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EftErløn 
– hvornår, hvEm og hvor mEgEt?

Af mimi lund, Pensionsforsikringsmægler, cand.jur., mercer Pensionsrådgivning A/S

Hvornår kan man få efter-
løn?
Med efterlønsordningen har man mulighed 

for at trække sig helt eller delvist tilbage fra 

arbejdsmarkedet fra det 60. år. Det gælder, 

hvis man er født før 1.1.1959. Er man født 

efter denne dato, forhøjes efterlønsalderen 

gradvist til 62 år. 

Efterlønnen ophører senest ved opnåelse af 

folkepensionsalderen.

Hvem kan få efterløn?
For at få ret til efterløn skal man ved opnåelse 

af efterlønsalderen have udstedt et efterløns-

bevis. Det kræver, at man er rask og står til 

rådighed for arbejdsmarkedet. Man skal være 

medlem af en a-kasse og have betalt efterløns-

bidrag i 30 år. Dog kun i 25 år, hvis man er 

født før 1.1.1976. 

Efterlønsbidraget
Efterlønsbidraget trækkes fra i indkomsten som 

et ligningsmæssigt fradrag. Efterlønsbidraget 

kan tilbagebetales ved død, sygdom, eller hvis 

man alligevel ikke ønsker at være med i efter-

lønsordningen. Tilbagebetalingen sker afhæn-

gig af situationen kontant eller ved overførsel 

til en pensionsordning.

Fortrydelsesordningen
Har man fortrudt at have fravalgt efterlønsord-

ningen, kan man i visse tilfælde stadig nå at 

komme med. Der skal betales efterlønsbidrag 

i mindst 15 år, tilmeldingen skal ske senest 15 

år før efterlønsalderen, og man skal have været 

medlem af en a-kasse i en årrække, der afhæn-

ger af ens alder. Efterlønnen vil blive reduceret 

med 2 % for hvert år, der ikke er betalt efter-

lønsbidrag 

Hvor meget kan man få?
Den maksimale efterløn udgør 171.600 kr. om 

året, hvis man går på efterløn som 60-årig. 

Bliver man på arbejdsmarkedet, til man bliver 

62 år, og i denne 2-års periode har arbejdet i 

mindst 3.120 timer, udgør efterlønnen i stedet 

188.500 kr. om året. Efterlønnen er almindelig 

skattepligtig indkomst.

Fortsætter man med at arbejde, efter at 2-års 

perioden er opfyldt, optjener man en skattefri 

præmie på 11.310 kr. for hvert kvartal, man 

arbejder (1 kvartal = 481 timer). Ved opnåelse 

af folkepensionsalderen udbetales den skattefri 

bonus for det antal kvartaler, man har arbej-

det, maksimalt 135.720 kr. 

Alle beløb gælder for fuldtidsforsikrede i 

2009.

Samspil med pensionsord-
ninger
Går man på efterløn inden man opfylder 2-års 

reglen, medfører alle fradragsberettigede pen-

sionsordninger modregning i efterlønnen. Det 

drejer sig om arbejdsmarkedspensioner, tjene-

stemandspensioner, livrenter, ratepensioner, 

kapitalpensioner, indekskontrakter, opsparing 

i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og tilsvarende 

udenlandske pensioner. 

Det gælder, uanset om pensionsordnin-

gerne bliver udbetalt sammen med efterløn-

nen eller ej, om pensionsordningerne er 

oprettet privat eller via arbejdsgiver, eller om 

de er oprettet i et forsikringsselskab eller i et 

pengeinstitut. 

Modregningen er dog hårdest, når en 

firmapensionsordning med løbende udbeta-

linger bliver udbetalt samtidig med efterløn-

nen.

Går man først på efterløn, når 2-års reglen 

er opfyldt, er det kun firmapensionsordnin-

ger med løbende udbetalinger, der medfører 

modregning, og kun hvis udbetalingen sker 

samtidigt i efterlønsperioden. 

Der foretages dog et bundfradrag på 13.000 

kr. inden efterlønnen beregnes, hvilket bety-

der, at der ikke sker modregning i små pensi-

onsordninger. 

Søg rådgivning
Det er vigtigt at søge rådgivning om samspil-

let mellem pensionsordninger og efterlønnen, 

så man sikrer sig et optimalt udbetalingsfor-

løb.

Hvis man er født……. Så kan man tidligst gå på efterløn som… Så kan man tidligst få folkepension som...

Før 1.1.1959 60-årig 65-årig

Mellem 1.1.1959 og 30.06.1959 60½-årig 65 ½-årig

Mellem 1.7.1959 og 31.12.1959 61-årig 66-årig

Mellem 1.1.1960 og 30.06.1960 61½-årig 66½-årig

Mellem 1.7.1960 og 31.12.1962 62-årig 67-årig

Efter 31.12.1962 62-årig * 67-årig *

*Gælder frem til 2015, hvor alderen kan sættes yderligere op. Herefter skal der hvert 5. år tages stilling til eventuel yderligere forhøjelse.
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SAlg viA intErnEttEt

I disse krisetider søger virksom-
hederne ofte at fastholde resul-
tatet ved at tilpasse omkostnin-
gerne til aktiviteten. En anden 
mulighed er at søge nye marke-
der eller øge markedsandelen. 
Her kan internettet, eller nettet, 
som det ofte kaldes, netop være 
muligheden for at øge afsætnin-
gen af virksomhedens produk-
ter. En undersøgelse fra 2008 
viser, at Danmark er et af de 
lande i Europa, hvor flest hand-
ler på nettet, idet næsten hver 
anden bruger nettet til at købe 
varer og tjenesteydelser. Nettet 
er globalt, og markedet er der-
for ikke kun afgrænset til Dan-
mark, og selv under finanskrisen 
er markedet i fortsat vækst.

