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Executive summary

The overall topic of this thesis is a description and analysis of the interest deduction limitation rules

in the Corporate Tax Act: Thin capitalisation (Section 11), limitation of deduction interest (Section

11 B), the EBIT rule (Section 11 C), the differences between the concern concept in thin capitalisa-

tion, limitation of deduction interest and the EBIT rules, and the carry-forward principles in the

three interest deduction limitation rules.

The purpose of thin capitalisation is to reduce the deductibility of financial costs on controlled debt

in Danish companies where the debt exceeds four times the total equity. Thin capitalisation is appli-

cable to controlled debts that are not on an arm’s length basis and that are over DKK 10 million.

The loan can be directly borrowed by Danish companies or secured directly or indirectly from the

lender. Financial costs regarding debt that meets the above requirements will be limited in the de-

duction.

The purpose of limiting the deductibility of interest (Section 11 B) is to limit the deductibility of net

financing costs to a standard interest rate, multiplied by the amount of assets specified in Section 11

B. The purpose of the EBIT rule (Section 11 C) is to limit the net finance costs to 80% of the taxa-

ble income before net finance costs and tax (EBIT).

The objective of this thesis is to describe and analyse the concern concept in the interest deduction

limitation rules. Thin capitalisation has its own concern concept, and the limitation of deduction in-

terest and EBIT rules follow the concern concept known from the joint taxation rules in the Corpo-

rate Tax Act. In the limitation of deduction interest and EBIT rules, there are differences between

the carry-forward principles. The limitation of deduction interest rule has two carry-forward princi-

ples, whereas the EBIT rule has only one. None of the three principles are the same. The limitation

of deduction interest rule has two different principles for carry-forward of interest rate swap: One

for interest rate swaps on loans secured in real estate that can be carried forward in the interest rate

swap contract period, and one for interest rate swap in loans that are secured in other assets. Carry

forward is limited to three years in both principles. The carry-forward principles for the two interest

rate swap types are described and analysed.
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1 Indledning

I forbindelse med min kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet har jeg valgt at foretage en

analyse af reglerne i selskabsskattelovens (herefter benævnt SEL) § 11, § 11 B og § 11 C, med sær-

lig vægt på renteswap med sikkerhed i fast ejendom. Baggrunden for dette valg er at jeg til dagligt

arbejder i revisionsbranchen og derfor løbende kommer i kontakt med reglerne omkring rentefra-

dragsbegrænsning. I forbindelse med mit arbejde med rentefradragsbegrænsningsreglerne er jeg

stødt på regler, som jeg finder uhensigtsmæssige, hvorfor jeg har valgt at undersøge muligheden

for, at der kan udarbejdes mere hensigtsmæssige regler og mere ensrettede regler for koncerner og

sambeskatning, især fremførselsreglerne for fradragsbeskårne nettofinansieringsudgifter.

Jeg har i en periode arbejdet uden for revisionsbranchen, og den koncern som jeg arbejdede for blev

omfattet af reglerne om rentefradragsbegrænsning. Dette vakte min interesse for rentefradragsbe-

grænsningsreglerne. Reglerne er indført i forbindelse med en kapitalfonds opkøb af TDC, hvor ka-

pitalfonden ændrede finansieringsstrukturen i TDC så voldsomt, at TDC har så mange renteudgifter,

at selskabet stort set ikke betaler skat til Danmark. Reglerne om renteloft- og EBIT-reglen blev der-

for indført i 2007 for at stoppe incitamentet til at foretage sådanne aggressive finansieringer. Lovgi-

ver kan ikke begrænse loven til kun at omfatte bestemte selskaber, og reglerne har derfor også ramt

almindelige danske koncerner. Renteloft- og EBIT-reglen er et supplement til de allerede eksiste-

rende regler om tynd kapitalisering. Det er ikke kun TDC der er købt af en udenlandsk kapitalfond.

Det var efter at syv koncerner blev overtaget af kapitalfonde og de syv koncerner herefter reducere-

de skattebetalingen med 2 mia. kr., at renteloft- og EBIT-reglen blev indført. I forbindelse med ka-

pitalfondenes køb af de danske koncerner havde kapitalfondene gældsat de danske selskaber mar-

kant og derved øget renteudgifterne. En analyse viste at et voksende antal virksomheder kunne

selvbetjene sig til en lav skat. Der findes lande hvor selskabsskatten er lavere end i Danmark, og det

var derfor en fordel for kapitalfondene at flytte overskud til udlandet og dermed nedsætte skattebe-

talingen i Danmark1.

1 Almindelige bemærkninger til L213 2006/07
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Reglerne i selskabsskattelovens §§ 11, 11 B og 11 C anvendes samlet for sambeskattede selskaber.

Reglerne om obligatorisk national sambeskatning er indført med virkning fra indkomståret 2005. I

forbindelse med reglerne om obligatorisk sambeskatning er der indført regler omkring underskuds-

fremførsel. Det betragtes derfor af mange at sambeskatningsreglerne og de tilhørende regler om un-

derskudsfremførsel er normen for i hvilket selskab, underskud skal fremføres. Reglerne i SEL § 11

B følger ikke denne opfattelse af underskudsfremførsel. I stedet for underskud fremføres i det sel-

skab der har opnået underskuddet, som det er tilfældet i sambeskatningsreglerne, skal underskud og

begrænsninger fremføres i administrationsselskabet for sambeskatningen. Med lov nr. 1354 af 21.

december 2012 har man ændret reglerne omkring fremførsel af fradragsbegrænsning for kurstab på

renteswapkontrakter med sikkerhed i fast ejendom. Ved denne ændring er der åbnet for de andre

fradragsbegrænsninger også ændres, så de følger det selskab, der er blevet fradragsbegrænset.

