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Der er penge at spare, hvis de rigtige beslutninger 
træffes inden årets udløb. Vi har samlet nogle af dem 
i en økonomisk huskeseddel.

efteråret er over os – og dermed en række opgaver for den 
vågne investor. Blandt Formueplejes formuerådgivere har 
der været høj aktivitet i sensommeren. Her ser vi nærmere 
på nogle af de aktuelle emner, som er vigtige for investo
rerne lige nu.

1.  Den goDe nyheD: 
Skatteregler er en forDel
Skat har fyldt uforholdsmæssigt meget i formuerådgivningen 
de forgangne 18 måneder. især har lagerbeskatning, beskat
ning af fiktive gevinster og asymmetrisk beskatning været 
meget omtalt. Heldigvis er de mange uklarheder imidlertid 
ændret eller helt fjernet nu. Faktum er, at hovedparten af alle 
aktionærer har fordel af situationen. Senest er der vedtaget 
ændret beskatning af kapitalindkomst for private investorer 
med mere end 40.000 kr. i positiv kapitalindkomst OG som 
betaler topskat. Med de ændrede regler falder skatten på  
Formueplejeaktier fra 49,50% i 2010 til 42% i 2014. 

For de investorer, hvor den positive nettokapitalindkomst 
bliver under 40.000 kr. – og hvor investor ikke betaler top
skat, er beskatningen fortsat ca. 37%

2. SelvangivelSe og forSkuDSregiStrering: 
SåDan gør De
indkomståret 2009 blev det første, hvor private investorer 
skulle medtage Formueplejeaktierne på selvangivelsen. 
Overgangsreglerne betød, at eventuelle tab fra anskaffelses
tidspunktet og frem til 30. juni 2009 – kunne fradrages som 
negativ kapitalindkomst på selvangivelsen for 2009. resul
terede opgørelsen ved overgangen i en gevinst – skulle denne 
medregnes som positiv aktieindkomst i 2009.

i indkomståret 2010, er det kursudviklingen i Formue
plejeselskaberne fra 1. juli 2009 til 30. juni 2010, der skal 
selvangives. et overblik findes i skemaet overfor:

ejer De eksempelvis 10.000 aktier i Formuepleje Optimum 
a/S – skal De opgøre 10.000 styk x 18,50 kr. i gevinst  
= 185.000 kr. på selvangivelsen for 2010. Ønsker De  
allerede på nuværende tidspunkt klarhed over indkomståret 
2010 – kan gevinsten forskudsregistreres på www.tastselv.
skat.dk. Bemærk at sælger De Formueplejeaktier i sidste 
halvår 2010, skal kursudviklingen fra 1. juli 2010 og  
indtil salgsdagen også medregnes i gevinsten for indkomst
året 2010.

3. ny muligheD: 
formuepleje inveSt, afDeling globuS
i forlængelse af den ændrede beskatning af Formuepleje
aktionærer i 2009, introducerede vi i forsommeren 2010 en 
ny investeringsforening – kaldet Formuepleje invest. indled
ningsvist har vi introduceret en afdeling med ca. 60 globale 
aktier. Globus er for de aktionærer, der ønsker deres afkast 
beskattet som aktieindkomst – eksempelvis de investorer, 
som fremfører realiserede tab på aktier fra tidligere, der  

aktuel rådgivning
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aktie 1/7 2009 30/6 2010
gevinst pr. aktie

indkomståret 2010

optimum 88,00 106,50 (+21%)  18,50

pareto 174,13 232,00 (+33%)  57,87

Safe 91,82 131,00  (+43%)  39,18

epikur 193,54 286,00 (+48%)  92,46

penta 79,46 117,02 (+48%)  37,56

merkur 115,41 174,00 (+51%)  58,59

limittellus 79,00 108,00 (+37%)  29,00



kan modregnes i gevinster på Globus. Det særegne ved  
Globus er omkostningsstrukturen – der følger princippet i 
Formueplejeselskaberne: lave faste omkostninger – mod til 
gengæld et resultathonorar, der afspejler de leverede resul
tater. Som i Formueplejeselskaberne – så arbejder vi også i 
Formuepleje invest med princippet ”high watermark”, hvor
efter eventuelle tab altid skal tjenes hjem, før der igen kan 
opkræves resultathonorar.

