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Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009

Tab på børsnoterede aktier

Tab på børsnoterede aktier kan stadig kun fratrækkes i aktieindkomst, der stammer fra
børsnoterede aktier. Ifølge regeringen vil tabsbegrænsningen først blive ophævet i 2010.

Tabsbegrænsning 
Som følge af finanskrisen er børsnoterede aktier i Danmark faldet med over 40 pct. i
2008. Mange personer har solgt aktier med betydelige tab og spørger derfor deres revi-
sor, om tabet kan trækkes fra i skat.

Hertil er svaret, at tab på børsnoterede aktier efter ABL § 14 kun kan trækkes fra i ge-
vinster ved salg af børsnoterede aktier og i udbytte fra børsnoterede aktier. Yderligere
tab kan fremføres til senere år. Du kan altså ikke fratrække tab på børsnoterede aktier i
gevinst eller udbytte på unoterede aktier.

For dem, der ikke helt har opgivet aktiemarkedet, er det en trøst, at tabet kan fremføres
uden tidsbegrænsning, hvis der skulle komme gevinster eller aktieudbytter i fremtiden.

Hvad angår tab på unoterede aktier og anparter, er der ingen skattemæssige begræns-
ninger. Tabet kan efter ABL § 13 fratrækkes i din øvrige skattepligtige indkomst. Fradra-
get sker efter personskattelovens § 8 a, stk. 5, ved, at du beregner en negativ skat med
skatteværdien af aktieindkomst under og over progressionsgrænsen. Den negative skat
medregnes i din slutskat.

Regeringen udskyder lempelse
Regeringen spillede i foråret 2008 ud med en kærkommen afskaffelse af tabsbegræns-
ningsreglerne for børsnoterede aktier, som skulle træde i kraft pr. 1. januar 2009. Nu er
udmeldingen, at lempelsen først får virkning i 2010, fordi man administrativt ikke kan nå
at indarbejde de nye regler i systemerne. Man kan fristes til at få den tanke, at udskydel-
sen måske mere skyldes økonomiske overvejelser, idet fradrag for aktietab i skattepligtig
indkomst givet ville medføre fradrag i milliardklassen, hvis lempelsen blev indført i 2009.

Flere gulpladebiler på golfbanen?

Specialindrettede varebiler med maks. tre ton totalvægt 
Skatte- og momsreglerne er nu totalt harmoniseret for specialindrettede varebiler un-
der tre ton totalvægt. Det indebærer, at det nu er tilladt at køre ubegrænset mellem ar-
bejde og hjem i disse biler, og at man må stoppe ved forretninger og skoler/børnehaver
og sætte sine børn af på vej til arbejde. I det daglige er disse biler altså blevet fredet, så
det nu kun er i weekenden, at man skal holde sig fra at køre i sin specialindrettede vare-
bil. Lørdag og søndag har bilen altså intet at gøre ved lystbådehavnen, golfbanen, bold -
banen eller sommerhuset. I den anledning er det værd at bemærke, at 1.000 km. græn-
sen for svinkeærinder kun gælder privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel og
altså ikke ren privat kørsel i weekenden.

Specialindrettede varebiler fortolkes meget stramt således at forstå, at varebilerne skal
være indrettet så de ikke kan anvendes til privat personbefordring. 
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Almindelige varebiler 
Almindelige varebiler, der ikke er specialindrettet, må man fortsat ikke bruge til at køre
til og fra fast arbejdssted, uden at brugeren bliver beskattet af fri bil, og arbejdsgiveren
skal tilbagebetale momsen, hvis den er trukket fra ved købet. 

Men 25-dagesreglen redder de fleste. Reglen betyder nemlig, at man må tage sin almin-
delige varebil med hjem, hvis man skal på kundebesøg som det første arbejdssted om
morgenen. Ligeledes må man gerne køre fra hjemmet til det faste arbejde, hvis kørslen
dagen før sluttede med et forretningsmæssigt ærinde. 