Kandidatafhandlingen vil derfor undersøge hvilke konsekvenser for Scavenius koncernen ved æn-

dring af fremførselsreglerne under SEL § 11 B, herunder fremførsel af kurstab på renteswapaftaler

med sikkerhed i andre aktiver end fast ejendom og fremførselsreglerne for kurstab på gæld og fi-

nansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven (herefter benævnt KGL).

1.1 Problemformulering

Som beskrevet i indledning, er reglerne om rentefradragsbegrænsning og især renteloft- og EBIT-

reglen indført for at begrænse selskabernes fradragsret på finansieringsudgifter. Reglerne om tynd

kapitalisering begrænser selskabernes fradragsret på koncerninterne lån. Renteomkostninger der

bliver begrænset efter tynd kapitalisering fortabes, og kan dermed ikke fradrages, hverken i det på-

gældende indkomstår eller efterfølgende indkomstår. Kurstab kan derimod fremføres til modreg-

ning i kursgevinster på samme lån i efterfølgende indkomstår2. Renteloftet giver ligeledes mulig-

hed for at fremføre kurstab til efterfølgende indkomstår, men kun i de tre efterfølgende indkomstår.

Kurstab fremført efter renteloftreglen fremføres i administrationsselskabet, og ikke i det enkelte sel-

skab, som det er kendt fra andre skattelove, herunder underskudsfremførsel. Der er ved lov nr. 1354

af 21. december 2012 åbnet for finansieringsudgifter, der er begrænset af rentefradragsbegræns-

ningsreglerne skal følge det selskab som begrænsningen vedrører i stedet for administrationsselska-

bet. Jeg har derfor fundet det interessant at se på hvilke konsekvenser denne ændring af lovgivnin-

2 SEL § 11, stk. 1.
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gen har for helholdsvis det enkelte selskab og administrationsselskabet. Ændringen har også konse-

kvenser i forhold til, at et selskab med fremført fradragsbegrænsning bliver solgt. Jeg vil derfor se

hvilken betydning ændring af reglerne har, når et selskab med renteswapaftale med sikkerhed i fast

ejendom sælges ud af en sambeskatning, både for koncernen og selskabet. Rentefradragsbegræns-

ningsreglerne har forskellige fremførselsregler, alt afhængig af om det er renter eller kurstab der

fradragsbegrænses. Disse fremførselsregler er ikke konsistente rentefradragsbegrænsningsreglerne

imellem, og med fremførselsreglerne i andre skatteregler som fx underskudsfremførsel og beskat-

ning efter kursgevinstloven. Jeg vil derfor se på hvilke konsekvenser det vil have for Scavenius

koncernen, hvis fremførselsreglerne ensartes mere.

Afhandlingen vil beskrive de tre regler, der tilsammen benævnes rentefradragsbegrænsningsregler-

ne og kommentere på forskelle i koncernbegreberne i tynd kapitalisering og renteloft- og EBIT-

reglerne, og hvilke konsekvenser disse regler har for Scavenius koncernen. Afhandlingen vil heref-

ter koncentrere sig mere om renteswap og fremførselsreglerne, hvor der foretages forskellige analy-

ser for at se hvilke konsekvenser, det vil have for Scavenius koncernen, såfremt reglerne udvides til

også at omfatte renteswap med sikkerhed i andre aktiver end fast ejendom, og fremførselsreglerne

tilnærmes underskudsfremførselsreglerne eller ensartes inden for rentefradragsbegrænsningsregler-

ne.

Afhandlingen vil afdække ovenstående problemstillinger gennem følgende hovedspørgsmål:

Hvilken betydning har rentefradragsbegrænsningsreglerne for Scavenius koncernen, og

hvordan rammes koncernen på kurstab på renteswaps og kurstab i øvrigt?

Hovedproblemformuleringen bliver besvaret ud fra nedenstående underproblemstillinger:

 Hvilke konsekvenser har rentefradragsbegrænsningsreglerne for Scavenius koncernen?

 Hvilke forskelle er der i koncernbegrebet i tynd kapitalisering og renteloft- og EBIT-reglen?

 Hvordan behandles beskårne nettofinansieringsudgifter i senere indkomstår?

 Hvilke konsekvenser har ændring af fremførslen af fradragsbegrænsede kurstab for tab på

renteswapkontrakter med sikkerhed i fast ejendom, både for koncernen samlet og det sel-

skab der har indgået en renteswapkontrakt, hvis selskabet med renteswapkontrakten sælges

ud af sambeskatningen?
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 Hvad vil det betyde for Scavenius koncernen, hvis fradragsbegrænsede kurstab på renteswap

med sikkerhed i andre aktiver end fast ejendom behandles på samme vilkår som renteswap

med sikkerhed i fast ejendom?

 Hvad vil det betyde for Scavenius koncernen, hvis fremførselsreglerne ensartes underskuds-

fremførselsreglerne eller ensartes inden for rentefradragsbegrænsningsreglerne?

 Hvilke konsekvenser vil det have at fremførselsreglerne ændres til at være ubegrænsede?

Rentefradragsbegrænsningsreglerne er komplicerede, hvorfor afhandlingen kort vil gennemgå de tre

rentefradragsbegrænsningsregler, før belysningen af ovestående spørgsmål.

1.2 Problemafgrænsning

Afhandlingen fokuserer på rentefradragsbegrænsningsregler i SEL §§ 11, 11 B og 11 C og konse-

kvenserne for danske selskaber. Afhandlingen behandler reglerne for aktie- og anpartsselskaber, jf.

SEL § 11, stk. 1, nr. 1, hvorfor der foretages afgrænsning for øvrige selskaber omfattet af SEL §§

11, 11 B og 11 C.

Danske som udenlandske selskaber kan blive omfattet af regler i SEL §§ 11, 11B og 11C. Jeg har

valgt at fokusere afhandlingen på konsekvenserne for danske selskaber og national sambeskatning,

hvorfor der afgrænses fra international sambeskatning, udenlandske skatteregler og dobbeltbeskat-

ningsoverenskomster.

