indløser rente- eller udbyttekuponer, tilskriver renter 
eller udbytte vedrørende de værdipapirer, som er nævnt i 
stk. 1 eller 2, eller modtager de værdipapirer, som er 
nævnt i stk. 1 eller 2, i depot til forvaltning.« 
 
Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6. 
 
 
15. I § 10 A indsættes som stk. 7: 
 
  »Stk. 7. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler 
om indberetningen efter stk. 1 og 2 samt kredsen af de 
indberetningspligtige efter stk. 3. Skatteministeren kan 
endvidere bestemme, at indberetningspligtige som nævnt i 
stk. 3, indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for at 
opfylde indberetningspligten efter stk. 1 og 2.« 
 
16. § 10 B affattes således: 
 
»§ 10 B. Efter nærmere regler fastsat af skatteministeren 
skal de indberetningspligtige, jf. stk. 3, indberette oplys-
ninger til told- og skatteforvaltningen om overdragelse af 
obligationer og rentekuponer, herunder oplysning om 
overdragelse af obligationer, der er udstedt uden pålyd-
ende rente eller med en pålydende rente under mindste-
renten, jf. kursgevinstlovens § 38, jf. § 14. 
 Stk. 2. Efter nærmere regler fastsat af skatteministeren 
skal de indberetningspligtige, jf. stk. 3, desuden indberette 
oplysninger til told- og skatteforvaltningen om erhverv-
elser og afståelser af aktier m.v. omfattet af aktieavance-
beskatningslovens § 19, investeringsforeningsbeviser, 
konvertible obligationer samt udbyttekuponer og rente-
kuponer vedrørende sådanne. Indberetningspligten om-
fatter endvidere hævninger i kontoførende investerings-
foreninger. Herunder kan skatteministeren fastsætte regler 
om indberetning af: 

3) identiteten, antallet og arten af værdipapirerne 
samt af anskaffelses- eller afståelsestidspunktet 
og anskaffelses- eller afståelsessummen og 

4) tidspunktet for den enkelte hævning, af inde-
stående i en kontoførende investeringsforening, 
samt den del af urealiseret fortjeneste eller tab på 
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  § 11 B. Værdipapirer, der ikke er registreret i en værdi-
papircentral her i landet, skal deponeres i et pengeinstitut. 
Ved deponering i et pengeinstitut i udlandet, skal beting-
elserne som nævnt i stk. 3-5, jf. stk. 2, opfyldes. 
  Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 skal kun opfyldes af fysiske 
eller juridiske personer, der er skattepligtige her til landet 
af de nævnte værdipapirer. Betingelserne i stk. 1 skal dog 
ikke opfyldes af statsanerkendte arbejdsløshedskasser, 
forsikringsselskaber, investeringsforeninger, værdipapir-
handlere og kreditinstitutter. Betingelserne i stk. 1 skal 
ikke opfyldes vedrørende aktier tilhørende personer, der 
ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det pågældende 
selskab. Skatteministeren kan efter omstændighederne 
helt eller delvis fritage yderligere persongrupper for at 
opfylde betingelserne i stk. 1. 
  Stk. 3. Deponering i udlandet skal foretages i et uden-
landsk pengeinstitut, jf. § 11 A, stk. 3, eller hos udsted-
eren af værdipapiret. Kontoføring gennem et pengeinstitut 
træder i stedet for deponering for så vidt angår værdipa-
pirer, der alene eksisterer i form af registrering i en værdi-
papircentral i udstedelseslandet. 
  Stk. 4. Ved deponering respektive kontoføring i udlandet 

den kontoførende investeringsforenings værdipa-
pirer på tidspunktet for hævningen, der svarer til 
den enkelte hævning. 

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om, 
hvem der er indberetningspligtige efter stk. 1 og 2. Ind-
beretningspligten kan pålægges den, der formidler over-
dragelsen, erhververen eller overdrageren. 
 Stk. 4. Skatteministeren kan pålægge parterne pligt til at 
afgive identitetsoplysninger, jf. § 3 A, stk. 2, og godtgøre 
rigtigheden af de givne oplysninger. Skatteministeren kan 
give nærmere regler om identifikation mv. for personer, 
der hverken har personnummer eller arbejdsgivernummer, 
samt personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet. 
 Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1, 3 og 4 finder tilsvarende 
anvendelse på indgåelse af aftaler om eller overdragelse 
af terminskontrakter, køberetter og salgsretter omfattet af 
kursgevinstloven, når en af aftaleparterne er en person. 
Tilsvarende gælder for fordringer, der efter kursgevinst-
lovens § 29, stk. 3, omfattes af kursgevinstlovens kapitel 
6 og 7. 
 Stk. 6. En erhverver eller overdrager, der ikke opfylder en 
ham pålagt oplysningspligt, kan anses for skattepligtig af 
indberettede renter og udbytter vedrørende den over-
dragne obligation mv. eller kupon. Oplysningspligten 
anses for opfyldt, hvis en formidler har indberettet op-
lysningerne efter § 11 H.« 
 
17. I § 11 B, stk. 1, ændres »stk. 3-5« til: »stk. 3-9«. 
 
 
 
18. § 11 B, stk. 2, 3. pkt., affattes således: 
 
»Betingelserne i stk. 1 skal ikke opfyldes vedrørende 
aktier m.v. tilhørende personer, der ejer mindst 25 pct. af 
aktiekapitalen i det pågældende selskab, medmindre akti-
erne m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.« 
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enten i et pengeinstitut eller hos udstederen af værdipa-
piret eller senest et år efter indtræden af skattepligt her til 
landet af værdipapiret skal ejeren afgive erklæring til told- 
og skatteforvaltningen om dispositionens foretagelse med 
oplysning om: 

1)-2). --- 
3) Oplysninger til identifikation af depotet respektive 
kontoen, herunder dets nummer, og de ved depotets 
respektive kontoens oprettelse indlagte værdipapirer, 
herunder papirernes art, navn og pålydende værdi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte erklæring skal være vedlagt. 

