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Forord til 3. udgave 

Forord til 3. udgave 
Forord til 3. udgave 
Denne bog er en videreførelse af vores lovkommentar fra 1998 og 2004. 
 Bogens introduktion samt afsnittene om lovens § 1-11 (kapitel 1-2) og 
§§ 25-28 (kapitel 5) er forfattet af Henrik Peytz, afsnittene om lovens §§ 12-
24 (kapitel 3-4) af Jan Børjesson og afsnittene om lovens §§ 29-44 (kapitel 6-
8) af Anders Oreby Hansen. 
 Fremstillingen er ajourført til 1. november 2013. I begrænset omfang er 
der taget hensyn til senere afgørelser m.v. Vi har ved opdateringen arbejdet 
fra hver sin arbejdsplads (Lett Advokatfirma, Bech-Bruun Advokatfirma og 
Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab). Vi har – med tilbørlig koordination 
– hver ajourført de oprindelige af os forfattede afsnit med regelændringer og 
den omfattende praksis, der er kommet til siden 2004. 
 Vi vil være taknemmelige for at modtage bemærkninger til brug for en 
eventuel fjerde udgave på hp@nnlaw.dk; jbo@lett.dk og/eller 
aoh@bechbruun.com. 

København og Aarhus, november 2013 

Jan Børjesson                     Anders Oreby Hansen                       Henrik Peytz 
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Forkortelser 

Forkortelser 
Forkortelser 
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Bekendtgørelse nr. 1113 af 18. september 2013 
 af lov om skattemæssig behandling af gevinst  

og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter 
(kursgevinstloven)1) 

 
Lovtekst 
Lovtekst 

Kapitel 1 
Lovens anvendelsesområde 

 § 1. Denne lov omfatter 
1) gevinst og tab ved afståelse eller indfri-

else af pengefordringer herunder obli-
gationer, pantebreve og gældsbreve, 

2) gevinst og tab ved frigørelse for gæld 
og 

3) gevinst og tab på terminskontrakter og 
aftaler om køberetter og salgsretter 
uden hensyn til de regler, der gælder 
for det underliggende aktiv. 

 Stk. 2. Uanset ligningslovens §§ 16 A 
og 16 B skal afdrag på og afståelsessum-
mer for fordringer på koncernforbundne 
selskaber, jf. ligningslovens § 2, behandles 
efter reglerne i denne lov. 
 Stk. 3. Loven omfatter ikke gevinst og 
tab på fordringer og gæld, der indgår i be-
skatningen af avance ved salg af fast ejen-
dom, der henhører til den skattepligtiges 
næringsvej, jf. statsskattelovens § 4, jf. 
§ 5 a. 
 Stk. 4. Loven omfatter endvidere ikke 
gevinst og tab på konvertible obligationer 
og præmieobligationer. 
 Stk. 5. Pengefordringer, der ikke forfal-
der på et forud aftalt tidspunkt, behandles 
som andre pengefordringer, når betingel-
serne i ligningslovens § 6 B, stk. 1, nr. 1-3, 
er opfyldt. 
 Stk. 6. Gæld, der ikke forfalder på et 
forud aftalt tidspunkt, behandles som an-
den gæld, når betingelserne i ligningslo-
vens § 6 B, stk. 1, nr. 1-3, er opfyldt. 

Kapitel 2 
Selskaber m.v. 

 § 2. Selskaber, fonde og foreninger 
m.v., der er skattepligtige efter selskabs-
skatteloven eller fondsbeskatningsloven, 
skal ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst medregne gevinst og tab på for-
dringer og gæld, som omfattes af § 1, efter 
de regler, der er angivet i dette kapitel og 
§ 29 samt i kapitel 4, 4 a, 5 og 7. 

Fordringer 
 § 3. Gevinst og tab på fordringer med-
regnes ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst, jf. dog §§ 4, 5 og 24 A. 

 § 4. Tab på fordringer på koncernfor-
bundne selskaber kan ikke fradrages. Dette 
gælder tillige tab på fordringer på sambe-
skattede selskaber og selskaber, der vil 
kunne sambeskattes, jf. selskabsskattelo-
vens §§ 31 og 31 A. Det ikke-fradragsbe-
rettigede tab opgøres på grundlag af valu-
takurserne på tidspunktet for fordringens 
erhvervelse uden hensyn til ændringer i 
valutakurserne. 
 Stk. 2. Ved koncernforbundne selskaber 
forstås 
1) selskaber og foreninger m.v., hvor 

samme aktionærkreds ved fordringens 
erhvervelse eller på noget senere tids-
punkt direkte eller indirekte ejer mere 
end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert sel-
skab, 
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2) selskaber og foreninger m.v., hvor 
samme aktionærkreds ved fordringens 
erhvervelse eller på noget senere tids-
punkt direkte eller indirekte råder over 
mere end 50 pct. af stemmerne i hvert 
selskab, 

3) en fond og selskaber, hvori fonden ved 
fordringens erhvervelse eller på noget 
senere tidspunkt direkte eller indirekte 
ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i 
hvert selskab, eller 

4) en fond og selskaber, hvori fonden ved 
fordringens erhvervelse eller på noget 
senere tidspunkt direkte eller indirekte 
råder over mere end 50 pct. af stem-
merne i hvert selskab. 

 Aktionærer som nævnt i aktieavancebe-
skatningslovens § 4, stk. 2, anses ved be-
dømmelsen af aktionærkredsen som én og 
samme aktionær. Ved opgørelsen af stem-
meandele ses bort fra stemmer, som alene er 
opnået ved stemmeretsoverdragelse i for-
bindelse med erhvervet sikkerhed i aktier. 
 Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, 
såfremt fordringen er erhvervet som skat-
tepligtigt vederlag for leverede varer og 
andre aktiver samt tjenesteydelser, og kre-
ditor ikke har været sambeskattet med de-
bitor, eller fordringen er stiftet efter ophør 
af sambeskatning. Dette gælder dog kun, 
hvis det godtgøres, at den tilsvarende ge-
vinst på gælden er skattepligtig for debitor 
eller er omfattet af regler om nedsættelse af 
uudnyttede, fradragsberettigede underskud 
og tab. Afhænger skattepligten henholdsvis 
nedsættelsen af uudnyttede, fradragsberet-
tigede underskud og tab for debitor af ad-
gangen til fradrag for kreditor, anses gevin-
sten i medfør af denne bestemmelse for 
skattepligtig henholdsvis omfattet af regler 
om nedsættelse af uudnyttede, fradragsbe-
rettede underskud og tab. Endvidere finder 
stk. 1 ikke anvendelse på tab på obligatio-
ner eller andre fordringer optaget til handel 
på et reguleret marked. 
 Stk. 4. Stk. 1 finder heller ikke anven-
delse på rentefordringer, såfremt de om-
handlede renter er medregnet ved opgørel-

sen af kreditors skattepligtige indkomst, og 
kreditor ikke har været sambeskattet med 
debitor, eller rentefordringen er stiftet efter 
ophør af sambeskatning. 
 Stk. 5. Stk. 1 finder endvidere ikke an-
vendelse for skattepligtige, som udøver 
næring ved køb og salg af fordringer eller 
driver næringsvirksomhed ved finansie-
ring, såfremt koncernforbindelsen alene er 
etableret med henblik på kreditors midler-
tidige drift af debitors virksomhed til afvik-
ling af tidligere ydede udlån eller til med-
virken ved omstrukturering af erhvervs-
virksomheder. 