I SEL § 11 B og SEL § 11 C findes der regler omkring ophørsspaltning af administrationsselskabet.

Dette er ikke relevant for denne afhandling, hvorfor der afgrænses for SEL § 11 C, stk. 2, sidste pkt.

og SEL § 11 B, stk. 10, sidste pkt., da ophørsspaltning ikke behandles i afhandlingen.

Konsekvensanalyserne i afhandlingen tager udgangspunkt en case koncern. Konsekvenserne i af-

handlingen er for case koncernen. Ændres regnskabstallene og dermed forudsætningerne vil rente-

fradragsreglerne have en anden konsekvens for koncernen.

I SEL § 11 B, stk. 2 er beskrevet hvordan standardrenten opgøres. Det er ikke relevant for afhand-

lingen, hvordan standardrenten opgøres, da det er vurderet at de enkelte selskaber ikke har nogen

indflydelse på størrelsen af standardrente.
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Kursgevinstloven omfatter kursregulering af pengefordringer, gæld, terminskontrakter og købs- og

salgsretter. Afhandlingen er koncentreret omkring beskatningen og behandlingen af renteswap un-

der rentefradragsbegrænsningsreglerne, hvorfor der afgrænses fra det der i øvrigt er omfattet af

kursgevinstloven. Afhandlingen vil forklare de regler der i afhandlingen anvendes fra kursgevinst-

loven.

I renteloftreglen indgår der en beregning af working capital3. I forbindelse med selskaber der driver

næring med køb og salg af fast ejendom, kan der være uklarhed om en ejendom skal betragtes som

varelager eller en ejendom. Afhandlingen er ikke møntet på ejendomsbranchen, hvorfor der afgræn-

ses fra diskussionen omkring ejendommes klassificering. Ejendomme omfattet af beregningerne i

afhandlingen er domicil-, investerings- og produktionsejendomme, og de er ikke købt med videre-

salg for øje.

1.2.1 Forudsætninger

Reglerne om national sambeskatning og underskudsfremførsel forudsættes kendt af læseren, hvor-

for der ikke foretages en teoretisk gennemgang af disse regler. Det samme er gældende for arms-

længdeprincippet, hvor den generelle forståelse af princippet forventes at være kendt af læseren.

Afhandlingen vil, hvor det findes relevant, opridse de gældende regler om national sambeskatning,

underskudsfremførsel og armslængdeprincippet.

Ændringen af SEL § 11B ved lov nr. 1354 af 21. december 2012 er gældende for indkomståret

2013. Analyser i afhandlingen tager derfor udgangspunkt i indkomstårene 2013 og fremefter.

1.3 Metodevalg

Kandidatafhandlingen tager udgangspunkt i en juridisk analyse, som bygger på den retsdogmatiske

metode. Den retsdogmatiske metode er en analyserende metode til brug for beskrivelse, fortolk-

ning/analyse og systematisering af gældende ret4. Formålet med at anvende den retsdogmatiske me-

tode er, at analysere de relevante retskilder, og gennem analysen forstå den gældende ret.

3 Debitorer + varelager - kreditorer
4 Retskilder og Retsteorier, side 28
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Afhandlingen bruger ligeledes den deduktive metode og induktive metode. Den deduktion metode

tager udgangspunkt i generelle principper og drager heraf konklusionen på enkelte hændelser5. I

denne afhandling vil den deduktive metode taget udgangspunkt i gældende love og teoretiske kilder.

Den induktive metode tager udgangspunkt i enkelte hændelser og drager heraf en general konklusi-

on6. Afhandlingen baserer den induktive metode på faglitteratur, juridisk vejledning og lovforsalg

med tilhørende bilag og svar.

Figurer og beregningseksempler er indarbejdet i afhandlingen, hvor dette er fundet relevant. Dette

er valgt for at øge læsevenligheden og forståelsen af problemstillinger og konklusioner.

1.3.1 Dataindsamling

Data, der er anvendt til brug for løsning af problemstillingerne i problemformuleringen7, er kvalita-

tive data. Kvalitative data er tekster og andet der ikke er tal. De kvalitative data er indsamlet i form

af sekundære data. Sekundære data er når data er indsamlet af andre8. Sekundære data i afhandlin-

gen er retskilder bestående bl.a. af lovgivning, lovbemærkninger, udvalgte domme, artikler, lov-

forslag med tilhørende spørgsmål og svar og faglitteratur.

Dataindsamlingen er afsluttet den 12. september 2014.

1.3.2 Kildekritik

Lovgivning og lovbemærkninger er udarbejdet af offentlige myndigheder, hvorfor disse som ud-

gangspunkt er objektive og valide. Spørgsmål og svar, samt fortolkninger fra Skatteministeriet i

forbindelse med behandling af lovforslag medvirker til at definere praksis og vurderes derfor valide.

Spørgsmål og svar, samt fortolkninger vil ligeledes være præget af en vis subjektivitet, da disse er

baseret på Skatteministeriets fortolkning af lovgivningen. Juridisk vejledning vil ligeledes være

præget af en vis subjektivitet, da den er baseret på SKAT’s og Skatterådets fortolkning af lovgiv-

ningen.

5 Den skinbarlige virkelighed, side 35
6 Den skinbarlige virkelighed, side 35
7 Afsnit 1.1
8 Den skinbarlige virkelighed, side 151
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Anvendt litteratur og artikler antages at være præget af forfatterne´s holdning og synspunkter. Kil-

derne er behandlet kritisk i deres anvendelse i afhandlingen i forhold til objektivitet og subjektivitet.

1.3.3 Forkortelser

Nedenstående forkortelser er almindeligt kendte inden for skattelovgivningen. For at sikre at der

ikke er nogen usikkerhed om forkortelserne, er forkortelserne anvendt i afhandlingen listet neden-

for.

