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Investering af pensionsmidler i unoterede aktier©  
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
 

 
Personer, som har foretaget en opsparing i pensionsøjemed, kan blive hårdt 
ramt af en udvikling med negative renter. Men loven åbner mulighed for 
visse alternative placeringer af en pensionsopsparing. 
 

Personer, der nærmere sig pensionsalderen, og som har foretaget en ikke uvæsentlig 

opsparing, kan blive hårdt ramt af bankernes krav om negative renter. Investering i 

børsnoterede aktier kan virke afskrækkende med mediernes omtale af udsigt til en reces-

sion. Interessen samler sig følgelig undertiden om muligheden for alternative investerin-

ger.  

 

Muligheden - samt forudsætningerne for - placering af pensionsmidler i unoterede aktier 

synes ikke at være almindelig kendt. Skatterådet har i de sidste par år truffet flere afgø-

relser, som belyser, hvilke nærmere krav, der stilles til sådanne investeringer.  

 

 

Krav til investeringen 

Meget summarisk refereret følger af skattemyndighedernes Juridiske Vejledning bl.a., at 

midlerne på en rateopsparing i pensionsøjemed kan investeres i visse unoterede aktier. 

Der kan derimod ikke investeres i en personlig ejet virksomhed. Eksempelvis er det ikke 

muligt at investere i en fast ejendom, selv om ejendommen indgår i et interessentskab. 

 

http://www.v.dk/
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Beløbsmæssige grænser 

For investering i unoterede aktier gælder efter Skattestyrelsens Juridiske Vejledning 

visse beløbsgrænser i henseende dels til, hvor meget af opsparingen i et særskilt depot, 

som pensionsopspareren kan anbringe i unoterede aktier, og dels til beløbsstørrelsen af 

den anbringelse, der som minimum skal foretages. Det fremgår endvidere, at pensions-

opspareren ikke må eje 25 pct. eller mere af kapitalen i det pågældende selskab. 

 

 

Krav til det unoterede selskab  

Meget summarisk gengivet er reglerne således, at opsparingen ikke kan anbringes i akti-

er, kapitalandele eller aktieretter til aktier i selskaber, som har som formål eller som ét af 

sine formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende rettigheder til investorerne i 

selskabet.  

 

Afgørende er her, hvorvidt den rettighed, som er knyttet til aktien, vil nedsætte afkastet 

af ordningen, og herunder, om opspareren opnår en økonomisk fordel, som udløses, in-

den pensionsopsparingen udbetales. 

 

Ved vurderingen af, om de rettigheder, som selskabet tilbyder, alt andet lige vil nedsætte 

afkastet af ordningen i forhold til aktier uden sådanne rettigheder, skal tages hensyn til 

brugsrettighedens værdi, herunder værdiens størrelse, og om der er proportionalitet mel-

lem størrelsen på investeringen og værdien af brugsrettigheden. Endvidere skal tages 

hensyn til vilkårene for brugsrettigheden, herunder om udnyttelsen af eller betalingen 

for rettigheden sker på almindelige vilkår. 

 

Mindre ydelser som f.eks. gratis adgang til Tivoli for Tivoli-aktionærer, gratis uddeling 

af fodboldbilletter til aktionærer i ”Idrætsforeningen A/S” og lignende, udelukker dog 

ikke investering af pensionsmidler i et givet selskab.  

 

To afgørelser fra Skatterådet fra henholdsvis juni 2018 og oktober 2019 belyser disse 

krav nærmere. 
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SKM2018.418.SR  

Skatterådets bindende svar af 26. juni 2018( 1) drejede sig om en person, der ønskede at 

investere pensionsmidler fra sin alders- eller rateopsparing i unoterede aktier udstedt af 

et selskab, som drev en ejendom i Frankrig som feriecenter med udlejning af ferieboli-

ger.  

 

Udlejningen af selskabets ferieboliger kunne kun ske til selskabets aktionærer og disses 

familie og venner - og dermed altså ikke til en fremmed. 

 

Selskabets samlede lejeindtægter bestod af et fast årligt vederlag fra aktionærerne, som 

skulle modsvare selskabets faste udgifter til driften af ejendommen, samt et variabelt 

vederlag fra aktionærerne, som skulle modsvare udgifterne forbundet med den enkelte 

aktionærs ferieophold.  

 

Det blev i forespørgslen til Skatterådet oplyst, at selskabet ikke skulle akkumulere over-

skud eller udbetale udbytte til aktionærerne. Videre blev dog anført, at der forventedes 

en gevinst på aktieinvesteringen som følge af kommende værdistigning på ejendommen. 

 

Skatterådet lagde i denne sag til grund, at selskabet ikke drev ejendommen erhvervs-

mæssigt med henblik på at opnå et maksimalt overskud: Udlejning af ferieboligerne til 

aktionærerne skete til en leje, der var beregnet til kun at skulle dække selskabets udgifter 

til driften og vedligeholdelsen af ejendommen, herunder henlæggelser til fornyelse. Sel-

skabet havde således ikke tilrettelagt udlejningen af ferieboligerne med henblik på at 

opnå maksimalt økonomisk overskud.  