 § 5. Tab på en fordring kan ikke fradra-
ges, såfremt renteindtægter af fordringen 
eller gevinster på fordringen omfattet af 
denne lov som følge af en dobbeltbeskat-
ningsoverenskomst ikke skal medregnes 
ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst. 

Gæld 
 § 6. Gevinst og tab på gæld medregnes 
ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst, jf. dog §§ 8, 24 og 24 A om gevinst 
som følge af gældseftergivelse ved akkord 
m.v. 

 § 7. (Ophævet). 

 § 8. Gevinst på gæld til koncernfor-
bundne selskaber, jf. § 4, stk. 2, og sambe-
skattede selskaber, jf. selskabsskattelovens 
§§ 31 og 31 A, skal ikke medregnes, så-
fremt kreditor efter § 4, stk. 1, eller efter 
pensionsafkastbeskatningslovens §§ 6 eller 
7 ikke kan fradrage det tilsvarende tab på 
fordringen. Den skattefri gevinst opgøres 
som forskellen mellem gældens værdi ved 
påtagelsen og fordringens værdi for kredi-
tor på tidspunktet for gældseftergivelsen. 1. 
og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved 
gevinst på gæld til udenlandske koncern-
forbundne selskaber, jf. § 4, stk. 2, og sam-
beskattede selskaber og selskaber, der vil 
kunne sambeskattes, jf. selskabsskattelo-
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vens § 31 A, såfremt kreditor efter § 4, 
stk. 1, eller efter pensionsafkastbeskat-
ningslovens §§ 6 eller 7 ikke ville kunne 
fradrage det tilsvarende tab på fordringen, 
hvis kreditor var skattepligtig til Danmark, 
og det godtgøres, at tab af den pågældende 
art ikke er fradragsberettiget. 

 § 9. (Ophævet). 

 § 10. Realkreditinstitutter, der har tilla-
delse i henhold til lov om finansiel virk-
somhed, Kreditforeningen af kommuner og 
regioner i Danmark og aktieselskaber, der 
er omfattet af lov om et skibsfinansierings-
institut, skal ikke medregne gevinst og tab 
på følgende fordringer og gæld ved opgø-
relsen af den skattepligtige indkomst: 

1) Lån i danske kroner, der udbetales på 
grundlag af realkreditobligationer eller 
andre værdipapirer, og de herved ud-
stedte værdipapirer, når instituttets 
kursgevinst på udlånet inden for hvert 
indkomstår vil svare til instituttets kurs-
tab på de udstedte værdipapirer, idet 
der dog ses bort fra forskelle mellem 
indkomstårets kursgevinst og kurstab 
som følge af mindre tidsmæssige afvi-
gelser mellem forfaldsterminer og mel-
lem indfrielser og de dertil hørende ud-
trækninger, 

2) indekslån og indeksobligationer, 
3) lån og obligationer, der er ydet hen-

holdsvis udstedt efter § 17, stk. 1, 2. 
pkt., og § 20 i lov om realkreditinstitut-
ter, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 15. 
august 1989, 

4) lån ydet til yngre jordbrugere af Dansk 
Landbrugs Realkreditfond, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 110 af 25. februar 
1991, kontantlån ydet til jordbrugere af 
Dansk Landbrugs Realkreditfond, jf. 
lov om statsgaranti for gældssanerings-
lån til jordbrugere, og kontantlån, som 
er eller bliver optaget til refinansiering 
af K-lån optaget i Dansk Landbrugs 
Realkreditfond, når det er en betingelse 

for K-lånet, at refinansiering skal finde 
sted som kontantlån, 

5) henstandslån, der er ydet i henhold til 
lov nr. 481 af 5. november 1980, kolle-
gielån, der er ydet i henhold til lov nr. 
235 af 8. juni 1979, samt lån, der er 
ydet i henhold til § 4 b i lov om midler-
tidig offentlig støtte til almennyttigt bo-
ligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 
191 af 4. maj 1977, som ændret ved lov 
nr. 261 af 8. juni 1978, 

6) kontantlån i danske kroner og de dertil 
svarende obligationer, der er ydet hen-
holdsvis udstedt af realkreditinstitutter 
godkendt i henhold til realkreditloven 
eller Kreditforeningen af kommuner og 
regioner i Danmark. 

 Stk. 2. Den del af rentebetalingerne på 
kontantlånspantebreve ydet i overens-
stemmelse med stk. 1, nr. 2, 3, 4 og 6, som 
svarer til beløb, der udgiftsføres på den 
amortisationskonto, der er oprettet for hvert 
pantebrev, medregnes ikke. 
 Stk. 3. Ved kontantlån ydet på basis af 
obligationer til overkurs kan den del af ob-
ligationsrenteudgiften, som overstiger lån-
tagernes renteindbetalinger ifølge kontant-
lånspantebrevene, ikke fradrages. 
 Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende an-
vendelse, hvor realkreditobligationer eller 
andre værdipapirer udstedes i forbindelse 
med instituttets indgåelse af kursaftaler, 
såfremt der ved kursaftalens udløb ydes 
eller refinansieres lån, der er omfattet af 
stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 6, på grundlag af de 
udstedte værdipapirer. 
 Stk. 5. Lovens almindelige regler finder 
dog anvendelse på gevinst og tab på lån 
som nævnt i stk. 1, der skyldes debitors 
misligholdelse. Gevinst og tab opgøres på 
tidspunktet for engagementets afslutning. 
Ved engagementets afslutning forstås det 
tidspunkt, hvor det overtagne pant afstås 
eller overflyttes fra engagementskontoen til 
ejendomskontoen. 

 § 11. Erhverver et obligationsudsteden-
de selskab m.v. egne obligationer, betrag-
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tes dette ikke som bortfald af gæld som 
følge af sammenfald af debitor og kreditor 
(konfusion), medmindre obligationerne an-
nulleres. 

Kapital 3 
Personer 

 § 12. Personer, der er skattepligtige ef-
ter kildeskatteloven, og dødsboer, der er 
skattepligtige efter dødsboskatteloven, skal 
ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst medregne gevinst og tab på fordrin-
ger og gæld, som omfattes af § 1, efter de 
regler, der er angivet i dette kapitel og § 29 
samt i kapitel 4, 5 og 7. 

Fordringer og pengenæring  
 § 13. Hvis personen eller dødsboet 
udøver næring ved køb og salg af fordrin-
ger eller driver næringsvirksomhed ved 
finansiering, medregnes gevinst og tab på 
fordringer ved opgørelsen af den skatte-
pligtige indkomst, jf. dog § 18. 
 Stk. 2. Godtgøres det, at en fordring er 
erhvervet uden for den skattepligtiges næ-
ringsvirksomhed og ikke senere er indgået 
i denne, omfatter stk. 1 ikke gevinst og tab 
på en sådan fordring. 

