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Fra 2022 ændres beskatningen af udbytter på 
danske aktier i investeringsforeninger

Den nye lov træder i kraft fra 1. januar 2022 og betyder, at udloddende danske investerings
foreninger, der investerer i danske aktier, ikke længere vil været fritaget for beskatning af udbytter 
på danske aktier.

For Handelsinvest får det betydning for de udloddende fon-
de, der helt eller delvist investerer i danske aktier.

Hvilken betydning får det for dig som investor i 
Handelsinvest?
Hidtil har der skullet afregnes 15% kildeskat på udenlandske 
ETF'er og akkumulerende fonde, men fremover gælder det 
også for andre danske fonde, der helt eller delvist investerer i 
danske aktier, og dermed er reglerne ensrettet i EU.

Bemærk, at ændringen kun får betydning for den del af 
modtagne udbytter, der stammer fra investeringer i danske 
aktier – og kun af modtagne udbytter – ikke afkastet. 

Nedenfor vises en beregning på Handelsinvest Danmark 
for de seneste to år – 2019 og 2020 for investering via frie 
midler.

For andre fonde i Handelsinvest, hvor der indgår danske 
aktier, er effekten endnu mindre, da andelen af danske aktier 
er lavere.

Som det fremgår, får ændringen ikke den helt store effekt, 
men vil for hver enkelt fond afhænge af andelen af danske 
aktier og udbytteandelen, og effekten af lovændringen vil 
dermed variere år for år.

Hvis du har brug for rådgivning eller sparring, henviser vi til 
det pengeinstitut, hvor du har købt dine investeringsbeviser.

Handelsinvest Danmark 2019 2019 med nye regler 2020 2020 med nye regler

2019 Frie midler

2020 Frie midler

* Beskatning af aktieindkomst for frie midler op til 56.500 kr. (2021) udgør 27%. Beløb ud over 56.500 kr. beskattes med 42%.
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