Et dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil 
Regeringen har foreslået, at man fra den 1. januar 2009 skal kunne købe et såkaldt
"dagsbevis" af SKAT. Beviset skal udskrives og medbringes, når man ’lejer’ sin gulplade-
bil til private formål. Prisen bliver ca. 200-300 kr. for en dag. Det vil ganske givet med-
føre, at vi igen ser dyre varebiler ved golfbanen og lystbådehavnen, da det vil være billi -
gere at leje sin Porche Cayenne 3,0 van hver søndag til 250 kr. end at betale skat af fri
bil. 

Selvstændige med virksomhed og bopæl samme sted
Selvstændige, der driver forretning fra deres bopæl, har et problem. Hvis deres bil ikke
er specialindrettet, bliver de ramt af 60-dagesreglen, dog kun hvis de skal køre til sam-
me arbejdssted i mindst 60 dage inden for 12 måneder (i dag er det 24 måneder). Det
betyder, at de selvstændige, der har få kunder, kan have et problem. Eksempelvis entre-
prenører og andre selvstændige inden for byggefaget kan ofte falde i fælden, da byggeri-
er typisk strækker sig over mere end 60 arbejdsdage. 

Værd at vide om vagtordning
Du eller dine medarbejdere kan køre i virksomhedens varebil mellem bopælen og ar-
bejdssteder, uden at miste det momsfradrag, der blev foretaget bilen blev anskaffet og
uden at der skal betales privatbenyttelsesafgift. Der skal heller ikke betales skat af fri bil.
Denne kørsel er betinget af:

• at kørslen er nødvendig for virksomheden. 

• at medarbejderen skal have et klart forbud mod at køre privat i bilen. 

• varebilen skal være udstyret med værktøj og andet, I skal bruge til at kunne ud-
føre arbejdet. 

• der skal være en vagtplan og rapportpligt over udkald. 

• du skal kunne dokumentere, at bilen er brugt til de enkelte vagter. 

• antallet af biler skal stå i rimeligt forhold til vagtordningens omfang. 

• den vagthavende medarbejder skal være på arbejde i hele vagtperioden. 

Uanset hvilken varebil du kører i, kan du i tilknytning til kørslen mellem hjem og ar -
bejdssted hente eller sætte kollegaer af, når arbejdsgiveren beordrer det, og kørslen er
som led i vagtordningen. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det
behøver ikke vedrøre en specifik situation. 

Skattefri massage på arbejdspladsen
Skatterådet har godkendt, at skattefri fysiurgisk massage på arbejdspladsen kan finan-
sieres via lønnedgang.

Sagens omstændigheder
En virksomhed med ca. 150 ansatte ville tilbyde alle medarbejdere fysiurgisk massage-
behandling for at forebygge arbejdsrelaterede skader, da hovedparten af medarbejderne
dagligt arbejdede mange timer ved en computer.
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Behandlingerne har en varighed af 30 min. og vil foregå i arbejdsgiverens lokaler inden
for normal arbejdstid. Arbejdsgiveren giver medarbejderne fri til behandling med fuld
løn.

Udgiften betales af den enkelte medarbejder ved en kontantlønnedgang i bruttolønnen.
Lønnedgangen er et fast beløb, der svarer til det antal behandlinger, som den enkelte
medarbejder ønsker pr. måned. 

En ansat, der skriver sig op til to behandlinger om måneden, vil dermed få en lønned-
gang, der svarer til 24 behandlinger pr. år. Lønnedgangen er fast og vil være den
samme, selvom den ansatte faktisk kun modtager én eller måske slet ingen behandlinger
i enkelte måneder.

Medarbejderen kan udtræde af ordningen ved den årlige lønforhandling i marts/april med
virkning fra den 1. april det pågældende år.

Ved aftalen med massageudbyderen forpligter arbejdsgiveren sig til at betale for de be-
handlinger der er bestilt - uanset hvor meget medarbejderne reelt benytter ordningen.

Aftalen med massageudbyderen genforhandles pr. 1. april hvert år. Kontrakten kan opsi-
ges med tre måneder fra massørens side og én måned fra arbejdsgiverens side.

