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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk og TH@skm.dk 

 

Høring af forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, 

ligningsloven og personskatteloven (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af 

fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskat), 

j.nr. 2019-4008  

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til forslag til lov 

om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og 

personskatteloven, som er sendt i høring den 5. december 2019.  

 

Landbrug & Fødevarer bemærker indledningsvist den korte høringsfrist på kun 6 dage. Generelt 

værdsætter Landbrug & Fødevarer længere høringsfrister i tråd med Justitsministeriets vejledning 

om god lovkvalitet. 

 

Vores bemærkninger vedrører ophævelse af hovedaktionærnedslaget og fremgår nedenfor. Vi 

vedlægger desuden tekniske bemærkninger fra vores rådgivningscenter, SEGES, herunder 

bemærkninger i forbindelse med aktier erhvervet ved succession.  

 

Ophævelse af hovedaktionærnedslaget  

Landbrug & Fødevarer fremhæver, at hovedaktionærnedslaget blev indført i 1993 som en 

kompensation for en væsentlig forhøjelse af aktieavancebeskatningen på hovedaktionæraktier. Det 

er både uhensigtsmæssigt og kritisabelt at ophæve en kompensationsregel med så kort et varsel 

uden at forholdet, der skaber grundlag for kompensationen, tilbageføres.  

 

Af lovforslagets side 4 fremgår det, at baggrunden for ophævelse af hovedaktionærnedslaget er, at 

der er tale om en overgangsordning, som i modsætning til andre overgangsordninger ikke udløber, 

og hvor de pågældende aktionærer har haft god tid til at indrette sig på den forhøjede beskatning af 

hovedaktionæraktier fra 1993.  

 

Landbrug & Fødevarer er enig i, at de berørte hovedaktionærer har indrettet sig efter de gældende 

regler om beskatning af aktieavancer og udbytte. Landbrug & Fødevarer vil gerne fremhæve, at dette 

også gælder i forhold til hovedaktionærnedslaget, som nu har eksisteret i over 25 år efter 

aktieavancebeskatningsloven § 47 og dødsboskatteloven § 36, stk. 3.  

 

Mange hovedaktionærer har netop disponeret efter nedslaget, herunder i forbindelse med udsigten 

til en forhøjet bo- og gaveafgift. Landbrug & Fødevarer mener derfor, det er meget uhensigtsmæssigt, 

at ophævelsen vedtages med en virkningsdato uden overgangsordning eller lignende. 

 

Da loven vil knytte retsvirkninger til forhold, der er afsluttet på virkningstidspunktet, dvs. forhold fra 

før den 1. februar 2020, har det karakter af lovgivning med tilbagevirkende kraft. Landbrug & 

Fødevarer finder det ud fra almindelig retssikkerhedsmæssige betragtninger yderst kritisabelt, at 
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skatteborgerne ikke har haft tid til at indrette sig efter de skatteregler, der i mange tilfælde har stor 

betydning for deres økonomi og adfærd i øvrigt.  

 

For at tilgodese de aktionærer, der er berettiget til et hovedaktionærnedslag på nuværende tidspunkt, 

foreslår Landbrug & Fødevarer, at der indføres en ”indefrysningsmodel” i tråd med de principper, der 

i dag anvendes for hovedaktionærnedslaget. En model hvor der f.eks. udarbejdes en 

værdiansættelse på baggrund af det seneste afsluttede indkomstår, som foreligger på lovens 

virkningstidspunkt den 1. februar 2020. Således at både hovedaktionærer og staten har en dato, de 

kan støtte ret på. Aktionærer, der har indkomstår som følger kalenderåret, vil altså kunne anvende 

værdien opgjort den 31. december 2019. Herved fratager man ikke hovedaktionæren sit retskrav på 

nedslaget, som vedkommende har disponeret ud fra, og herved sikres en kontrol med 

værdiansættelsen, således at staten ikke giver nedslag i fremtidige værdistigninger. En sådan 

overgangsordning være langt mere tålelig og rimelig for aktionærerne.  

 

Bemærk at den nævnte model ikke vil være møntet på de situationer, hvor aktierne er erhvervet med 

succession. Hvad disse angår henvises til bemærkningerne fra SEGES, som er oversendt med 

nærværende høringssvar. 

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Eun Elkjær  

Chefkonsulent 

 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

 

D +45 3339 4678 

M +45 2939 2503 

E MAEE@lf.dk 


