
 

 

 

 

Notat om selskabsskattelovens §§ 11B og 11C 

 

FSR – danske revisorer har rettet henvendelse til Skatteministeriet med en række spørgs-

mål om forståelsen af reglerne om rentefradragsbegrænsning i selskabsskattelovens §§ 

11B og 11C.  

 

Neden for gengives FSRs bemærkninger og spørgsmål efterfulgt at Skatteministeriets be-

mærkninger og svar. FSRs henvendelse og Skatteministeriets bemærkninger og svar har 

været forelagt SKAT. Notatet udtrykker dermed også SKATs opfattelse. 

 

Ad 1. Samspillet mellem SEL § 11B og SEL § 12 

 

FSRs bemærkninger: 

Ifølge FSR synes der at opstå en cirkulær beregning ved fastlæggelsen af de underskud ef-

ter § 12, der skal medregnes til selskabets aktiver efter § 11B, stk. 5, 9. og 10. pkt. FSR an-

fører, at underskuddene ikke kendes, før der er foretaget en eventuel underskudsbereg-

ning efter § 12, stk. 2, hvilket ifølge FSR igen afhænger af rentefradragsbegrænsningsreg-

lerne. 

 

Skatteministeriets bemærkninger: 

Skatteministeriet er enig i, at der skal foretages en dobbeltberegning, men finder ikke, at 

der opstår en cirkulær beregning.  

 

De underskud efter § 12, der skal medregnes til aktivmassen, er underskud ”uden ind-

komstårets fradragsbeskæring” efter §§ 11B og 11C, jf. § 11B, stk. 5, 10. pkt. Underskud-

det efter § 12, herunder begrænsningerne efter § 12, stk. 2, skal beregnes, som om reg-

lerne i §§ 11B og 11C ikke var gældende. De underskud, der skal medregnes til aktivmas-

sen efter § 11B, er de samlede fremførselsberettigede underskud efter § 12, dvs. under-

skud fremført fra tidligere år samt indeværende indkomstårs underskud, der ville bestå ul-

timo indkomståret, hvis man så bort fra reglerne i §§ 11B og 11C. 

 

Der henvises til ordlyden af § 11B, stk. 5, 10. pkt. og bemærkningerne til lovforslag nr. 

L213 af 18. april 2007:  

”Der medregnes de underskud, der ville være fremførselsberettigede uden fradragsbegrænsning efter §§ 11B 

og 11C. Ideelt set burde nettofinansieringsudgifterne kun medregnes i det omfang, de ikke fradragsbeskæ-

res. Dette vil imidlertid kræve en cirkulær beregning (iterativ beregning). Gevinsten ved den ideelle bereg-

ning står imidlertid ikke mål med den forøgede administrative byrde. ” 

J.nr. 2017-2573 

11. september 2017 

 

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

DK 1402 – København K 

 

Telefon +45 33 92 33 92 

Mail min@skm.dk 

 

www.skm.dk  



 

 

Side 2 af 12 

Samspillet mellem § 12 og § 11B kan illustreres med følgende eksempel: 

 

 

Ad 2. Kan nettofinansieringsudgifter, der fremføres efter SEL §§ 11B eller 11C, 

medregnes til aktiverne efter SEL § 11B, stk. 5? 

 

FSRs kommentar: 

FSR spørger, om nettofinansieringsudgifter, der efter §§ 11B eller 11C ikke kan fratræk-

kes, men fremføres til senere år, kan medregnes til aktiverne efter § 11B, stk. 5.  

 

FSR anfører, at underskud hidrørende fra et kurstab, der fremføres, har et lige så ”legi-

timt” finansieringsbehov som almindeligt underskud, og at de nævnte fremførte nettofi-

nansieringsudgifter derfor bør medregnes til aktiverne. FSR mener, at loven bør ændres, 

hvis Skatteministeriet ikke er enig heri. 

 

Skatteministeriets kommentar: 

Ved opgørelsen af de aktiver, der er styrende for omfanget af rentefradragsretten efter § 

11B, medregnes ikke kun selskabets egentlige aktiver, men også skattemæssige underskud 

efter § 12. Det fremgår af § 11B, stk. 5, 10. pkt., der lyder:  

 

”Ved opgørelsen af selskabets aktiver medregnes fremførselsberettigede underskud efter § 12.” 

