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Aktieomsætningsafgift i S-SF-udspil 

I S og SF’s skatteudspil Fair Forandring fra august 2009 indgår et forslag om ind-
førsel af en aktieomsætningsafgift på 0,25 pct. af kursværdien. Afgiften skal på-
lægges salg eller bytte af danske eller udenlandske aktier mv., hvor den ene part er 
hjemmehørende i Danmark. Der er formentlig tale om en aktieomsætningsafgift i 
stil med den, som blev ophævet i 1999. Forslaget indgår også i Fair Løsning og i S 
og SF’s finanslovforslag. 

Ifølge S og SF vil provenuet udgøre 4 mia. kr. årligt. 

Finansministeriet skønner, jf. svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 159 af 12. 
maj 2010, at merprovenuet vil udgøre omkring 1½ mia. kr., når der tages højde 
for, at handlen med aktier er meget mobil, og at afgiften i øvrigt medfører en re-
duktion af visse andre skattegrundlag. Før virkninger af ændret adfærd skønnes 
merprovenuet fra aktieomsætningsafgiften til 2½ mia. kr. Skønnet er forbundet 
med usikkerhed. 

Beregningen tager udgangspunkt i Værdipapircentralens statistik for omsætningen 
af værdipapirer og dennes sammensætning på aktører. På baggrund heraf er det 
lagt til grund, at ca. halvdelen af omsætningen i danske aktier finder sted mellem 
udenlandske investorer (dvs. hvor hverken køber eller sælger er dansk), som ikke 
kan pålægges afgift i Danmark. 

Afgiftsgrundlaget vedrørende aktier og investeringsforeningsbeviser udgør på den 
baggrund ca. 2.250 mia. kr. Det umiddelbare provenu udgør 0,25 pct. heraf sva-
rende til 5,6 mia. kr., jf. tabel 1. 

Tabel 1. Provenuberegning vedr. aktieomsætningsafgiften 

 

  Mia. kr.  

 Skønnet skattegrundlag vedr. danske investorer 2.250  

 Skatteprovenu  5,6  

 Heraf mæglere mv. -1.7  

 Provenu korrigeret for mæglere mv. 3,9  

 Provenu vedr. institutionelle investorer 1,0  

    tilbageløb heraf -0,7  

 Provenu vedr. husholdninger, erhverv 2,9  

    tilbageløb heraf -0,7  

 Provenu in kl. tilbageløb 2,5  

 Adfærdsvirkninger   -1,0  

 Provenu, i alt inkl. tilbageløb og adfærd 1,5  
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Ligesom den aktieomsætningsafgift, som blev ophævet i 1999, er det desuden lagt 
til grund for beregningen, at omsætning mellem finansielle formidlere indbyrdes 
(dvs. ”engroshandel” er friholdt på samme måde som momsregistrerede virksom-
heders fradrag for indgående moms) ikke er omfattet af aktieomsætningsafgift.    

Omsætningen mellem finansielle aktører udgør knap 50 pct. af den samlede om-
sætning (dvs. hvor køber, sælger eller begge er danske). Det er lagt til grund, at 30 
pct. heraf svarende til 1,7 mia. kr. udgøres af handler mellem mæglere, og dermed 
er afgiftsfri. Efter korrektion for handel mellem mæglere skønnes det umiddelbare 
provenu fra aktieomsætningsafgiften således til 3,9 mia. kr. 

Heraf skønnes ca. 1 mia. kr. at vedrøre institutionelle investorer, herunder pensi-
onskasser. Dermed reduceres merprovenuet via lavere indtægter fra pensionsaf-
kastskat, indkomstskat af og modregning i pensionsudbetalinger samt afgifter. Det 
skønnes, at tilbageløbet i dette tilfælde udgør knap 70 pct., eller ca. 0,7 mia. kr.  

De resterende 2,9 mia. kr. af det umiddelbare merprovenu skønnes at vedrøre 
husholdninger og erhverv. Husholdningernes forbrug vil reduceres tilsvarende, og 
dermed påvirkes statens indtægter fra moms og afgifter. Det skønnes, at tilbagelø-
bet fra husholdninger udgør knap 25 pct., eller yderligere ca. 0,7 mia. kr. Der er 
ikke korrigeret for lavere selskabs- og aktionærskatter, hvilket kan indebære en 
mindre overvurdering af merprovenuet. 

Korrigeret for tilbageløb skønnes merprovenuet således til 2,5 mia. kr. 

Afgiften vil imidlertid skabe et betydeligt incitament til at placere omsætningen i 
udlandet, jf. også boks 1. Det kan fx ske ved, at pensionskasser investerer i uden-
landske investeringsforeninger, således at kun den oprindelige investering omfat-
tes af afgift, mens de løbende køb og salg i forbindelse med porteføljeplejen sker i 
udlandet. Desuden må det forventes, at omsætningsvolumen falder som resultat af 
mindre aktiv porteføljepleje/risikostyring hos investorerne.  

Idet det lægges til grund, at adfærdsændringerne reducerer omsætningen og der-
med merprovenuet med 40 pct., udgør holdbarhedsvirkningen omkring 1½ mia. 
kr. Det er dog langt fra sikkert, at et provenu af den størrelsesorden kan realiseres. 

Boks 1. Uddrag af bemærkninger til forslag til lov om ophævelse af aktieafgiftsloven 

 

Følgende fremgår af bemærkninger til forslag til lov om ophævelse af lov om afgift ved overdragelse af aktier 

m.v. (aktieafgiftsloven) fra 1999: 

 

 ”Det har fra forskellig side været fremført, at aktieafgiften generelt kan virke hæmmende på omsætningen af 

værdipapirer. Dermed reduceres likviditeten i markedet til skade for en effektiv kursdannelse på værdipapirer, 

samtidig med at danske virksomheders omkostninger ved finansiering via det danske aktiemarked forøges. 

Dette taler for en afskaffelse af afgiften. En væsentlig del af den reelle byrde af afgiften bæres af de realrente-

afgiftspligtige. En afskaffelse af afgiften vil derfor også være til fordel for pensionsopsparerne. 

 

Hertil kommer, at man i de omkringliggende lande i løbet af de senere år fuldstændigt har afviklet aktieom-

sætningsafgifter. Bortset fra, at Finland har en omsætningsafgift for handler uden om den finske børs, er der 

således ingen af de andre nordiske lande, der har en sådan form for afgift. 
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Københavns Fondsbørs er udsat for en stadigt stigende international konkurrence. Københavns Fondsbørs har 

påbegyndt et samarbejde med børsen i Stockholm om en nordisk børs på aktieområdet. Den nordiske børs vil 

kunne blive det naturlige finansielle centrum for bl.a. Østersø-landene og Baltikum. Det er derfor vigtigt ikke 

at hæmme likviditeten i det danske aktiemarked, og aktieafgiften er én af de faktorer, som kan have indflydel-

se på omsætningen på børsen. 

 

Endvidere bliver det stadig lettere - teknologisk og infrastrukturelt - at omsætte aktier i udlandet. Da udlandet 

i de senere år i høj grad har afskaffet lignende afgifter, vil dette incitament være større end tidligere.” 
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