SEL Selskabsskatteloven

SL Statsskatteloven

KGL Kursgevinstloven

LL Ligningsloven

FSR Foreningen for Statsautoriserede Revisorer

BEPS Base Erosion and Profit Shifting, projekt i OECD

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

1.4 Målgruppe

Afhandlingens primære målgruppe er selskaber omfattet af rentefradragsbegrænsningsreglerne og

som vil kende konsekvensen i forbindelse med en eventuel ændring af reglerne.



12

1.5 Afhandlingens opbygning

Figur 1: Afhandlingen opbygning

Kilde: Egen tilvirkning

Kapitel 9

Perspektivering

Kapitel 8

Konklusion

Kapitel 7

Analyse af specifikke problemstillinger (konsekvensberegninger)

Kapitel 6

Konsekvenser for case koncernen ved omfattelse af rentefradragsbegræsningsreglerne

Kapitel 5

EBIT-reglen

Kapitel 4

Renteloft

Kapitel 3

Tynd kapitaliering

Kapitel 2

Præsentation af case koncern

Kapitel 1

Indledning af problemformulering
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2 Virksomhedsbeskrivelse

Afhandlingen tager udgangspunkt i en case koncern. Koncernen er en opdigtet koncern, men der er

skelet til forskellige typer af virksomheder. Analyserne i afhandlingen er baseret på case koncernen.

Koncernen har i alt otte selskaber. To af selskaberne er udenlandske. Der er tale om et udenlandsk

moderselskab og et udenlandsk datterselskab. Koncernen indeholder en dansk koncern i koncernen.

De danske selskaber består af et moderselskab, der ejer fem danske datterselskaber og et uden-

landsk datterselskab. Koncernen er skitseret nedenfor. Alle selskaber ii koncernen har 100 % ejer-

skab og råder over 100 % af stemmerettighederne.

Figur 2: Case koncern anvendt i afhandlingen

Kilde: Egen tilvirkning

De danske selskaber er forskellige typer virksomheder. Scavenius Holding A/S er det danske mo-

derselskab og har dermed indregnet kapitalandele af datterselskaberne, både de danske og det uden-

landske. Scavenius Holding A/S har udover kapitalandele en ejendom, hvor koncern har hovedkvar-

ter. Kapitalandele og ejendommen er finansieret ved lån i kreditinstitut, hvor det udenlandske mo-

derselskab har stillet sikkerhed, og Scavenius Holding A/S har tilgodehavende hos tilknyttede virk-

somheder.

Scavenius Datter 1 A/S er et ejendomsselskab, hvor ejendomme udlejes til et selskab uden for kon-

cernen. Købet af ejendommen er finansieret ved realkreditlån med sikkerhed i ejendommen. Scave-

Scavenius
Udenlandsk
Moder Ltd.
LtD

Scavenius
Holding A/S

Scavenius
Datter 1 A/S

Scavenius
Datter 4 A/S

Scavenius
Datter 3 A/S

Scavenius
Datter 2 A/S

Scavenius
Datter 5 A/S

Scavenius
Udenlandsk
Datter Ltd.

National sambeskatning International sambeskatning
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nius Datter 2 A/S er et selskab, hvor der i øjeblikket ikke er den store aktivitet. Scavenius Datter 3

A/S er et produktions- og salgsselskab. Produktionsmaskiner er finansieret ved lån i kreditinstitut-

ter, hvor det udenlandske moderselskab har stillet sikkerhed. Scavenius Datter 4 A/S er et selskab,

der har investeret i grunde og bygninger, men aktiviteten er ikke opbygget endnu. Grunde og byg-

ninger er finansieret med realkreditlån med sikkerhed i grunde og bygninger. Det sidste af de dan-

ske selskaber, Scavenius Datter 5 A/S, er som Scavenius Datter 3 A/S et produktions- og salgssel-

skab. Produktionsanlæg er finansieret med lån hos kreditinstitutter, hvor det udenlandske modersel-

skab har stillet sikkerhed. Resultatopgørelse, aktiver og passiver er for de seks danske selskaber op-

stillet i bilag 1. Der er nedenfor angivet et uddrag af selskabernes regnskabstal.

Figur 3: Uddrag af regnskabsposter

Regnskabspost/Selskab
TDKK

Scavenius
Holding A/S

Scavenius
Datter 1 A/S

Scavenius
Datter 2 A/S

Scavenius
Datter 3 A/S

Scavenius
Datter 4 A/S

Scavenius
Datter 5 A/S

Finansielle indtægter 8.000 3.000 0 1.000 5.000 7.000

Finansielle omkostninger 65.000 10.000 2.000 57.000 45.000 48.500

Aktiver I alt 708.000 97.000 0 428.000 295.000 406.000

Egenkapital 11.000 18.000 -13.000 -6.000 15.000 21.000

Gæld I alt 697.000 74.000 13.000 434.000 273.000 385.000
Kilde: Egen tilvirkning

Analyserne tager udgangspunkt i regnskabstallene for de enkelte selskaber i koncernen. Ændres

forholdet i regnskabstallene ændres forudsætningerne i anvendelsen af reglerne og de efterfølgende

analyser. Det er derfor vigtigt at have for øje, at analyserne er gældende for den anvendte koncern,

og derfor ikke er et udtryk for generelle konsekvenser ved rentefradragsbegrænsningsreglerne.
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3 Tynd kapitalisering SEL § 11

Reglerne om tynd kapitalisering er indført 1998 for at reducere udhulning af det danske skatte-

grundlag. Reglerne er løbende ændret siden indførelsen i 1998. Tynd kapitalisering opstår når en

koncern vil nedbringe den samlede skattebetaling, ved at ”flytte” den skattepligtige indkomst til et

andet land end Danmark, hvor skatteprocenten er lavere. Dette kan gøres ved, at datterselskabet i

Danmark låner penge af moderselskabet, og dermed skal betale renter af lånet. Renterne nedbringer

den skattepligtige indkomst i Danmark, og moderselskabet skal beskattes af renteindtægterne, men

da moderselskabet ofte ligger i et land med lavere skatteprocent end Danmark, vil den samlede skat-

tebetaling i koncernen reduceres. Renteudgifter er fradragsberettigede i Danmark, hvorimod udbyt-

tebetalinger ikke er fradragsberettigede.