 

Samspillet mellem SEL § 12 og SEL § 11B, stk. 5, 10. pkt. 

 

Anvendelse af fremført un-
derskud efter § 12 uden 
fradragsbeskæring efter § 
11B, stk. 1 

Beregning efter rentefra-
dragsbeskæring iht. § 11B og 
underskudsanvendelse iht. § 
12, stk. 2 

Forudsætninger:    
Der bortses fra grundbeløbet på 7,5 mio. kr. (2010-niveau) og grundbeløbet på 21,3 
mio. kr.     
Underskud iht. § 12 ultimo året før indkomståret 150   
Årets indkomst før renter 120   
Renteudgifter 20   
Årets indkomst efter renter 100   
Standardrente (pct.) 4,2   
Aktiver iht. § 11B, stk. 5 uden underskud  200   

    
Aktiver § 11B, stk. 5 uden underskud    200 
Underskud iht. § 12, der medregnes til aktiverne iht. § 11B   90 

Aktiver i alt til forrentning efter § 11B, stk. 5   290 

Forrentning af aktiver og underskud   12 

Skattepligtig indkomst før renter og før rentefradragsbegrænsning  120 120 

Renteudgifter  -20  
Begrænset rentefradrag efter § 11B, stk. 5   -12 
Skattepligtig indkomst uden rentefradragsbegrænsning efter § 11B  100  
Skattepligtig indkomst med rentefradragsbegrænsning efter § 11B   108 

    
Alene underskud svarende til 60 pct. af skpl. indk. kan fratrækkes, jf. § 12, stk. 2  -60 -65 
Skattepligtig indkomst efter udnyttelse af fremført underskud  40 43 

Restunderskud iht. 12, stk. 2    
Restunderskud iht. § 12, uden beskæring efter § 11B – medregnes til aktiverne efter 
§ 11B, stk. 5 (underskud primo - anvendt underskud i året)  90  
Restunderskud til fremførsel iht. § 12, efter begrænsninger (underskud primo - an-
vendt underskud i året)   85 
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Om baggrunden for, at skattemæssige underskud kan medregnes til aktivmassen, anføres 

bl.a. følgende i bemærkningerne til lovforslag L213 (2006/07) (Skatteministeriets under-

stregning): 

 

”Det foreslås, at fremførselsberettiget underskud efter ligningslovens § 15 (ultimo indkomståret) forhøjer 

loftet for rentefradrag, idet behovet for finansiering af driftsunderskud er til stede på lige fod med investe-

ring i driftsaktiver. Der medregnes de underskud, der ville være fremførselsberettigede uden fradragsbeskæ-

ring efter §§ 11 B og 11 C. Ideelt set burde nettofinansieringsudgifter kun medregnes i det omfang, de 

ikke fradragsbeskæres. Dette vil imidlertid kræve en cirkulær beregning (iterativ beregning). Gevinsten 

ved den ideelle beregning står imidlertid ikke mål med den forøgede administrative byrde.” 

 

Til aktivmassen efter § 11B, stk. 5, medregnes dels indkomstårets eventuelle underskud, 

beregnet uden hensyntagen til indkomstårets rentefradragsbegrænsninger efter §§ 11B og 

11 C, se eksemplet ovenfor under Ad 1. Dels medregnes den del af tidligere års eventuelle 

underskud efter § 12, der resterer ultimo indkomståret.  

 

Baggrunden for, at også underskud efter § 12 (tidligere § 15) kan medregnes til aktiverne, 

er således, at behovet for finansiering af driftsunderskud er til stede på lige fod med inve-

stering i driftsaktiver. Derimod har det ikke været hensigten, at fradragsbeskårne nettofi-

nansieringsudgifter skal medregnes til aktiverne, jf. den understregede del af bemærknin-

gerne.  

 

Det fremgår udtrykkeligt af lovens ordlyd, at de fremførte underskud fra tidligere år, der 

kan medregnes til selskabets aktiver efter § 11B, stk. 5, alene er underskud efter § 12.  

 

Det er Skatteministeriets opfattelse, at nettofinansieringsudgifter, der ikke kan fratrækkes, 

men fremføres efter §§ 11B eller 11C, ikke kan anses for ”underskud efter § 12”. Det 

fremgår således af bemærkningerne citeret oven for, at det ikke har været hensigten, at 

fremførte beskårne nettofinansieringsudgifter kan medregnes til aktiverne, idet alene 

driftsrelaterede underskud medregnes.  

