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Jens Hauch, cheføkonom, tænketanken Kraka – om indkomstaftrapning af børnechecken

“Noget af det mest forvridende er topskatten, og det 
her derfor endnu mere forvridende. Det er faktisk det 
mest forvridende indgreb, jeg kan komme i tanke om”

Af Steen Thomsen, 
professor, CBS

Det er ved at blive best practice, at 
medlemmer i danske bestyrelser 

investerer deres bestyrelseshonorar i 
aktier i den virksomhed, de sidder i.

Der er mange fordele ved, at besty-
relserne tænker og agerer som ejere. 

Det fremmer interessesammenfal-
det med de aktionærer, der har valgt 
dem, og det skærper deres interesse 
for værdiskabelse. 

Aktieejerskab er en simplere og 
mere stabil afl ønningsform end 
aktie optioner, hvis værdi kan svinge 
dramatisk. 

Aktionærerne og det omgivende 
samfund har let ved at forstå, at be-
styrelsesmedlemmerne tjener penge 
sammen med aktionærerne. 

Samtidig indebærer aktieejerskab 
en mere direkte downside-risiko 
end optionerne, når det går dårligt, 
hvilket kan gøre bestyrelsesmedlem-

merne mere forsigtige i omgang med 
aktionærernes penge. En væsentlig 
forudsætning er dog, at aktierne hol-
des i en længere periode, for eksem-
pel fem år – og meget gerne så længe 
bestyrelsesmedlemmerne sidder.

Ejerskab er gavnligt
Amerikanske bestyrelser afl ønnes 
i stigende grad med bundne aktier 
(restricted stocks). 

De udgør nu op mod halvdelen 
af det samlede bestyrelseshonorar i 
børsnoterede amerikanske virksom-
heder. 

Også i Danmark køber bestyrelses-
medlemmerne i de toneangivende 
selskaber aktier, og i C20-selskaberne 
holder de nu typisk aktier for omkring 
1 mio. kroner per medlem. 

Der er bred enighed om, at ak-
tieejerskab i bestyrelserne også kan 
være gavnligt i Danmark. 

Ved et rundspørge i Bestyrel-
sesforeningen (danskebestyrel-
ser.dk.) var der en positiv holdning 
blandt et overvældende flertal (80 
pct.).

Kunstig barriere
Desværre udgør det danske skattesy-
stem en kunstig barriere for udbre-
delsen af aktieordninger. 

Et bestyrelsesmedlem, der får et 
honorar på f.eks. 50.000 kr. udbetalt 
som indkomst, betaler mindst 50 pct. 
i indkomstskat, så der maksimalt er 
25.000 , der kan investeres i virksom-
heden. 
Når aktierne så sælges efter en perio-

de, betales aktieavanceskat på mindst 
27 pct. og typisk meget mere. Hvis 
aktien f.eks. er steget med 50 pct. 
over en årrække, ville der være en 
kursgevinst på 12.500 før skat, men 
højst 9125 efter skat og samlet set en 
afl ønning på 34.125 kr.

Besparelse ved afl ønning
Til sammenligning står det virksom-
hederne frit for at afl ønne bestyrel-
sesmedlemmerne med en variabel 
bonus, hvis værdi afhænger af aktie-
kursen, og som kommer til udbetaling 
efter en periode. 

Herved kan man spare kapitalskat-
ten. 

Eksempelvis ville de 50.000 kr. 
med en variabel bonus være steget til 
75.000 som der så betales indkomst-
skat af svarende til en indkomst efter 

skat på 37.500 mod 34.125 kr. med 
dobbeltbeskatning.

Fra en snæver økonomisk betragt-
ning kan det måske komme ud på 
et, om man vælger det ene eller det 
andet. Men der er forskel på, om et 
bestyrelsesmedlem betragter sig som 
ejer eller får en usikker lønindkomst 
langt ude i fremtiden. 

Derfor må de danske skatteregler 
laves om, så de kan understøtte, hvad 
der er værdiskabende for virksomhe-
derne.

Hvad med medarbejdere?
Man kan diskutere, om denne mulig-
hed også burde gælde for virksom-
hedens øvrige medarbejdere, som 
regeringen har foreslået i de såkaldte 
medarbejderinvesteringsselskaber, 
M/S, i fødevareindustrien. 

Men det giver næppe mening at tvin-
ge medarbejderne med, og de sagde 
nej til et lignende forslag i Danish 
Crown. 

Bestyrelsesmedlemmer har en reel 
indfl ydelse på virksomhedens værdi-
skabelse, og det har den enkelte med-
arbejder ikke på samme måde. 

Derfor giver aktieafl ønning bedre 
mening for bestyrelsesmedlemmer.

Skattemæssig afstrafning
Man kan også diskutere, om det er 
rimeligt at beskatte en aktieordning 
som personlig indkomst, eller om den 
ikke burde beskattes som kapitalind-
komst. 

