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Forslag til aktiesparekontolov i høring 
 

Med brev af 4. juli 2018 har Skatteministeriet sendt forslag til aktiesparekontolov i 

høring.  

 

Fondsmæglerforeningen kan tilslutte sig formålet med lovforslaget, som er at styrke 

aktiekulturen ved at gøre det nemt og attraktivt at investere i aktier og at medvirke til, at 

flere danskere får en interesse i, hvordan det går virksomhederne.  

 

Foreningen har følgende bemærkninger til lovforslaget: 

 

Loft på 50.000 kr.  

Hvis aktiesparekontoordningen skal være attraktiv og fremme aktiekulturen i Danmark, 

er det foreningens vurdering, at loftet på 50.000 kr. (2020-niveau) er for lavt sat. Et lavt 

loft vanskeliggør samtidig en rimelig risikospredning for investorerne.  

 

Lagerprincip 

Foreningen vurderer, at lagerbeskatning ikke er hensigtsmæssig for investorer, der 

investerer for frie midler. I relation til aktiesparekontoen skal en eventuel skat således 

finansieres ved, at investorer indskyder yderligere midler på kontoen eller realiserer 

aktier omfattet af aktiesparekontoen. Særligt sidstnævnte er ikke optimalt fra et 

investeringsmæssigt synspunkt, herunder hvis man fra lovgivers side ønsker at 

understøtte langsigtede investeringer i eksempelvis klimavenlig teknologi.  

 

Tabsbegrænsning 

Det er ikke hensigtsmæssigt, at tab ikke kan modregnes i anden aktieindkomst ved 

ophævelse af aktiesparekontoen. Fastholdes dette, bør en negativ skatteværdi blive 
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godskrevet i skatteopgørelsen. Der kan således opstå en række skattemæssige 

situationer, som ikke er rimelige, og som kan gøre, at kontoen er mindre attraktiv at 

anvende. Eksempelvis i et tilfælde af dødsfald vil et tab til fremførelse gå tabt uden 

mulighed for modregning i anden indkomst, jf. forslagets § 12. Gevinst vil altid blive 

beskattet, mens et tab går tabt. Der består således en asymmetri mellem beskatning af 

gevinst i forhold til et tab.  

 

Administration 

Foreningen vurderer, at administrationen af ordningen fremstilles lidt forsimplet. Der 

må forventes en vis administration, herunder til kontakt med investorer i forbindelse med 

saldokontrol for overtræk/afregning af skat m.v. 

 

Pengeinstitutter må formodes at kræve sig betalt for håndtering af og rådgivning om 

ordningen. Dette sammenholdt med det lave loft på 50.000 kr. gør ordningen mindre 

attraktiv.  

 

Fondsmæglerforeningen står naturligvis til rådighed for en drøftelse af dette høringssvar.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Marianne Settnes 

Bestyrelsesformand 


