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Skatteministeriet 

Att.: Henrik Louv 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

14. august 2018 

Aktiesparekonto 

Dansk Erhverv har den 4. juli 2018 modtaget et lovforslag om en aktiesparekonto i høring. 

 

Formålet med lovforslaget er at gøre det mere attraktivt for danskerne at spare op, og derfor fore-

slås det på linje med, hvad man kender det i bl.a. Sverige og Norge at indføre en aktiesparekonto. 

 

Dansk Erhverv er enig med regeringen i, at det er vigtigt at fremme den danske aktiekultur, både 

for at sikre, at der er mere tilgængelig kapital for særligt små og mellemstore virksomheder, men 

også for rent samfundsøkonomisk at få mere af den passive kapitalanbringelse fra danskernes bo-

liger ud at arbejde i aktive investeringer. 

 

I lovforslaget fremhæves det, at bl.a. Sverige har en bedre aktiekultur end Danmark, og at Sverige 

har en investeringssparekonto. Dansk Erhverv vil gerne fremhæve, at Sverige har en lavere aktie-

beskatning (30 pct.) end den eksorbitant høje skat på 42 pct., og at Sverige længe inden de ind-

førte en investeringssparekonto havde fået en god aktiekultur qua den lavere skat. En investe-

ringssparekonto er derfor kun taget på den svenske aktiekultur, og det vil derfor være Dansk Er-

hvervs vurdering, at vi ikke kan få skabt en aktiekultur i Danmark alene ved at bygge taget. Før vi 

får støbt et ordentligt fundament, dvs. får sænket den høje danske aktieskat til svensk niveau, så 

når vi ikke i mål. 

 

Et særskilt formål med aktiesparekontoen er at udbrede ejerskabet af danske aktier. Dansk Er-

hverv vil i den anledning fremhæve, at det er uheldigt, at man ikke via aktiesparekontoen kan in-

vestere i unoterede aktier. Aktiesparekontoens midler vil dermed alene tilflyde de børsnoterede 

virksomheder og ikke de små og mellemstore virksomheder, som virkelig har brug for kapitalen. 

En lavere aktiebeskatning kunne også have løst dette problem evt. sammen med en anden model 

for opbygningen af aktiesparekontoen, så man også kunne investere i unoterede aktier. 

 

Dansk Erhverv vil heller ikke undlade at bemærke, at man med introduktionen af en aktiespare-

konto endnu engang har valgt at komplicere det i forvejen voldsomt komplicerede danske skatte-

system. En lavere aktiebeskatning – evt. med en flad sats på 27 pct. – kunne have sikret mere en-

kelthed i skattesystemet. 
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Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer. 

Med venlig hilsen 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 

 