Før man etablerer sig på nettet, er der mange 

overvejelser, der må gøres, eksempelvis om 

varen er egnet til salg via nettet. Det giver sig 

selv, at eksempelvis en tandlæges ydelser ikke 

direkte kan sælges (leveres) på nettet, men 

han kan dog have glæde af at markedsføre 

ydelserne der. Ligeledes er der varetyper, hvor 

kunden ofte vil se varen og prøve den inden 

køb – f.eks. tøj. Ikke desto mindre sælges der 

tøj på nettet, præcist som det i mange år har 

kunnet sælges via postordresalg. Så der er 

stort set ingen produkter, der ikke kan sælges 

direkte eller markedsføres på nettet.

Specielt egner niche-produkter sig godt til 

nettet, idet man kan nå ud til et stort antal 

kunder med en lille investering/markedsfø-

ring. Konkurrencen på ”ordinære” produkter 

er imidlertid hård på nettet, og varerne sælges 

med små avancer. Derfor er en stor omsæt-

ningshastighed afgørende, hvilket stiller store 

krav til logistikken.

En forretning på nettet skal, lige som i den 

fysiske verden, markedsføres. Markedsføringen 

kan foretages via annoncer på andre hjemme-

sider. F.eks. kan hudplejeprodukter hensigts-

mæssigt markedsføres på hjemmesider om 

hudpleje og sundhed. Andre mulige steder 

er f.eks. via annoncer på søgemaskiner som 

Google, hvor annoncen vil blive præsenteret, 

når en bruger søger på ord, der relaterer sig til 

produktet – f.eks. ”appelsinhud”. Der findes 

endvidere en række prissøgemaskiner på net-

tet, f.eks. hvidevarepriser.dk, edb-priser.dk og 

hifipriser.dk, hvor forbrugeren kan sammen-

ligne priser på konkrete produkter og blive 

videresendt direkte til forretninger, der tilbyder 

dette produkt.

Før man kan markedsføre varerne på nettet, 

skal man have etableret en hjemmeside til 

formålet. Der findes i dag en række udbydere, 

der tilbyder færdige løsninger, der bygger 

på skabeloner, som man tilpasser med logo, 

grafik, indhold mv., så den får virksomhedens 

identitet. Man skal på dette tidspunkt fastlægge 

ambitionsniveauet – vil man starte i det små 

med en simpel løsning, eller skal forretningen 

integreres med virksomhedens ordre-, øko-

nomi- og lagersystem. Endvidere skal kundens 

betalingsmuligheder overvejes. De fleste forret-

ninger på nettet baserer sig på kontant betaling 

ved brug af kredit- eller Dankort, hvilket absolut 

må anbefales. Salg på kredit er ikke hensigts-

mæssigt pga. tabsrisikoen, og fordi det er admi-

nistrativt tungt. Dankort/kreditkort-løsningen 

er ofte integreret i de forskellige shops, ligesom 

håndtering af fakturering, lagerkartotek mv. er 

indbygget.

Virksomheden skal være opmærksom på, at 

der udover de sædvanlige regler, der regulerer 

forholdet mellem køber og sælger, findes særlig 

lovgivning for handel på internettet. Reglerne 

omhandler primært en række oplysningskrav til 

hjemmesiden, f.eks. skal virksomhedens navn, 

fysiske adresse, cvr-nummer, handelsvilkår 

mv. fremgå. Man skal imidlertid være specielt 

opmærksom på, at køberen, ved handel med 

private, er tillagt en 14-dages fortrydelsesret. 

Endvidere er der særlige krav til opbevaring 

af oplysningerne om købet. Forekommer der 

grænseoverskridende handel, skal man være 

opmærksom på, at der gælder særlige regler for 

opkrævning af moms – forhør nærmere herom 

hos din revisor.

Der er ingen tvivl om, at internethandlen vil 

blive mere og mere udbredt. De yngre genera-

tioner har en anden indkøbs- og forbrugskultur 

end de ældre og er meget bevidste om mulig-

hederne for at gøre deres køb på nettet 24 

timer i døgnet. Endvidere søger de informatio-

ner om produkter og priser inden det endelige 

køb besluttes. De fysiske forretninger vil få det 

sværere, og en internetforretning kan derfor 

være et godt supplement til en fysisk forretning, 

hvor indkøbskanaler, lagerfacilitet o.s.v. allerede 

er på plads.

Af henrik hougaard, Statsautoriseret revisor
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mifid 
– dEt nYE ”modEord”

MiFID står for “Markets in Financial Instru-

ments Directive”, og er som navnet antyder 

et EU-direktiv. Direktivet har været i kraft siden 

1. november 2007 og er en opfølgning på 

Investeringsservicedirektivet, der var det oprin-

delige forsøg på at samkøre EU på markedet 

for finansielle produkter.

MiFID går et skridt videre og skal i princip-

pet sikre forbrugerne på tværs af EU-landenes 

grænser, at alle udbydere og alle produkter 

godkendes efter de samme retningslinjer. 

En tysk udbyder af investeringsfonde skal 

anmelde til de tyske myndigheder, at de agter 

at udbyde deres ydelser i eksempelvis Dan-

mark. De tyske myndigheder informerer de 

danske myndigheder derom, og efter en given 

procesperiode har det tyske selskab ret til at 

arbejde i Danmark. Vi kalder det et EU-pas.

De danske kunder ved derved, at produkter 

og udbydere er godkendt efter samme regler 

som eksempelvis StockRate Asset Management 

A/S. I vores tilfælde har vi ret til at operere i 

12 lande.

MiFID stopper ikke der. Aflejret i direktivet er 

kraftig forbrugerbeskyttelse i form af såkaldte 

”egnethedstests”, hvor en udbyder har pligt til 

at sikre sig, at potentielle kunder forstår deres 

risiko og er bekendt med de risici, de evt. 

løber ved at arbejde sammen med en udby-

der/investere i deres produkter.

Samtidig har udbyderne omfattende pligter 

til at sikre sig, at midler, der betros dem, har 

en legitim oprindelse. Vi har dertil omfat-

tende forretningsgange for ”Modvirkning af 

hvidvask og finansiering af terrorisme”. Vi skal 

bl.a. sikre os billedlegitimation for samtlige 

kunder og sikre os, at de faktisk er dispositi-

onsberettigede. For selskabers vedkommende 

skal vi sikre os kendskab til den ultimative 

ejer.