Andre fordringer  
 § 14. Gevinst og tab på fordringer med-
regnes ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst, jf. dog stk. 2 og §§ 15, 17 og 18. 
1. pkt. finder dog alene anvendelse, hvis 
årets nettogevinst eller nettotab sammen-
lagt med nettogevinster og nettotab omfat-
tet af § 23 og gevinst og tab på investe-
ringsbeviser i obligationsbaserede investe-
ringsinstitutter med minimumsbeskatning, 
jf. aktieavancebeskatningslovens § 22, 
overstiger 2.000 kr. 
 Stk. 2. Tab på fordringer på selskaber, 
hvorover den skattepligtige har eller har 
haft en indflydelse som omhandlet i aktie-
avancebeskatningslovens § 4, eller tab på 
fordringer på den skattepligtiges ægtefælle, 
forældre og bedsteforældre samt børn og 

børnebørn og disses ægtefæller eller døds-
boer efter de nævnte personer kan ikke fra-
drages. Stedbarns- og adoptivforhold side-
stilles med naturligt slægtskabsforhold. For 
fordringer i fremmed valuta opgøres det 
ikkefradragsberettigede tab efter 1. og 2. 
pkt. på grundlag af valutakurserne på tids-
punktet for fordringens erhvervelse. 

 § 15. Fradrag for tab efter § 14, stk. 1, 
på fordringer, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, er betinget af, at told- og 
skatteforvaltningen inden udløbet af selv-
angivelsesfristen efter skattekontrollovens 
§ 4, stk. 1, 1. pkt. for det indkomstår, hvor 
erhvervelsen har fundet sted, har modtaget 
oplysninger om erhvervelsen af fordringen 
med angivelse af fordringens identitet, an-
tallet eller pålydende værdi, anskaffelses-
tidspunktet og anskaffelsessummen. 
 Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 anses for 
opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen 
uanset tidsfristen i stk. 1 har modtaget op-
lysninger om erhvervelsen ved indberet-
ning fra andre indberetningspligtige end 
den skattepligtige efter skattekontrollovens 
§ 10 B, § 10 E eller § 11 H. Betingelserne i 
stk. 1 anses uanset tidsfristen ligeledes for 
opfyldt, hvis den skattepligtige kan påvise, 
at de indberetninger, der er foretaget på 
dennes vegne, er ukorrekte. 
 Stk. 3. For fordringer erhvervet forud 
for indtræden af skattepligt her til landet 
anses betingelserne i stk. 1 for opfyldt, hvis 
den tabsgivende fordring indgår i oplys-
ningerne i erklæringen efter skattekontrol-
lovens § 11 B, stk. 4, eller hvis den tabsgi-
vende fordring indgår i oplysningerne på 
en oversigt indeholdende de oplysninger, 
der er nævnt i skattekontrollovens § 11 B, 
stk. 4, om beholdningen af fordringer ved 
indtræden af skattepligt her til landet, som 
den skattepligtige har indsendt til told- og 
skatteforvaltningen inden udløbet af selv-
angivelsesfristen for det indkomstår, hvor 
skattepligt her til landet indtræder. For for-
dringer, der indgår i en beholdningsover-
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sigt, jf. § 38 A, anses betingelserne i stk. 1 
ligeledes for opfyldt. 
 Stk. 4. For fordringer, som i den skatte-
pligtiges ejertid optages til handel på et re-
guleret marked uden i forvejen at være op-
taget til handel, anses betingelserne i stk. 1 
for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltnin-
gen har modtaget oplysninger om erhver-
velsen af fordringen inden udløbet af selv-
angivelsesfristen for det indkomstår, hvor 
fordringen optages til handel på et reguleret 
marked. Betingelserne i 1. pkt. anses for 
opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen 
har modtaget oplysninger om besiddelsen 
efter skattekontrollovens § 11 B, stk. 6, el-
ler uanset tidsfristen i 1. pkt. har modtaget 
oplysninger om besiddelsen ved indberet-
ning efter skattekontrollovens § 10 A eller 
oplysning efter skattekontrollovens § 11 B, 
stk. 7. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende an-
vendelse. 
 Stk. 5. For fordringer erhvervet ved ud-
lodning fra et dødsbo, hvor boopgørelsen 
er indleveret efter fristen i stk. 1, anses be-
tingelsen i stk. 1 for opfyldt, hvis udlod-
ningsmodtageren senest samtidig med ind-
levering af boopgørelsen afgiver de i stk. 1 
angivne oplysninger til told- og skattefor-
valtningen. 

 § 16. (Ophævet). 

 § 17. For tab på fordringer, der er er-
hvervet som vederlag i næring og for tab 
på fordringer, der i øvrigt er erhvervet i til-
knytning til den erhvervsmæssige drift af 
virksomheden, finder reglerne i statsskatte-
lovens § 6 a anvendelse, jf. dog § 18. 

Tab på fordringer omfattet af en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst  

 § 18. Uanset §§ 13, 14 og 17 kan tab på 
en fordring ikke fradrages, såfremt rente-
indtægter af fordringen eller gevinster på 
fordringen omfattet af denne lov som følge 
af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ik-
ke skal medregnes ved opgørelse af den 
skattepligtige indkomst. 

Gæld og pengenæring  
 § 19. Hvis personen eller dødsboet dri-
ver næringsvirksomhed ved finansiering, 
og gælden vedrører denne virksomhed, 
medregnes gevinst og tab på gæld ved op-
gørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. 
dog § 24 om gevinst som følge af gældsef-
tergivelse ved akkord m.v. 

Anden gæld  
 § 20. Gevinst og tab på gæld skal med-
regnes ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst efter §§ 21-23. 

 § 21. Gevinst ved eftergivelse, foræl-
delse, konfusion eller præklusion af gæld 
medregnes i det omfang, gælden nedskri-
ves til et lavere beløb end fordringens vær-
di for kreditor på tidspunktet for gældsef-
tergivelsen m.v., jf. tillige § 24 om gevinst 
som følge af gældseftergivelse ved akkord 
m.v. 
 Stk. 2. Gevinst ved eftergivelse, foræl-
delse, konfusion eller præklusion af gæld 
til selskaber m.v., hvori den skattepligtige 
eller dennes nærtstående som nævnt i ak-
tieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, di-
rekte eller indirekte ejer eller på noget tids-
punkt siden påtagelsen af gælden har ejet 
aktier, medregnes ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst. 1. pkt. finder til-
svarende anvendelse på gevinst på gæld, 
hvor gælden tidligere har været til et sel-
skab omfattet af 1. pkt., og hvor debitor var 
insolvent ved overdragelsen fra selskabet. 
1. og 2. pkt. gælder ikke, hvor det långi-
vende selskab er et pengeinstitut, og perso-
nen direkte og indirekte højst ejer eller har 
ejet 5 pct. af aktiekapitalen. 1. og 2. pkt. 
gælder ikke, i det omfang den påtagne for-
pligtelse er omfattet af ligningslovens 
§ 16 E. 

