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1. Aktieavancebeskatningsloven af 2005 
 
Aktieavancebeskatningsloven af 2005 blev vedtaget som lov nr. 1413 af 21. 
december 2005 på grundlag af lovforslag L 78 2005-06. Samtidig med loven 
blev vedtaget lov nr. 1414 af 21. december 2005, der indeholder ændringer i 
andre love som følge af vedtagelsen af en ny aktieavancebeskatningslov. 
Denne lov blev vedtaget på grundlag af lovforslag L 79 2005-06. Lov nr. 
1414 af 21. december 2005 er gengivet som bilag 9 til fremstillingen bagerst i 
bogen. 
 Aktieavancebeskatningsloven af 2005 blev baseret på en fuldstændig gen-
nemskrivning af reglerne fra den tidligere lov (lov nr. 295 af 10. juni 1981) 
med henblik på at gøre loven mere overskuelig. Herudover blev gennemført 
flere væsentlige ændringer. 
 Lovforslagene var i vidt omfang baseret på betænkning nr. 1392 fra sep-
tember 2000. 
 Ved det udvalgsarbejde, der resulterede i den nævnte betænkning, anbefa-
ledes (i) en ophævelse af de tidligere regler om skattefrihed af mindre be-
holdninger af børsnoterede aktier, (ii) en ophævelse af treårsreglen, således at 
alle fortjenester og tab ved afståelse af porteføljeaktier for fysiske personer 
medregnes ved opgørelsen af aktieindkomsten, og (iii) en generel skattefrihed 
for selskabers aktieavancer og tilsvarende manglende fradragsret for tab.  
 Udvalgsarbejdet dannede grundlag for en række af de ændringer, der blev 
gennemført ved vedtagelsen af aktieavancebeskatningsloven af 2005. De to 
første af de tre nævnte centrale ændringer blev gennemført, mens skatteplig-
ten af selskabers aktieavancer ved afståelse efter mindre end tre års ejertid 
imod udvalgets forslag blev opretholdt. Reglerne om beskatning af selskabers 
aktieavancer blev imidlertid efterfølgende ændret ved lov nr. 525 af 12. juni 
2009 (harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning), der bl.a. af-
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skaffede treårsgrænsen og medførte, at selskaber uanset ejertid blev skatte-
pligtige af avance på såkaldte »porteføljeaktier«, jf. den dengang indsatte § 9, 
og skattefri af avancer på såkaldte »datterselskabsaktier« og »koncernsel-
skabsaktier«, jf. hhv. § 4 A og § 4 B. I 2012 er reglerne på ny justeret ved 
indførelse af en sondring mellem »skattepligtige« og »skattefri« porteføljeak-
tier, jf. § 4 C og § 9.  
 Aktieavancebeskatningsloven af 2005 er siden vedtagelsen ændret et me-
get betydeligt antal gange.  
 I afsnit 2 nedenfor gives en historisk oversigt over udviklingen i den dan-
ske aktieavancebeskatning indtil aktieavancebeskatningsloven af 2005. 
 I afsnit 3 gives en kort oversigt over lovens hovedindhold, således som 
dette var i 2005. 
 I afsnit 4 gives en oversigt over efterfølgende lovændringer. 
 I afsnit 5 beskrives de nugældende vigtigste hovedprincipper i loven, og 
der gives en række henvisninger til, hvor i denne lovkommentar disse prin-
cipper er behandlet. 
 I afsnit 6 redegøres for forholdet til anden lovgivning. 
 I afsnit 7 er gengivet et skema over lovens beskatningsregler i hovedtræk. 

2. Historik indtil aktieavancebeskatningsloven af 2005 
 
Den første danske aktieavancebeskatningslov var lov nr. 295 af 10. juni 1981. 
Grundlaget for loven var selskabsskattekommissionens betænkning nr. 856/ 
1978 om beskatning af aktieavance. 
 Aktieavance har historisk været omfattet af statsskattelovens regler. Ud-
gangspunktet efter statsskatteloven har været, at aktieavance efter reglerne i 
lovens §§ 4 og 5a har været anset for en skattefri formuegevinst, medmindre 
der forelå næring eller spekulation.  
 Ved lov nr. 256 af 11. juni 1960 indførtes regler om beskatning af aktie-
avance i lov om særlig indkomstskat. Disse regler blev ved lov nr. 160 af 31. 
maj 1961 suppleret med et antal bestemmelser i ligningsloven, herunder den-
ne lovs §§ 16 A-D, der trådte i kraft 1. januar 1962.  
 Efter ligningslovens § 16 C var udgangspunktet, at fortjeneste eller tab ved 
afståelse af aktier medregnedes ved opgørelsen af den skattepligtige alminde-
lige indkomst, hvis den skattepligtige havde erhvervet aktierne som led i sin 
næringsvej eller mindre end to år forud for afståelsen. I øvrige tilfælde med-
regnedes fortjeneste og tab ved opgørelsen af særlig indkomst efter lov om 
særlig indkomstskat.  
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