3.1 De gældende regler i SEL § 11 – tynd kapitalisering

Dette afsnit vil gennemgå reglerne i SEL § 11 om tynd kapitalisering. Tynd kapitalisering har tre

betingelser, der skal være opfyldt for at et selskab bliver omfattet af reglerne. Opfylder et selskab

kun to af de tre betingelser, bliver selskabet ikke omfattet af reglerne om tynd kapitalisering. De tre

betingelser er gennemgået i afsnittene nedenfor.

3.1.1 Betingelse 1 – omfattede selskaber

Første betingelse er en afgrænsning af hvilke selskaber, der er omfattet af tynd kapitalisering. I SEL

§ 11, stk. 1, nr. 1, er angivet hvilke selskaber, der er omfattet af regler i SEL § 11 om tynd kapitali-

sering. SEL § 11, stk. 1, nr. 1 henviser til SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2a, 2d-2i, 3a-5b. Det fremgår af SEL

§ 11, stk. 5 at også skattepligtige efter SEL § 2, stk. 1, litra a er omfattet af regler om tynd kapitali-

sering.

Det er alene selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1, Aktie- og anpartsselskaber, der er omfattet

af den videre behandling i afhandlingen.

Dette betyder, at forudsætningen for reglen om tynd kapitalisering er, at selskabet er hjemmehøren-

de i Danmark og dermed underlagt dansk selskabsbeskatning, og dermed har fradragsret for finan-

sieringsudgifter.
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3.1.2 Betingelse 2 – kontrolleret gæld

Anden betingelse for at være omfattet af reglerne om tynd kapitalisering er, at selskabet har gæld til

fysiske og juridiske personer som nævnt i LL § 2, stk. 1, jf. SEL § 11, stk. 1 nr. 2. Dette betyder at

gælden, for at være omfattet, skal være til en af følgende:

 juridiske personer, hvorover der udøves bestemmende indflydelse (datterselskab),

 juridiske personer, der udøver bestemmende indflydelse (moderselskab),

 juridiske personer, der er koncernforbundet (søsterselskab),

 juridiske personer, der har fast driftssted beliggende i udlandet, eller

 udenlandske juridiske personer med fast driftssted i Danmark.

Desuden er der i SEL § 11, stk. 1, nr. 3 4. pkt. angivet at ”lån fra tredjemand, som den kontrolle-

rende ejerkreds eller hermed koncernforbundne selskaber direkte eller indirekte har stillet sikker-

hed for, anses som kontrolleret gæld”. Dette betyder, at lån der er optaget hos en ikke koncernfor-

bundet part, fx en bank, hvor der er stillet sikkerhed til banken af enten den kontrollerende ejerkreds

eller hermed koncernforbundne selskaber, sidestilles med kontrolleret gæld.

Bestemmende indflydelse defineres i LL § 2, stk. 2, som ”bestemmende indflydelse forstås ved

ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end

50 % af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 % af stemmerne”.

Gæld til fysiske personer9 anses ikke for kontrolleret gæld, jf. SEL § 11, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

3.1.3 Betingelse 3 – forholdet mellem gæld og egenkapital

Den tredje betingelse for at blive omfattet af reglerne om tynd kapitalisering er, at selskabets frem-

medkapital10 set i forhold til selskabets egenkapital ved udløbet af indkomståret overstiger forholdet

4:1, jf. SEL § 11, stk. 1, nr. 3. Desuden skal den kontrollerede gæld være optaget på ikke markeds-

mæssige vilkår og overstige 10 mio. kr., jf. SEL § 11, stk. 1, nr. 3, 5. og 6. pkt. Kontrolleret gæld er

defineret i afsnit 3.1.2. Opgørelse af forholdet mellem fremmed kapital og egenkapital er nærmere

beskrevet i afsnit 3.1.5.

9 Fysiske personer, der er selskabsdeltagere i transparente enheder er omfattet af LL § 2, stk. 1. 2. pkt.
10 Fremmedkapital betyder selskabets samlede gæld, både kontrolleret og ikke kontrolleret gæld.
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3.1.3.1 Kontrolleret gæld på markedsmæssige vilkår – undtagelse til betingelse 3

Kontrolleret gæld er ofte gæld indgået med favorable lånebetingelser, som lav eller ingen rente og

lange afdragsfrie perioder. Altså vilkår som ikke kunne være opnået uden for koncernen. Fordelen

for selskaberne der har modtaget lånene er et lille cash flow på lånet. Kan selskabet godtgøre, at

lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige parter, uden direkte eller indirekte11 sikker-

hedsstillelse fra den kontrollerende ejerkreds eller hermed koncernforbundne selskaber, vil fra-

dragsbegrænsningen bortfalde, jf. SEL § 11, stk. 1, 5. pkt.

3.1.4 Fradragsbeskæring efter reglerne om tyndkapitalisering

Hvis selskabet opfylder alle tre betingelser, og dermed er omfattet af reglerne om tynd kapitalise-

ring, er det kun den del af den kontrollerede gæld, der overstiger forholdet 4:1 mellem fremmedka-

pital og egenkapital ved indkomstårets udløb, der fradragsbeskæres, jf. SEL § 11, stk. 1, 7. pkt. Det

er renteudgifter og kurstab, der vedrører den overskydende del af den kontrollerede gæld, der ikke

kan fradrages, jf. SEL § 11, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. Det betyder, at beregningen af forholdet 4:1 mellem

fremmedkapital og egenkapital, foretages på den samlede gæld, men det er alene renter og kurstab

vedrørende den kontrollerede gæld der bliver fradragsbegrænset.