Det er vores opfattelse, at MiFID ikke er det 

sidste skridt mod at sikre forbrugerne bedre 

betingelser. Det næste bliver sandsynligvis en 

langt større regulering af de produkter, der 

faktisk kan udbydes. Såfremt det havde været 

indarbejdet mere i MiFID, ville mange af de 

sidste års problemer kunne have været und-

gået.

Af Peter Andersen, Administrerende direktør, Stockrate Asset management A/S

I forbindelse med vedtagelsen af den nye revi-

sorlov i 2008, er der gennemført nogle mindre 

ændringer af aktieselskabsloven, anpartssel-

skabsloven m.fl.

Der er tale om to ofte oversete bestemmelser 

om revisorskift i utide, normalt vil det sige valg 

af ny revisor uden for den ordinære general-

forsamling.

Fratræder en generalforsamlingsvalgt revi-

sor inden revisors hverv udløber, dvs. i utide 

på en ekstraordinær generalforsamling, skal 

anmeldelsen til Erhvervs og Selskabsstyrelsen 

om revisorskift vedlægges en fyldestgørende 

forklaring fra bestyrelsen (direktionen, hvis der 

ikke er valgt en bestyrelse) på årsagen til hver-

vets ophør.

Tilsvarende gælder, hvis revisor fratræder i 

utide, så skal anmeldelsen om fratræden til 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ligeledes ved-

lægges en fyldestgørende forklaring på årsa-

gen til hvervets ophør.

rEviSorSkiftE 
i UtidE

Af niels lynge Pedersen
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mAn SkAl SElv SE Sig for

Den såkaldte finanskrise har på en eller anden 

måde påvirket næsten alle, om end mange 

ikke føler dette på det månedlige rådigheds-

beløb.

De mange lykkeriddere, der for egne eller 

- især - for lånte midler har foretaget hasarde-

rede transaktioner og lidt tab, har de færreste 

nok sympati for.

Anderledes ser det ud for de mange, der 

føler sig vildledte til at foretage investering i 

eksempelvis aktier, herunder bankaktier, samt 

investeringsbeviser og garantbeviser.

Som det fremtræder i dagspressen, har 

mange rådgivere, herunder bankrådgivere, 

da også været lidt længere fremme i skoene 

end godt er, hvis man ellers kan tro de mange 

historier om forkert rådgivning, pres fra bank-

rådgivere til at foretage investeringer i banken 

selv etc.

Man skal imidlertid ikke glemme, at man har 

en pligt til selv at tænke sig om og være kritisk 

overfor enhver rådgiver. Tidligere blev et pen-

geinstitut opfattet som et serviceor gan, hvis 

økonomiske styrke og faglige kompetence og 

uvildighed, ingen drog i tvivl. 

I dag er det anderledes
Pengeinstitutterne er forretninger, og de 

ansatte er (blandt andet) sælgere. Denne nye 

situation gør, at enhver investor har pligt til at 

være skeptisk, inden han investerer på råd fra 

andre.

Fra lovgivere og forbrugerorganisationer er 

der gennem de senere år stillet krav om, at 

udbydere af diverse økonomiske produkter 

skal oplyse mere og mere. Som udgangs punkt 

er det godt nok, men desværre har den store 

informationspligt i et vist omfang medført en 

overinformation, der gør tingene uoversku-

elige.

For år tilbage kunne man eksempelvis på 

jævnt dansk få svar fra sit forsikrings- eller pen-

sionsselskab om de konkrete konsekvenser af 

en given påtænkt transaktion. Hvis man i dag 

spørger de samme, vælter det ud med papir, 

hvoraf det meste er overflødig standardinfor-

mation uden konkret værdi, men et lovkrav til 

udbyder. Herved risikerer man, at vigtige bud-

skaber går tabt, fordi ”de står med småt”.

Visse garantsparekasser har i pressen været 

hængt ud for at sælge garantbeviser til spa-

rekassens kunder på forkert markedsføring. 

Hvis det virkeligt er tilfældet – hvilket jeg ikke 

ved noget om – er det naturligvis dybt kritisa-

belt og måske ulovligt.

Nogle pengeinstitutter henholder sig til, at 

kunderne har skrevet under på en ønsket risi-

koprofil i forbindelse med pengeinstitutternes 

overholdelse af de såkaldte MiFID-reg ler. Det 

har de nok også, men ofte uden at vide kon-

kret, hvad de skrev under på. 

Af finn Elkjær, Statsautoriseret revisor

Jeg skal ikke tage stilling til, hvem der er 

skyld i de triste skæbner, man læser om (de 

gode historier, der også findes, finder jo aldrig 

vej til pressen), men blot appellere til, at alle 

tænker sig om.

Man kan opfordre potentielle investorer til at 

stille sig selv følgende spørgsmål:

• Forstår jeg, hvad det er, jeg investerer i?

• Er min tidshorisont så lang, at jeg kan 

acceptere store udsving i min investering?

• Har jeg råd til – helt eller delvist – at tabe 

min investering?

• Er risikoen ved (eventuelt) at investere for 

lånte penge, overvejet?

Rådgiver kan passende spørge kunden om det 

samme.

risiko

tidshorisont

tab

investering
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Yderligere oplysninger vedrørende rubrik 84 og 85:
Du kan se mere i vejledningen Selvangivelsen 2008, Angivelse af tab til
fremførsel til senere indkomstår, der kan fås på www.skat.dk under Borger
– Vejledninger og pjecer.
Afleveringsfrist for blanket 04.055Har du modtaget en selvangivelse, er fristen for at indgive blanketten til
angivelse af tab til fremførsel til senere indkomstår og angivelse af aktie-
beholdning overgangssaldo den samme som for din selvangivelse. Du kan
indtaste oplysningerne via www.tastselv.skat.dk samtidig med dine øvrige
oplysninger, eller indsende blanketten sammen med selvangivelsen.Har du kun modtaget en årsopgørelse, eller en årsopgørelse sammen med
et oplysningskort, er fristen 3. maj 2009. Oplysningerne kan indtastes via
www.tastselv.skat.dk, eller indsendes til Betalingscentret, Postboks 140,
6950 Ringkøbing. 