1) --- 
2) Erklæring fra depositaren respektive kontofør-

eren, hvori denne påtager sig hvert år af egen 
drift inden den 1. februar til told- og skattefor-
valtningen at sende følgende oplysninger ved-
rørende depotet respektive kontoen det foregå-
ende kalenderår: 

a) Størrelsen af renter og udbytter, herunder han-
delsrenter. 

b) Dato for rente- og udbyttetilskrivning. 
c) Kursværdien af de deponerede respektive konto-

førte værdipapirer ved årets udgang. 
d) Størrelse og sammensætning af minimumsud-

lodningen fra en udloddende investeringsfor-
ening, jf. ligningslovens § 16 C, det faktisk ud-
loddede og sammensætningen af en eventuel dif-
ference, hvis det udloddede overstiger mini-
mumsudlodningen, alt i overensstemmelse med 
oplysning fra den udloddende investeringsfor-
ening. 

 
   § 11 B. --- 
   Stk. 2.-5. --- 
   Stk. 6. Indsender depositaren respektive kontoføreren 
ikke indberetningen til told- og skatteforvaltningen ret-

19. I § 11 B, stk. 4, indsættes efter »skattepligt her til 
landet af værdipapiret«: », men dog inden udløbet af selv-
angivelsesfristen for indkomståret for indtræden i skatte-
pligt,«. 
 
 
 
 
20. § 11 B, stk. 4, nr. 3, affattes således: 
 
»3) Oplysninger til identifikation af depotet eller kontoen, 
herunder dets nummer og om ejeren er eneejer eller ejer 
en andel af depotet eller kontoen, og de indlagte værdi-
papirer ved depotets eller kontoens oprettelse, erhvervelse 
eller indtræden i skattepligt her til landet af værdipapir-
erne, herunder papirernes identitet, type og antal eller på-
lydende værdi.« 
 
21. I § 11 B, stk. 4, indsættes som nr. 4: 
 
»4) Tidspunktet for oprettelsen eller erhvervelsen af de-
potet eller kontoen eller for indtræden i skattepligt her til 
landet af værdipapirerne.« 
 
22. § 11 B, stk. 5, nr. 2, affattes således: 
 
»2) En eventuel erklæring fra depositaren eller konto-
føreren efter stk. 7.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. I § 11 B, stk. 6 og 7, ophæves, og i stedet indsættes: 
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idigt og med de krævede oplysninger, kan told- og skat-
teforvaltningen pålægge ejeren at afvikle depotet respek-
tive kontoen. 
   Stk. 7. Personer, der ikke kan fremskaffe den i stk. 5, nr. 
2, nævnte erklæring fra den udenlandske depositar res-
pektive kontofører, kan blive fritaget herfor af told- og 
skatteforvaltningen, hvis særlige forhold begrunder, at 
værdipapirerne deponeres eller kontoføres i udlandet, og 
told- og skatteforvaltningen er bekendt med, at penge-
institutter i det pågældende land ikke ønsker eller efter 
landets lovgivning ikke må påtage sig en indberetnings-
forpligtelse. Fritagelsen er i givet fald betinget af, at eje-
ren sammen med den årlige selvangivelse indsender de i 
stk. 5, nr. 2, nævnte oplysninger bilagt dokumentation for 
oplysningernes rigtighed til told- og skatteforvaltningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Stk. 6. Medmindre ejeren inden udløbet af kalenderåret 
har indsendt en erklæring efter stk. 5, nr. 2, eller stk. 7 til 
told- og skatteforvaltningen, som dækker det pågældende 
kalenderår, skal ejeren inden udløbet af selvangivelsesfri-
sten sende følgende oplysninger til told- og skatteforvalt-
ningen om de enkelte deponerede eller kontoførte værdi-
papirer det forudgående kalenderår, når deponeringen 
eller kontoføringen sker i udlandet: 

7) De oplysninger, der er nævnt i stk. 4, nr. 1 og 2, 
samt identifikation af depotet eller kontoen. 

8) Størrelsen af renter og udbytter, herunder han-
delsrenter, samt hvilken valuta størrelsen er an-
givet i, bortset fra udbytter der oplyses efter nr. 
4. 

9) Dato for rente- og udbyttetilskrivning. 
10) Kursværdien og antallet eller den pålydende 

værdi af de enkelte deponerede respektive konto-
førte værdipapirer ved årets udgang, samt iden-
titeten og typen af værdipapirerne, størrelsen af 
udbyttet af de enkelte aktier m.v. og hvilken va-
luta kursværdien og udbytterne er angivet i. 

11) Størrelse og sammensætning af minimumsud-
lodningen fra en udloddende investeringsfor-
ening, jf. ligningslovens § 16 C, det faktisk ud-
loddede og sammensætningen af en eventuel dif-
ference, hvis det udloddede overstiger mini-
mumsudlodningen, alt i overensstemmelse med 
oplysning fra den udloddende investeringsfor-
ening. 

12) Oplysning om depotets eller kontoens ophør eller 
overdragelse med angivelse af tidspunktet for 
dette. 

