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Oupperneq Side "" 1 af 17 Vejledende anvisning f
ra skatterådet.

Emne: Opgørelse af skatteplig
tig fortjeneste/tab ved a

fstå-

else af aktier m.v. Med virkning for selska
ber, foreninger og fond

e m.v.
som nævnt i landstings

lov om indkomstskat, §
 1, stk.

1, nr. 3 - 11 er der indfø
jet et nyt stk. 3 i § 14 i

samme lov. Herefter er de nævnte 
selskaber m.v. skattepl

igtige af
fortjeneste, der konstat

eres ved afståelse af a
ktier,

anparter i anpartsselsk
aber, andelsbeviser og

 lignende
værdipapirer. Samtidig

 er bestemt, at konstate
rede tab

ved afståelse af de sam
me papirer er fradragsb

eretti-

gede for selskaber m.v
.

Ved anskaffelessumme
n forstås købspris med

 tillæg af

omkostninger ved erhv
ervelsen.

Ved afståelsessummen
 forstås salgspris med 

fradrag af

omkostninger ved afstå
elsen.

Udlodning af likviditions
provenu er at sidestille

 med
afståelse. Fortjeneste o

g tab beskattes i det in
d-

komstår selskabet end
eligt opløses. Et selska

b anses

for endeligt opløst ved 
afmeldelsen til aktiesel

skabs-

registeret. Bestemmelsen har virk
ning for fortjeneste/tab 

opstået

og konstateret efter 1.7
.1986.

Værdi pr. 1.7.1986. Da kun fortjeneste/tab 
opstået efter 1.7.1986 

skal
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medregnes til den skat
tepligtige indkomst, er 

det be-

stemt, at for aktier m.v. i behold 1.7.1986 skal 
ved

en efterfølgende opgør
else af fortjeneste/tab, 

i ste-

det for anskaffelsessum
men anvendes den fak

tiske værdi

pr. 1.7.1986. For børsnoterede aktie
r m.v.

anvendes børskursen p
r.

1.7.1986 ved beregning
 af værdien pr. 1.7.198

6.

For alle andre aktier m
.v.

anvendes værdien 1 ha
ndel

og Vandel pr. denne da
to, d.v.s. baseret på se

lskabets

egenkapital med skyldi
g hensyntagen til foreli

ggende

mermindreværdier på s
elskabets aktiver.

Opgørelse af fortjenest
e/tab.

Fortjeneste og tab på a
ktier opgøres som forsk

ellen

mellem afståelsessumm
en og anskaffelsessum

men.

a Når der i forbindelse m
ed udvidelse af aktieka

pitalen

i et selskab tildeles akt
ionærerne aktieretter (r

et

til fondsaktier/friaktier) 
eller tegningsretter (ret

til at tegne aktier til foru
dbestemt fastsat kurs)

skal disse retter anses 
for erhvervet til U kr.

Ved afståelse af disse 
retter bliver fortjenesten

 lig

med afståelsessumme
n.

Anskaffelsessummen f
or fondsaktier/friaktier,

der er- hverves for en tildelt ak
tieret er kr. 0, medens 

an-

skaffelsessum for aktie
r, der erhverves ved ud

nyttelse

af en tildelt tegningsret
,

tales for aktierne, d.v.s
.

er det beløb, der skal b
e-

tegningsrettens anskaf
fel-
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sessum plus aktiens an
skaffelsessum.

Ejer en aktionær flere a
ktier med samme rettig

heder 1
et selskab, men erhver

vet på forskellige tidspu
nkter,

gælder den regel, at de
n først erhvervede aktie

 er den
først solgte, således at

 det er den ældste aktie
s an-

skaffelsessum, der læg
ges til grund for opgøre

lsen af
fortjeneste og tab, dog 

således at fondsaktier/
friak-

tier anses for anskaffet
 på tidspunktet for mod

er-
aktiens (moderaktierne

s) anskaffelse og indgå
r 1 an-

skaffelsessummen for 
den (disse) med kr. U -

 moder-
aktiernes anskaffelsess

um og -kurs skal såled
es regu-

leres i overensstemme
lse hermed.

Selv om en aktie er bån
dlagt, således at den fy

sisk

ikke kan afstås, er det 
alligevel, hvis denne ak

tie er
den ældste, anskaffels

essummen for denne a
ktie der

lægges til grund. First in - first out (FIFO
-metoden) gælder kun 

for ak-

tier i samme selskab. E
ndvidere gælder den ku

n for ak-
tier med samme rettigh

eder. Aktier med f. eks
. for-

skellig stemmeret eller 
forskellig udbytteret ho

ldes
således adskilt ved anv

endelsen af reglen. Får
 de se-

nere samme rettighede
r, går de i samme grup

pe i række-
følge efter anskaffelses

tidspunkterne - altså un
der

FIFO-metoden. Når tegningsretter udny
ttes af aktionæren, der

 har få-

et dem tildelt, indgår de
 1 aktierækken efter tid

s-

punktet for tegningen. Købte aktie- eller tegni
ngsretter, samt aktier, d

er er
erhvervet ved udnyttels

e af disse retter, anses
 for

anskaffet på købstidsp
unktet. Hvis aktieretten

 anskaf-
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fes som supplement til 
tildelte retter, anses en

 for-

holdsmæssig del af de
 nye aktier erhvervet på

 købs-

tidspunktet. Anskaffelsessummen f
or den del af de nye ak

tier, som
anses for erhvervet på 

købstidspunktet, er lig 
med

tegningskursen plus ku
rsen for den suppleren

de

tegningsret. Også ved salg af aktie-
 og tegningsretter gæld

er first
in - first out reglen; såle

des at de retter, som kn
yt-

ter sig til de ældste mo
deraktier, anses for før

st af-

stået. Bilag til selvangivelsen
.

Med henblik på admini
strationen - både for de

 skatte-
pligtige og skattemyndi

ghederne - af den nye 
bestem-

melse har skatterådet v
edtaget, at der ved lign

ingen
af selvangivelser for de

 nævnte selskaber m.v
. skal

stilles krav om udfærdi
gelse af et særligt bilag

, der
for så vidt de i bestemm

elsen nævnte aktier m.
v. giver

oplysninger om. For aktier i behold prim
o (1.7.1986).

a. Navn og nominel væ
rdi.

b. Anskaffelsestidspun
kt (eventuel "før 1.7.19

86").

C. Anskaffelsessum (e
ller værdien pr. 1.7.198

6).

For aktier m.v. anskaffe
t i året.

a. Navn og nominel væ
rdi.

b. Anskaffelsestidspun
kt.

c. Anskaffelsessum.
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d. Om selskabet m.v. h
ar modtaget fondsaktie

r.

e. Om selskabet har ud
nyttet tildelte aktie- elle

r

tegningsretter. For aktier afstået i året
.

a. Navn og nominel væ
rdi.

b. Afståelsessum. C. Skattepligtig fortjene
ste/tab.

For aktier i behold ultim
o.

a. Navn og nominel væ
rdi.

b. Anskaffelsestidspun
kt (eventuelt "før 1.7.19

86").
c. Anskaffelsesværdi (e

ller værdien pr. 1.7.198
6).

Der stilles ikke krav om
 bilagets form eller ops

til-

ling, men alene om at o
venstående oplysninge

r fremgår

af bilaget. Særlige tilfælde. Skatterådet kan i særlig
e tilfælde indrømme till

adelse
til, at ikke konstateret fo

rtjeneste/tab medregne
s ved

opgørelsen af den skat
tepligtige indkomst.
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EKSEMPEL 1 A/S ejer nominelt 100.0
00 kr. gamle aktier, ans

kaffet for

150.000 kr. Børskursen
 pr. 1.7.1986 var 200. A

/S køber den
1.4.1987 yderligere 50.

000 kr. aktier i samme 
selskab til kurs

210. A/S sælger den 1.
12.1987 nom. kr. 125.0

00 for kr.
325.000. Afståelsessum nom. 12

5.000 x kurs 260 325.0
00 kr.

Anskaffelsessum gamle aktier nom. 100.
000 x kurs 200 200.000

 kr.

Anskaffelsessum for nye aktier nom. 25.0
00 x kurs 210 52.500 k

r.
Skattepligtig fortjeneste

 72.500 kr.
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EKSEMPEL 2 A/S ejer nom. 100.000 
kr. gamle aktier, anska

ffet for 100.000
kr. Børskurs pr. 1.7.86 

200. Selskabet køber d
en 1.4.1987 nom.

kr. 10.000 1 samme se
lskab for 25.000 kr. De

n 1.7.1987 får sel-
skabet ret til fondsaktie

r i forhold 1:10. Den 1.1
2.1987 sælger

selskabet nom. kr. 120
.000 for kr. 276.000.

Anskaffelseskurs for gamle aktier: Faktisk anskaffelsessu
m kr. 200.000 x 100 : 1

82
nom. værdi 100.000 + 

nom. værdi fondsaktier
 10.000

Anskaffelseskurs for nye aktier: Faktisk anskaffelsessu
m kr. 25.000 x 100 : 22

8

nom. værdi 10.000 + n
om. værdi fondsaktier 1

.000

Dpgørelse af den skatt
epligtige fortjeneste:

Afståelsessum nom. 12
0.000 X kurs 230 = 276

.000

Anskaffelsessum for gamle aktier nom. 1
10.000 x kurs 182 = 20

0.200

Anskaffelsessum for nye aktier nom. 10.0
00 x kurs 228 : 22.800

Skattepligtig fortjeneste
 F 53.000

Anskaffelseskurs for ak
tier i behold:

nom. kr. 1.000 x kurs 2
28
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EKSEMPEL 3 A/S ejer nom. 100.000 
kr. gamle aktier, anska

ffet for 100.000
kr. Børskurs pr. 1.7.86 

200. Selskabet køber d
en 1.4.87 nom.

kr. 15.000 i samme sel
skab for 30.000 kr. Den

 1.7.87 får sel-
skabet ret til fondsaktie

r i forholdet 1:10. Den 3
.7.87 køber

selskabet 12 aktieret fo
r kr. 1.150. Den 1.12.87

 sælger sel-
skabet nom. kr. 120.00

0 for kr. 276.000.

Anskaffelseskurs for gamle aktier: Faktisk anskaffelsessu
m kr. 200.000 x 100 = 1

82

nom. værdi 100.000 + 
nom. værdi af fondsakt

ier 10.000

Anskaffelsessum for nye aktier: Faktisk anskaffelsessu
m kr. 30.000 x 100 = 18

2

nom. værdi 15.000 + n
om. værdi af fondsaktie

r 1.500

Opgørelse af den skatt
epligtige fortjeneste:

Afståelsessum nom. 12
0.000 x kurs 230 = 276

.000
Anskaffelsessum for gamle aktier nom. 110.

000 x kurs 182 = 200.2
00

Anskaffelsessum for nye aktier nom. 10.000
 x kurs 182 = 18.200

Skattepligtig fortjeneste
 57.600

Anskaffelseskurs for ak
tier i behold: .

nom. kr. 6.500 x kurs 1
82

- - 500 x kurs 230




