Dag Md. År

2009

Underskrift

Udgangspunkt for overgangssaldoenUdgangspunktet for overgangssaldoen er kursværdien af dine aktier per
1. januar 2007, nedsat med din anskaffelsessum for aktierne. Overgangs-
saldoen opgøres samlet for alle dine aktier, anparter i anpartsselskaber
(ApS) og visse investeringsforeningsbeviser under ét. Hvis kursværdien
af dine aktier mv. per 1. januar 2007 er mindre end din anskaffelsessum
for aktierne, sættes overgangssaldoen til 0 kr. Det samme gælder, hvis
kursværdien overstiger anskaffelsessummen med 100.000 kr. eller min-
dre – for ægtefæller tilsammen 200.000 kr. eller mindre.Følgende aktier mv. skal ikke medregnes:• Aktier, der er omfattet af overgangsreglen i aktieavancebeskatnings-
lovens § 44 vedrørende mindre beholdninger af børsnoterede aktier 
(dvs. børsnoterede aktier, erhvervet før den 1. januar 2006, som indgik 
i en beholdning af børsnoterede aktier og børsnoterede investerings-
foreningsbeviser med en samlet kursværdi per 31. december 2005 på 
136.600 kr. eller mindre – for ægtefæller 273.100 kr. eller mindre).

• Aktier mv., der er erhvervet som led i næring med køb og salg af aktier mv.
• Andelsbeviser i visse andelsforeninger, der skal fremme medlemmernes
erhvervsmæssige interesser.• Aktier og investeringsforeningsbeviser, der er udstedt af et investerings-
selskab.  

• Investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger. In-
vesteringsforeningsbeviser i udloddende aktiebaserede investerings-
foreninger, hvor investeringsforeningen har valgt, at investorerne skal 
beskattes efter samme regler som for aktier, skal dog medregnes. For børsnoterede aktier er kursværdien den senest noterede kurs inden

den 1. januar 2007 – typisk børskursen den sidste børsdag i 2006.For unoterede aktier er kursværdien din andel af selskabets regnskabs-
mæssige egenkapital ved udløbet af regnskabsåret 2006. Har selskabet
forskudt regnskabsår, er kursværdien din andel af selskabets regnskabs-
mæssige egenkapital ved udløbet af det regnskabsår, som træder i stedet
for regnskabsåret 2006. Der tages ikke hensyn til værdier, der ikke indgår
i selskabets regnskabsmæssige egenkapital, fx oparbejdet goodwill.Hvis selskabet ved aflæggelsen af årsregnskabet for regnskabsåret 2007
ved en ændring af regnskabspraksis efter reglerne i årsregnskabsloven
opskriver aktiver, der indgik i selskabets balance for regnskabsåret 2006,
forhøjes det opgjorte beløb med den del af de foretagne opskrivninger
fratrukket udskudt skat forbundet hermed, der svarer til din andel af sel-
skabets regnskabsmæssige egenkapital ved udløbet af regnskabsåret 2006.
Hvis du ved opgørelsen af gevinst eller tab på aktier kan vælge en anden
anskaffelsessum for aktierne end den faktiske anskaffelsessum, anvendes
den højst mulige anskaffelsessum.Nedskrivning af overgangssaldoenOvergangssaldoen nedskrives hvert år fra og med indkomståret 2007

med din samlede nettoaktieindkomst for det pågældende indkomstår. Er
din samlede nettoaktieindkomst i et år negativ, foretages ingen regulering
for det pågældende år. Nedskrivningen sker med nettoaktieindkomsten
efter at SKAT har modregnet fremførte tab.Nedskrivning foretages, uanset hvorfra aktieindkomsten hidrører. Der
foretages således også nedskrivning med nettoaktieindkomst, der hid-
rører fra aktier mv., der ikke indgår i overgangssaldoen.Der fortages ligeledes nedskrivning med aktieindkomst, der efter over-
gangsreglerne (se rubrik 68) beskattes som kapitalindkomst.Overgangssaldoen bortfalder, når den er nedskrevet til 0.Selvangivelse af overgangssaldoenHvis du selvangiver overgangssaldoen i forbindelse med oplysnings-

kortet eller den udvidede selvangivelse for indkomståret 2008, skal du
nedskrive overgangssaldoen med din samlede positive nettoaktieind-
komst i indkomståret 2007.
SKAT foretager automatisk nedskrivning af overgangssaldoen med din
positive nettoaktieindkomst i indkomståret 2008. SKAT foretager end-
videre automatisk nedskrivning af overgangssaldoen med din positive
nettoaktieindkomst i efterfølgende år.Hvis du venter til et senere år med at selvangive overgangssaldoen, skal
du selv nedskrive overgangssaldoen med din positive nettoaktieindkomst
for indkomstårene forud for det indkomstår, som selvangivelsen ved-
rører. SKAT foretager automatisk nedskrivning af overgangssaldoen med
din positive nettoaktieindkomst for det indkomstår, som selvangivelsen
vedrører, og for de efterfølgende år.Yderligere oplysningerDu kan læse mere om reglerne om overgangssaldoen i SKAT’s lignings-

vejledning (2009-1) afsnit S.G.3.3.13 (www.skat.dk).

Vejledning til fremførsel til senere indkomstår (rubrik 84 og 85)
Fortsat

Vejledning til overgangssaldo (rubrik 88)Fortsat

Det er dit ansvar, at angivelsen er fyldestgørende og korrekt.

Husk dato og underskrift!

For indkomstårene 2008 og 
2009 beskattes aktieindkomst 
efter en 3-trins skala med hhv. 
28, 43 og 45 %. 
   Da selskabsskatten med virk-
ning for indkomståret 2007 blev 
nedsat til 25 %, blev marginal-
skatten for aktieindkomst samti-
dig hævet fra 43 til 45 %. I den 
forbindelse blev der vedtaget 
regler om, at personlige aktio-
nærer kan føre en såkaldt over-
gangssaldo. Overgangssaldoen 
skal sikre, at selskabsindkomst, 
der var optjent ved udgangen 
af regnskabs- og indkomståret 
2006, og som er beskattet med 
en højere selskabsskat end den 
nugældende på 25 %, aldrig 
beskattes med mere end 43 % 
hos den personlige aktionær.