 

Skatterådet bemærkede dernæst, at det har formodningen imod sig, at en investor i et 

normalt ejendomsmarked vil investere i et selskab, der har tilrettelagt udlejningen af sin 

ejendom til tredjemand således, at der kun er dækning for udgifterne til drift og vedlige-

holdelse. I tilfælde, hvor investoren ikke har en særlig brugsrettighed til selskabets ejen-

dom, vil en investor således betinge sig, at udlejningen af selskabets ejendom tilrette-
 

1)   j.nr. 18-0170517, hos Karnov ved en fejl anført som svar af 13. august 2018 
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lægges med henblik på at opnå maksimalt økonomisk overskud, dvs. udlejning til mar-

kedslejen. 

 

Efter Skatterådets opfattelse måtte aktionærerne derfor anses at realisere en økonomisk 

fordel (rabatter) svarende til selskabets mulige afkast ved udlejningen til en fremmed. 

 

Skatterådet afviste på denne baggrund, at pensionsmidlerne kunne anvendes til investe-

ring i det pågældende projekt. 

 

Skatteyderen påklagede Skatterådets afgørelse til Landsskatteretten, som siden stadfæ-

stede Skatterådets afgørelse, jf. SKM2019.204.LSR . 

 

 

SKM 2019.531.SR  
I Skatterådets afgørelse af 22. oktober 2019 (SKM2019.531.SR) ønskedes det på samme 

vis som i førnævnte sag afklaret, om en person kunne anvende pensionsmidler til at kø-

be anparter i et selskab, som skulle investere i ferieboliger. 

 

Som i ovennævnte afgørelse var der tale om ferieboliger til udlejning.  

 

Muligheden for at leje en feriebolig stod åben både for investorerne og for ikke-

anpartshavere, men således, at investorerne havde fortrinsret til at leje ferieboligerne. 

 

Fortrinsretten indebar nærmere, at investorerne fik ret til at leje ferieboligerne, inden 

sæsonens salg blev åbnet for andre lejere, men til samme pris som for ikke-investorer. 

Fortrinsretten ville desuden være afgrænset, således, at investorerne ikke kunne benytte 

fortrinsretten til mere end 40 pct. af den samlede kapacitet af selskabets ferieboliger. 

 

Prisen for leje af ferieboliger på selskabets hjemmeside og andre steder ville, som 

nævnt, være den samme for alle lejere. Selskabet ville således ikke blive belastet som 

følge af rabatter mv. for investorer, idet lejevilkårene er ens for investorer og ikke inve-

storer. 
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Generelle bemærkninger i tilknytning til sagen 

Skatterådet bemærkede indledningsvist i rådets afgørelse, at adgangen til placering af 

pensionsmidler i aktier ikke ”….omfatter aktier m.v. i selskaber, der har til hensigt at 

tilbyde aktionærer særlige rettigheder”. Som eksempler på ”særlige rettigheder” nævnes 

”brugsrettigheder til særlige ferieboliger og adgang til opnåelse af særlige rabatter”.  

 

Afgørende er, om den rettighed, som er knyttet til aktien, vil nedsætte afkastet af ord-

ningen, og herunder om pensionsopspareren opnår en økonomisk fordel, som udløses, 

inden opsparingen udbetales. 

 

Ved vurderingen af, om de rettigheder, som selskabet tilbyder, alt andet lige vil nedsætte 

afkastet af ordningen i forhold til aktier uden sådanne rettigheder, skal tages hensyn til 

brugsrettens værdi, herunder værdiens størrelse, og om der er proportionalitet mellem 

størrelsen på investeringen og værdien af brugsrettigheden. Endvidere skal tages hensyn 

til vilkårene for brugsretten, herunder om udnyttelsen af eller betalingen for rettigheden 

sker på almindelige vilkår. 

 

 

Vurdering af den konkrete sag 

Om den konkrete sag bemærkede Skatterådet herefter, at det var oplyst, at investorerne 

fik en fortrinsret til at leje ferieboligerne. Og videre, at fortrinsretten indebar, at investo-

rerne fik en anvisningsret til at leje ferieboligerne, inden sæsonens salg blev åbnet for 

andre lejere, men til samme pris som ikke-investorer. Selskabet ville således ikke blive 

belastet som følge af rabatter mv. for investorerne, da lejevilkårene ville blive ens for 

investorer og ikke investorer. 

 

Skatterådet bemærkede videre, at den omstændighed, at investorerne fik adgang til at 

leje ferieboligerne, før de blev udbudt til andre, ikke kunne anses som en fortrinsret, 

som var i strid med reglerne for placering af pensionsmidler, da investorerne ikke opnå-

ede særlige fordele eller rabatter. Den ret, som investorerne havde til at leje ferieboli-

gerne, kunne således ikke anses som en sådan økonomisk fordel, at afkastet på aktionæ-

rens pensionsordning måtte antages at blive nedsat.  
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Sammenfatning 

De to afgørelser er ganske illustrative i henseende til mulighederne for at investere visse 

pensionsmidler i unoterede aktier. 

 

Antallet af afgørelser på området er dog ganske beskedent, og har, så vidt det ses, ikke 

haft den store bevågenhed – hvilket formentligt vil ændres med bankernes krav om ne-

gative renter. 

 

Reglerne om pensionsbeskatning er forholdsvis komplicerede og praksis er forholdsvis 

sparsom. Overvejes en investering i et givet projekt, bør der derfor efter min opfattelse – 

- indtil der foreligger en mere omfattende praksis - indhentes et forudgående bindende 

svar fra skattemyndighederne om, hvorvidt givne midler fra en pensionsordning kan 

anvendes til investeringen. 

 
 

_______ o _______ 

 

 

 