4. bankpakke 1 uDløber 
Skal jeg inveStere?
30. september udløb statsgarantien på indlån ud over 
750.000 kr. i danske pengeinstitutter. Mange investorer har 
ønsket rådgivning om, hvorledes de skal forholde sig i den 
forbindelse. ens for alle er, at det er oplagt at tage den sam
lede formuesammensætning op til revision for at afgøre, 
hvor stor en del af midlerne, der skal stå kontant. 

investorer, der har valgt kontant placering i de seneste 12 
måneder, er gået glip af afkast på 30 – 40%. Spørgsmålet 
er, om dette har været det mest optimale – hvis deres tids
horisont er længere end 1 – 3 år. et alternativ vi aktuelt  
drøfter med investorerne, er muligheden for at investere i 
Formuepleje Fokus a/S. Budgetafkastet er her 79% om året 
i gennemsnit over de kommende 5 år.

5. Skal penSionerne genovervejeS?
i efteråret 2010 er der også overvejelser for de, som sparer 
op til pension. Dels er det vigtigt at være opmærksom på, 
hvor De befinder Dem i forhold til grænsen på 100.000 kr. 
med fradrag i grundlaget for betaling af topskat. er der ind
betalt mere end 100.000 kr. bør det overvejes, at overføre 
den overskydende indbetaling til en livrente. er der indbetalt 
mindre end 100.000 kr., kan det for topskattebetalere være 
hensigtsmæssigt at ”fylde op” inden 31. december. Desuden 
er det en overvejelse værd, at vurdere om indskud på kapi
talpension skal fortsætte/genoptages. Som minimum kræ
ver dette, at der er 10 år til pensionens udløb (= til De fylder 
75 år) – for at det giver mening at indbetale med en fra
dragsværdi på ca. 37%, når udbetalingen beskattes med 
40%. Driver De selvstændig erhvervsvirksomhed (ikke i sel
skabsform), bør De overveje at overføre op til 30% af virk
somhedens overskud til en pensionsordning. Denne mulig
hed består i perioden 2010 – 2014. Fra og med 2015 vil 
også de selvstændige erhvervsdrivende være omfattet af lof
tet på 100.000 kr. i lighed med lønmodtagere.

Pensionsopsparere med mange små pensionsordninger, 
opfordres i øvrigt til at overveje sammenlægning af disse  
– med henblik på at optimere i forhold til omkostninger. På 
www.pensionsinfo.dk er der mulighed for at hente et overblik 
over de eksisterende ordninger. Og ønsker De sparring og 
vejledning om fordele og ulemper ved at sammenlægge ord
ninger, drøftes og vurderes dette ved møder med formueråd
giverne om formuesammensætning.

6. belåning af faSt ejenDom 
Skal mine lån ænDreS?
Sidste punkt på de private investorers huskeseddel er spørgs
målet om rentetilpasning og eventuelt omlægning til/fra 
fastforrentede lån. Det eneste klare budskab må være, at det 
aldrig har været så attraktivt at låne penge som nu. i skri
vende stund ser rentetilpasningslån med årlig rentetilpas
ning ud til at lande på en ydelse, der ligger 25% under sid
ste års attraktive niveau. Ønskes sikkerhed og mulighed for 
at udnytte senere bevægelser i renten til restgældsreduktion 
– så kan et 4% lån lige nu udbetales til en kurs meget tæt på 
100. Valget er sværere end nogensinde – og måske derfor er 
behovet for rådgivning stort. i Formuepleje modtager vi ikke 
henvisningsprovisioner eller lignende. Måske gør også dette 
os til en troværdig sparringspartner?
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økonomisk huskeseddel

  indberet kursudviklingen i formueplejesel-

skaberne fra 1. juli 2009 til 30. juni 2010

  betaler De mere end 100.000 ind på pen-

sion, skal De tage stilling til, hvordan De 

sparer op mest optimalt.

  overvej om indbetalinger på kapitalpension 

skal fortsætte/genoptages.

  bankpakke 1 udløb 30. september.  

har De indlån over 750.000 kroner bør De 

overveje investering af Deres midler.

  genovervej Deres lån.  

måske er der attraktive muligheder.

  overvej gaver/arveforskud under den  

afgiftsfrie grænse på 58.700 kr. til børn; 

børnebørn mv. både De og Deres ægtefælle 

kan give en gave/et arveforskud.

  Søg rådgivning, hvis De er i tvivl.  

en time kan være en god investering!

helle.snedker@formuepleje.dk


