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Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven,
pensionsbeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og lov om indskud på
etableringskonto og iværksætterkonto
(Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.
(aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011, som ændret ved § 1 i lov nr.
624 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:
1. I § 34, stk. 6, 1. pkt., ændres to steder »75 pct.« til: »50 pct.«
§2
I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1362 af 26. november
2010, som ændret ved § 4 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, § 3 i lov nr. 459 af 12. juni 2009, § 2 i lov nr. 174
af 4. marts 2011 og § 7 i lov nr. 221 af 21. marts 2011, foretages følgende ændring:
1. I § 29, stk. 3, 5. pkt., ændres to steder »75 pct.« til: »50 pct.«
§3
I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.
1246 af 15. oktober 2010, som ændret ved § 6 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 2 i lov nr. 1561 af 21.
december 2010, § 13 i lov nr. 221 af 21. marts 2011 og § 4 i lov nr. 599 af 14. juni 2011, foretages
følgende ændringer:
1. I § 15 A, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:
»I relation til betingelserne for oprettelse af en pensionsordning omfattet af stk. 5 og 6 udgør procents‐
atserne for gennemsnitsberegningerne i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6, 75 pct., medmindre der
i gennemsnitsberegningen alene indgår regnskabsår, der begynder den 1. januar 2012 eller senere. Pro‐
centsatsen i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6, knyttet til overdragelsestidspunktet udgør i rela‐
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tion til betingelserne for oprettelse af en pensionsordning omfattet af stk. 5 og 6 75 pct. for afståelser, der
sker senest den 31. december 2012.«
2. § 15 A, stk. 4, 1. pkt., affattes således:
»En persons erhvervsmæssige virksomhed anses for i overvejende grad at have bestået i udlejning af
fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign. som nævnt i stk. 3, 1. pkt., hvis mindst 50
pct. af indtægterne, jf. dog 7. pkt., hvorved forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen
af øvrige regnskabsførte indtægter, fra den erhvervsmæssige virksomhed opgjort som gennemsnittet af de
seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan aktivitet, eller hvis handelsværdien af virksomhedens udlej‐
ningsejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign. enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som
gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af virksomhedens sam‐
lede aktiver, jf. dog 7. og 8. pkt.«
3. I § 15 A, stk. 4, indsættes som 7. og 8. pkt.:
»Procentsatserne for gennemsnitsberegningerne i 1. pkt. udgør 75 pct., medmindre der i gennemsnits‐
beregningen alene indgår regnskabsår, der begynder den 1. januar 2012 eller senere. Procentsatsen knyttet
til overdragelsestidspunktet udgør 75 pct. for afståelser, der sker senest den 31. december 2012.«
§4
I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 1075 af 10. september 2007, som ændret bl.a. ved § 19 i lov nr. 525 af 12. juni 2009
og senest ved § 13 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:
1. I § 22 c, stk. 2, nr. 4, 4. pkt., ændres to steder »75 pct.« til: »50 pct.«
§5
I lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober
2006, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1580 af 20. december 2006 og senest ved § 10 i lov nr. 221 af 21.
marts 2011, foretages følgende ændring:
1. I § 7, stk. 2, nr. 2, 4. pkt., ændres to steder »75 pct.« til: »50 pct.«
§6
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.
Stk. 2. § 1 finder alene anvendelse på overdragelser, der finder sted den 1. januar 2012 eller senere. Til
og med den 31. december 2014 kan selskabets virksomhed efter den skattepligtiges valg i stedet for at
blive vurderet efter betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6, 1. pkt., anses for i overve‐
jende grad at bestå i udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign., hvis
mindst 50 pct. af selskabets indtægter, hvorved forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt
summen af øvrige regnskabsførte indtægter, opgjort for det seneste regnskabsår stammer fra sådan aktivi‐
tet, eller hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign. enten
på overdragelsestidspunktet eller opgjort ved udgangen af det seneste regnskabsår udgør mindst 50 pct. af
handelsværdien af selskabets samlede aktiver.
Stk. 3. § 2 finder anvendelse på boer efter personer, der afgår ved døden den 1. januar 2012 eller senere,
og på skifte af uskiftede boer i den efterlevende ægtefælles levende live, når anmodningen om skifte er
modtaget i skifteretten den 1. januar 2012 eller senere. Til og med den 31. december 2014 kan selskabets
virksomhed efter den skattepligtiges valg i stedet for at blive vurderet efter betingelserne i dødsboskatte‐
lovens § 29, stk. 3, 5. pkt., anses for i overvejende grad at bestå i udlejning af fast ejendom eller besiddel‐
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se af kontanter, værdipapirer el.lign., hvis mindst 50 pct. af selskabets indtægter, hvorved forstås den
regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter, opgjort for det se‐
neste regnskabsår stammer fra sådan aktivitet, eller hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendom‐
me, kontanter, værdipapirer el.lign. enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort ved udgangen af det
seneste regnskabsår udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver.
Stk. 4. § 3 finder anvendelse på hel og delvis afståelse af erhvervsmæssig virksomhed, der finder sted
den 1. januar 2012 eller senere.
Stk. 5. § 4 finder anvendelse på aktie- og anpartserhvervelser, der finder sted den 1. januar 2012 eller
senere.
Stk. 6. § 5 finder anvendelse på hævninger som følge af anskaffelser af aktier og anparter, der finder
sted den 1. januar 2012 eller senere.
Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Thor Möger Pedersen
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