Desuden skal man være opmærksom på at der sker beskæring af bruttorenteudgifter og bruttokurs-

tab uden hensyn til renteindtægter og kursgevinster12. Denne regel betyder selskaber kan blive be-

skattet af kursgevinster på lån, hvor kurstab er fradragsbegrænset som følge af tynd kapitalisering.

3.1.5 Opgørelse af forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital

Det fremgår af SEL § 11, at såfremt forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital overstiger

forholdet 4:1, skal der foretages en omkvalificering af gæld til egenkapital, så forholdet 4:1 er op-

fyldt. Omkvalificeringen foretages kun i forhold til beregningen af fradragsbegrænsningen, der fo-

retages derfor ingen omkvalificering fra renteudgifter til udbytte.

Det fremgår af SEL § 11, at beregningen af forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital, skal

foretages ved indkomstårets udløb. Det er derfor muligt at et selskab det ene år er omfattet af reg-

11 Indirekte sikkerhedsstillelse fremkommer hvis en ekstern långiver, fx en bank, yder lån til datterselskabet mod, at
moderselskabet yder lån til tredjemand, et såkaldt back-to-back lån, jf. Juridisk vejledning, afsnit C.D.2.4.4.1.3.3.
12 Svar fra Skatteministeren til Folketingets Skatteudvalg i bilag 18, L85 (1999/2000), jf. Selskabers renter
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lerne om tynd kapitalisering og det næste år ikke er omfattet af reglerne om tynd kapitalisering.

Dette afhænger af, hvordan forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital er ved det enkelte ind-

komstårs udløb.

Det fremgår af Juridisk Vejledning at, hvis der ikke er sammenfald mellem selskabernes indkomst-

år, skal der foretages beregning af tynd kapitalisering ved hvert indkomstårs udløb13. Tynd kapitali-

sering baseres ikke på sambeskatningsreglerne, hvorfor der er mulighed for at selskaber har forskel-

lige indkomstår.

Beregningen af hvor mange renteudgifter og kurstab der skal fradragsbegrænses, kan man anvende

følgende formel14:

Fradragsbeskæring = (Gæld – (4 x egenkapital)) x (samlede renter og kurstab)

Gæld

Ovenstående formel kan specificeres yderligere til kun at beregne selve fradragsbegrænsningen af

renter og kurstab på kontrolleret gæld der overstiger forholdet 4:1 mellem fremmedkapital og egen-

kapital. Dette er udtrykt i nedenstående formel15:

Fradragsbegrænsing = (omkvalificeret/for meget gæld) x (renter og kurstab af kontrolleret gæld)

kontrolleret gæld

For at opgøre hvor meget af gælden der skal omkvalificeres til egenkapital for at opfylde forholdet

4:1, skal egenkapitalen udgøre 20 % af handelsværdien af aktiverne16. Formlen beregner hvor stor

en del af renter og kurstab på kontrolleret gæld, der skal begrænses.

13 Juridisk vejledning, afsnit C.D.2.4.4.1.4
14 Jf. bemærkninger til lovforslag L101 (1997/1998)
15 Selskabers renter, side 33-34. Formlen er modificeret med egen tilvirkning
16 Skatteretten 3, side 367 og SEL § 11, stk. 3
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Figur 4: Beregning af omkvalificering af for meget gæld og fradragsbegrænsning - tynd kapitalisering

Balancen

Aktiver ti l handels værdi 600

Kontrol leret gæld -400

Øvrig gæld -100

Egenkpi ta l 100

Resultatopgørelse

Renteindtægter 10

Renteudgi fter og kurstab på kontrol leret gæld -60

Nettorenter -50

Omkvalificering af gæld til egenkapital

Minimum egenkapi ta l , 20 % af handelsværdi af aktiverne 120

Egenkapi tal -100

For meget/omkvalificeret gæld 20

Fradragsbegræsning 2,5

20 mio. (omkval i fi ceret gæld) x 60 mio. (renter og kurstab af kontrol leret gæld)

400 mio. kontrol leret gæld

Kilde: Modificeret egen tilvirkning

Gælden opgøres til kursværdi ved indkomstårets udløb. Som gæld anses gæld i henhold til fordrin-

ger omfattet af kursgevinstloven samt konvertible obligationer, jf. SEL § 11, stk. 2.

Egenkapitalen opgøres som værdien af aktiver, opgjort til handelsværdi med fradrag af gæld, jf.

SEL § 11, stk. 3. Dette betyder, at egenkapitalen opgøres som forskellen mellem aktiverne til han-

delsværdi og kursværdien af gælden ved indkomstårets udløb.

3.1.6 Rækkefølge i fradragsbegrænsning

Bliver et selskab begrænset i fradragsretten som følge af reglerne i tynd kapitalisering, skal selska-

bet opgøre renteudgifter og kurstab ud fra de fire typer gæld, som beskrevet nedenfor. Det følger

nemlig af SEL § 11, stk. 1, 8. og 9. pkt., at der er en prioriteringsregel, i forhold til på hvilken gæld

renteudgifter og kurstab begrænses først. Rækkefølgen er som følger:

 Dansk koncernintern kontrolleret gæld

 Udenlandsk koncernintern kontrolleret gæld

 Dansk kontrolleret gæld til tredjemand

 Udenlandsk kontrolleret gæld til tredjemand
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I svar fra Skatteministeren17, følger det, at såfremt fradragsbegrænsningen er mindre end de samle-

de renteudgifter og kurstab, kan selskabet vælge hvilken udgift, der skal beskæres først. Dette bety-

der at selskabet kan optimere fradragsmulighederne. Selskabet kan derfor vælge at kurstabet skal

fradragsbegrænses, og dermed fremføre kurstabet til modregning i kursgevinster på samme lån i

efterfølgende indkomstår, jf. SEL § 11, stk. 1, 3. pkt. Vælger selskabet i stedet at fradragsbegrænse

renteudgifterne, vil fradragsmulighederne på renteudgifterne fortabes.