 Stk. 7. Ejeren kan undlade at indsende oplysninger efter 
stk. 6, hvis depositaren eller kontoføreren har erklæret at 
ville påtage sig af egen drift hvert år inden den 1. februar 
at sende de i stk. 6 nævnte oplysninger vedrørende depot-
et eller kontoen det forudgående kalenderår til told- og 
skatteforvaltningen. 
 Stk. 8. Indsender depositaren eller kontoføreren på trods 
af erklæring herom ikke indberetninger efter stk. 7 ret-
tidigt og med de krævede oplysninger til told- og skatte-
forvaltningen, kan told- og skatteforvaltningen pålægge 
ejeren at afvikle depotet eller kontoen, medmindre ejeren 
har indsendt oplysningerne inden udløbet af den frist, der 
er nævnt i stk. 6. 
 Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om 
afgivelse af oplysninger efter stk. 6 og indberetning efter 
stk. 7.« 
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   § 13 A. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt over-
træder § 11 A, stk. 1 eller 8, § 11 B, stk. 1, § 11 C, stk. 1, 
eller § 11 D, straffes med bøde. Det samme gælder den, 
der forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader at efter-
komme et påbud efter § 11 A, stk. 6, § 11 B, stk. 6, eller § 
11 C, stk. 5. 
   Stk. 2. --- 
 
   § 14.  --- 
   Stk. 2. Den, der, uden at forholdet omfattes af stk. 1, for-
sætligt eller af grov uagtsomhed undlader rettidigt at op-
fylde en pligt, der påhviler ham i medfør af § 3 A, stk. 1 
og 3, § 6, stk. 1-3, § 6 A, § 6 B, § 7, § 7 A, § 7 B, § 7 C, § 
7 G, § 7 H, § 7 J, §§ 8 A-8 H, stk. 1-4, § 8 J, stk. 3, § 8 L, 
§ 8 P, stk. 1, 2, 4 og 5, § 8 Q, stk. 1-3, § 8 R, stk. 3, § 8 S, 
§ 8 T, stk. 1 og 3, § 8 U, stk. 1 og 3, § 9 A, § 9 B, §§ 10, 
10 A, stk. 1, og 10 B, stk. 1, 1.-3. pkt., eller § 11 straffes 
med bøde. 
   Stk. 3.-4. --- 
 
 
 
 
 
 
 
   § 1. Pligt til at svare indkomstskat til staten i overens-
stemmelse med reglerne i denne lov påhviler  
1. personer, der har bopæl her i landet,  
2. (…) 
3. (…)  
4. danske statsborgere, som af den danske stat, regioner 
eller kommuner er udsendt til tjeneste uden for riget, og 
som ikke er omfattet af bestemmelserne foran under nr. 1 
og 2, samt de med disse personer samlevende ægtefæller 
og de hos dem hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 
år ved indkomstårets begyndelse, når de pågældende 
ægtefæller og børn er danske statsborgere, og de ikke er 
undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat efter 

 
24. Efter § 11 G indsættes: 
 
»§ 11 H. Formidlere af handler med værdipapirer, som 
ikke er indberetningspligtige efter § 10, stk. 4 eller § 10 
B, kan efter aftale med overdrageren eller erhververen af 
værdipapirer foretage indberetning af de oplysninger, som 
er omfattet af indberetninger efter disse bestemmelser. 
Indberetningen skal ske inden udløbet af fristen i § 9 A, 
stk. 1. 
 Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om 
registrering af de formidlere, der indberetter efter stk. 1.« 
 
25. I § 13 A, stk. 1, ændres »§ 11 B, stk. 6« til: »§ 11 B, 
stk. 8«. 
 
 
 
 
 
 
 
26. I § 14, stk. 2, ændres »§§ 10, 10 A, stk. 1, og 10 B, 
stk. 1, 1.-3. pkt.« til: »§ 10, § 10 A, stk. 1-3, § 10 B, stk. 
1-3«. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
 

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. 
november 2005, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 105 af 

7. februar 2007, og senest ved § 3 i lov nr. 906 af 12. 
september 2008 foretages følgende ændringer: 

 
1. § 1, stk. 1, nr. 1, affattes således: 
 
»1. personer, som ved rådighed over helårsbolig eller på 
anden måde opretholder bopæl her i landet,« 
 
2. I § 1, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »danske statsborgere, 
som af den danske stat, regioner eller kommuner”: »eller 
af andre offentlige institutioner m.v.”. 
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reglerne for derboende personer.  
 
   § 48 E. --- 
   Stk. 2.-5. --- 
  Stk. 6. Personer som nævnt i stk. 5 anses for at opfylde 
betingelserne i stk. 3, nr. 1, selv om de pågældende inden 
for de seneste 3 år har været skattepligtige efter § 2, 
stk. 1, nr. 1, af indkomst ved virksomhed af en samlet 
varighed på højst 12 måneder som gæsteundervisere og 
lignende på universiteter eller andre forskningsinstitu-
tioner. Sådanne personer anses endvidere for at opfylde 
betingelserne i stk. 3, nr. 1, selv om der i den i 1. pkt. 
nævnte periode er indtrådt skattepligt efter § 1, når den 
pågældendes ophold ved dansk universitet eller forsk-
ningsinstitution udelukkende er finansieret af midler hid-
rørende fra kilder uden for Danmark. 
  Stk. 7. --- 
 
   § 48 F. --- 
  Stk. 2. Beskatning efter stk. 1 kan finde sted i en eller 
flere perioder af højst 36 måneders samlet varighed. Hvis 
nyt ansættelsesforhold, hvor vederlaget beskattes efter 
stk. 1, tiltrædes senest 1 måned efter ophør af tidligere 
tilsvarende ansættelsesforhold, er det ikke en betingelse, 
at skattepligt indtræder i forbindelse med det nye ans-
ættelsesforholds påbegyndelse. Tidligere perioder, hvor 
beskatning efter stk. 1 har fundet sted, indgår ikke ved 
bedømmelsen efter § 48 E, stk. 3, nr. 1. 
   Stk. 3.-8. --- 
   Stk. 9. Hvis den skattepligtige er gift, finder reglen i 
personskattelovens § 6 a, stk. 3, om forhøjelse af den 
anden ægtefælles bundfradrag ikke anvendelse for bund-
fradrag, der tilkommer den skattepligtige i indkomstår, 
hvor der er valgt beskatning efter stk. 1-3. 
   Stk. 10.-12. --- 
 
 
   § 59. Den skattepligtige kan indbetale foreløbig skat ud 
over, hvad der er indeholdt i A-indkomst eller opkrævet 
ved skattebillet. Sådan indbetaling kan også foretages 
efter udløbet af indkomståret, men ikke senere end den 1. 
juli i året efter indkomståret. Indbetaling efter den 15. 
marts i året efter indkomståret kan ikke overstige 40.000 
kr. I det omfang de samlede indbetalinger efter indkomst-
årets udløb eller udløbet af det kalenderår, som indkomst-
året træder i stedet for, jf. § 90, overstiger 40.000 kr., skal 
den skattepligtige betale et tillæg på 2 pct. Tillægget anses 
for indeholdt i indbetalingen og fragår heri, inden ind-

 
 
 
 
 
 
 
 
3. I § 48 E, stk. 6, ændres »betingelserne i stk. 3, nr. 1« til: 
»betingelserne i stk. 3, nr. 1 og nr. 3« to steder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. I § 48 F, stk. 2, indsættes som 4. pkt.: 
 
»For personer som nævnt i § 48 E, stk. 5, indgår tidligere 
perioder, hvor beskatning efter stk. 1 har fundet sted, ikke 
ved bedømmelsen efter § 48 E, stk. 3, nr. 3.« 
 
 
 
 
 
5. § 48 F, stk. 9, affattes således:  
 
»Stk. 9. Hvis den skattepligtige er gift, finder reglen i per-
sonskattelovens § 7, stk. 3, om forhøjelse af den anden 
ægtefælles bundfradrag ikke anvendelse for bundfradrag, 
der tilkommer den skattepligtige i indkomstår, hvor der er 
valgt beskatning efter stk. 1-3.« 
 
6. § 59 affattes således: 
 
»§ 59. Den skattepligtige kan indbetale forskudsskat ud 
over, hvad der er indeholdt i A-indkomst eller opkrævet 
ved skattebillet frem til og med 1. juli i året efter ind-
komståret. Ved betaling af forskudsskat efter udløbet af 
indkomståret skal der betales rente af forskudsskatten 
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betalingen godskrives den skattepligtige efter § 60, stk. 1, 
litra e. 
   Stk. 2. Fristen i stk. 1, 4. pkt., er ikke omfattet af § 41, 
stk. 3. 
 
 
 
 
   § 61. --- 
   Stk. 2. Ved betaling af restskat skal der tillige betales et 
statskassen tilfaldende tillæg på 7 pct. af restskatten. 
  Stk. 3.- 9. --- 
 
 
 
 
   § 62.  ---  
  Stk. 2. Ved tilbagebetaling af overskydende skat ydes der 
den skattepligtige en godtgørelse på 2 pct. af beløbet. I det 
omfang dette modsvares af beløb, der er indbetalt efter § 
59, ydes ingen godtgørelse. Der ydes dog godtgørelse af 
overskydende skat, der modsvares af beløb, hvoraf der er 
betalt tillæg efter § 59, 4. pkt. Der ydes ingen godtgørelse 
af et beløb, som modsvares af nedslaget efter lov om 
skattenedslag for seniorer. 
   Stk. 3.-5. --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

svarende til renten i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., 
med tillæg af 2 procentenheder afrundet til en decimal. 
Ved forskudt indkomstår finder 2. pkt. anvendelse ved 
betaling af forskudsskat efter udløbet af det kalenderår, 
som indkomståret træder i stedet for. Renten beregnes 
dagligt fra udløbet af indkomståret henholdsvis det ka-
lenderår, som indkomståret træder i stedet for, og frem til 
og med betalingsdagen. Renten anses for indeholdt i ind-
betalingen og fragår heri, inden betalingen godskrives den 
skattepligtige efter § 60, stk. 1, litra e.  
 Stk. 2. Fristen i stk. 1, 2. pkt., er ikke omfattet af § 41, 
stk. 3.« 
 
7. § 61, stk. 2, affattes således: 
 
 »Stk. 2. Ved betaling af restskat skal der ud over rest-
skatten betales et procenttillæg til staten af restskatten. 
Procenttillægget beregnes en gang årlig og fastsættes som 
rentesatsen i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., med 
tillæg af 4 procentenheder afrundet til en decimal.« 
 
8. § 62, stk. 2, 1.-3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes: 
 
»Ved tilbagebetaling af overskydende skat ydes der den 
skattepligtige et procenttillæg af beløbet i godtgørelse. 
Procenttillægget beregnes en gang årligt og fastsættes som 
rentesatsen i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., med 
fradrag af 2 procentenheder afrundet til en decimal. Pro-
centtillægget kan dog ikke fastsættes til mindre end 0,5 
procent af den overskydende skat. I det omfang, det betal-
te tillæg modsvares af beløb, der er indbetalt efter § 59, 
ydes ingen godtgørelse.« 
 

§ 4 
 
I lov om påligningen af indkomstskat til staten (lignings-

loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, 
som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 343 af 18. april 2007, § 
2 i lov nr. 552 af 17. juni 2008 og senest ved § 5 i lov nr. 