Det er SKATs opfattelse, at den pågældende massageordning er skattefri for de ansatte.
SKAT lægger i den forbindelse vægt på, at fysiurgisk massage må henføres til kategorien
behandling, lindring eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader.

Virksomheden og medarbejderne har mulighed for at aftale, at finansiering af sundheds-
udgifter sker ved reduktion af den kontante løn. Der stilles i praksis nogle betingelser for,
at skattemyndighederne accepterer ændringer af en allerede eksisterende lønaftale, der
indebærer en fremtidig lavere kontant løn samtidig med, at den ansatte får stillet et per -
sonalegode til rådighed af arbejdsgiveren:

• Der skal foreligge en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. 

• Ændringer i lønaftalen må ikke stride mod gældende overenskomster. 

• Den aftalte lønreduktion skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstpe-
rioden (eller mindst 12 måneder). 

• Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke ombyttes til en
naturalie-ydelse. 

• Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko ved ordningen. Det indebærer, at
den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke
reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturalie-godet eller af de løbende
omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed. 

Det var SKATs opfattelse, at betingelserne var opfyldt i den konkrete sag. Det var vigtigt
for SKAT, at reduktionen af den kontante løn skete over hele overenskomstperioden, og
at der er tale om et fast beløb, uanset hvor mange gange medarbejderen benytter til-
buddet.

At Skatterådet godkender, at et personalegode kan finansieres ved en nedgang i kon-
tantlønnen, hvis det sker med fremadrettet kraft. Det er i sig selv ikke noget nyt, da pc-
ordninger er det eneste personalegode, som ikke kan betales via lønnedgang.

Det nye er, at Skatterådet anerkender, at fysiurgisk massage i arbejdstiden er skattefrit
for medarbejderen hvad der tidligere har været usikkert. Det har ikke afgørende betyd-
ning at behandlingerne foregår på arbejdspladsen. Det er derimod af afgørende betyd-
ning, at behandlingen foregår i arbejdstiden – altså at medarbejderne får fuld løn i be -
handlingstiden, og at det er arbejdsgiveren, der indgår en samlet aftale med en bestemt
massageudbyder. 
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Hvis hver enkelt medarbejder kunne vælge sin egen udbyder, og behandlingen foregik
uden for arbejdstiden, havde svaret efter al sandsynlighed været et andet. 

Fraflytningsbeskatning 
Folketinget har 9. september vedtaget de nye regler for fraflytningsskat på aktier.

Hovedpunkter i loven

• Loven gælder både for personer, der allerede forud for lovforslagets fremsættelse
den 30. maj 2008 er fraflyttet Danmark, og for personer, der flytter efter denne
dato. 

• Fraflytningsbeskatning gælder fortsat kun for personer, der på fraflytningstids-
punktet har været skattepligtige til Danmark i mindst 7 år inden for de seneste 10
år forud for skattepligtsophøret. 

• Der gives fortsat henstand med betaling af den beregnede skat på fraflytnings-
tidspunktet. Henstandsmulighedens opretholdelse bliver dog nu betinget af retti -
dig indsendelse af en beholdningsoversigt ved flytningen og en efterfølgende årlig
indsendelse af selvangivelse til SKAT, uanset om personen er skattepligtig til
Danmark. Sidstnævnte selvangivelse skal indeholde den til enhver tid værende
henstandssaldo, jf. nedenfor. For aktier m.v., der beskattes efter lagerprincippet,
kan der ikke gives henstand. 

• Der skal således fremover indgives en selvangivelse til Danmark for hvert år (se-
nest 1. juli i året efter det pågældende indkomstårs udløb), hvor der er en positiv
henstandssaldo. Indgives denne selvangivelse ikke rettidigt, bortfalder henstan-
den og hele henstandsbeløbet forfalder til betaling. 

• Personer, der har en aktiebeholdning med en samlet kursværdi på under 100.000
kr. på fraflytningstidspunktet, pålignes ikke nogen fraflytningsskat (bagatelregel).

