
 

 

 

 

 

 

 

 

   10. december 2019 

 
 
Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsbo-
skatteloven, ligningsloven og personskatteloven (Ophævelse af hovedaktionær-
nedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig 
værdi og nedsættelse af bundskat) - j.nr. 2019 – 4008 

SEGES, takker for at have modtaget lovforslaget i høring.   

 

Dette høringssvar angår alene ophævelse af hovedaktionærnedslaget, der foreslås ophævet pr. 

1. februar 2020, dels ved ophævelse af selve reglen om hovedaktionærnedslaget i aktieavance-

beskatningslovens § 47, dels ved ophævelse af dødsboskattelovens § 36, stk. 3.  

 

Ophævelse af hovedaktionærnedslaget har tilbagevirkende kraft 

Ophævelsen har virkning for afståelser der sker den 1. februar 2020, uden nogen form for over-

gang, nedtrapning eller fastfrysning af nedslaget.  

 

Dermed gennemføres reelt beskatning med tilbagevirkende kraft, idet beskatningen af en avance 

som kunne opgøres umiddelbart inden ophævelse af reglen i aktieavancebeskatningslovens § 

47, ved ophævelsen beskattes væsentlig hårdere.  

 

For at reglen ikke skal have tilbagevirkende kraft, må ophævelsen begrænses til at ske i forhold til 

avance der konstateres fremadrettet. Vi skal derfor foreslå, at ophævelsen gennemføres således, 

at der fastlåses et nedslag pr. 1. februar 2020 beregnet ud fra værdien 1. januar 2020 (eller næ-

ste skæringsdag ved forskudt indkomstår). Dermed gives der ikke nedslag i fremtidige værdistig-

ninger, men der gives nedslag i værdistigninger indtil nu. Kun derved undgås lovforslaget at have 

tilbagevirkende kraft. 

 

Tilbagevirkende kraft i forhold til aktier erhvervet med succession.  

Aktieavancebeskatningslovens § 47, stk. 3, indeholder den regel, at overdrages aktier som der 

knytter sig et hovedaktionærnedslag til, med succession, så overtager erhververen nedslaget fra 

overdrageren, dog således at værdien fastlåses til værdien på tidspunktet for afståelse eller ud-

lodning med succession.  

 

En sådan overdragelse med succession i et hovedaktionærnedslag kan være sket for mange år 

siden, og kan gennemføres frem til ophævelse af aktieavancebeskatningslovens § 47 den 1. fe-

bruar 2020.  

Skatteministeriet  

 

Sendt d.d. til  

lovgivningogoekonomi@skm.dk og 

TH@skm.dk 
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Reglen, som den gælder ved overdragelse med succession, er kort beskrevet i bemærkningerne 

(side 16, midt). Hvor det fremgår at reglen ”indebærer, at hovedaktionærnedslaget ved en senere 

afståelse ikke kan være større end det nedslag, der kunne beregnes ved den tidligere overdra-

gelse med succession.” Der anføres ikke nærmere om betydningen af ophævelsen for allerede 

gennemførte overdragelser med succession.  

 

Det fremgår til gengæld helt klart i bemærkningerne til lovforslagets § 2 om ophævelse af døds-

boskattelovens § 36, stk. 3, der indholdsmæssigt svarer til aktieavancebeskatningslovens § 47, 

stk. 3. Således fremgår i bemærkningerne (side 17, 3. sidste afsnit) at ”den foreslåede ophæ-

velse indebærer, at den person, der har erhvervet aktier med succession efter dødsboskattelo-

vens § 36, ved afståelse af aktierne den 1. januar 2020 eller senere ikke er berettiget til hovedak-

tionærnedslag ved opgørelse af aktieavancen.” (Vi går vi ud fra at der rettelig burde stå den 1. fe-

bruar 2020 og ikke 1. januar 2020).  

 

Dermed vil forslaget ændre på de retlige konsekvenser af overdragelser og udlodninger med suc-

cession, som er sket mens aktieavancebeskatningslovens § 47 og dødsboskattelovens § 36 har 

været gældende. De retlige virkninger af succession som fremgik af loven da man overtog akti-

erne med succession, bliver med forslaget ændret med kort varsel. På det tidspunkt hvor over-

dragelse eller udlodning er sket med succession er der givet en passivpost beregnet ud fra de 

retlige konsekvenser, som var gældende da man overtog aktierne. Lovforslaget har således en 

klar tilbagevirkende kraft, som det ikke har været muligt at indrette sig på, og lovforslaget strider 

dermed mod grundlæggende principper, der bør være gældende i et retssamfund. 

 

Et eksempel kan belyse dette:  

A dør i 2006. Fra boet udloddes til hans barn alle aktierne i A Holding A/S med succession. Akti-

erne er optaget i boopgørelsen til 11 mio. kr. Aktierne er oprindelig anskaffet i 1971 for 1 mio. kr.  

 

Udlodningsværdi  11.000 tkr. 

- anskaffelsessum -1.000 tkr. 

Avance før nedslag 10.000 tkr.  

Nedslag 25 %  -2.500 tkr.  

Avance efter nedslag 7.500 tkr.   

Passivpost 20 %  1.500 tkr. 

Der er således succederet i en skattepligtig avance på 7,5 mio. kr., hvilket passivposten er bereg-

net ud fra.  

 

Konsekvens ved salg 30. januar 2020 henholdsvis 1. februar 2020 ved salg til 16 mio. kr. I forhold 

til udlodningsværdien er aktierne således steget med 5 mio. kr.  

 

Tkr. Salg 30/1 2020 Salg 1/2 2020  

Afståelsessum 16.000  16.000  

Anskaffelsessum der er succederet i  1.000 1.000 

Avance før/ uden nedslag 15.000 15.000 

Overtaget nedslag -2.500 - 

Avance til beskatning 12.500 15.000 

Avance udover det, der blev succederet i  5.000  7.500 
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Den avance som der blev succederet i, i 2006 bliver således 1. februar 2020 reelt øget til 10 mio. 

kr. uden at der gives kompensation herfor.  

 

Baggrunden for at ophæve aktieavancebeskatningslovens § 47 er, at der gives nedslag på den 

avance, som også kommer fremadrettet. Dette er netop ikke tilfældet ved succession, hvor aktie-

avancebeskatningslovens § 47, stk. 3, henholdsvis dødsboskattelovens § 36, stk. 3, foreskriver, 

at nedslaget beregnes ud fra værdien af aktierne på tidspunktet for overdragelse eller udlodning 

med succession. Der er således intet grundlag for, at aktier overtaget med succession ikke ved 

en afståelse den 1. februar 2020 eller senere kan anvende det nedslag, som blev ”låst” ved over-

dragelsen med succession.  

 

Med disse virkninger af lovforslaget skal vi derfor opfordre til at ikrafttrædelsesbestemmelserne 

genovervejes, da denne form for lovgivning med tilbagevirkende kraft påvirker tilliden til lovgivnin-

gen, hvilket vil kunne have en negativ effekt på generationsskifter mere bredt. 

 

 

Venlig hilsen 
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