 

For at hindre en cirkulær beregning indgår fradragsbeskårne nettofinansieringsudgifter 

ganske vist til aktiverne i underskudsåret, idet hele årets underskud (uden fradragsbeskæ-

ring efter §§ 11B og 11C) medregnes til aktiverne. Men det er kun i underskudsåret, at der 

ses bort fra de fradragsbeskårne nettofinansieringsudgifter. Året efter består der dels et 

underskud til fremførsel efter § 12 (som er reguleret med en eventuel fradragsbeskæring 

efter §§ 11B og 11C), og herudover er der eventuelt adgang til fremførsel af nettofinansie-

ringsudgifter efter §§ 11B og 11C.  

 

Der kan endvidere henvises til Skatteministerens svar på et spørgsmål, som IQ Tax stil-

lede under behandlingen i Folketinget af L213 (2006/07). Der blev spurgt, om kildearts-

begrænsede tab kan medregnes til aktiverne efter § 11B, stk. 5. Skatteministerens svarede 

følgende (L213 bilag 32):  
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”Formålet med renteloftet er, at der kun skal kunne opnås fradrag for finansieringsudgifter, der vedrører 

driften. Tab, der ikke fremføres efter ligningslovens § 15, vedrører alle anlægsaktiver – og disse kildearts-

begrænsede tab skal derfor ikke medregnes ved aktivopgørelsen. F.eks. vedrører kildeartsbegrænsningen i 

ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, kun anlægsejendomme. Ejendomme, der er erhvervet som 

led i den skattepligtiges næringsvej, er ikke omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, jf. lovens § 1, 

stk. 2, og dermed heller ikke af kildeartsbegrænsningen.” 

 

Fremførte finansieringsudgifter efter § 11B adskiller sig fra almindelige underskud efter § 

12. For eksempel bortfalder nettokurstab, der fremføres efter § 11B, stk. 10, ikke ved en 

fusion efter FUL § 8, stk. 6, hvilket som udgangspunkt ville have været tilfældet, hvis net-

tokurstabet var omfattet af § 12, jf. Skatteministeriets tidligere svar til FSR i 

SKM2008.240.DEP. Endvidere er det i modsætning til § 12-underskud valgfrit, om frem-

førte kurstab efter § 11B, stk. 10, skal modregnes i årets nettokursgevinster eller fremfø-

res til senere år, jf. neden for Ad 4. Endelig er adgangen til at anvende fremførte finansie-

ringsudgifter efter § 11B begrænset på samme måde som kildeartsbegrænsede tab, idet de 

kun kan udnyttes ved modregning i tilsvarende gevinster og indkomst.  

 

Sammenfattende er det Skatteministeriets opfattelse, at nettofinansieringsudgifter, som 

ikke kan fratrækkes efter §§ 11B og 11C, men som kan fremføres til fradrag i senere år, 

ikke kan anses for underskud efter § 12, men må behandles på samme måde som kilde-

artsbegrænsede tab.  

 

Nettofinansieringsudgifter, der fremføres fra tidligere år efter §§ 11B eller 11C, kan såle-

des ikke medregnes til aktivmassen efter § 11B, stk. 5. 

 

Det af FSR fremlagte eksempel er nedenfor justeret en smule for bedre at illustrere pro-

blemstillingen, idet fremførte kurstab efter § 11B i eksemplet er forhøjet fra 10.000 til 

15.000: 
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År 2013        

Fremført nettokurstab fra 2013 efter § 11B, stk. 10   15.000 

Almindeligt fremført underskud efter § 12   50.000 

Fremført fra 2013 i alt   65.000 

      

År 2014     

Skattepligtig indkomst før finansielle udgifter  5.000   

Renteudgifter -25.000    

Årets nettokursgevinst på gæld og finansielle kontrakter 10.000    

Fremført nettokurstab, der kan rummes i årets gevinst -10.000    

Årets nettofinansieringsudgift efter modregning -25.000 -25.000   

Årets skattepligtige indkomst efter renter og modregning  -20.000   

Fremført nettokurstab fra 2013 efter § 11B, stk. 10   15.000 

Udnyttet ved modregning i 2014   -10.000 

Herefter resterende kurstab fra 2013 efter § 11B, stk. 10, der fremføres til 2015  5.000 

