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Høringssvar til L 49 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre
love
Hermed fremsendes en bemærkning til lovforslaget vedrørende unoterede porteføljeaktier.
I ovennævnte lovforslags § 1, stk. 1 er det foreslået, at skattefriheden kun skal gælde for aktier, når
ejerandelen er under 10%. Som det er fremsat, gælder dette, uanset hvilket land selskabet er hjemmehørende i.
Med ovenstående formulering ser det ud til, at uhensigtsmæssigheden i aktieavancebeskatningslovens
§ 4 A, stk. 2 for unoterede datterselskabsaktier, hvor ejerandelen er mellem 10% og 50%, og hvor
selskabet er beliggende i et land, som Danmark ikke har en DBO med, videreføres.
Det vil i mange tilfælde have uhensigtsmæssige konsekvenser. De danske selskabsejere skal således i
mange tilfælde tage hensyn til, hvilke lande de etablerer sig i, når der etableres i f.eks. Asien, Mellemøsten, Afrika og Sydamerika.

Eksempel
Et dansk selskab ejer aktier i selskaber i Mellemøsten. Det er typisk, at danske investeringer i Mellemøsten foretages sammen med lokale partnere, hvor der oprettes et fællesejet selskab med 50% ejerskab
til hver ejer.
Danmark har ikke indgået en DBO med Libanon, men har indgået en DBO med Kuwait. Selskabsskatteprocenten i de nævnte lande er:
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Libanon: 15%
Kuwait: 15% (Selskaber kan dog søge om at få skattefritagelse i en periode på 2-10 år)
Efter 1. januar 2013 kan det danske selskab skattefrit afstå aktierne i selskabet i Kuwait, mens det beskattes af en eventuel gevinst ved salg af aktierne i selskabet i Libanon. Dette på baggrund af, at selskabet ejer 50% af aktierne i selskabet, og Danmark ikke har indgået en DBO med Libanon.
Indkomsten i selskaberne har været beskattet med den samme skatteprocent. Det er endda sandsynligt,
at indkomsten i Kuwait slet ikke er blevet beskattet. Der bør derfor ikke være forskel på beskatningen i
Danmark, når aktierne i selskaberne afstås.
Det foreslås derfor, at lovforslaget udformes, så skattefrie porteføljeaktier også kan være unoterede
aktier i et selskab med en ejerandel på mellem 10% og 50%, hvor selskabet er beliggende i et land,
Danmark ikke har indgået en DBO med.
Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med ovenstående, står undertegnede naturligvis gerne til rådighed med en uddybning heraf.
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