3.1.7 Konsolideringsregel

Kontrollerer ejerkredsen flere danske koncernforbundne selskaber, der også uden at inddrage de

udenlandske aktionærer eller eventuelt dansk ultimativt moderselskab, kan anses for at være kon-

cernforbundne, skal opgørelsen efter SEL § 11, foretages samlet for de koncernforbundne selskaber,

jf. SEL § 11, stk. 4.

Figur 5: Illustration af forskel mellem tynd kapitalisering og national sambeskatning

Kilde: Egen tilvirkning

Indgår alle selskaberne i koncernen ikke i konsolideringen i tynd kapitalisering, skal man være op-

mærksom på at fradragsbegrænsede renter og kurstab hos debitor, ikke indgår i opgørelsen af den

skattepligtige indkomst for kreditor, jf. SEL § 11, stk. 6. Det betyder, at en eventuel fradragsbeskæ-

ring i den lille koncern ”DK 1 A/S” og ”DK 2 A/S”, ikke skal beskattes i for eksempel ”DK 5 A/S”,

når begrænsningen er på lån med ”DK 5 A/S”.

17 Svar fra Skatteministeren på spørgsmål 8 i bilag 11 til Lov nr. 1026 af 23. december 1998 (L53), jf. Selskabers renter

DK Moder A/S

DK 3 A/S

DK 4 A/S

DK 5 A/S

DK 2 A/S

DK 1 A/S

National sambeskatning

Tynd kapitalisering
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Efter bestemmelsen i SEL § 11, stk. 4 fremgår det at der kan opstå forskel mellem konsoliderings-

kredsen efter tynd kapitalisering og sambeskatningskredsen18. Dette sker, da sambeskatningen føl-

ger de selskabsretlige regler. Ovenstående betyder, at opgørelsen af den kontrollerede gæld og for-

holdet mellem fremmedkapital og egenkapital skal opgøres samlet for koncernforbundne selskaber.

Ved konsolideringen og beregning af den samlede opgørelse skal der ses bort fra danske selskabers

aktier i andre selskaber, der indgår i opgørelsen, ligesom gæld og fordringer mellem selskaberne

heller ikke skal indgå i opgørelsen, jf. SEL § 11, stk. 4.

3.1.7.1 Eliminering

Der skal foretages eliminering mellem de koncernforbundne selskaber, der indgår i konsolideringen

efter SEL § 11. Af SEL § 11, stk. 4 fremgår det at aktier i andre selskaber, gæld og fordringer skal

undlades i opgørelsen. Derudover skal der foretages eliminering af renter og kurstab mellem konso-

liderede selskaber samt sikkerhedsstillelser, som et konsolideret selskab m.v. har stillet for et andet

konsolideret selskabs gæld til tredjemand19. Det fremgår ikke direkte af loven, ligesom det heller

ikke fremgår af juridisk vejledning, om tilhørende renter og kurstab, samt sikkerhedsstillelser på

gæld og fordringer hos konsoliderede selskaber, ligeledes skal ses bort fra i opgørelsen af finansie-

ringsudgifterne. Det giver dog størst mening at når gæld og fordringer elimineres, skal det samme

ske med de tilhørende renter og kurstab samt sikkerhedsstillelser, da det ellers vil give en asymmetri

mellem behandlingen af gæld og fordringer mod renter og kurstab.

3.1.7.1.1 Faste driftssteder

Ejer en koncern, der er omfattet af reglerne i SEL § 11 et fast driftssted, er det alene værdien af ak-

tiver og gæld, der har tilknytning til det faste driftssted, der indgår ved opgørelsen af gæld og egen-

kapital, jf. SEL § 11, stk. 5. Har det faste driftssted lån fra tredjemand, hvor hovedkontoret har stil-

let sikkerhed, anses denne gæld som kontrolleret gæld.

3.1.7.2 Undtagelser til fradragsbeskæringen efter SEL § 11

3.1.7.2.1 Renter og kursgevinster der er undtaget fra fradragsbeskæring efter SEL § 11

Renter og kursgevinster medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for skatte-

pligtige omfattet af § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, hvis debitor ikke kan få fradrag for de tilsvarende

18 Reglerne i sambeskatning er gennemgået i afsnit 7.3
19 Jan Guldmand Hansen i TfS 2005, 153 og Jakob Bundgaard og Jens Wittendorff i TfS 1999, 36, jf. Selskabers renter
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beløb efter stk. 1. Dette gælder dog ikke for renter af lån fra tredjemand, som den kontrollerende

ejerkreds eller hermed koncernforbundne selskaber direkte eller indirekte har stillet sikkerhed for,

jf. SEL § 11, stk. 6. Dette betyder, der skal være neutralitet i beskatningen. Renteudgifter og kurstab

der ikke kan fradrages, skal modsætningsvis ikke beskattes som renteindtægter og kursgevinster.

3.1.7.2.2 Karensperiode for kapitalforhøjelser

Fradragsbeskæring efter tynd kapitalisering, kan undgås ved at koncernen foretager en kapitalforhø-

jelse, hvorefter forholdet mellem gæld og egenkapital bliver mindre end 4:1 forholdet. Sådanne ka-

pitalforhøjelser skal forblive i selskabet i mindst to år, for at kunne medregnes i opgørelsen af egen-

kapitalen. Kapitalforhøjelser har dermed en karensperiode på to år. Reglen er indsat for at undgå

skattespekulationer, hvor der inden indkomstårets udløb foretages kapitalforhøjelser, så koncernen

undgår fradragsbeskæringen efter SEL § 11, tynd kapitalisering, og dermed har et bedre forhold

mellem gæld og egenkapital ved indkomstårets udløb, for i starten af det nye indkomstår at foretage

en kapitalnedsættelse.