Herefter underskud efter § 12 fra 2013, der fremføres   50.000 

Årets underskud efter § 12 før beskæring efter § 11B og 11C   20.000 

Summen af årets og tidligere års underskud efter § 12   70.000 

Underskud, der indgår som aktiv efter § 11 B, stk. 5, pkt. 9-10   70.000 

Ved årets udgang udgør de samlede underskud efter § 12 i alt 70.000, mens der herudover resterer et fremført kurstab 

på 5.000 efter § 11B, stk. 10. Alene underskuddet på 70.000 medregnes til aktiverne efter § 11B, mens det frem-

førte kurstab på 5.000 ikke medregnes. 
   

 

Skatteministeriet vurderer ikke, at der er grundlag for at ændre reglerne, så det i videre 

omfang bliver muligt at medregne fremførte nettofinansieringsudgifter til aktiverne efter § 

11B, stk. 5. Formålet med bestemmelsen er netop at reducere fradragsretten for nettofi-

nansieringsudgifter, der ikke er driftsrelaterede. 

 

 

Ad 3. Medregning af en forholdsmæssig andel af aktiverne ved delperioder efter 

SEL § 11B, stk. 7 

 

FSRs kommentarer: 

FSR rejser spørgsmål i relation til bestemmelsen i § 11B, stk. 7, der har følgende ordlyd: 

”Hvis et selskab ikke beskattes i hele indkomståret, medregnes aktiver ved opgørelsen efter stk. 5 og 6 i 

forhold til, hvor stor en del beskatningsperioden udgør af et kalenderår. Beløbet i stk. 1, jf. stk. 3, juste-

res tilsvarende.”  

 

Endvidere indeholder § 11B, stk. 8, 4. pkt. følgende bestemmelse: 

”Hvis et selskab ikke indgår i sambeskatningen i hele indkomståret, medregnes ved opgørelsen efter 1. 

pkt. selskabets aktiver ved udløbet af delperioden, jf. § 31, stk. 5, i forhold til hvor stor en del delperio-

den udgør af et kalenderår.” 



 

 

Side 6 af 12 

FSR spørger, om der ved frivillig regnskabsomlægning og ved stiftelse eller likvidation af 

selskaber, hvor indkomståret er kortere eller længere end 12 måneder, skal medregnes en 

forholdsmæssig andel af aktiverne og en forholdsmæssig andel af beløbsgrænsen svarende 

til indkomstårets længde.  

 

FSR finder det urimeligt, hvis der ikke skal foretages en forholdsmæssig opgørelse i til-

fælde, hvor regnskabsperioden fx er på 15 måneder, således at der medregnes nettofinan-

sieringsudgifter for en 15 måneders periode, mens der kun beregnes afkast af aktiverne 

for en 12 måneders periode.  

 

FSR synes at mene, at der i alle tilfælde, hvor indkomstårets længde afviger fra 12 måne-

der, bør foretages en forholdsmæssig opgørelse. 

 

Skatteministeriets kommentar: 

Efter Skatteministeriets opfattelse skal der alene foretages forholdsmæssig beregning af 

aktiverne og beløbsgrænsen efter § 11B, stk. 7, når selskabet ikke beskattes i hele ind-

komståret, hvilket kan være tilfældet ved flytning af selskabets hjemsted til eller fra Dan-

mark. Hvis selskabet beskattes i hele indkomståret, og der således kun foreligger én ind-

komstperiode, skal der efter bestemmelserne ikke foretages forholdsmæssig beregning, 

uanset om indkomståret er kortere eller længere end 12 måneder. Ved ind- og udtræden 

af sambeskatning i løbet af et indkomstår skal der dog foretages en forholdsmæssig forde-

ling på de to delperioder, jf. § 11B, stk. 8, 4. pkt. 

 

Ved regnskabsomlægning og ved stiftelse og likvidation, hvor der kun er én indkomstpe-

riode i hvert indkomstår, skal der som loven er formuleret således ikke foretages en for-

holdsmæssig opgørelse af aktiverne og beløbsgrænsen.  

