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Supplerende bemærkninger til L123 

Finansrådet har ved gennemgang af bilag 8 til L123 konstateret, at Skatte-

ministeriet er opmærksom på, at danske investorer efter den nuværende 

ordlyd vil blive udsat for dobbeltbeskatning i forbindelse med, at der sker 

tilbagesalg af aktier mv. til et udstedende investeringsinstitut.  

 

Finansrådet skal hermed tillade sig at fremkomme med løsningsforslag til 

hvorledes det undgås, at danske investorer udsættes for reel dobbeltbeskat-

ning af den samme avance. 

 

Justering af ordlyden i ABL § 23, stk. 7   

Det foreslås at indsætte et yderligere punktum i stk. 7:  

”Stk. 7. Den skattepligtige skal anvende lagerprincippet ved opgørelse af 

gevinst og tab på aktier, investeringsbeviser m.v. omfattet af § 19, stk. 1. I 

de tilfælde, hvor den skattepligtige og investeringsselskabet har forskelligt 

indkomstår og der er tale om aktier, der ikke er optaget til handel på et re-

guleret marked eller registreret i en værdipapircentral, træder værdien ved 

begyndelsen af investeringsselskabets indkomstår i stedet for værdien ved 

begyndelsen af den skattepligtiges indkomstår, og værdien ved udgangen af 

investeringsselskabets indkomstår træder i stedet for værdien ved udgan-

gen af den skattepligtiges indkomstår. For aktier, som den skattepligtige har 

erhvervet i løbet af investeringsselskabets indkomstår, træder anskaffelses-

summen i stedet for aktiernes værdi ved begyndelsen af indkomståret. For 

aktier, som den skattepligtige har afstået i løbet af investeringsselskabets 

indkomstår, træder afståelsessummen i stedet for aktiernes værdi ved ud-

gangen af indkomståret. For aktier, hvor den skattepligtige i indkomståret 

har erhvervet skattepligtigt udbytte omfattet af Ligningslovens § 16 B, 

stk.1, tillægges sådant udbytte anskaffelsessummen/værdien ved indkomst-

årets begyndelse ved opgørelse af gevinst og tab efter lagerprincippet. Ved 

værdien af aktier og investeringsbeviser mv., som er udstedt af et investe-

ringsselskab, forstås markedskursen. Kan en markedskurs ikke fastlægges, 

eller er denne lavere end tilbagekøbsværdien opgjort efter § 19, stk. 2, nr. 

2, anvendes tilbagekøbsværdien.” 

 

Det er Finansrådets opfattelse, at denne justering vil løse dobbeltbeskat-

ningsproblemet, der opstår efter den nuværende ordlyd. Dobbeltbeskatnin-

gen kan illustreres af følgende eksempel:  
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I eksemplet fremgår det, at investor efter de foreslåede regler dobbeltbe-

skattes af 200 kr., selvom der kun er oppebåret en reel avance på 50 kr.  

 

Finansrådet foreslår en løsning, hvor afståelsessummen tillægges anskaffel-

sessummen/primoværdien. Hermed opnår man en løsning, hvor udbytte-

skatten bevares, men hvor der ikke sker lagerbeskatning af de udbyttebe-

skattede beløb.  

 

Eksempel med fuld afståelse  

 

 

Eksempel med delafståelse i løbet af indkomståret 
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Eksempel med supplerende køb i løbet af indkomståret 

 

Dette skaber efter Finansrådets opfattelse den nødvendige balance mellem 

udbyttebeskatning og beskatning af avancer efter aktieavancebeskatnings-

loven.  

 

Finansrådet står naturligvis til rådighed for en drøftelse eller blot spørgsmål 

til modellen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kasper Svendsen  

Skattechef 

Direkte 3370 1007 

ksv@finansraadet.dk 

 
