 § 22. Hvis en fordring stiftes på sådan-
ne vilkår, at fordringens værdi på tidspunk-
tet for debitors påtagelse af gælden oversti-
ger det beløb, som debitor skal indfri, skal 
debitor medregne denne gevinst. § 25 og 
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§ 26, stk. 5, anvendes ikke. En debitors 
overtagelse af en gæld, der er stiftet på de 
vilkår, som er nævnt i 1. pkt., betragtes 
som stiftelse af en ny gæld. I disse tilfælde 
opgøres den skattepligtige gevinst efter 1. 
pkt. som forskellen mellem fordringens 
værdi på overtagelsestidspunktet og det 
beløb, som debitor skal indfri. Reglen i 1. 
pkt. gælder ikke lån ydet af et selskab, en 
person eller et dødsbo, der driver nærings-
virksomhed ved finansiering, med sikker-
hed i fast ejendom eller skibe eller med di-
rekte hæftelse eller garanti fra centralrege-
ringer, centralbanker, offentlige enheder 
eller regionale eller lokale myndigheder i et 
land inden for EU eller EØS, hvis lånet en-
ten er baseret på obligationer, der ikke 
oversteg pari på tidspunktet for lånets ud-
betaling, eller er ydet på grundlag af et lå-
netilbud afgivet mindre end 6 måneder før 
lånets udbetaling og lånet er baseret på ob-
ligationer, der ikke oversteg pari på til-
budstidspunktet. 
 Stk. 2. Hvis en fordring stiftes på så-
danne vilkår, at fordringen forrentes med 
en pålydende rente, der har varierende sats 
i adskilte perioder i fordringens løbetid, 
skal gevinst, som ikke er omfattet af stk. 1, 
og som en debitor realiserer ved frigørelse 
for gæld ifølge en sådan fordring, medreg-
nes. Reglen i 1. pkt. gælder ikke, hvis ren-
ten varierer månedsvis, og lånet ydet med 
sikkerhed som nævnt i stk. 1, 5. pkt. er ba-
seret på fastforrentede obligationer eller 
værdipapirer, og kreditor er et selskab eller 
en person eller et dødsbo, der driver næ-
ringsvirksomhed ved finansiering. 
 Stk. 3. Gevinst, som en debitor opnår 
ved ekstraordinær hel eller delvis indfrielse 
af et kontantlån i danske kroner, medreg-
nes, hvis lånet er ydet med sikkerhed som 
nævnt i stk. 1, 5. pkt., af et selskab eller en 
person eller et dødsbo, der driver nærings-
virksomhed ved finansiering. Det gælder 
dog ikke indfrielse, som foretages af sæl-
ger, og indfrielse, som foretages af køber i 
forbindelse med overdragelse af fast ejen-
dom, såfremt gælden indfries eller opsiges 

til indfrielse i perioden fra 6 måneder før til 
6 måneder efter afståelsestidspunktet hen-
holdsvis anskaffelsestidspunktet, og der for 
sælger henholdsvis køber er tale om første 
indfrielse inden for det pågældende tids-
rum. 2. pkt. finder ikke anvendelse ved 
ejerskifte mellem ægtefæller, medmindre 
indfrielsen sker ved ejerskifte som led i se-
paration eller skilsmisse. 2. pkt. finder hel-
ler ikke anvendelse ved en persons afståel-
se af en ejendom til et selskab m.v. som 
nævnt i selskabsskattelovens §§ 1 og 2 el-
ler fondsbeskatningslovens § 1, hvor per-
sonen og dennes ægtefælle på grund af ak-
tiebesiddelse, vedtægtsbestemmelse eller 
aftale har bestemmende indflydelse på sel-
skabets handlemåde. Bestemmende indfly-
delse på grund af aktiebesiddelse foreligger 
altid ved ejerskab eller rådighed over 
stemmerettigheder, således at der direkte 
eller indirekte ejes mere end 50 pct. af ak-
tiekapitalen eller rådes over mere end 50 
pct. af stemmerne. 
 Stk. 4. Stk. 3, 1. pkt., finder ikke an-
vendelse, såfremt indfrielsen sker efter 
krav fra kreditor. Stk. 3, 1. pkt., finder end-
videre ikke anvendelse ved indfrielse, som 
sker i forbindelse med en længstlevende 
ægtefælles overtagelse af en fast ejendom i 
forbindelse med skifte af et dødsbo eller 
ved udlevering til ægtefællen, herunder til 
hensidden i uskiftet bo. 2. pkt. finder kun 
anvendelse, såfremt den afdøde ægtefælle 
på tidspunktet for dødsfaldet var ejer af den 
faste ejendom. Stk. 3, 1. pkt., finder ikke 
anvendelse ved indfrielse, som sker, i for-
bindelse med at en efterladt samlever, jf. 
dødsboskattelovens § 96, stk. 5, overtager 
en fast ejendom i forbindelse med skifte af 
et dødsbo. 4. pkt. finder kun anvendelse, 
hvis den afdøde samlever på tidspunktet 
for dødsfaldet var ejer af den faste ejen-
dom. Tidsfristerne i stk. 3, 2. pkt., for ind-
frielse eller opsigelse til indfrielse af gæl-
den finder tilsvarende anvendelse, idet der 
ved afståelsestidspunktet eller anskaffelses-
tidspunktet i denne sammenhæng forstås 
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henholdsvis udlodningstidspunktet eller 
tidspunktet for udlevering. 

 § 23. Gevinst og tab på gæld i fremmed 
valuta medregnes i det omfang, gevinsten 
eller tabet ikke er omfattet af § 22 eller 
§ 24 A. 1. pkt. finder dog alene anvendelse, 
hvis årets nettogevinst eller nettotab sam-
menlagt med nettogevinster og nettotab 
omfattet af § 14 og gevinst og tab på inve-
steringsbeviser i obligationsbaserede inve-
steringsinstitutter med minimumsbeskat-
ning, jf. aktieavancebeskatningslovens 
§ 22, overstiger 2.000 kr. Gæld i danske 
kroner anses som gæld i fremmed valuta, 
hvis restgælden reguleres i forhold til en 
eller flere valutakurser. Gæld i fremmed 
valuta betragtes som gæld i danske kroner, 
hvis restgælden reguleres i forhold til dan-
ske kroner. 

Kapitel 4 
Eftergivelse af gæld ved akkord m.v. 

 § 24. Gevinst på gæld som følge af 
tvangsakkord i en rekonstruktion eller afta-
le om en samlet ordning mellem en debitor 
og dennes kreditorer om bortfald eller ned-
sættelse af debitors gæld (frivillig akkord) 
medregnes ikke ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst. Den skattefri ge-
vinst opgøres som forskellen mellem gæl-
dens værdi ved påtagelsen og fordringens 
værdi for kreditor på tidspunktet for gælds-
eftergivelsen. Med gældsnedsættelse side-
stilles hel eller delvis konvertering af gæl-
den til aktier eller konvertible obligationer. 
 Stk. 2. Stk. 1, 1. pkt., gælder tilsvarende 
for gevinst på gæld som følge af gældssa-
nering. 
 Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendel-
se på gæld, der er omfattet af § 21, stk. 2. 

Kapitel 4 a 
Ikke indbetalt selskabskapital 

 § 24 A. Gevinst og tab på fordringer og 
gæld vedrørende ikke indbetalt selskabska-

pital medregnes ikke ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst. 