 

Skatteministeriet er dog umiddelbart enig med FSR i, at det vil give et mere korrekt resul-

tat, hvis der foretages en forholdsmæssig opgørelse efter § 11B, stk. 7, i alle tilfælde, hvor 

indkomståret er kortere eller længere end 12 måneder, og vil undersøge mulighederne for 

at justere loven på dette punkt. 

 

 

Ad 4. Er det valgfrit for selskaber at anvende fremførte kurstab efter SEL § 11B, 

stk. 10, til modregning i senere års gevinster? 

 

FSRs kommentar: 

FSR spørger, om det er frivilligt, om selskabet vil anvende tidligere års nettokurstab på 

gæld og finansielle kontrakter, som fremføres efter § 11B, stk. 10, til modregning i senere 

års kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter, eller om modregningen er obligatorisk. 

 

Skatteministeriets kommentar: 

Ved fremførsel af underskud efter § 12 er det obligatorisk at benytte underskuddet, så 

snart det er muligt, jf. § 12, stk. 3. Der er ikke fastsat tilsvarende regler i relation til kurs-

tab efter § 11B, stk. 10. 
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Efter Skatteministeriets opfattelse er det derfor frivilligt, om selskabet vil modregne net-

tokurstabet efter § 11B, stk. 10, i et senere år, hvor der er nettokursgevinst, eller om net-

tokurstabet fremføres videre til et senere år. Anvendelsen af kurstabet er dog begrænset 

til 3 indkomstår, jf. § 11B, stk. 10, 1. pkt. – for renteswaps dog indtil kontraktens ophør, 

jf. 2. pkt. 

 

 

Ad 5. Eventuel fortabelse af fremførselsadgang for kurstab efter SEL § 11B, stk. 10, 

ved fordeling under sambeskatning efter SEL § 11B, stk. 8, 5. pkt. 

 

FSRs kommentar: 

Hvis nettofinansieringsudgifter fradragsbeskæres efter § 11B, kan nettokurstab på gæld og 

finansielle kontrakter fremføres til modregning i de 3 efterfølgende indkomstår, jf. § 11B, 

stk. 10. Nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter anses for fradragsbeskåret først, jf. 

§ 11B, stk. 1, 7. pkt. 

 

Under sambeskatning fordeles fradragsbeskæringen forholdsmæssigt mellem de sambe-

skattede selskaber på grundlag af det enkelte selskabs nettofinansieringsudgifter, jf. § 11B, 

stk. 8, 5. pkt. Det sambeskattede selskab, som har nettokurstab på gæld og finansielle 

kontrakter, men som samlet har positive nettofinansieringsindtægter, fradragsbeskæres så-

ledes ikke. 

 

FSR rejser spørgsmålet, om fremførselsadgangen efter § 11B, stk. 10, for kurstab på gæld 

og finansielle kontrakter bortfalder i dette tilfælde, hvor kurstabet hidrører fra et selskab 

under sambeskatningen, som har positive nettofinansieringsindtægter, og som derfor ikke 

fradragsbeskæres. FSR mener, at kurstabet bør kunne fremføres på koncernniveau af ad-

ministrationsselskabet til senere år. 

 

Baggrunden for FSRs spørgsmål er, at Landsskatteretten i en kendelse (j.nr. 12-0191704) 

har nægtet fremførselsadgang for et sambeskattet selskabs nettokurstab i et tilfælde, hvor 

selskabet havde positive nettofinansieringsindtægter og derfor ikke deltog i koncernens 

fradragsbeskæring efter § 11B, stk. 8, 5. pkt.  

 

Skatteministeriets kommentar: 

Skatteministeriet er enig med FSR i fortolkningen af bestemmelserne.  

 

Når en koncern fradragsbeskæres efter § 11B som følge af, at der på koncernniveau er 

nettofinansieringsudgifter, og der på koncernniveau samtidig er nettokurstab på gæld og 

finansielle kontrakter, så kan nettokurstabet fremføres til modregning hos administrati-

onsselskabet i koncernselskabernes fremtidige kursgevinster. Det gælder, selv om det sel-

skab, der har haft kurstabene, ikke har deltaget i fradragsbeskæringen som følge af, at sel-

skabet samlet har haft positive nettofinansieringsindtægter. 
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I overensstemmelse hermed er det anført i juridisk vejledning afsnit C.D.2.4.4.2.10: 

 

”Det er SKATs opfattelse, at fordelingsreglen i SEL § 11B, stk. 8, 5. pkt., ikke medfører, at der mi-

stes kurstab til fremførsel i 3 år efter SEL § 11B, stk. 10.” 