98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer: 
 
1. Efter § 8 E indsættes: 
 
»§ 8 F. Personer, der er skattepligtige efter kildeskatte-
lovens § 1, § 2, stk. 1, nr. 4 og 5, og § 5A, kan ved op-
gørelsen af den skattepligtige indkomst kun fradrage ren-
ter af lån, hvis låntager afgiver oplysninger til told- og 
skatteforvaltningen om, hvem lånet er optaget hos, med-
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   § 10.  --- 
    Stk. 2.-4. --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
   § 11. --- 
  Stk. 2. Fradragsretten efter stk. 1, 1. pkt., er betinget af, 
at der påhviler den skattepligtige forsørger- eller bidrags-
pligt over for det offentlige med hensyn til det pågæld-
ende barn, og af, at barnet ikke opholder sig hos den skat-
tepligtige. Bidrag for tiden efter barnets fyldte 18. år kan 
ikke fradrages. Bidrag for tiden indtil barnets fyldte 18. år 
kan fradrages, i det omfang de overstiger et beløb svar-
ende til det tillæg, der er fastsat i § 4, stk. 5, i lov om 
børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. 
Betaler en bidragsskyldig til det offentlige et beløb til 
dækning af forskudsvis udbetalte børnebidrag, anses be-
løbet fortrinsvis at vedrøre de først forskudsvis udbetalte 
børnebidrag. I det omfang beløbet herved anses at vedrøre 
perioder, der omfattes af den skattepligtiges indkomstår 
2000 og senere indkomstår, finder 3. pkt. tilsvarende 
anvendelse. 
 
   § 15. --- 
Stk. 2. Hvis en skattepligtig i et indkomstår opnår en 
tvangsakkord, nedsættes uudnyttede, fradragsberettigede 
underskud og dernæst uudnyttede, fradragsberettigede tab, 
der kan fremføres efter reglerne i aktieavancebeskat-
ningslovens § 8, stk. 3, og § 9 A, stk. 3, kursgevinstlovens 
§ 31, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, 
stk. 4, fra det pågældende og tidligere indkomstår med det 
beløb, hvormed gælden er nedsat. Nedsættelsesbeløbet 
formindskes med den del af skyldnerens indkomst, der 
hidrører fra den pågældendes frigørelse for gældsforpligt-
elser. Den resterende del af nedsættelsesbeløbet for-
mindskes endvidere i det omfang, skyldneren efter regl-
erne i kursgevinstlovens § 8 ikke skal medregne gevinsten 
på gælden ved indkomstopgørelsen. Nedsættelsen sker 
med virkning for det indkomstår, hvori tvangsakkorden 
stadfæstes, og for senere indkomstår. Med gældsnedsæt-
telse sidestilles hel eller delvis konvertering af gælden til 
aktier eller konvertible obligationer. Underskuddet ned-

mindre lånet er omfattet af indberetningspligt efter skat-
tekontrollovens bestemmelser. Skatteministeren fastsætter 
de nærmere regler om, hvilke oplysninger, der skal af-
gives til brug for identifikation af långiver, og regler om 
frister for afgivelse af oplysningerne.« 
 
2. I § 10 indsættes som stk. 5: 
 »Stk. 5. Fradragsretten efter stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 er 
betinget af, at bidragyder afgiver identifikationsoplys-
ninger på modtageren af beløbet. Skatteministeren kan 
fastsætte regler om, hvilke oplysninger der skal afgives, 
frister herfor, og om de nærmere regler for identifikation 
m.v. for personer, der ikke har personnummer, samt per-
soner, der er bosat eller opholder sig i udlandet.« 
 
3. I § 11, stk. 2, indsættes som 4. og 5. pkt.: 
 
»Fradragsretten efter stk. 1, 1. pkt., er yderligere betinget 
af, at bidragyder afgiver identifikationsoplysninger på 
modtageren af beløbet. Skatteministeren kan fastsætte 
regler om, hvilke oplysninger der skal afgives, frister 
herfor, og om de nærmere regler for identifikation m.v. 
for personer, der ikke har personnummer, samt personer, 
der er bosat eller opholder sig i udlandet.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. I § 15, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 
3«. 
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sættes i disse tilfælde med det beløb, hvormed den kon-
verterede fordrings pålydende overstiger den konverterede 
fordrings kursværdi på tidspunktet for konverteringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   § 6. Den opgjorte fortjeneste ved afståelse af fast ejen-
dom medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst, jf. dog stk. 2-7. 
   Stk. 2. --- 
  Stk. 3. Er ejendommen erhvervet før den 1. januar 1999 
og på et tidspunkt, der ligger 3 år eller mere forud for af-
ståelsen, kan den opgjorte fortjeneste nedsættes med 5 
pct. for hvert år, den skattepligtige har ejet ejendommen 
ud over 3 år. Ved afståelse i det niende år efter ejendom-
mens erhvervelse eller senere nedsættes den opgjorte 
fortjeneste med 30 pct. Den efter 1. og 2. pkt. opgjorte 
procentsats nedsættes med 3 procentpoint pr. kalenderår 
regnet fra og med kalenderåret 1999. Reglerne i 1.-3. pkt. 
finder ikke anvendelse, såfremt reglen i stk. 2 anvendes, 
eller såfremt anskaffelsessummen er opgjort efter § 5 A. 
  Stk. 4. I fortjeneste, der i et givet indkomstår er skatte-
pligtig efter stk. 1 og 3, kan den skattepligtige fradrage 
indkomstårets tab ved afståelse af fast ejendom, jf. dog 
stk. 5. Overstiger årets tab årets fortjenester, kan det over-
skydende tab fradrages i fortjeneste efter stk. 1 og 3 i de 
følgende indkomstår, jf. dog stk. 7. Tabet kan kun overfø-
res til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang det ikke 
kan rummes i nettofortjeneste ved afståelse af fast ejen-
dom i et tidligere indkomstår. 
  Stk. 5. Tab ved afståelse af ejendomme, som er omfattet 
af § 8, kan ikke fradrages, mens tab ved afståelse af ejen-
domme, som er omfattet af § 9, ikke kan fradrages, for så 
vidt angår den del af tabet, som vedrører stuehuset med 
tilhørende grund og have eller ejerboligen. Er tabet opg-
jort på grundlag af anskaffelsessummen efter § 4, stk. 3, 
3. pkt., kan tabet ikke overstige det tab, der kan opgøres 
ved anvendelse af ejendomsværdien efter § 4, stk. 3, 1. og 
2. pkt. 
  Stk. 6. Overstiger en ægtefælles tab dennes fortjenester 
ved afståelse af fast ejendom, kan det overskydende beløb 
i indkomståret overføres til fradrag i den anden ægtefælles 
fortjenester ved afståelse af fast ejendom, såfremt ægte-

 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
 

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast 
ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006, som ændret ved § 
4 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændrin-

ger: 
 
1. I § 6, stk. 1, ændres »stk. 2-7« til: »stk. 2-6«. 
 
 
 
2. § 6, stk. 3, ophæves.  
 
Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. § 6, stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:  
 
»Stk. 3. I fortjeneste, der i et givet indkomstår er skatte-
pligtig efter stk. 1, kan den skattepligtige fradrage ind-
komstårets tab ved afståelse af fast ejendom, jf. dog stk. 4. 
Overstiger årets tab årets fortjenester, kan det oversky-
dende tab fradrages i fortjeneste efter stk. 1 i de følgende 
indkomstår, jf. dog stk. 6. Tabet kan kun overføres til 
fradrag i et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan 
rummes i nettofortjeneste ved afståelse af fast ejendom i 
et tidligere indkomstår.« 
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fællerne er samlevende ved indkomstårets udgang, jf. 
kildeskattelovens § 4. Tabet kan ligeledes overføres til 
fradrag i den anden ægtefælles fortjenester ved afståelse 
af fast ejendom i de følgende indkomstår, hvis tabet ikke 
kan indeholdes i den skattepligtiges nettofortjeneste ved 
afståelse af fast ejendom i det pågældende indkomstår, og 
hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets ud-
gang. 
   Stk. 7. Har den skattepligtige i et indkomstår konstateret 
en skattepligtig fortjeneste ved afståelse af en del af en 
fast ejendom, jf. § 3 A, og konstaterer den skattepligtige i 
det første eller andet indkomstår efter afståelsen et fra-
dragsberettiget tab ved et eller flere yderligere delsalg, jf. 
§ 3 A, af den oprindelig samme ejendom eller ved afstå-
else af den resterende del af den oprindelig samme ejen-
dom, kan den skattepligtige modregne tabet i denne fort-
jeneste, i det omfang fortjenesten ikke allerede er udnyttet 
ved modregning efter § 6, stk. 4 eller ved nedsættelse af 
anskaffelsessummen efter reglerne i § 6 A eller § 6 C. 
Tabet skal modregnes i en skattepligtig fortjeneste som 
nævnt i 1. pkt. for det tidligst mulige forudgående ind-
komstår. Reglerne i 1. og 2. pkt. finder tilsvarende an-
vendelse, når den faste ejendom, hvorpå der er konstateret 
et fradragsberettiget tab, er udstykket fra den faste ejen-
dom, hvorpå den skattepligtige inden for de to senest for-
udgående indkomstår har konstateret en skattepligtig 
fortjeneste. Reglerne i 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse 
for fast ejendom, der udstykkes i ejerlejligheder. 
 
   § 6 A.  Såfremt den skattepligtige erhverver en ejen-
dom, der er omfattet af lovens regler, med undtagelse af 
ejendomme, der er omfattet af § 8, kan den skattepligtige i 
stedet for at medregne fortjeneste ved afståelse af fast 
ejendom til den skattepligtige indkomst, vælge at nedsætte 
anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom med 
fortjenesten. Reglerne i 1. pkt. gælder alene for for-
tjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, 
som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den 
samlevede ægtefælles erhvervsvirksomhed, og det er kun 
den del af anskaffelsessummen, der vedrører den del af 
den erhvervede ejendom, som skal anvendes erhvervs-
mæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles er-
hvervsvirksomhed, der kan nedsættes med fortjenesten. 
Stk. 3, 2. pkt., gælder tilsvarende. Udlejning af anden fast 
ejendom end fast ejendom, der benyttes til landbrug, gart-
neri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurde-
ringslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse 
ikke for erhvervsvirksomhed. Endvidere anses den del af 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. I § 6, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »§ 
6, stk. 4,« til: »stk. 3«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. I § 6 A, stk. 1, 6. pkt., ændres: »§ 6, stk. 2 og 3,« til: »§ 
6, stk. 2,«. 
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den afståede ejendom henholdsvis den erhvervede ejen-
dom, som udgør boligdelen, ikke i denne forbindelse for 
anvendt erhvervsmæssigt. Nedsættelsen efter 1. pkt. skal 
ske med hele den del af fortjenesten opgjort uden fradrag 
efter § 6, stk. 2 og 3, der vedrører den erhvervsmæssigt 
anvendte del af den afståede ejendom, dog højst med et 
beløb svarende til den del af den kontante anskaffelses-
sum for den erhvervede ejendom, der vedrører den del, 
der skal anvendes erhvervsmæssigt. Overstiger den op-
gjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum, beskattes 
den overskydende fortjeneste efter lovens almindelige 
regler. 
   Stk. 2.-4. --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   § 5. Aktieavancebeskatningslovens § 44, stk. 1, finder 
ikke anvendelse ved foreningens opgørelse. For de med-
lemmer, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 
§ 44, stk. 1, gælder i stedet aktieavancebeskatningslovens 
§ 12 og § 14, stk. 1 og 2. 
 