Kapitel 5 
Opgørelse af gevinst og tab på 

fordringer og gæld 

 § 25. Gevinst og tab på fordringer og 
gæld, der skal medregnes ved opgørelsen 
af den skattepligtige indkomst, medregnes i 
det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet 
realiseres (realisationsprincippet), jf. dog 
stk. 2-10, og § 22, stk. 1, samt §§ 36 og 37. 
 Stk. 2. Skattepligtige omfattet af § 12 
kan ved opgørelsen af gevinst og tab på 
obligationer, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, vælge at anvende lager-
princippet, jf. § 33, stk. 1, i stedet for reali-
sationsprincippet. Valget træffes samlet for 
alle obligationer, der er optaget til handel 
på et reguleret marked. Når lagerprincippet 
er valgt, kan denne opgørelsesmåde kun 
ændres efter tilladelse fra told- og skatte-
forvaltningen. 
 Stk. 3. Skattepligtige omfattet af § 2 
skal anvende lagerprincippet ved opgørel-
sen af gevinst og tab på fordringer. 1. pkt. 
omfatter ikke fordringer omfattet af § 4 og 
fordringer, der er erhvervet som skatteplig-
tigt vederlag for leverede varer og andre 
aktiver samt tjenesteydelser. 1. og 2. pkt. 
finder ikke anvendelse for fordringer om-
fattet af stk. 5. Endvidere omfatter 1. og 2. 
pkt. ikke fordringer omfattet af stk. 7 og 
fordringer, hvor den skattepligtige efter 
stk. 8-10 har valgt at anvende reglerne i 
stk. 7. Endelig finder 2. pkt. ikke anvendel-
se for livsforsikringsselskaber. 
 Stk. 4. Skattepligtige omfattet af § 2 
kan vælge at anvende lagerprincippet ved 
opgørelsen af gevinst og tab på fordringer, 
der ikke er omfattet af stk. 3, 1. pkt., stk. 5 
eller stk. 7-10, og ved opgørelsen af ge-
vinst og tab på gæld, der er optaget til han-
del på et reguleret marked og på gæld i 
fremmed valuta, der ikke er optaget til 
handel på et reguleret marked. Valget skal 
træffes samlet for fordringer omfattet af 
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§ 4, fordringer, der er erhvervet som veder-
lag for leverede varer og andre aktiver samt 
tjenesteydelser, øvrige fordringer, gæld, 
der er optaget til handel på et reguleret 
marked, og gæld i fremmed valuta, der ik-
ke er optaget til handel på et reguleret mar-
ked. Når lagerprincippet er valgt, kan den-
ne opgørelsesmåde kun ændres efter tilla-
delse fra told- og skatteforvaltningen. 
 Stk. 5. Realkreditinstitutter, der er om-
fattet af lov om finansiel virksomhed, Kre-
ditforeningen af kommuner og regioner i 
Danmark og aktieselskaber, der er omfattet 
af lov om et skibsfinansieringsinstitut, skal 
anvende lagerprincippet for samtlige for-
dringer og gæld, jf. dog stk. 7. Endvidere 
skal selskaber m.v., der er koncernforbun-
det med et af de i 1. pkt. nævnte institutter, 
jf. lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, 
nr. 7 anvende lagerprincippet for samtlige 
fordringer og gæld. Institutter, der udøver 
virksomhed gennem samme selskab m.v., 
anses i relation til lov om finansiel virk-
somhed § 5, stk. 1, nr. 7, for at udgøre ét 
institut. 
 Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan 
tillade, at en anden opgørelsesmåde anven-
des, jf. dog stk. 3 og 5. Er en sådan tilladel-
se givet, kan den herved godkendte opgø-
relsesmåde kun ændres efter tilladelse fra 
told- og skatteforvaltningen. 
 Stk. 7. Pengeinstitutter, realkreditinsti-
tutter, der er omfattet af lov om finansiel 
virksomhed, Kreditforeningen af kommu-
ner og regioner i Danmark og aktieselska-
ber, der er omfattet af lov om et skibsfinan-
sieringsinstitut, skal ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst fradrage beløb, der 
ved indkomstårets udløb er nedskrevet på 
udlån og hensat til tab på garantier m.v. 
efter de for instituttet gældende regnskabs-
retlige regler. For herværende filialer af 
udenlandske kreditinstitutter, der er hjem-
mehørende i et land inden for EU/EØS, 
skal beløbet dog opgøres efter de regn-
skabsretlige regler, der gælder for tilsva-
rende kreditinstitutter undergivet Finanstil-
synets tilsyn. Nedskrivninger og hensatte 

beløb kan dog kun fradrages, i det omfang 
de vedrører tab, der er fradragsberettiget 
efter skattelovgivningens almindelige reg-
ler. Ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst skal medregnes de fradragsberet-
tigede nedskrivninger og hensatte beløb, jf. 
1. pkt., for det forudgående indkomstår. 
 Stk. 8. I stedet for at medregne tab på 
udlån og garantier m.v. ved opgørelsen af 
den skattepligtige indkomst efter reglerne i 
stk. 1, 3 og 4 kan finansieringsselskaber, 
som opfylder betingelserne i stk. 10, vælge 
én gang for alle at anvende reglerne i stk. 7 
for samtlige de udlån og garantier m.v., der 
vedrører aktiviteterne, som er nævnt i litra 
a-m i stk. 10, nr. 2. Meddelelse om anven-
delse af reglerne i stk. 7 skal indsendes til 
told- og skatteforvaltningen senest den 1. 
december i det indkomstår, hvor reglerne 
ønskes anvendt første gang, idet meddelel-
sen skal være vedlagt en erklæring afgivet 
af en statsautoriseret revisor, hvorved det 
attesteres, at betingelsen i stk. 10, nr. 2, er 
opfyldt. Overskrides fristen i 3. pkt., kan 
reglerne i stk. 7 først anvendes ved opgø-
relsen af den skattepligtige indkomst fra og 
med det efterfølgende indkomstår. 
 Stk. 9. Såfremt et selskab, efter at sel-
skabet har valgt at anvende reglerne i 
stk. 7, ikke længere opfylder betingelserne 
i stk. 10, bortfalder adgangen til at anvende 
reglerne i stk. 7 én gang for alle. For så vidt 
angår betingelsen i stk. 10, nr. 2, indebærer 
en manglende overholdelse heraf i én fort-
løbende periode på maksimalt 3 år dog ik-
ke, at adgangen til at anvende reglerne i 
stk. 7 bortfalder. Told- og skatteforvaltnin-
gen kan tillade, at et selskab kan anvende 
reglerne i stk. 7 efter udløbet af den perio-
de, der er angivet i 2. pkt., selv om betin-
gelsen i stk. 10, nr. 2, fortsat ikke er op-
fyldt. Tilladelsen kan gøres tidsbegrænset. 
 Stk. 10. Anvendelse af reglerne i stk. 8 
er betinget af, at 
1) selskabet er et aktie- eller anpartssel-

skab eller en herværende filial af et 
udenlandsk finansieringsselskab, der er 
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hjemmehørende i et land inden for 
EU/EØS, 

2) selskabet som hovedvirksomhed er-
hverver kapitalinteresser eller udøver 
en eller flere af aktiviteterne, som er 
nævnt i litra a til k i følgende liste: 
a) Udlånsvirksomhed. 
b) Finansiel leasing. 
c) Betalingsformidling. 
d) Udstedelse og administration af be-

talingsmidler (kreditkort, rejse-
checks, bankveksler). 

e) Sikkerhedsstillelse og garantier. 
f) Transaktioner for egen eller kunders 

regning vedrørende 
1) pengemarkedsinstrumenter (checks, 

veksler, indskudsbeviser m.v.), 
2) valutamarkedet, 
3) finansielle futures og options, 
4) valuta- og renteinstrumenter og 
5) værdipapirer. 

g) Medvirken ved emission af værdi-
papirer og tjenesteydelser i forbin-
delse hermed. 

h) Rådgivning til virksomheder vedrø-
rende kapitalstruktur, industristrate-
gi og dermed beslægtede spørgsmål 
og rådgivning samt tjenesteydelser 
vedrørende sammenslutning og op-
køb af virksomheder. 

i) Pengeformidling (money broking). 
j) Porteføljeadministration og -rådgiv-

ning. 
k) Opbevaring og forvaltning af vær-

dipapirer. 
l) Kreditoplysninger. 
m) Boksudlejning. 