3.2 Konsekvens ved tynd kapitalisering

For at se hvilke konsekvenser tynd kapitalisering har for en koncern, er der i afhandlingen taget ud-

gangspunkt i Scavenius koncernen, som anvendes for alle reglerne under betegnelsen rentefradrags-

begrænsningsreglerne. Det er anvendt i Scavenius koncernen for at se, hvilken betydning reglerne

har for Scavenius koncernen, både reglerne hver for sig og samlet ved omfattelse af alle tre fra-

dragsbegrænsningsregler.

Koncernen der er anvendt i beregningerne er skitseret i afsnit 2. I forbindelse med reglerne i tynd

kapitalisering er det alene de danske selskaber, der er omfattet af konsolideringsreglen, da det ulti-

mative moderselskab er udenlandsk. Konsolideringen i tynd kapitalisering og reglerne i national

sambeskatning er i dette tilfælde ens. Dette er ikke altid tilfældet, se afsnit 3.1.7, for eksempel.

Som det fremgår af konsolideringen af de omfattede selskaber i bilag 1, har selskaberne, ud over

gæld til udenlandsk moder, ikke nogen reel kontrolleret gæld. Den kontrollerede gæld opstår hoved-

sageligt ved at det udenlandske moderselskab har stillet sikkerhed for lån i kreditinstitutter, for sine

datterselskaber. Den kontrollerede gæld opstår derfor ved sikkerhedsstillelse på gæld til tredjemand,

for nærmere beskrivelse, se afsnit 3.1.2.
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Koncernen opfylder betingelse 1, da alle selskaberne er omfattet af de nævnte betegnelser i afsnit

3.1.1, om omfattede selskaber. De danske selskaber i koncernen er alle aktieselskaber og er derfor

skattepligtige efter de danske skatteregler. Betingelse 2, om at koncernen skal have kontrolleret

gæld opfylder koncernen også. Den samlede kontrollerede gæld er i form af direkte kontrolleret

gæld og sikkerhedsstillelser til kreditinstitutter. Tredje betingelse er at koncernen skal have kontrol-

leret gæld over 10 mio. kr. Koncernens samlede kontrollerede gæld er på 1.069 mio. kr., hvilket er

væsentligt over de 10 mio. kr., som er grænsen som skal overskrides for at blive omfattet af reglerne

om tynd kapitalisering. I tredje betingelse er også et kriterie om at forholdet mellem fremmed kapi-

tal og egenkapital skal overstige forholdet 4:1 ved indkomstårets udløb. Koncernens samlede gæld

er 1.671 mio. kr. og egenkapitalen er opgjort til 11 mio. kr. Forholdet mellem fremmed kapital og

egenkapital er derved 152:120, hvilket er over 4:1. Koncernen opfylder dermed alle tre betingelser

og bliver omfattet af reglerne om tynd kapitalisering.

Figur 6: Uddrag af beregningerne i tynd kapitalisering

Balancen TDKK

Aktiver ti l handels værdi 1.682.000

Samlet gæld 1.671.000

Egenkpi ta l 11.000

Resultatopgørelse

Renteudgi fter kredi tinsti tutter 69.000

Kurstab kredi tins ti tutter 21.000

Samlede renteudgifter og kurs tab på kreditinsti tutter (kontrol leret gæld) 90.000

Omkvalificering af gæld til egenkapital

Minimum egenkapi ta l , 20 % af handelsværdi af aktiverne 336.400

Egenkapi tal -11.000

For meget/omkvalificeret gæld 325.400

Kontrolleret gæld

Kredi tinsti tutter 994.000

Gæld ti l ti lknyttede virksomheder 75.000

Samlet kontrolleret gæld 1.069.000

Fradragsbegræsning 27.396

325,4 mio. (omkval i fi ceret gæld) x 90 mio. (renter og kurs tab af kontrol leret gæld)

1.069 mio. kontrol leret gæld

Kilde: Bilag 2 – egen tilvirkning

20 1.671.000/11.000 = 151,91
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Det første der skal ske for at beregne hvor meget koncernen bliver begrænses i fradragsretten, er at

der skal opgøres hvor meget af fremmed kapitalen, der skal omkvalificeres til egenkapital for at

forholdet mellem fremmed kapital og egenkapital bliver 4:1. Beregning af størrelsen af egenkapital,

der skal omkvalificeres, kan gøres ved at beregne hvad egenkapitalen skal være for at opfylde for-

holdet 4:1 og derefter fratrække den reelle egenkapital, derved får man vished for hvor meget af

fremmed kapitalen der skal omkvalificeres for at opnå forholdet 4:1. For den anvendte koncern be-

tyder det at 325,421 mio. kr. af fremmed kapitalen og dermed 325,4 mio. kr. af den kontrollerede

gæld skal omkvalificeres til egenkapital for at opnå forholdet 4:1.

Når den omkvalificerede gæld er beregnet, skal der beregnes hvor meget af de kontrollerede renter

og kurstab, der bliver begrænset af reglerne om tynd kapitalisering. Beregningerne i bilag 2 viser, at

koncernen bliver begrænset af 27.396 t.kr. af renter og kurstab på 90.000 t.kr. Koncernen bliver alt-

så begrænses med 30,44 %22 af de samlede renter og kurstab på kontrolleret gæld.

Det følger af reglerne om tynd kapitalisering at når fradragsbegrænsninger er mindre end de samle-

de renteudgifter og kurstab, kan koncernen selv bestemme om den vil fradragsbegrænse renter eller

kurstab først. Vælges renterne, fortabes fradragsretten for altid. Vælges i stedet kurstabene, kan dis-

se fremføres til modregning i kursgevinster på samme lån i efterfølgende indkomstår23. Koncernen

vælger derfor at begrænse fradragsretten på kursreguleringerne først og har derfor mulighed for at

modregne kursgevinster på samme lån i de fradragsbegrænsede kurstab. