
 

Sparinvest | Hvidesten | Kingosvej 1 | 2630 Taastrup | Telefon 36 34 75 00  

Sparinvest | Sparinvest Huset | Søndergade 3 | 8900 Randers C | Telefon 36 34 74 00 

sparinvest.dk | mail@sparinvest.dk 

 

Skatteforhold 

Fusionerne mellem afdelingerne gennemføres som skattefrie fusioner. Eneste undtagelse hertil er 

fusionen mellem EURO STOXX 50, Europæiske Finansielle Aktier og EgnsINVEST Europa, Fokus, som 

gennemføres som skattepligtig fusion. Konsekvenserne heraf af nærmere beskrevet nedenfor. 

Ved planlægningen af fusionerne har vores revisorer ud fra gældende lovgivning vurderet, hvorvidt 

en skattefri eller skattepligtig fusion er bedst for investorerne. Skattelovgivningen for 

investeringsforeninger har derfor i stor grad været afgørende for valget af fusionsform. 

I de skattefrie fusioner er der ingen skattemæssige konsekvenser for din investering, uanset om du 

har investeret pensionsmidler eller frie midler. Det anbefales dog, at du gemmer de notaer, du 

modtager fra Værdipapircentralen i maj 2011. Dette vil forenkle udregningen af gevinst/tab ved et 

senere salg. De beregnede ombytningskurser kan du finde i oversigten til venstre, hvor de 

offentliggøres, når de er fastlagt. 

 

I den skattepligtige fusion gælder det, at investeringsbeviser i de to ophørende afdelinger EURO 

STOXX og Europæiske Finansielle Aktier skattemæssigt vil betragtes som solgt ved fusionen. For frie 

midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til 

aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne 

investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, Value Europa, samt det overskydende beløb som 

opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes 

børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i Value Europa. 

BEMÆRK: Ved en skattepligtig fusionen skal der, hvis du som privatperson har investeret for frie 

midler, foretages indberetning af køb og salg til SKAT inden udløb af selvangivelsesfristen det 

år, hvor beviset er ombyttet, hvis fradragsretten på de modtagne beviser skal bevares. 

Opgørelse af gevinst/tab skal angives på selvangivelsen. Derudover skal der foretages 

indberetning på SKAT’s tast selv side under punktet ”Aktier og investeringsbeviser” i investors 

skattemappe.  

 

Læs mere under punktet ”Indrapportering af skattepligtig fusion til SKAT: Investorer i EURO 

STOXX 50 og Europæiske Finansielle Aktier” . 

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da dit pengeinstitut automatisk 

beregner din pensionsafkastskat.  

 

Investorer med frie midler i EgnsINVEST Europa Fokus oplever ingen skattemæssige konsekvenser, 

da denne fortsætter som Value Europa. 
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Modregningsregler vedrørende de overskydende beløb (”spidserne”) ifb med 

afdelingsfusionerne:  

 

Tab på børsnoterede aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende investeringsforeninger 

vil kunne modregnes i ”spidsen” fra udloddende aktiebaserede investeringsforeninger, eftersom 

gevinst ved afståelse heraf beskattes efter aktieavancebeskatningsloven § 12 og som aktieindkomst.  

 

”Spidsen” fra de obligationsbaserede investeringsforeninger indgår i den almindelige aktieindkomst. 

Tab på investeringsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger kan modregnes 

i kapitalindkomst og kan derfor ikke modregnes i spidsen. 

 

Skattepligtige fusioner og 100.000 kr.-reglen 

Investorer i EURO STOXX 50 og Europæiske Finansielle Aktier vil ikke kunne bevare skattefriheden af 

eventuelle kursgevinster som følge 100.000 kr.-reglen, da investeringsbeviserne betragtes som solgte 

i forbindelse med fusionen. 

For investorer i Europa Fokus er der ingen ændringer, da denne fortsætter som Value Europa. 

 

Indrapportering af skattepligtig fusion til SKAT: Investorer i EURO STOXX 

50 og Europæiske Finansielle Aktier 

Særligt omkring den skattepligtige fusion – Value Euroa (tidl. EngsINVEST Europa 

Fokus) 

Investorerne i de ophørende Sparinvestafdelinger i fusionen til Value Europa – EURO STOXX 50 

 og Europæiske Finansielle Aktier - skal være opmærksomme på, at de selv skal indberette 

ombytningen til Value Europa til SKAT for at kunne opretholde retten til fradrag i fremtidige 

aktiegevinster. 

Dette skyldes, at SKAT fastholder, at indberetning ved købet af et bevis (eller for gamle beviser ultimo 

indberetningen 2009) kun sikrer fradragsret, hvis foreningen har indgået i en skattefri fusion. Er 

fusionen skattepligtig, skal der foretages ny indberetning inden udløb af selvangivelsesfristen for det 

år, hvor beviset er ombyttet, hvis fradragsretten skal bevares.  

Investorer i EgnsINVEST Europa Fokus skal ikke foretage indberetning, da afdelingen er den 

fortsættende i fusionen. 
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Vælg tastselv.skat.dk –  log på - vælg ”Aktier og investeringsforeningsbeviser”. 

 

Vælg ”Indtast Køb og salg.

 

 

 

 

https://www.tastselv.skat.dk/
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Søg efter ophørende afdeling (tjek at ISIN kode er korrekt) og indtast som salg. 

Søg efter ny afdeling (tjek at ISIN kode er korrekt) og indtast som køb. 

Søgning sker lettest via ”Navn” (Sparinvest), da der så kommer en liste man kan vælge ud fra. 

  

Efter ”Godkend” anbefales det at tjekke indtastningen endnu en gang. 

 

 


