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Skattestyrelsen 

Østbanegade 123 

2100 København Ø  

Att. Peter Rendsberg  

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til HovedpostkasseJura@sktst.dk med kopi til 

Peter.Rendsberg@SKTST.DK 

 

Høring af udkast til styresignal om præcisering af, hvornår finansielle kontrakter har 

tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, j.nr. 16-1760994 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til styresignal om 

præcisering af, hvornår finansielle kontrakter har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, som er 

sendt i høring den 26. februar 2020.   

 

 

Generelle bemærkninger  

 

Landbrug & Fødevarer vil generelt gerne bakke op om et styresignal vedrørende fortolkningen af 

hvornår finansielle kontrakter har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed. Det er dog vores 

opfattelse, at der er behov for en mere formålstjenlig og nuanceret fortolkning end styresignalet 

lægger op til.  

 

Som det er fremhævet i styresignalets indledende afsnit, vedrører præciseringen af hvornår 

finansielle kontrakter har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed dels fysiske personers adgang til 

at fradrage tab på finansielle kontrakter, jf. kursgevinstloven § 32, stk. 1, dels hvorvidt finansielle 

kontrakter kan indgå i virksomhedsordningen eller i grundlaget for beregning af kapitalafkast i 

kapitalafkastordningen, jf. virksomhedsskatteloven §§ 1, stk. 1 og 2 og 22a, stk. 1. Skattestyrelsen 

understreger i denne sammenhæng, at vurderingen af ”tilknytningskravet” vil være den samme i 

henholdsvis kursgevinstloven og virksomhedsskatteloven. Landbrug & Fødevarer vurderer på denne 

baggrund, at indholdet af styresignalet vil få konsekvenser for mange erhvervsdrivende, herunder 

vores medlemmer. Behovet for en samfunds- og formålskonform fortolkning af reglerne tilspidses 

yderligere, da det ikke kan udelukkes, at flere af vores medlemmer vil komme i en situation, hvor 

tabsfradrag kan blive et centralt element for forretningens overlevelse som konsekvens af den 

potentielt kommende økonomiske krise foranlediget af Corona-pandemien.  

 

Vedrørende de generelle betingelser for, at en finansiel kontrakt kan anses for at have tilknytning til 

erhvervsmæssig virksomhed, jf. styresignalets afsnit 4.2.  

 

Landbrug & Fødevarer anerkender, at det kan være meningsfuldt, at der visse steder i dansk 

lovgivning er regler om kildeartsbegrænset tab.  Herigennem mindskes udfordringer med 

skattekontrol, og herigennem er der bedre kontrol med spekulation, fordi tabsfradragsretten er 

indskrænket. Ulempen er, at der skal foretages en afgrænsning som denne, der kommer til at tegne 

grænsen for hvornår den enkelte erhvervsdrivende kan opnå tabsfradrag.  

 

Med de tre generelle betingelser i styresignalet om størrelsen på den tekniske hovedstol, om 

løbetiden og kravet om samme valuta som den erhvervsmæssig gæld er optaget i, bliver denne 

afgrænsning uforholdsmæssig snæver. Siden tilblivelsen af kursgevinstloven § 32 i 1991, er der 
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kommet mange forskellige slags finansielle produkter på markedet. Produkter som den 

erhvervsdrivende i god tro køber af pengeinstitutterne. Det kan betyde, at visse vilkår ændrer sig, og 

måske at visse låntyper tilsvarende udgår - men den erhvervsdrivendes hensigt om at agere i 

tilknytning til sin erhvervsmæssige virksomhed ændrer sig bemærkelsesværdigt ikke. Vedkommende 

vil derimod ofte handle ud fra pengeinstituttets anbefalinger og dermed agere i overensstemmelse 

med markedets udbud.   

 

Landbrug & Fødevarer mener ikke, at skattereglerne bør fortolkes så snævert, at de ikke er 

tidssvarende, og f.eks. kan rumme nye finansielle produkter. Det kan ikke udelukkes, at mindre 

restriktive betingelser potentielt vil skabe risiko for yderligere tab – et fradragsberettiget tab – men 

omvendt vil der også være mulighed for gevinst – en tilsvarende skattepligtig gevinst. Og således er 

der symmetri til fordel for skatteyder og til fordel for staten.  

 

Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at der i stedet indarbejdes en praksis om, at der ved 

vurderingen af finansielle kontrakters tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed fortages en konkret 

vurdering, hvor tabsfradrag betinges af, at der i) består en erhvervsmæssig risiko, at det ii) betinges, 

at der består en økonomisk sammenhæng mellem den finansielle kontrakt og det underliggende 

aktiv, og iii) at der forudsætningsvist ikke er tale om omgåelse/spekulation.  

 

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Eun Elkjær  

Chefkonsulent 

 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

 

D +45 3339 4678 

M +45 2939 2503 

E MAEE@lf.dk 