Overgangssaldoen skal selvangives på blanket 

04.055, som kan findes på SKATs hjemmeside. 

Overgangssaldoen behøver ikke at blive 

selvangivet, før vedkommende har en aktie-

indkomst, som overstiger beløbsgrænsen for 

43 %-beskatning (102.600 kr. for 2008). Det 

skyldes, at reglerne om overgangssaldoen er 

begrundet med, at den værdistigning, der 

har været på aktierne/anparterne indtil den 

1. januar 2007, aldrig skal beskattes med en 

højere procentsats end 43 %. Derfor er der 

ikke behov for at selvangive saldoen, så længe 

vedkommendes årlige aktieindkomst ikke over-

stiger beløbsgrænsen for 43 %-beskatning. 

Det er dog alligevel muligt allerede at selvan-

give overgangssaldoen fra og med indkomst-

året 2008, uanset at vedkommende ikke har 

en aktieindkomst på over 102.600 kr. 

hvordAn SElvAngivES 
ovErgAngSSAldoEn for AktiEr?

Overgangssaldoen skal årligt nedskrives med 

vedkommendes positive nettoaktieindkomst 

fra og med indkomståret 2007. Når over-

gangssaldoen først er selvangivet, sørger SKAT 

automatisk for, at saldoen bliver nedskrevet 

med den selvangivne positive nettoaktieind-

komst. Derfor kan det være en fordel at selv-

angive saldoen så tidligt som muligt. 

Det skal bemærkes, at Skatteministeriet har 

tilkendegivet, at overgangssaldoen alene skal 

nedskrives med årets positive nettoaktieind-

komst efter, der er sket nedsættelse med 

fremførte tab fra tidligere år.

Beskatning af aktieindkomst 
fra 2010
Ifølge den i skrivende stund endnu ikke 

vedtagne skattereform er der lagt op til, at 

aktieindkomst fra og med indkomståret 2010 

beskattes efter en 2-trins skala med hhv. 28 

og 42 %, og de 28 % nedsættes fra og med 

indkomståret 2012 til 27 %. Hvis lovforslaget 

bliver vedtaget, må det betyde, at overgangs-

saldoen mister sin betydning fra og med ind-

komståret 2010. Det skyldes, at begrundelsen 

for at føre en overgangssaldo er, at aktieind-

komst højst beskattes med 43 %, men hvis 

marginalskatten for aktieindkomst fra og med 

2010 er lavere end 43 %, ja så mister reglen 

selvsagt sin betydning.

Hvis en person i 2008 og 2009 ikke har 

aktieindkomst, der overstiger hhv. 102.600 kr. 

eller 106.100 kr. (og det dobbelte for ægtefæl-

ler), er der således ikke grund til at bruge tid 

på at opgøre overgangssaldoen.

Af Steen mørup, Seniorskattekonsulent
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Yderligere oplysninger vedrørende rubrik 84 og 85:
Du kan se mere i vejledningen Selvangivelsen 2008, Angivelse af tab til
fremførsel til senere indkomstår, der kan fås på www.skat.dk under Borger
– Vejledninger og pjecer.
Afleveringsfrist for blanket 04.055Har du modtaget en selvangivelse, er fristen for at indgive blanketten til
angivelse af tab til fremførsel til senere indkomstår og angivelse af aktie-
beholdning overgangssaldo den samme som for din selvangivelse. Du kan
indtaste oplysningerne via www.tastselv.skat.dk samtidig med dine øvrige
oplysninger, eller indsende blanketten sammen med selvangivelsen.Har du kun modtaget en årsopgørelse, eller en årsopgørelse sammen med
et oplysningskort, er fristen 3. maj 2009. Oplysningerne kan indtastes via
www.tastselv.skat.dk, eller indsendes til Betalingscentret, Postboks 140,
6950 Ringkøbing. 

Dag Md. År

2009

Underskrift

Udgangspunkt for overgangssaldoenUdgangspunktet for overgangssaldoen er kursværdien af dine aktier per
1. januar 2007, nedsat med din anskaffelsessum for aktierne. Overgangs-
saldoen opgøres samlet for alle dine aktier, anparter i anpartsselskaber
(ApS) og visse investeringsforeningsbeviser under ét. Hvis kursværdien
af dine aktier mv. per 1. januar 2007 er mindre end din anskaffelsessum
for aktierne, sættes overgangssaldoen til 0 kr. Det samme gælder, hvis
kursværdien overstiger anskaffelsessummen med 100.000 kr. eller min-
dre – for ægtefæller tilsammen 200.000 kr. eller mindre.Følgende aktier mv. skal ikke medregnes:• Aktier, der er omfattet af overgangsreglen i aktieavancebeskatnings-
lovens § 44 vedrørende mindre beholdninger af børsnoterede aktier 
(dvs. børsnoterede aktier, erhvervet før den 1. januar 2006, som indgik 
i en beholdning af børsnoterede aktier og børsnoterede investerings-
foreningsbeviser med en samlet kursværdi per 31. december 2005 på 
136.600 kr. eller mindre – for ægtefæller 273.100 kr. eller mindre).

• Aktier mv., der er erhvervet som led i næring med køb og salg af aktier mv.
• Andelsbeviser i visse andelsforeninger, der skal fremme medlemmernes
erhvervsmæssige interesser.• Aktier og investeringsforeningsbeviser, der er udstedt af et investerings-
selskab.  

• Investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger. In-
vesteringsforeningsbeviser i udloddende aktiebaserede investerings-
foreninger, hvor investeringsforeningen har valgt, at investorerne skal 
beskattes efter samme regler som for aktier, skal dog medregnes. For børsnoterede aktier er kursværdien den senest noterede kurs inden

den 1. januar 2007 – typisk børskursen den sidste børsdag i 2006.For unoterede aktier er kursværdien din andel af selskabets regnskabs-
mæssige egenkapital ved udløbet af regnskabsåret 2006. Har selskabet
forskudt regnskabsår, er kursværdien din andel af selskabets regnskabs-
mæssige egenkapital ved udløbet af det regnskabsår, som træder i stedet
for regnskabsåret 2006. Der tages ikke hensyn til værdier, der ikke indgår
i selskabets regnskabsmæssige egenkapital, fx oparbejdet goodwill.Hvis selskabet ved aflæggelsen af årsregnskabet for regnskabsåret 2007
ved en ændring af regnskabspraksis efter reglerne i årsregnskabsloven
opskriver aktiver, der indgik i selskabets balance for regnskabsåret 2006,
forhøjes det opgjorte beløb med den del af de foretagne opskrivninger
fratrukket udskudt skat forbundet hermed, der svarer til din andel af sel-
skabets regnskabsmæssige egenkapital ved udløbet af regnskabsåret 2006.
Hvis du ved opgørelsen af gevinst eller tab på aktier kan vælge en anden
anskaffelsessum for aktierne end den faktiske anskaffelsessum, anvendes
den højst mulige anskaffelsessum.Nedskrivning af overgangssaldoenOvergangssaldoen nedskrives hvert år fra og med indkomståret 2007

med din samlede nettoaktieindkomst for det pågældende indkomstår. Er
din samlede nettoaktieindkomst i et år negativ, foretages ingen regulering
for det pågældende år. Nedskrivningen sker med nettoaktieindkomsten
efter at SKAT har modregnet fremførte tab.Nedskrivning foretages, uanset hvorfra aktieindkomsten hidrører. Der
foretages således også nedskrivning med nettoaktieindkomst, der hid-
rører fra aktier mv., der ikke indgår i overgangssaldoen.Der fortages ligeledes nedskrivning med aktieindkomst, der efter over-
gangsreglerne (se rubrik 68) beskattes som kapitalindkomst.Overgangssaldoen bortfalder, når den er nedskrevet til 0.Selvangivelse af overgangssaldoenHvis du selvangiver overgangssaldoen i forbindelse med oplysnings-

kortet eller den udvidede selvangivelse for indkomståret 2008, skal du
nedskrive overgangssaldoen med din samlede positive nettoaktieind-
komst i indkomståret 2007.
SKAT foretager automatisk nedskrivning af overgangssaldoen med din
positive nettoaktieindkomst i indkomståret 2008. SKAT foretager end-
videre automatisk nedskrivning af overgangssaldoen med din positive
nettoaktieindkomst i efterfølgende år.Hvis du venter til et senere år med at selvangive overgangssaldoen, skal
du selv nedskrive overgangssaldoen med din positive nettoaktieindkomst
for indkomstårene forud for det indkomstår, som selvangivelsen ved-
rører. SKAT foretager automatisk nedskrivning af overgangssaldoen med
din positive nettoaktieindkomst for det indkomstår, som selvangivelsen
vedrører, og for de efterfølgende år.Yderligere oplysningerDu kan læse mere om reglerne om overgangssaldoen i SKAT’s lignings-

vejledning (2009-1) afsnit S.G.3.3.13 (www.skat.dk).

Vejledning til fremførsel til senere indkomstår (rubrik 84 og 85)
Fortsat

Vejledning til overgangssaldo (rubrik 88)Fortsat

Det er dit ansvar, at angivelsen er fyldestgørende og korrekt.

Det er dit ansvar, at angivelsen er fyldestgørende og korrekt.

Husk dato og underskrift!

2008
Angivelse

Navn og adresse

Personnummer
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Felt nr.
Beløb i kroner

Rubrik

.  .  .  .  .  .  .

Samlet fradragsberettiget tab vedrørende indkomstårene 2002 – 2008 til fremførsel til senere 

indkomstår vedrørende afståelse af fast ejendom.

Samlet fradragsberettiget tab vedrørende indkomstårene 2002 – 2008 til fremførsel til senere 

indkomstår vedrørende finansielle kontrakter og aftaler mv.

Indkomstår

Selvangivelse af tab til fremførsel til senere indkomstår

Rubrik 84 og 85 skal kun anvendes til selvangivelse af:

Fradragsberettigede tab på fast ejendom, finansielle kontrakter og aftaler

mv., opstået i 2002-2008.

Du skal kun selvangive, hvis du i 2008 har haft tab eller ændringer til

saldoen. Du skal selvangive den samlede saldo af uudnyttede fradrags-

berettigede tab.

Har du i 2008 haft fortjeneste ved afståelse af fast ejendom eller fortjene-

ste på finansielle kontrakter og aftaler mv., skal du selv modregne et evt.

tab opstået i indkomstårene 2002-2007 i tilsvarende fortjeneste (Tab ved

afståelse af fast ejendom modregnes i fortjeneste på fast ejendom, og tab

på finansielle kontrakter mv. modregnes i fortjeneste på finansielle kon-

trakter mv.)

De enkelte rubrikker

Rubrik 84:
I rubrikken selvangives saldoen for uudnyttet tab opstået i indkomstårene

2002-2008 vedrørende afståelse af fast ejendom.

Hvis der ved delsalg af fast ejendom konstateres en skattepligtig fortje-

neste og der i det første eller andet indkomstår herefter konstateres et fra-

dragsberettiget tab ved et eller flere yderligere del-/restsalg af den oprin-

deligt samme faste ejendom, kan tabet modregnes i den nævnte fortjene-

ste. Modregningen i tidligere indkomstår forudsætter, at der anmodes om

genoptagelse af skatteansættelsen for det indkomstår, hvori modregnin-

gen skal ske.

Rubrik 85:
I rubrikken selvangives saldoen for uudnyttet tab opstået i indkomstårene

2002-2008 på finansielle kontrakter, visse indeksregulerede obligationer

og aftaler mv., jf. kursgevinstlovens § 29.