3) selskabet anvender kalenderåret som 
regnskabsår og 

4) selskabet ved udarbejdelse af årsrap-
porten anvender reglerne i årsregn-
skabslovens afsnit V, og at årsrapporten 
revideres af en statsautoriseret revisor. 

 § 26. Gevinst og tab på fordringer og 
gæld opgøres efter reglerne i stk. 2-5, jf. 
dog § 25, stk. 2-5, om lagerprincippet og 
§ 25, stk. 7-10. 

 Stk. 2. Gevinst eller tab på fordringer 
opgøres som forskellen mellem anskaffel-
sessummen og afståelsessummen. Som an-
skaffelsessum anvendes kursværdien på 
erhvervelsestidspunktet, medmindre den 
skattepligtige godtgør at have erhvervet 
fordringen for et højere beløb. 
 Stk. 3.2) Gevinst eller tab på gæld opgø-
res som forskellen mellem gældens værdi 
ved påtagelsen af gælden og værdien ved 
frigørelsen eller indfrielsen. Sker indfriel-
sen gennem afdrag, medregnes en så stor 
del, som svarer til forholdet mellem på den 
ene side indfrielsessummen med fradrag af 
anskaffelsessummen og på den anden side 
indfrielsessummen. 
 Stk. 4.2) Skattepligtige omfattet af §§ 2 
eller 13 skal ved afståelse af fordringer, 
som er registreret i en værdipapircentral 
inden for samme fondskode, eller fordrin-
ger udstedt på samme vilkår af samme ud-
steder anvende den gennemsnitlige anskaf-
felsessum for samtlige disse fordringer. 
Tilsvarende anvendes for selskabers gæld 
og personers gæld omfattet af § 19, der er 
udstedt på samme vilkår af samme udste-
der, den gennemsnitlige anskaffelsessum 
for samtlige disse gældsforhold. 
 Stk. 5. Hvis en skattepligtig omfattet af 
§ 12, der ikke driver næringsvirksomhed 
ved finansiering, jf. § 13, ejer fordringer, 
som er registreret i en værdipapircentral 
inden for samme fondskode eller er udstedt 
på samme vilkår af samme udsteder, anses 
de først erhvervede fordringer for de først 
afståede. Tilsvarende anses den gæld, der 
er optaget først, for først indfriet, hvis gæl-
den er optaget på samme vilkår hos samme 
långiver. 

 § 26 A. Udarbejder eller har den skat-
tepligtige udarbejdet skattemæssigt års-
regnskab i fremmed valuta, jf. skattekon-
trollovens § 3 C, stk. 3-14, finder stk. 2 an-
vendelse. 
 Stk. 2. Det ikkefradragsberettigede tab, 
jf. § 4, stk. 1, og § 14, stk. 2, opgøres på 
grundlag af den oprindelige anskaffelsessum 
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henholdsvis afståelsessummen omregnet til 
valutakursen på tidspunktet for fordringens 
erhvervelse. Det herefter opgjorte tab om-
regnes med valutakursen på skæringstids-
punktet, jf. skattekontrollovens § 3 C, stk. 8, 
9, 11 og 13, for hvert skift i den skattemæs-
sige regnskabsvaluta fra fordringens erhver-
velse til fordringens afståelse. 

 § 27. Realkreditinstitutter, der er omfat-
tet af lov om finansiel virksomhed, Kredit-
foreningen af kommuner og regioner i 
Danmark og aktieselskaber, der er omfattet 
af lov om et skibsfinansieringsinstitut, skal 
værdiansætte fordringer, som indgår i insti-
tuttets udlånsvirksomhed, til det beløb, 
hvormed fordringen kan indfries. For kon-
verterbare lån skal værdiansættelsen dog 
ske uden hensyntagen til, at debitor altid 
kan indfri til gældens indfrielseskurs. 
 Stk. 2. Ved refinansiering eller hel eller 
delvis indfrielse af fordringer som nævnt i 
stk. 1 skal den del af instituttets gæld, der 
modsvarer indfrielsen eller refinansieringen, 
ved indkomstårets udløb værdiansættes til 
gældens indfrielseskurs henholdsvis gæl-
dens dagskurs, hvis der sker annullation. 
 Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende an-
vendelse, for så vidt angår udlån med sik-
kerhed som nævnt i § 22, stk. 1, 5. pkt., 
ydet af andre selskaber end dem, der er 
nævnt i stk. 1, eller en person eller et døds-
bo, der driver næringsvirksomhed ved fi-
nansiering, hvis selskabet, personen eller 
dødsboet har valgt at opgøre gevinst og tab 
på fordringer og gæld efter lagerprincippet. 

 § 28. (Ophævet). 

Kapitel 6 
Finansielle kontrakter 

 § 29. Skattepligtige omfattet af § 2, el-
ler § 12 skal medregne gevinst og tab på 
terminskontrakter og aftaler om køberetter 
og salgsretter ved opgørelsen af den skat-
tepligtige indkomst. Gevinst og tab med-

regnes efter de regler, der er angivet i dette 
kapitel og i kapitel 7. 
 Stk. 2. Terminskontrakter omfatter ikke 
aftaler, hvor afviklingstidspunktet ligger 
senere end aftaletidspunktet, når afvikling 
finder sted inden for den afviklingsfrist, der 
på området anses for at være sædvanlig. 
 Stk. 3. Dette kapitel og kapitel 7 gælder 
også gevinst og tab på fordringer, der ikke 
er omfattet af §§ 4 og 5, hvis fordringen 
reguleres helt eller delvis i forhold til ud-
viklingen i priser og andet på værdipapirer, 
varer og andre aktiver m.v., når blot udvik-
lingen er af en karakter, som kan lægges til 
grund i en finansiel kontrakt, jf. dog § 10. 
Dette kapitel og kapitel 7 gælder dog ikke, 
hvis fordringen alene reguleres i forhold til 
udviklingen i de af Danmarks Statistik be-
regnede forbrugerprisindeks eller nettopris-
indeks. Dette kapitel og kapitel 7 gælder 
heller ikke, hvis fordringen alene reguleres 
i forhold til udviklingen i tilsvarende offi-
cielle forbrugerprisindeks eller nettoprisin-
deks inden for Den Europæiske Union eller 
dens medlemsstater. Dette kapitel og kapi-
tel 7 gælder altid for fordringer, der ganske 
vist opfylder betingelserne i 2. og 3. pkt. 
for ikke at være omfattet, men som herud-
over reguleres helt eller delvis i forhold til 
udviklingen i et andet grundlag, jf. 1. pkt. 
og for fordringer, som reguleres på grund-
lag af valuta og prisindeks som nævnt i 2. 
og 3. pkt., der ikke vedrører samme områ-
de. Prisindeks i et land, der deltager i euro-
en, og euroen antages at vedrøre samme 
område. 

