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Bekendtgørelse om indsendelse af meddelelse og
oplysninger i henhold til
aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4 og 6

Skattestyrelsen har den 11. september 2019 fremsendt ovennævnte udkast til FSR
- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

FSR – danske revisorer har læst bekendtgørelsen og har følgende bemærkninger
til forslaget.

Ad § 1
Hvad angår bekendtgørelsens § 1, der omhandler formkrav/basisoplysninger
synes det forudsat, at perioden, for opgørelse af 50 pct. testen for alle
investeringsselskaber, skal følge kalenderåret.

Efter overgangsreglerne i lovforslag L 114, senere lov nr. 84 af 30/01/2019,
træder reglerne i kraft for indkomståret 2020. Mange udenlandske
investeringsselskaber har regnskabsår, der ikke følger kalenderåret. Da
bekendtgørelsen som nævnt ovenfor forudsætter, at opgørelser følger
kalenderåret, bør det præciseres, at udenlandske investeringsselskaber med
skævt regnskabsår, f.eks. 1/8 – 30/7 kan anvende reglerne med virkning fra 1.
januar 2020 og kalenderåret ud, selv om kalenderåret krydser to indkomstår.

Bestemmelsen i § 1 nævner, at i de tilfælde, hvor et investeringsselskab er
opdelt i afdelinger, som hver især er et skattesubjekt, skal der indsendes
meddelelse om hver enkelt afdeling. Det bør præciseres, at samme regel skal
gælde for udenlandske sub-funds, som er hyppigt forekommende i udenlandske
investeringsfonde.

FSR – danske revisorer vil gerne anmode om, at bekendtgørelsen omtaler,
hvorvidt der skal oplyses om aktieklasser samt, hvorvidt tilstedeværelsen af
aktieklasser spiller ind ved opgørelsen af aktieandelen (50 pct. grænsen), jf.
nedenfor.



Side 2
FSR – danske revisorer skal anmode Skattestyrelsen om at angive, om
meddelelsen skal indgives hvert år forud for det år, hvor investeringsselskabet
ønsker at være aktiebaseret, eller om det er tilstrækkeligt at indsende
meddelelse én gang, hvorefter investeringsselskabet anses for at være
aktiebaseret fremadrettet?

Ad § 2
For så vidt angår bekendtgørelses § 2, stk. 2, der indeholder oplysninger til
vurdering af, om anbringelsesbekendtgørelsen er overholdt, foreslår FSR –
danske revisorer, at bestemmelsen udvides, således at det detaljeret fremgår,
hvordan 50 pct. grænsen opgøres.

De danske investeringsforeninger, der udbyder andele i aktiebaserede
investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, er givetvis bekendt med,
hvordan 50 pct. grænsen skal praktiseres og vil derfor næppe have de store
vanskeligheder med at opgøre aktieandelen i et aktiebaseret investeringsselskab.
Modsat må det formodes, at de udenlandske investeringsselskaber er uden
forudgående kendskab til opgørelsesreglerne, og det foreslås derfor, at der
fastsættes nærmere anvisninger om opgørelsen af henholdsvis tælleren og
nævneren i brøken med aktieandelen, jf. nedenfor.

Ad. Opgørelsen af tælleren i brøken (aktieandelen)
Det bør indsættes oplysninger om, hvilke konkrete værdipapirer, der - ud over
almindelige aktier - skal indgå som ”aktier”, herunder eksempelvis behandling af
warrants samt ind- og udlån af aktier.

Ad. nævneren (de totale aktiver)
Her er det vigtigt at præcisere, at der skal foretages en transformation fra de
regnskabsmæssige til de skattemæssige værdier, hvor de skattemæssige
værdier for finansielle instrumenter opgøres med udgangspunkt i værdien af de
underliggende aktiver. Det bør nævnes, at værdierne opgøres numerisk, således
at f.eks. to modsatrettede finansielle kontrakter (hver for sig med gevinst og
tab) opgøres som summen af de opgjorte værdier.

Det fremgår § 2, stk. 3, nr. 3, at investeringsselskabet i forbindelse med
indsendelse af oplysninger til vurdering af, om anbringelsesgrænsen er overholdt
skal indsende ”Redegørelse for, hvordan opgørelsen over fordelingen af
aktivmassen er foretaget.”



Side 3
Skattestyrelsen bedes uddybe, hvilke oplysninger der skal indsendes i den
forbindelse?

Det fremgår af § 2, stk. 4, at såfremt et investeringsselskab (A) ejer mindst 25
pct. af kapitalen i et andet aktiebaseret investeringsselskab eller IMB (B), skal
investeringsselskabet tillige indsende oplysninger som nævnt i stk. 2 for disses
vedkommende.

Skattestyrelsen bedes angive, om A ved indsendelse af oplysningerne
vedrørende B, kan/skal indsende de opgørelser, som B selv har foretaget?

Hvorledes skal A forholde sig, hvis A f.eks. foretager opgørelsen hver måned,
mens B alene foretager opgørelsen hvert kvartal?

Skattestyrelsen bedes endvidere angive, hvorledes A skal forholde sig, hvis det
ikke er muligt at indhente oplysningerne fra B?

Bestemmelsen omfatter efter sin ordlyd alene de tilfælde, hvor et aktiebaseret
investeringsselskab (A) direkte ejer 25 pct. af kapitalen i et andet aktiebaseret
investeringsselskab eller IMB (B).

Finder bestemmelsen også anvendelse hvis investeringsselskab A indirekte, via
en anden enhed (X), ejer 25 pct. af kapitalen i et andet aktiebaseret
investeringsselskab eller IMB (C)?

Vil det i givet fald have nogen betydning, om X selv er et aktiebaseret
investeringsselskab eller IMB, eller ej?

Ad § 3
Det fremgår af forslagets §3, stk. 2, at Skatteforvaltningen i forbindelse med
modtagelsen af meddelelse efter § 1 eller oplysninger efter § 2, ikke forholder sig
til, om et udenlandsk institut efter dansk skattepraksis anses for et selvstændigt
skattesubjekt eller en transparent enhed.

Det er afgørende for at være et aktiebaseret investeringsselskab, at
investeringsinstituttet anses for et selvstændigt skattesubjekt. FSR – danske
revisorer finder det derfor beklageligt, at Skattestyrelsen ikke foretager en sådan



Side 4vurdering og skal anmode Skattestyrelsen om at foretage vurderingen i
forbindelse med indsendelse af meddelelse efter § 1.

Ad § 5
I henhold til § 5, skal meddelelse efter § 1 og indsendelse af oplysninger efter §
2, ske elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

For at være et aktiebaseret investeringsselskab fra 2020, skal meddelelse efter §
1 indsendes senest den 1. november 2019.

Skattestyrelsen bedes oplyse, om det pt. er muligt at foretage elektronisk
indberetning? Hvis ikke, hvornår der åbnes adgang herfor?
Hvorledes skal et aktiebaseret investeringsselskab indgive meddelelse til
Skattestyrelsen, hvis meddelelse ønskes indgivet nu?

FSR – danske revisorer står gerne til rådighed for en uddybning af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Klaus Okholm Louise Egede Olesen
Formand for skatteudvalget Skattekonsulent