Fradragsberettiget tab på finansielle kontrakter, visse indeksregulerede

obligationer og aftaler mv., jf. kursgevinstlovens § 29, kan fradrages i det

omfang, tabet ikke overstiger indkomstårets skattepligtige gevinster eller

tidligere års skattepligtige nettogevinster på finansielle kontrakter mv., jf.

kursgevinstlovens § 32 stk. 2 og 3. Skattepligtige nettogevinster på

finansielle kontrakter i indkomstår før 2002 tages dog ikke i betragtning.

Vedrørende tab på aftaler om køb eller salg af fast ejendom, hvor aftalens

løbetid kan overskride 12 måneder og aftalens parter er personer, som er

omfattet af reglerne om gaveafgift, henvises til vejledningen Selvangivel-

sen 2008, Angivelse af tab til fremførsel til senere indkomstår.

84
892

Vejledning til fremførsel til senere indkomstår (rubrik 84 og 85)

Felt nr.
Beløb i kroner

Rubrik

Værdi af aktiebeholdning per 1. januar 2007 efter nedsættelse med anskaffelsessum og positiv 

nettoaktieindkomst i 2007.

Selvangivelse af overgangssaldo til fastsættelse af skatte-

procenten for aktieindkomst       88

85
893

884

Vejledning til overgangssaldo (rubrik 88)

Indledning
Reglerne om overgangssaldoen blev indsat i aktieavancebeskatnings-

lovens § 45 A ved lov nr. 540 af 6. juni 2007.

Ved denne lov blev selskabsskatteprocenten nedsat fra 28 til 25 procent.

Samtidigt blev skatten af aktieindkomst ud over 102.600 kr. (for 2008) – for

ægtefæller ud over 205.200 kr. (for 2008) – forhøjet fra 43 til 45 procent.

Den forhøjede skatteprocent for aktieindkomst over den nævnte beløbs-

grænse har virkning for indkomståret 2008 og senere år.

Skat af aktieindkomst op til 46.700 kr. (for 2008) udgør 28 procent, 

mens skatten af aktieindkomst udover 46.700 kr. (for 2008), men under

102.600 kr. (for 2008) udgør 43 procent. For ægtefæller tilsammen er

beløbsgrænserne det dobbelte.

For som udgangspunkt at undgå, at aktionærer skal betale skat af aktieind-

komst med 45 procent af en aktieavance eller et aktieudbytte, der hidrører

fra et overskud, der i selskabet er beskattet med 28 procent (eller højere),

er der indført en særlig regel om overgangssaldo i aktieavancebeskatnings-

lovens § 45 A. Så længe du har en positiv saldo på overgangssaldoen, skal

du ikke betale skat med 45 procent af aktieindkomst, men kun med 28 pro-

cent af aktieindkomst op til 46.700 kr. (for 2008) eller 43 procent af aktie-

indkomst udover dette beløb. For ægtefæller tilsammen er beløbsgrænsen

det dobbelte.

Hvem er omfattet af overgangssaldoen?

Overgangssaldoen gælder for personer, der den 1. januar 2007 ejede 

aktier og som var fuldt skattepligtige til Danmark.

Hvem har overgangssaldoen betydning for?

Overgangssaldoen har kun betydning, hvis din samlede nettoaktieind-

komst i et indkomstår overstiger 102.600 kr. (for 2008).

Overgangssaldoen gælder uden tidsbegrænsning. Beløbsgrænsen regule-

res årligt. For ægtefæller gælder den dobbelte beløbsgrænse for ægtefæl-

lerne tilsammen.

Hvornår skal overgangssaldoen selvangives?

Du behøver først at selvangive overgangssaldoen, når/hvis din samlede

nettoaktieindkomst i et indkomstår overstiger ovennævnte beløbsgrænse.

Hvis du venter med at selvangive til et senere år, skal du selv nedsætte

overgangssaldoen med din positive nettoaktieindkomst i de mellem-

liggende år, jf. nærmere nedenfor. 

Du kan derfor også selvangive overgangssaldoen i forbindelse med

oplysningskortet eller den udvidede selvangivelse for indkomståret 2008.

SKAT vil i så fald automatisk foretage regulering for de efterfølgende år.

Ægtefæller opgør en overgangssaldo hver for sig.
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Lønmodtagere kan indbetale på en etable-

ringskonto. Indbetalingen fratrækkes som et 

ligningsmæssigt fradrag, dvs. med en skatte-

værdi på ca. 33 %. Derved bidrager skattesy-

stemet til, at det bliver økonomisk nemmere at 

opstarte egen virksomhed. 

Med virkning fra og med indkomståret 2009 

er etableringskontoordningen blevet yderligere 

forbedret, idet der nu kan opnås fradrag for 

indskud i topskatten. Denne forbedring er sket 

som et led i regeringens ønske om at forbedre 

vilkårene for iværksættere.

Iværksætterkonto
Fra og med i år kan der indbetales til såvel en 

etableringskonto som til en iværksætterkonto. 

Sidstnævnte er ny. Forskellen mellem de to 

konti er værdien af skattefradraget.

Indbetalinger til en iværksætterkonto fra-

trækkes i den personlige indkomst – altså 

med skattebesparelse i topskatten, som 

endnu er på ca. 59 %. Derved opnås større 

skattebesparelse af indbetalinger til etable-

ringskontoordningen end hidtil. Som konse-

kvens af at der opnås fradrag i den personlige 

indkomst, skal afskrivningsgrundlaget eller de 

fradragsberettigede driftsomkostninger fuldt 

ud reduceres med det beløb, som hæves på 

iværksætterkontoen ved etablering af virk-

somhed. 

Sker der etablering ved erhvervelse af aktier, 

skal aktiekøbet fuldt ud genbeskattes over 10 

år. Det sker ved, at 10 % af det hævede ind-

skud over en 10 årig periode medregnes med 

lige store beløb. Denne genbeskatning med-

regnes ved opgørelsen af den personlige ind-

komst. Der skal ikke betales AM-bidrag (eller 

SP-bidrag) af de genbeskattede beløb, da der 

allerede er betalt AM- og eventuelt SP-bidrag i 

forbindelse med de tidligere foretagne indskud 

på etableringskonto.