 
 
 
 
   § 8.  --- 
   Stk. 2.-7. --- 
  Stk. 8. Foreligger der ved fusionen i et af selskaberne 
uudnyttede fradragsberettigede tab fra tidligere indkomst-
år, kan dette tab uanset reglerne i aktieavancebeskatnings-
lovens § 8, stk. 3, og § 9 A, stk. 3, kursgevinstlovens § 
31, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 
4, ikke fremføres til fradrag i det modtagende selskab. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. I § 6 A indsættes som stk. 5: 
 
»Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for 
indgivelse af og indholdet i begæringer efter stk. 2.« 
 

§ 6 
 
I lov om beskatning af medlemmer af kontoførende inve-

steringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 471 af 23. 
maj 2006, foretages følgende ændring: 

 
1. I § 5, 2. pkt., ændres »§ 14, stk. 1 og 2.« til: »§ 13 A, 
stk. 1 og 2.« 
 

§ 7 
 
I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fu-

sionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8. 
november 2007, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 530 af 
17. juni 2008 og senest ved § 3 i lov nr. 98 af 10. februar 

2009, foretages følgende ændring: 
 
 
1. I § 8, stk. 8, ændres »§ 6, stk. 4,« til: »§ 6, stk. 3,«. 
 
 
 
 
 

§ 8 
 
I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr.  1011 af 4. 
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   § 12. I det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, og 
senere indkomstår kan underskud fra tidligere indkomstår, 
herunder tab, der kan fremføres efter reglerne i aktieavan-
cebeskatningslovens § 14, stk. 2 og 3, kursgevinstlovens § 
32, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 
4, ikke fradrages i indkomst hos skyldneren eller dennes 
ægtefælle, jf. dog stk. 2 og 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   § 13 a. Opnår en person i et indkomstår en tvangsak-
kord eller en gældssanering, nedsættes uudnyttede, fra-
dragsberettigede underskud og dernæst uudnyttede, fra-
dragsberettigede tab, der kan fremføres efter reglerne i 
aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 2 og 3, kursge-
vinstlovens § 32, stk. 3, og ejendomsavancebeskatnings-
lovens § 6, stk. 4, fra det pågældende og tidligere ind-
komstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Ned-
sættelsesbeløbet formindskes med den del af skyldnerens 
indkomst, der hidrører fra hans frigørelse for gældsfor-
pligtelser. Nedsættelsen af underskud sker med virkning 
for det indkomstår, hvori tvangsakkord stadfæstes eller 
kendelse om gældssanering afsiges, og for senere ind-
komstår. 
   Stk. 2.-5. --- 
 
 
 
 
 
 
   §. 2 A. --- 
   Stk. 2.-4. --- 
  Stk. 5. Det forhold, at et selskab bliver omfattet af stk. 1 
eller 2 medfører ikke i sig selv, at dets aktiver eller pas-
siver anses for afstået, henholdsvis at dets aktiver og pas-
siver anses for anskaffet. Aktiver og passiver, der er i be-
hold hos et selskab, som bliver omkvalificeret efter stk. 1 
og 2, behandles ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst for den transparente enhed, som om de var anskaf-
fet på de tidspunkter, hvor de er erhvervet af det omkvali-
ficerede selskab, og for de anskaffelsessummer, hvortil de 

oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 343 af 18. 
april 2007, og senest ved § 7 i lov nr. 521 af 17. juni 

2008, foretages følgende ændring: 
 
1. I § 12, stk. 1, ændres »§ 14, stk. 2 og 3« til: »§ 13 A, 
stk. 2 og 3« og »§ 6, stk. 4,« ændres til: »§ 6, stk. 3,«. 
 
 
 
 
 

§ 9 
 
I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskattelo-
ven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, 
som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 343 af 18. april 2007, og 
senest ved § 3 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, fore-

tages følgende ændring: 
 
1. I § 13 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 14, stk. 2 og 3« til: »§ 
13 A, stk. 2 og 3« og »§ 6, stk. 4« ændres til: »§ 6, stk. 
3«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10 
 
I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (sel-
skabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. 

august 2007, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 530 af 17. 
juni 2008 og senest ved § 1 i lov nr. 98 af 10. februar 

2009, foretages følgende ændringer: 
 
