Skatteudvalget 2019-20
L 165 Spørgsmål 7
Offentligt

Skatteudvalget
Til:

Skatteministeren

Dato:

5. maj 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 165
Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven
og skatteindberetningsloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen og
genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).
Af skatteministeren (Morten Bødskov)
Spørgsmål 7
Vil ministeren oplyse, hvad de skattemæssige fordele er ved at anvende det udvidede loft
under aktiesparekontoen i forhold til eksisterende regler for aktieindkomstbeskatning? I
besvarelsen bedes der tages udgangspunkt i følgende scenarier: Borger A har investeret
2.000.000 kr. i aktier og opnår et årligt afkast på 6 pct., som borger A realiserer hvert år.
Borger A har ikke tidligere gjort brug af aktiesparekontoen. Borger A ønsker nu at udvide
sin aktieinvestering med 100.000 kr. Hvor stor en skattemæssig fordel målt i kroner og
ører årligt og i procent vil borger A opnå, hvis han fremfor at udvide sin eksisterende aktieportefølje med de 100.000 kr. og årligt realisere sit afkast på 6 pct. i stedet i tillæg til sin
eksisterende aktieportefølje opretter en aktiesparekonto med en aktieinvestering på
100.000 kr., hvoraf der årligt opnås samme afkast på 6 pct.? Borger B har tidligere investeret 50.000 kr. i aktier, men har ikke anvendt aktiesparekontoen. Borger B har årligt opnået et afkast på 6 pct., som borger B realiserer hvert år. Borger B ønsker nu at udvide
sine aktieinvesteringer med 100.000 kr. Hvad vil den skattemæssige fordel være årligt i
kroner og ører og procent, hvis borger B i stedet for at udvide sin eksisterende aktieportefølje med de 100.000 kr. og årligt realisere sit afkast på 6 pct. vælger at oprette en aktiesparekonto med en aktieinvestering på 100.000 kr. med 6 pct. årligt afkast i tillæg til sin
eksisterende aktieportefølje? Dernæst ønskes en beregning af, hvad den skattemæssige
fordel vil være i samme scenarier som beskrevet for borger A og borger B, men over en
10 årig periode, hvor de aktieinvesteringer som borger A og B har uden om aktiesparekontoen, først realiseres i det 10. år (med et årligt afkast på 6 pct.).
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Carl Valentin (SF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Carl.Valentin@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Bjørn Brandenborg
formand
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