
sk
at

Fo
rslag

sk
at

Kapitalindkomstbeskatning

Indfør konsolideret kapitalindkomst-
beskatning efter nordisk model 

UDFORDRINGEN
Beskatningen af afkastet fra såkaldt ”fri opsparing” er uhyre kompliceret i Danmark. Fri opsparing er den 
del af formuen, som ikke er bundet i bolig eller på pensionsordninger – f.eks. indestående på bankkonti eller 
aktier og obligationer (dog ikke på pensionsordninger). 

For det første beskattes aktieindkomst separat fra øvrig kapitalindkomst. For det andet er der forskellige 
skattesatser for de to typer kapitalindkomst. I alt giver dette 18 forskellige skattekombinationer, som en 
skatteyder kan befinde sig i alt ef ter størrelsen på kapitalindkomsten og fordelingen mellem aktieindkomst 
og øvrigt kapitalindkomst.

Indretningen skyldes blandt andet den måde, Danmark har valgt at adressere det såkaldte ”hovedaktio-
nærproblem”, som imidlertid kun berører ganske få skatteydere. Det er personer, som både er ejere af og 
medarbejdere i den samme virksomhed og derfor i nogle tilfælde har mulighed for at bestemme, at deres løn 
i stedet udbetales som aktieudbytte.

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør indføre en konsolideret kapitalindkomstbeskatning (samlet beskatning af både aktieindkomst 
og øvrig kapitalindkomst) med en lav flad sats på 27 pct. svarende til den laveste skat på aktieindkomst i 
dag. For stor negativ nettokapitalindkomst bevares den eksisterende lave (rente)fradragssats på 25 pct. i en 
gennemsnitskommune.

Den konsoliderede kapitalindkomstbeskatning skal som udgangspunkt omfatte almindelig kapitalindkomst, 
noteret aktieindkomst uanset størrelse samt unoteret aktieindkomst på op til 55.300 kr. om året (svarende 
til eksisterende progressionsgrænse i aktieindkomstbeskatningen).

For unoteret aktieindkomst over denne grænse indføres en ny hovedaktionærmodel, der identificerer den del 
af den resterende unoterede aktieindkomst, der bør beskattes som kapitalindkomst. Når denne indkomst 
er sorteret fra, beskattes den øvrige unoterede aktieindkomst som lønindkomst (med kredit for selskabs-
skatten), dvs. svarende til samme niveau som høj aktieindkomst i dag (ca. 42 pct.).

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Skatteministeriet har i et svar til Folketinget beregnet, at en konsolideret kapitalindkomstbeskatning som 
den beskrevne umiddelbart vil medføre et merprovenu for statskassen på omkring 200 mio. kr. grundet det 
reducerede rentefradrag. Dette er dog før udarbejdelsen af en konkret hovedaktionærmodel som – alt efter 
udformning – vil reducere merprovenuet. 

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslagene om at afskaffe aktiesparekontoen og investorfradraget, 
hvilket vil bidrage med yderligere provenu til en robust og attraktiv hovedaktionærmodel.
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