 § 30. § 29 anvendes ikke på 
1) aftaler vedrørende fast ejendom, med-

mindre aftalens løbetid kan overskride 
12 måneder, og aftalens parter er per-
soner som nævnt i boafgiftslovens § 22, 

2) tegningsretter til aktier m.v., der omfat-
tes af aktieavancebeskatningsloven, 

3) kurssikring ved optagelse, refinansie-
ring, rentetilpasning eller indfrielse af 
lån med sikkerhed som nævnt i § 22, 
stk. 1, 5. pkt., ydet af et selskab eller af 
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en person eller et dødsbo, der driver 
næringsvirksomhed ved finansiering 

4) konverteringsretter knyttet til obligatio-
ner, pantebreve, gældsbreve og andre 
pengefordringer, 

5) aftaler om køb og salg af aktier, 
6) valutakontrakter i forbindelse med køb 

og salg af værdipapirer, når valutakon-
traktens løbetid svarer til sædvanlig af-
viklingstid for handel med de værdipa-
pirer, som valutakontrakten vedrører, 

7) sædvanlige aftaler om levering af varer 
og andre aktiver samt tjenesteydelser til 
privat brug eller til brug i modtagerens 
virksomhed eller som produkt af egen 
virksomhed, samt valutakontrakter ind-
gået i forbindelse hermed, når kontrak-
terne ikke er optaget til handel på et re-
guleret marked, og 

8) aftaler om hel eller delvis afståelse af 
virksomhed og andele af en virksom-
hed. 

 Stk. 2. Stk. 1, nr. 3, gælder ikke for re-
alkreditinstitutter og andre kreditinstitutter 
m.v., hvis kontrakten er et led i det pågæl-
dende instituts næringsvirksomhed ved fi-
nansiering. 
 Stk. 3. Det er en betingelse i stk. 1, nr. 
3, 5, 6 og 8, at kontrakten eller aftalen kun 
kan opfyldes ved levering. Det er endvide-
re for hver af parterne en betingelse, at 
kontrakten eller aftalen ikke afstås. Regler-
ne i 1. og 2. pkt. gælder ikke for køberetter 
til aktier, der er omfattet af ligningslovens 
§ 28. For så vidt angår kurssikring ved ren-
tetilpasning, omfatter stk. 1, nr. 3, uanset 1. 
og 2. pkt., kontrakter og aftaler vedrørende 
lån med sikkerhed som nævnt i § 22, stk. 1, 
5. pkt., ydet af et selskab eller af en person 
eller et dødsbo, der driver næringsvirk-
somhed ved finansiering, der i forbindelse 
med overdragelse af fast ejendom overta-
ges af en anden debitor, opsiges på vilkår 
som nævnt i § 22, stk. 3, 2.-4. pkt., eller 
opsiges i tilfælde som nævnt i § 22, stk. 4. 
 Stk. 4. Uanset reglerne i stk. 1, nr. 5, 6 
og 7, finder § 29 dog anvendelse, hvis der 
er indgået modgående kontrakter eller for-

retninger. Er der indgået modgående kon-
trakter eller forretninger i forhold til køber-
etter til aktier, der er omfattet af lignings-
lovens § 28, finder § 29 dog kun anvendel-
se for de modgående kontrakter eller for-
retninger, der ikke er omfattet af lignings-
lovens § 28. Som modgående kontrakter 
eller forretninger betragtes også modgåen-
de kontrakter eller forretninger, der er ind-
gået af den skattepligtiges ægtefælle eller 
af et koncernforbundet selskab, jf. § 4, 
stk. 2, og modgående kontrakter eller for-
retninger, der er indgået af et selskab m.v., 
hvori den skattepligtige er hovedaktionær, 
jf. aktieavancebeskatningslovens § 4, eller 
omvendt. 
 Stk. 5. Uanset reglerne i stk. 1, nr. 7, 
finder § 29 dog anvendelse for skattepligti-
ge, der udøver næring ved køb og salg af 
fordringer og finansielle kontrakter eller 
driver næringsvirksomhed ved finansie-
ring. 
 Stk. 6. Kontrakter, der efter stk. 1-5 ik-
ke omfattes af § 29, behandles efter skatte-
lovgivningens almindelige regler. 

 § 31. Skattepligtige omfattet af § 2, kan 
fradrage tab på kontrakter, der indeholder 
ret eller pligt til at afstå aktier i det omfang, 
det angives i stk. 2-4. 1. pkt. omfatter kun 
kontrakter, der indeholder ret eller pligt til 
at afstå aktier i selskaber, hvori den skatte-
pligtige eller koncernforbundne selskaber, 
jf. § 4, stk. 2, ejer aktier, der er omfattet af 
definitionerne i aktieavancebeskatningslo-
vens §§ 4 A-4 C, og kontrakter, der inde-
holder ret eller pligt til at afstå aktier i det 
selskab, der er udsteder eller erhverver af 
kontrakten. 1. pkt. gælder dog ikke for 
kontrakter som nævnt i 2. pkt. vedrørende 
aktier, hvor den skattepligtige skal opgøre 
gevinst og tab efter reglerne i aktieavance-
beskatningslovens § 23, stk. 5. 1. pkt. gæl-
der endvidere ikke for livsforsikringssel-
skaber omfattet af selskabsskattelovens 
§ 13, stk. 3-8. 
 Stk. 2. Tab på en kontrakt som nævnt i 
stk. 1, 1. pkt., kan fradrages, i det omfang 
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tabet ikke overstiger forudgående ind-
komstårs skattepligtige nettogevinster på 
kontrakten, hvori der ikke i gevinsten er 
fradraget tab på andre kontrakter som 
nævnt i stk. 1, dog ikke et tidligere ind-
komstår end 2002. 
 Stk. 3. Yderligere tab, der ikke kan fra-
drages efter stk. 2, kan fradrages i ind-
komstårets og de følgende indkomstårs 
nettogevinster på alle kontrakter omfattet 
af § 29, der indeholder ret eller pligt til at 
afstå eller at erhverve aktier. Fradrag for 
tab kan kun fremføres til et senere ind-
komstår, hvis det ikke kan rummes i skat-
tepligtig nettogevinst i et tidligere ind-
komstår. 
 Stk. 4. Stk. 1-3 gælder tilsvarende kon-
trakter, som er baseret på: 
1) Et aktieindeks, hvori indgår aktier i sel-

skaber, hvor udsteder eller erhverver el-
ler selskaber, der er koncernforbundne 
med udsteder eller erhverver, jf. § 4, 
stk. 2, ejer aktier, der er omfattet af de-
finitionerne i aktieavancebeskatnings-
lovens §§ 4 A-4 C. 

2) Et aktieindeks, hvori indgår aktier i det 
selskab, der er udsteder eller erhverver 
af kontrakten. 