Ved hævning af etableringskontomidler 

fra den ”gamle” etableringskonto, sker der 

kun delvis reduktion af de fremtidige afskriv-

Af Steen mørup, Seniorskattekonsulent

ningsgrundlag eller de fradragsberettigede 

omkostninger. Hvor stor reduktionen er, 

afhænger af i hvilke år, der er foretaget fra-

drag for indbetalingerne. Og ved etablering 

af virksomhed i selskabsform sker der gen-

beskatning med typisk 50 % af det hævede 

indskud. Hvis det hævede beløb vedrører 

indskud for årene 1999-2001 sker der genbe-

skatning med i alt 55 % fordelt med 5,5 % 

årligt over 10 år. Og for indskud i 1998 eller 

tidligere er den samlede genbeskatning 80 % 

med 8 % årligt.

For såvel en etableringskonto som en iværk-

sætterkonto er der således sammenhæng 

mellem skatteværdien af de opnåede fradrag 

og de fremtidige afskrivnings-/fradragsmu-

ligheder. Ved etablering i selskabsform er det 

dog ikke selskabets afskrivningsmuligheder, der 

reguleres. Det sker derimod ved genbeskat-

ning hos hovedaktionæren.

EtAblEringSkontoordningEn
Er forbEdrEt mEd virkning for 2009

To sideløbende konti 
Fremover er der altså mulighed for at vælge, 

om der vil indbetales til en etableringskonto 

eller til en iværksætterkonto eller delvist til 

begge. Der er valgfrihed. De to konti i etable-

ringskontoordningen supplerer hinanden. Når 

der hæves indskud til etablering af virksomhed, 

så afhænger de skattemæssige konsekvenser 

altså af, hvilken konto pengene hæves fra. 

Den nye iværksætterordning er alene en 

overbygning til den eksisterende etablerings-

kontoordning. Det betyder, at bortset fra 

forskellighederne i de 2 ordninger med hensyn 

til fradrag og genbeskatning, så udstrækkes de 

gældende regler for etableringskontoindskud 

til også at gælde for iværksætterkontoindskud.

For at der ikke skal kunne spekuleres i, at 

indskud til en iværksætterkonto kan hæves 

som ubenyttede indskud på et tidspunkt, hvor 

der ikke betales topskat, så skal der altid sva-

res en afgift på 60 % af indskud, som ikke er 

anvendt til etablering af virksomhed inden for 

tidsfristen. 
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Af Jytte hjorth, Skattekonsulent

Aktuelle datoer 
1. juli 2009

- Sidste frist for at indtaste eller indsende den udvidede selvangivelse, selvangivelse for 

begrænset skattepligt samt for udenlandsk indkomst og udenlandsk virksomhedsind-

komst.

- Sidste frist for at indsende selvangivelse for personer, der deltager i anpartsprojekter.

- Den udvidede selvangivelse skal anvendes, når man

- driver selvstændig virksomhed

- ejer anparter, som ikke er omfattet af ”anpartsreglerne”

- har udlejningsejendom

- har forskudt regnskabsår og

- bruger indkomstudligningsordningen for kunstnere

 Fristen gælder også for ægtefæller, der ikke selv har frist til 1. juli.

- HUSK at foretage rettelse af ejendomsværdiskatten, hvis ejendommen eller ejerlejlighe-

den bruges delvist erhvervsmæssigt eller lejes ud.

- Sidste frist for rettidig indbetaling af restskat op til 40.000 kr. for 2008, hvis man vil 

undgå tillægget på 7 %. 

- Sidste frist for at klage over vurderingen af erhvervsejendomme, der er vurderet pr. 

1. oktober 2008.

Mindsterenten
1/1 – 30/6 2007 3,00%
1/7 – 31/12 2007  4,00%
1/1 – 31/12 2008 4,00%
1/1 – 30/06 2009 3,00%

Udvidet selvangivelse efter 
1. juli 2009
Hvis man har indtastet sin selvangivelse 
for 2008 via TastSelv, men opdager en 
fejl, kan man fra den 2. juli få genopta-
get indberetningen digitalt. Den ønskede 
ændring skal begrundes.

Hvis man ikke har selvangivet inden 
fristens udløb, kan dette også gøres i 
TastSelv fra den 2. juli.

Der beregnes skattetillæg i sidstnævnte 
situation.

Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente
Fra 7. juni 2007  4,00% 4,25%
Fra 16. maj 2008  4,35%
Fra 4. juli 2008  4,25% 4,60%
Fra 8. oktober 2008 4,50% 5,00%
Fra 24. oktober 2008  5,50%
Fra 7. november 2008 4,00% 5,00%
Fra 5. december 2008 3,50% 4,25%
Fra 19. december 2008  3,75%
Fra 16. januar 2009 2,75% 3,00%
Fra 6. marts 2009  2,00% 2,25%
Fra 3. april 2009  1,75% 2,00%

”Maskeret forældrelejlighed”
Vestre Landsret har afsagt en dom, der 

fastslår, at når en hovedaktionær lader 

sit selskab købe en lejlighed, som udlejes 

til et barn, så skal lejen fastsættes efter 

de skematiske regler, som gælder ved en 

hovedaktionærs anvendelse af selskabets 

ejendom. Denne leje er typisk højere end 

markedslejen, der gælder for egentlige 

forældrelejligheder. Hvis barnet ikke beta-

ler den skematisk fastsatte leje, anses det 

overskydende beløb for maskeret udbytte 

til hovedaktionæren, og endvidere for en 

gave fra denne til barnet. Dette medfører, 

at dels bliver selskabet beskattet af en 

yderligere lejeindtægt, dels bliver hoved-

aktionæren beskattet af maskeret udbytte, 

og endelig skal der betales gaveafgift, hvis 

beløbet sammen med andre gaver oversti-

ger det afgiftsfri beløb.

Det bør derfor overvejes nøje, om det 

er forældrene, deres selskab eller måske 

barnet selv, evt. ved lån fra forældrene, 

der skal købe lejligheden, hvis der skal 

anskaffes en bolig til et barn.
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