 
1. I § 2 A, stk. 5, 6. pkt., ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 
3«. 
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er erhvervet af dette selskab. Eventuelle skattemæssige 
afskrivninger og nedskrivninger, som det omkvalificerede 
selskab har foretaget, anses for foretaget af den transpa-
rente enhed. Fusionsskattelovens § 8, stk. 2-4, finder til-
svarende anvendelse ved omkvalificeringen. Der fastsæt-
tes ingen anskaffelsessum på goodwill eller andre im-
materielle aktiver som nævnt i afskrivningslovens § 40, i 
det omfang de er oparbejdet af det omkvalificerede sel-
skab selv. Den transparente enhed succederer i fremfør-
selsberettigede underskud, jf. ligningslovens § 15, og uu-
dnyttede fradragsberettigede tab fra tidligere indkomstår, 
jf. aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3, og § 9 A, stk. 
3,kursgevinstlovens § 31, stk. 3, og ejendomsavancebe-
skatningslovens § 6, stk. 4. 
   Stk. 6.-10. --- 
 
   § 2 C. --- 
   Stk. 2.-3. --- 
  Stk. 4. Aktiver og passiver behandles ved opgørelsen af 
den skattepligtige indkomst for selskabet, som om de var 
anskaffet på de tidspunkter, hvor de er erhvervet af del-
tagerne, og for de anskaffelsessummer, hvortil de er er-
hvervet af deltagerne. Der fastsættes ingen anskaffelses-
sum på goodwill eller andre immaterielle rettigheder som 
nævnt i afskrivningslovens § 40, i det omfang de er opar-
bejdet af en eller flere deltagere. Fortjeneste i forhold til 
anskaffelsessummen kan højst medregnes med et beløb 
svarende til forskellen mellem salgssummen og handels-
værdien på tidspunktet for inddragelse under dansk be-
skatning. Eventuelle skattemæssige afskrivninger og ned-
skrivninger, som deltagerne har foretaget, anses for fore-
taget af selskabet. § 4 A, stk. 2 og 3, finder tilsvarende 
anvendelse på afskrivningsberettigede aktiver, i det om-
fang de ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, 
idet de ved denne anvendelse anses for anskaffet på det 
tidspunkt, hvor de enkelte deltagere anskaffede aktivet. 
Selskabet anses uanset 1. pkt. for at have erhvervet for-
dringer henholdsvis påtaget gæld til kursværdien på tids-
punktet for kvalificeringen efter stk. 1, i det omfang del-
tagerne er fysiske personer, der ikke ville være blevet be-
skattet henholdsvis have haft fradrag ved afhændelse eller 
indfrielse på dette tidspunkt. Aktiver, der for en eller flere 
af deltagerne er erhvervet som led i næring, behandles ved 
opgørelsen af selskabets indkomst, som om de var erhver-
vet af dette selskab som led i næring. Selskabet anses dog 
for at have erhvervet disse næringsaktiver til handelsvær-
dien på tidspunktet for kvalificeringen efter stk. 1, i det 
omfang deltagerne ikke ville være blevet beskattet hen-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. I § 2 C, stk. 4, 11. pkt., ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, 
stk. 3«.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 102 - 
 

holdsvis have haft fradrag ved afståelse af aktiverne på 
dette tidspunkt. Har en eller flere af deltagerne medregnet 
urealiseret fortjeneste og tab på værdipapirer, behandles 
værdipapirerne ved opgørelsen af selskabets skattepligtige 
indkomst, som om disse fortjenester og tab var medregnet 
hos selskabet. Ved opgørelsen af tab som omhandlet i 
aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, og § 17, stk. 2, 
skal udbytte m.v., der er modtaget af deltagerne, anses for 
modtaget af selskabet. Selskabet succederer i deltagernes 
fremførselsberettigede underskud, jf. ligningslovens § 15, 
og uudnyttede fradragsberettigede tab fra tidligere ind-
komstår, jf. aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3, og § 
9 A, stk. 3, kursgevinstlovens § 31, stk. 3, og ejendoms-
avancebeskatningslovens § 6, stk. 4, når underskuddene 
og tabene er lidt som led i den transparente enheds eller 
filialens virksomhed. 
   Stk. 4.-9. --- 
 
§ 35 L. --- 
   Stk. 2. Den del af det skattepligtige beløb opgjort i hen-
hold til § 5 A, stk. 3, der hidrører fra fortjeneste opgjort 
efter afskrivningslovens § 21 og ejendomsavancebeskat-
ningsloven, medregnes dog ikke ved beskatning efter § 5 
A, stk. 1. Denne fortjeneste medregnes først til den skat-
tepligtige indkomst i det indkomstår, hvor foreningen 
faktisk afstår bygningen, installationen eller ejendommen. 
Ved foreningens afståelse af fast ejendom er fortjeneste 
skattepligtig for foreningen i samme omfang som efter 
ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 3. Ejendoms-
avancebeskatningslovens §§ 6 A og 6 C finder ikke an-
vendelse. Hvis foreningen på afståelsestidspunktet be-
skattes i henhold til § 1, stk. 1, nr. 3, skal det opgjorte 
beløb ganges med 2,3. 
   Stk. 3. --- 
 
 
 
 
 
 
   § 8.  --- 
  Stk. 2. Foreligger der på statusdagen for sidste årsregn-
skab uudnyttede fradragsberettigede tab, kan disse uanset 
reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 2 og 3, 
kursgevinstlovens § 32, stk. 3, og ejendomsavancebe-
skatningslovens § 6, stk. 4, ikke fremføres af selskabet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. § 35 L, stk. 2, 3. pkt., ophæves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 11 
 

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1166 af 2. oktober 2007, som ændret 

senest ved § 7 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages 
følgende ændring: 

 
1. I § 8, stk. 2, ændres »§ 14, stk. 2 og 3« til: »§ 13 A, stk. 
2 og 3« og »§ 6, stk. 4,« ændres til: »§ 6, stk. 3,«. 
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