 § 31 A. Skattepligtige omfattet af § 2, 
der har valgt realisationsbeskatning af por-
teføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslo-
vens § 9, kan fradrage tab på kontrakter, 
der indeholder ret eller pligt til at afstå ak-
tier, der ikke er optaget til handel på et re-
guleret marked eller på en multilateral 
handelsfacilitet, i det omfang det fremgår 
af stk. 2-4. 
 Stk. 2. Tab på en kontrakt som nævnt i 
stk. 1 kan fradrages, i det omfang tabet ik-
ke overstiger forudgående indkomstårs 
skattepligtige nettogevinster på kontrakten, 
hvori der ikke er fradraget tab på andre 
kontrakter som nævnt i stk. 1, dog ikke et 
tidligere indkomstår end 2002. Tab, der 
ikke kan fradrages efter 1. pkt., fradrages i 
indkomstårets nettogevinster på alle kon-
trakter omfattet af § 29, der indeholder ret 

eller pligt til at afstå eller erhverve aktier, 
og derefter i indkomstårets nettogevinster 
på realisationsbeskattede porteføljeaktier, 
jf. aktieavancebeskatningslovens § 9, 
stk. 1. Tab i det pågældende indkomstår 
efter aktieavancebeskatningslovens § 9 og 
§ 43, stk. 3, modregnes før tab efter 2. pkt. 
 Stk. 3. Tab, der ikke kan fradrages efter 
stk. 2, fremføres til fradrag i de følgende 
indkomstårs nettogevinster på alle kontrak-
ter omfattet af § 29, der indeholder ret eller 
pligt til at afstå eller erhverve aktier, og 
derefter i følgende indkomstårs nettogevin-
ster på realisationsbeskattede porteføljeak-
tier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9, 
stk. 1. Uudnyttet tab efter aktieavancebe-
skatningslovens § 9 og § 43, stk. 3, mod-
regnes før tab efter 1. pkt. Fradrag for tab 
kan kun fremføres til et senere indkomstår, 
hvis det ikke kan rummes i skattepligtig 
nettogevinst i et tidligere indkomstår. 
 Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse 
på kontrakter, der er omfattet af § 31. 

 § 32. Skattepligtige omfattet af § 12 
kan fradrage tab på kontrakter, i det om-
fang det angives i stk. 2-5. Uanset 1. pkt. 
kan tab fradrages, hvis kontrakten indehol-
der ret eller pligt til at afstå eller erhverve 
aktier og den skattepligtige er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 17 eller 
kontrakten har tilknytning til erhvervsmæs-
sig virksomhed. 2. pkt. gælder ikke tab på 
aftaler vedrørende fast ejendom, jf. stk. 5. 
 Stk. 2. Tab på en kontrakt som nævnt i 
stk. 1, 1. pkt., kan fradrages i indkomstårets 
gevinst på kontrakter. Yderligere tab kan 
fradrages, i det omfang tabet ikke oversti-
ger forudgående indkomstårs skattepligtige 
nettogevinster på kontrakter, dog ikke et 
tidligere indkomstår end 2002. Tab, der 
ikke kan fradrages efter 1. eller 2. pkt., kan 
overføres til fradrag i en eventuel ægtefæl-
les nettogevinster i indkomståret på kon-
trakter. Det er dog en betingelse, at ægte-
fællerne er samlevende ved indkomstårets 
udgang, jf. kildeskattelovens § 4. 
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 Stk. 3. Tab på kontrakter, der ikke kan 
fradrages efter stk. 2, kan fradrages i netto-
gevinster på aktier optaget til handel på et 
reguleret marked, hvis kontrakten udeluk-
kende indeholder ret eller pligt til at afstå 
eller erhverve aktier eller er baseret på et 
aktieindeks. Det er endvidere en betingelse 
for fradrag efter 1. pkt., at enten kontrak-
ten, de underliggende aktier eller de aktier, 
der indgår i det indeks, kontrakten er base-
ret på, er optaget til handel på et reguleret 
marked. Tab, der ikke kan fradrages efter 
1. og 2. pkt., kan overføres til fradrag i en 
eventuel ægtefælles nettogevinster i ind-
komståret på aktier optaget til handel på et 
reguleret marked. Det er dog en betingelse, 
at ægtefællerne er samlevende ved ind-
komstårets udgang, jf. kildeskattelovens 
§ 4. Tab i det pågældende indkomstår efter 
aktieavancebeskatningslovens § 13 A med-
regnes før tab efter 1.-4. pkt. 
 Stk. 4. Tab, der ikke er fradraget efter 
stk. 2 eller 3, kan fradrages i de følgende 
indkomstårs nettogevinster på kontrakter 
og derefter i nettogevinster på aktier efter 
reglerne i stk. 2, 2.-4. pkt., og stk. 3. Tab 
kan kun fremføres til et senere indkomstår, 
hvis det ikke kan rummes i skattepligtig 
nettogevinst på finansielle kontrakter i et 
tidligere indkomstår. 
 Stk. 5. Stk. 2 og 4 finder anvendelse på 
aftaler vedrørende fast ejendom, men tabe-
ne kan alene fradrages i gevinster på aftaler 
vedrørende fast ejendom. Yderligere tab, 
der ikke er fradraget, fradrages i sælgerens 
afståelsessum henholdsvis tillægges købe-
rens anskaffelsessum på den faste ejendom, 
som aftalen vedrører. Tab kan ikke fremfø-
res, hvis det er fradraget henholdsvis tillagt 
efter 2. pkt. 

Opgørelse af gevinst og tab på kontrakter  
 § 33. Gevinst eller tab på en kontrakt 
opgøres som forskellen mellem værdien af 
kontrakten ved indkomstårets udløb og 
værdien ved indkomstårets begyndelse (la-
gerprincippet). Er kontrakten anskaffet i 
indkomståret, opgøres gevinst eller tab som 

forskellen mellem værdien ved indkomst-
årets udløb og kontraktens anskaffelses-
sum. Er kontrakten realiseret i indkomst-
året, opgøres gevinst eller tab som forskel-
len mellem kontraktens afståelsesværdi og 
kontraktens værdi ved indkomstårets be-
gyndelse. Er kontrakten anskaffet og reali-
seret i samme indkomstår, opgøres gevinst 
eller tab som forskellen mellem afståelses-
værdien og anskaffelsessummen. Afvikles 
kontrakten ved levering, anses det over-
dragne aktiv eller passiv for erhvervet hen-
holdsvis afstået på afviklingsdagen og til 
markedsværdien på afviklingsdagen. 
 Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan 
i ganske særlige tilfælde tillade, at gevinst 
og tab medregnes efter realisationsprincip-
pet, jf. § 25, stk. 1. Det er en betingelse for 
denne dispensation, at den pågældende 
kontrakt indgås som led i virksomhedens 
primære drift for at sikre leverancer til eller 
fra virksomheden, og at beskatning efter 
stk. 1 vil være til væsentlig økonomisk 
ulempe for virksomheden. 

Kapitel 7 
Andre bestemmelser 

 § 34. Erhvervelse og afståelse af en 
fordring eller en kontrakt ved gave, arv el-
ler arveforskud sidestilles i denne lov med 
køb henholdsvis salg. Som anskaffelses-
sum eller afståelsessum betragtes i disse 
tilfælde det beløb, der er lagt til grund ved 
beregningen af gaveafgift, boafgift eller 
indkomstskat af den pågældende erhver-
velse. Har denne ikke været afgifts- eller 
indkomstskattepligtig, betragtes som an-
skaffelsessum eller afståelsessum den på-
gældende fordrings eller kontrakts han-
delsværdi på overdragelsestidspunktet. 
Reglerne i 1.-3. pkt. gælder ikke i det om-
fang, erhververen efter skattelovgivningens 
regler indtræder i overdragerens skatte-
mæssige stilling. 

 § 34 A. Hvis en akkumulerende inve-
steringsforening, jf. selskabsskattelovens 
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