 

Det er Skatteministeriets opfattelse, at det anførte fortsat er gældende. 

 

Baggrunden er, at det har været intentionen at favorisere adgangen til at fremføre netop 

nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter. Det fremgår således af § 11B, stk. 1, 7. 

pkt.: ”Hvis nettofinansieringsudgifterne fradragsbeskæres, anses nettokurstab på gæld og finansielle kon-

trakter omfattet af kursgevinstloven altid for beskåret først.” 

I bemærkningerne til L213/2007 anføres følgende om baggrunden for fremførselsadgan-
gen for kurstab efter § 11B: 

”Selskaber kan år for år have store udsving i kursgevinster og kurstab på fordringer, gæld og finansielle 
kontrakter. I indkomstår, hvor renten stiger, vil der eksempelvis opstå kurstab på obligationsbeholdnin-
gen. Hvis renten først stiger i slutningen af året, har rentestigningen kun begrænset indflydelse på årets 
renteindtægter. 

Det foreslås derfor, at beskårne kurstab vil kunne fradrages i kursgevinster i de efterfølgende tre ind-
komstår. I tilfælde hvor selskabet har både kurstab og f.eks. renteudgifter, anses kurstabet for primært 
beskåret - og tabet anses primært for beskåret af renteloftet. Kurstab vil således skulle anses for at ligge 
»yderst«. 

Modregningen vil skulle foretages i de efterfølgende indkomstårs bruttokursgevinster - herved nedbringes 
fremførselssaldoen og risikoen for forældelse mindskes.” 

For så vidt angår den omtalte landsskatteretskendelse bemærkes, at det fremgår af kendel-

sen, at der i den konkrete sag var nettokursgevinster på 47 mio. kr. på koncernniveau i 

2007. Det betød, at ingen af selskaberne i koncernen – hverken selskab 1, som havde net-

tokurstabet på 49 mio. kr., eller øvrige koncernselskaber – skulle have adgang til at frem-

føre nettokurstab fra indkomståret 2007 til indkomståret 2008, jf. § 11B, stk. 10. Fremfør-

sel af kurstab efter § 11B, stk. 10, er således betinget af, at der på koncernniveau er netto-

kurstab det pågældende år, hvilket konkret ikke var tilfældet. 

 

På denne baggrund er det Skatteministeriets opfattelse, at det er korrekt, når Landsskatte-

retten har nægtet selskab 1 adgang til at fremføre kurstabet, og at kendelsen ikke er udtryk 

for en afvigelse fra den citerede sætning i juridisk vejledning, som fortsat er gældende.  
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Ad 6. Er det valgfrit for selskabet at anvende fremførte kurstab på renteswaps til 

modregning i senere års kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter efter SEL 

§ 11B, stk. 10, 1. pkt.? 

 

FSRs kommentar: 

FSR spørger, om et selskab, der ejer flere ejendomme, og har indgået separate kontrakter 

om renteswap til sikring af kursrisikoen på lån i disse ejendomme, kan vælge at modregne 

kurstabet på nogle kontrakter i senere års kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter 

inden for 3-års fristen (§ 11B, stk. 10, 1. pkt.) og at modregne kurstab på andre kontrakter 

i senere års gevinster på samme kontrakter (§ 11B, stk. 10, 2. pkt.). 

 

Skatteministeriets kommentar: 

Det er frivilligt, om selskabet vil anvende tidligere års kurstab på renteswaps vedrørende 

lån med sikkerhed i fast ejendom, som fremføres efter § 11B, stk. 10, til modregning i se-

nere års kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter, eller om kurstabet skal fremføres 

videre til senere indkomstår. Efter 3 indkomstår kan tab på en renteswapkontrakt dog 

kun anvendes til modregning i senere års gevinster på samme kontrakt, jf. bestemmelsens 

2. pkt.   