Når man tager højde for usikker-
heden om den fremtidige udvikling, 
giver det nemlig ikke meget mening 
for bestyrelsesmedlemmer at inve-
stere for senere at blive afstraffet 
skattemæssigt og særlig ikke i de 
mindre virksomheder, hvor det alt 
for ofte ender med, at egenkapitalen 
forsvinder helt.

Skattereglerne må altså laves om, 
hvis vi skal have mere ansvarligt ejer-
skab ind i bestyrelseslokalerne.

Skat straffer bestyrelsers ejerskab
Det er ganske fornuftigt, 
når bestyrelses-
medlemmer investerer 
i virksomhederne, og 
det bør skattereglerne 
tage højde for

Bestyrelsesmedlemmer har en reel 
indfl ydelse på virksomhedens værdi-
skabelse, og det har den enkelte 
medarbejder ikke på samme måde. 
Skattereglerne skal understøtte, 
hvad der er værdiskabende for 
virksomhederne. Arkivfoto: Scanpix

OPINION

Kilde: Danmarks Statistik

fl ere biler blev indregistreret 
i 2013 end i 2012, svarende 
til 180.648 nye personbiler – 
det højeste antal nogensinde7%

“Det er næsten befriende, at kætterske 
synspunkter om problemerne ved 

fastkurspolitik kan få så megen taletid”

Det, Svend mener, er …” lød det engang, da den socialdemo-
kratiske toppolitiker Ritt Bjerregaard rykkede den tidl. 

socialdemokratiske formand Svend Auken til undsætning på 
et pressemøde. Nu kan vendingen støves af igen. 

Det undgik således vist ingens opmærksomhed, at nobel-
pristageren Paul Krugman fra Princeton University og en af 

de skarpeste økonomiske debattører på 
den amerikanske venstrefl øj i sidste uge 
besøgte Danmark på den årlige nyheds-
konference arrangeret af Skagen Fon-
dene. Et par af hans mest provokerende 
udsagn om dansk økonomi fortjener en 
analyse:

1.“Kronen er overvurderet” 
Unægtelig et opsigtsvækkende syns-
punkt, som blev fremført i Børsen fre-
dag. Men spørgsmålet er, hvad der med 

størst sandsynlighed ville ske, hvis Danmark i morgen opgav 
fastkurspolitikken og lod kronen fl yde. Svaret er temmelig 
entydigt. En valutareserve på 485 mia. kr. og et overskud på 
betalingsbalancen på over 100 mia. kr. om året er håndfaste 

argumenter for, at kronen ville stige med raketfart – og i hvert 
fald ikke dykke. At Krugman omvendt har ret i, at en svækkelse 
af kronen i høj grad kunne gavne dansk økonomi ved at styrke 
eksporten, løfte infl ationen, sætte gang i væksten og udhule 
boligejernes gæld, er en anden sag. Paul Krugmans argumenter 
for, at kronen er overvurderet, er temmelig tynde. 

Det, Krugman mener, er – og det blev gentaget fl ere gange 

under besøget – at fastkurspolitikken har været en spænde-
trøje for dansk økonomisk politik, fordi det både har bundet 
os til en alt for stram pengepolitik under krisen og ikke mindst 
til en alt for stram fi nanspolitik på vej ud af krisen. 

Synspunktet er ikke populært i hverken regeringen eller 
Nationalbanken, så det er næsten befriende, at kætterske syns-
punkter om problemerne ved fastkurspolitik kan få så megen 

taletid, fordi en amerikansk topøkonom uden særlig indsigt i 
danske forhold sætter sine ben i kongeriget.

2. “Danmark er Nordens Spanien”
Paul Krugman sammenligner i Berlingske dansk økonomi med 
de sydeuropæiske økonomier og især Spanien, som på linje 
med Danmark har været igennem en dyb boligkrise. Det er 
en vidunderlig overskrift i en avis, men de reelle økonomiske 
forskelle er så dybe, at sammenligningen er ubrugelig. 

Det, Krugman mener, er, at Danmark ligesom resten af 
Europa risikerer en langvarig stagnation som i Japan, der i 25 
år har været ude af stand til at skabe et bæredygtigt opsving. 
Krugman er ærkekeynesianer og spejder efter en kompromis-
løs vilje til at bruge fi nanspolitikken og pengepolitikken til at 
trække økonomierne ud af krisen. Synspunktet er ikke frem-
med for overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, som 
blev pandet ned af hele regeringstoppen med statsminister 
Helle Thorning-Schmidt (S) i spidsen, da han sidste år pe-
gede på, at dansk fi nanspolitik burde være mere ekspansiv.

I dag kan Hans Jørgen Whitta-Jacobsen næppe undgå at føle 
et stik af jalousi over for sin amerikanske kollega, som åbenbart 
kan sige alt det, han ikke må.

Det, Krugman mener, er ...

Af Thomas Bernt 
Henriksen,
økonomisk redaktør


