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Forslag
til

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven og
pensionsafkastbeskatningsloven
(Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.)
§1
I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 8. august
2019, som ændret senest ved § 18 i lov nr. 551 af 7. maj
2019, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 1, 1. og 3. pkt., indsættes efter »renteindtægter«: »og lign.«, og i stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »Renteindtægter«: »og lign.«
2. I § 15, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »fordringer«: »og
lign.«

1. § 6 B ophæves.
§4
§2
I kursgevinstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1283 af 25.
oktober 2016, som ændret ved § 3 i lov nr. 1555 af 19.
december 2017, § 35 i lov nr. 1429 af 5. december 2018 og
§ 5 i lov nr. 84 af 30. januar 2019, foretages følgende
ændring:
1. § 1, stk. 5 og 6, ophæves.
§3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2020.
Stk. 2. § 1 har virkning for indtægter og udgifter, der påløber fra og med den 1. januar 2020.
Stk. 3. § 2 har virkning for gevinst og tab ved afståelser
og indfrielser, der sker fra og med den 1. januar 2020. Fordringer og gæld, som den 31. december 2019 er omfattet af
kursgevinstlovens § 1, stk. 5 eller 6, anses for afstået og
generhvervet eller for frigjort og genpåtaget den 31. december 2019 til værdien samme dag.
Stk. 4. § 3 har virkning fra og med indkomståret 2020.

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1126 af 10. oktober 2014, som ændret senest ved § 6 i
lov nr. 324 af 30. marts 2019, foretages følgende ændringer:
Folketinget, den 14. november 2019
HENRIK DAM KRISTENSEN
/ Erling Bonnesen

AX023797
Skattemin., j.nr. 2019-7049