 

Der kan henvises til juridisk vejledning afsnit C.D.2.4.4.2.10, hvor følgende anføres: 

”Det er frivilligt, om selskabet vælger at modregne efter 3-års-reglen eller ej. Selskabet kan således vælge 

at undlade modregning efter 3-års-reglen og i stedet fremføre det urealiserede tab på renteswapaftalen til 

modregning i gevinst på samme kontrakt i et senere indkomstår.” 

 

 

Ad 7. Kan der fremføres tab på en renteswapaftale, selv om der netto er kursge-

vinst på finansielle kontrakter, jf. SEL § 11B, stk. 10, 1. og 2. pkt.? 

 

FSRs kommentar: 

FSR rejser spørgsmålet, om et selskab, der har negative nettofinansieringsudgifter, kan 

fremføre et urealiseret kurstab på en renteswap i tilfælde, hvor selskabet samlet har netto-

kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter, jf. § 11B, stk. 10, 1. og 2. pkt. 

 

FSR opstiller følgende eksempel: 

Renteudgifter, netto -50.000 

Urealiseret kurstab renteswap vedrørende lån i fast ejendom -10.000 

Nettokursgevinst på gæld og andre finansielle kontrakter 20.000 

Nettofinansieringsudgifter i alt -40.000 

 

Spørgsmålet er, om kurstabet på renteswappen på 10.000 i eksemplet kan fremføres, selv 

om der netto er kursgevinst på gæld og finansielle kontrakter. 
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Skatteministeriets kommentar: 

Det er Skatteministeriets opfattelse, at bestemmelsen i § 11B, stk. 10, 2. pkt., om fremfør-

sel af tab på en renteswap alene finder anvendelse, hvis der for det pågældende år er net-

tokurstab på gæld og finansielle kontrakter efter 1. pkt.  

 

Bestemmelserne i § 11B bygger på et nettoprincip. Hvis der som i eksemplet er netto-

kursgevinst på gæld og finansielle kontrakter i det pågældende år, så er det ikke muligt at 

fremføre et urealiseret kurstab på en renteswap. Årets tab på renteswappen skal i stedet 

modregnes i årets øvrige kursgevinster efter reglerne i kursgevinstloven. 

 

 

Ad 8. Eventuelt behov for øget adgang til modregning af tab på renteswapaftaler 

 

FSRs kommentar: 

FSR finder, at der er behov for en lempelse af reglerne om fremførsel af kurstab på rente-

swapaftaler vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom. 

 

Skatteministeriets kommentar: 

Som udgangspunkt bortfalder fradragsretten helt for nettofinansieringsudgifter, der fra-

dragsbeskæres efter § 11B.  

 

Kurstab på renteswapaftaler vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom, som er fra-

dragsbeskåret efter § 11B, er allerede i dag begunstiget, idet kurstabet kan fremføres i 3 år 

til modregning i kursgevinster på gæld eller finansielle kontrakter eller alternativt fremfø-

res uden tidsbegrænsning til modregning i gevinster på samme kontrakt, jf. § 11B, stk. 10, 

1. og 2. pkt.  

 

Baggrunden for begunstigelsen er, at fradragsbeskæringen for det urealiserede kurstab 

alene opstår som følge af, at de pågældende kurstab skal opgøres efter lagerprincippet. 

Fradragsbeskæringen opstår således, før tabet realiseres.  

 

Løbende udsving i værdien af en renteswapaftale bør udjævnes over tid og så vidt muligt 

ikke føre til rentefradragsbegrænsning efter § 11B i videre omfang end sædvanlige rente-

udgifter og realisationsbeskattede kurstab. Hensigten er således at behandle et lån i fast 

ejendom med en tilknyttet renteswap på samme måde, som hvis lånet var optaget til den 

rente, som renteswappen er udtryk for. 

 

Umiddelbart er det Skatteministeriets opfattelse, at den nuværende adgang til at fremføre 

urealiserede tab på renteswapaftaler vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom er til-

strækkelig.  

 

Det er dog korrekt, at FSR også tidligere har tilkendegivet, at der er behov for lempelser 

på dette område. Dette blev drøftet på et møde den 7. november 2014 mellem FSR, Fi-

nansrådet og Skatteministeriet. På mødet blev det ikke nærmere klarlagt, hvad problemet 
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reelt består i. På den baggrund tilkendegav FSR og Finansrådet, at man ville fremsende 

konkrete eksempler på problemet. 

 

Skatteministeriet modtager derfor gerne en nærmere redegørelse for, hvorfor FSR finder, 

at reglerne bør lempes yderligere, herunder eksempler på utilsigtede konsekvenser af de 

nuværende regler om fremførsel af kurstab på renteswaps vedrørende lån med sikkerhed i 

fast ejendom. 

 

 

Ad 9 – Spørgsmål om, hvilket selskab i en sambeskatning der kan tage fradrag for 

fremførte nettofinansieringsudgifter efter SEL § 11C 

 

FSRs kommentar: 

Beskårne nettofinansieringsudgifter efter § 11C fremføres til fradrag i efterfølgende år. 

Under en sambeskatning fremføres nettofinansieringsudgifterne samlet for de sambeskat-

tede selskaber hos administrationsselskabet. 

 

FSR spørger, om finansieringsudgifter, der under en sambeskatning er beskåret og frem-

føres efter § 11C, i senere år skal benyttes til fradrag i administrationsselskabet, eller om 

fradraget skal fordeles på de respektive selskaber, hvori der er ”plads” til fradragene.  

 

Skatteministeriets kommentar: 

Det fremgår af § 11C, stk. 2, 5. pkt., at beskårne finansieringsudgifter fremføres ”samlet 

for de sambeskattede selskaber” hos administrationsselskabet. Det fremgår ikke direkte af 

loven, hvilket selskab der i et senere år kan benytte de fremførte finansieringsudgifter til 

fradrag.  

 

Efter Skatteministeriets opfattelse er formuleringen ”samlet for de sambeskattede selska-

ber” udtryk for, at de fremførte udgifter i et senere år kan benyttes af de selskaber, der i 

det senere år er sambeskattet med administrationsselskabet, og hvori der er ”plads” til fra-

dragene. Der ses ikke at være noget krav om, at fradraget i et senere år nødvendigvis skal 

tages i administrationsselskabet.    

 

Skatteministeriet finder således, at koncernen i udnyttelsesåret selv kan prioritere placerin-

gen af fremført fradrag i forhold til finansieringsudgifterne, dvs. om fradrag skal ske i ad-

ministrationsselskabet eller i andre selskaber, hvori der er ”plads”, idet fremførslen efter § 

11C er uendelig, og prioriteringen ikke har betydning for koncernens samlede skattebeta-

ling.  
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Ad 10. Fortolkning af SEL § 11C, stk. 1, 2. pkt., om korrektion for nettokurstab på 

fordringer, der ikke beskæres efter SEL § 11B, stk. 1, 3. pkt. 

 

FSRs kommentar: 

Der sker ikke fradragsbeskæring efter § 11B for nettokurstab på fordringer, i det omfang 

nettokurstabet overstiger indkomstårets nettorenteindtægter, jf. § 11B, stk. 1, 3. pkt. Det 

pågældende nettokurstab fremføres til modregning i skattepligtige nettogevinster på for-

dringer og nettorenteindtægter uden tidsbegrænsning, jf. § 11B, stk. 1, 5. pkt. 

 

Det pågældende nettokurstab på fordringer, som ikke beskæres efter § 11B, fører til en 

korrektion af EBIT opgørelsen efter § 11C, jf. § 11C, stk. 1, 2. pkt. Korrektionen sker 

derved, at de ikke-beskårne nettokurstab reducerer den skattepligtige indkomst og udgår 

af nettofinansieringsudgifterne.  

 

FSR spørger, om korrektionen efter § 11C alene skal ske i det år, hvor nettokurstabet op-

står, eller om der også skal foretages korrektion i efterfølgende indkomstår, som netto-

kurstabet fremføres til. 

 

Skatteministeriets kommentar: 

Efter Skatteministeriets opfattelse skal der alene foretages korrektion efter § 11C, stk. 1, 

2. pkt., for ikke-beskårne nettokurstab på fordringer efter § 11B, stk. 1, 5. pkt., for det 

indkomstår, hvor nettokurstabet opstår.   

 

Hvis nettokurstabet fremføres til et senere år, skal der ikke på ny foretages korrektion for 

det samme nettokurstab. Der skal således kun foretages korrektion efter § 11C, stk. 1, 2. 

pkt. én gang for et nettokurstab på fordringer, der ikke er beskåret efter § 11B, stk. 1, 3. 

pkt. 

 