• Personer, der flytter med børsnoterede aktier købt før 1. januar 2006, er undtaget
for fraflytningsbeskatning, under betingelse af at kursværdien af dennes samlede
beholdning af børsnoterede aktier opgjort pr. 31. december 2005 var maksimum
136.600 kr. (273.100 kr. for ægtefæller), og at ejertiden ved salg er 3 år eller
mere.

Særligt for personer der er fraflyttet inden 30. maj 2008

• For personer, der er fraflyttet forud for 30. maj 2008, og som allerede har opnået
henstand, betinges adgangen til fortsat henstand af, at der senest 1. juli 2009
indsendes en oversigt over beholdningen af aktier, der er omfattet af henstanden,
og som fortsat er ejet 30. maj 2008. Beholdningsoversigten skal indgives til SKAT
senest den 1. juli 2009. Henstandssaldoen er i den forbindelse det henstandsbe-
løb, der resterer pr. 30. maj 2008. 

• Hvis beholdningsoversigten m.v. ikke indgives rettidigt, bortfalder henstanden, og
henstandsbeløbet forfalder til fuld betaling. Kan det godtgøres, at kursværdien af
de aktier, som personen ejede på fraflytningstidspunktet, var maksimum 100.000
kr., bortfalder den resterende henstandssaldo imidlertid. 
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• Der er indsat en lidt speciel overgangsregel for personer, hvis skattepligt til Dan-
mark er ophørt, eller hvis skattemæssige hjemsted er flyttet før 30. maj 2008, og
som rent faktisk har betalt fraflytningsskatten. Denne regel medfører, at disse
personer kan omgøre dette valg og i stedet få henstand med betalingen. En sådan
tilkendegivelse skal indgives inden 30. maj 2009. Overgangsreglen betyder, at
personer, der har betalt fraflytterskatten, kan omgøre dette og i stedet få hen-
stand med betalingen. Hvis dette vælges, reguleres henstanden af de nye regler.
Et positivt valg betyder, at den indbetalte fraflytterskat betales tilbage til perso -
nen, men som det fremgår af overgangsreglen, sker dette uden rente. Der vil kun
kunne blive tale om en rentebetaling, hvis fraflytterskatten tilbagebetales senere
end den 1. oktober 2009 og i givet fald så kun med en rente beregnet fra denne
dato.

Det nye henstandssaldo-system 

Ved fraflytningen etableres henstandssaldoen, som SKAT administrerer. Denne er i reali -
teten regnskabet med fraflytningsskattegælden til SKAT. Begyndelsessaldoen er den be-
regnede fraflytningsskat, dvs. henstandsbeløbet. Henstandsbeløbet forfalder i takt med
aktieafståelser og udbytteudlodninger og ved andre aktionærdispositioner, der potentielt
kan påvirke aktiernes værdi i nedadgående retning, og endelig ved optagelse af lån i et
selskab. 

Forfald af henstandsbeløbet ved udbyttedispositioner m.v.:

• I modsætning til de tidligere regler påvirkes henstandsskatten nu ikke alene i takt
med salg og død, men også løbende ved modtagelse af udbytter fra aktier og lån
fra selskaber, hvis aktier er omfattet af fraflytningsskat, salg af aktier til udste-
dende selskab og ved udlodninger. Andre dispositioner af hensyn til aktionæren
m.v., der er egnet til at påvirke "kursfald" på aktiernes værdi, vil også udløse lø-
bende betaling af exitskattesaldoen. 

• Den løbende opkrævning af skatten, f.eks. på baggrund af en udbyttebetaling,
sker gennem det indførte henstandssaldosystem, som skal selvangives hvert år.
Henstandssaldoen nedsættes i takt med, at de forfaldne beregnede "afdrag/beta-
lingsbeløb" og kildeskattebeløb ved udbyttedispositioner betales. Ved aktieafståel -
ser med tab vil der ligeledes ske en nedsættelse af henstandssaldoen.

Ved modtagelse af udbytter af danske aktier er der indeholdt danske kildeskatter. Disse
vil typisk kunne søges tilbage. Henstandssaldosystemet berører ikke denne adgang til til -
bagesøgning. Hvis de indeholdte danske udbytteskatter søges tilbage, vil de ikke være
betalt. I denne situation vil der ikke skulle ske nedskrivning af henstandssaldoen med in -
deholdte danske kildeskatter, da de ikke opfylder kravet om, at der skal være tale om
betalte skatter.

Forfald af henstandsbeløbet ved salg under udlandsopholdet:

• Den tidligere kendte omberegning af den fiktive fraflytningsavance til faktisk rea -
liseret avance ved efterfølgende salg af aktier ophæves for alle salg af aktier, der
sker efter 30. maj 2008. Dog er indført en regel, der sikrer, at der ved afståelser
skal ske en opgørelse af gevinst og tab på afståelsestidspunktet. En eventuel ge-
vinst forfalder som betalingskrav for den respektive del af exitskatten dog med
creditlempelse for udenlandske avanceskatter, dvs. overstiger den "beregnede
skat" den skat, der er betalt i udlandet, forfalder det overskydende beløb til beta-
ling som del af henstandsskatten. 

• Når der ikke er flere aktier i behold på beholdningsoversigten, bortfalder en even-
tuel resterende henstandsskat.
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Henstandssaldoen ved flytning tilbage til Danmark med aktier i behold: 

Får personen på ny skattemæssigt hjemsted i Danmark med aktierne i behold, finder
reglen om tilflytningsværdier (faktiske sum ved tilflytning) anvendelse for aktier, der
indgik på beholdningsoversigten, og som personen fortsat ejer. Er der på dette tidspunkt
fortsat en henstandssaldo, skal der dog ske en nedsættelse af handelsværdien for de ak-
tier, der på tilflytningstidspunktet fortsat indgår på beholdningsoversigten. Handelsvær -
dien nedsættes med det laveste af følgende beløb:

Det resterende skattebeløb, der indgår på henstandssaldoen på
tilflytningstidspunktet, omregnet til indkomstgrundlag baseret på reglerne i per -
sonskattelovens § 8 a. 

Den samlede nettogevinst på de aktier, som personen ejer på tilflytningstidspunktet,
opgjort på grundlag af handelsværdien på tilflytningstidspunktet, og den anskaf -
felsessum, der oprindeligt indgik ved beregningen af fraflytningsskatten på udrej -
setidspunktet.

Når handelsværdien er reguleret, og dermed den skattemæssige indgangsværdi er regu-
leret efter denne regel, bortfalder den resterende henstandssaldo. 

Lovændringen er fortsat meget indgribende i en række situationer og rammer en ufor-
holdsmæssig stor gruppe mennesker, der ikke er flyttet fra Danmark af skattemæssige
årsager, men f.eks. alene på grund af en udstationering for deres arbejdsgiver eller stu-
dieophold i udlandet. Alle personer, der fraflytter Danmark med aktier, rammes således
af reglerne, uanset om man ejer 100 % af aktierne i et selskab og flytter af skattemæssi-
ge årsager, eller om man ejer 0,001 % af aktierne i et selskab og udstationeres af sin ar-
bejdsgiver, når blot grundbetingelserne for exitbeskatning foreligger.

De meget tunge administrative byrder, som en årlig selvangivelse og beholdningsover-
sigt og de nye betingelser for opretholdelse af allerede givet henstand samt de nu mulige
skatteopkrævninger af urealiserede aktieavancer, f.eks. på grund af at en aktionær, der
ejer 0,001 % af aktierne i et børsnoteret selskab, modtager fondsaktier, er samlet set
byrder, der rejser EU-retlige spørgsmål. 

Endvidere bemærkes, at den løbende beskatning i takt med udlodninger - som efter det
nye system kaldes "beskatning af henstandssaldo", reelt er en beskatning og ekstra
selvangivelsesforpligtelse i takt med udlodninger, dvs. udbyttebeskatning, hvilket også
underbygges af, at hele henstandssaldosystemet også påvirkes af betalte udbytteskatter.

 

Dette tillæg og mange andre kan også ses på www.joost.dk


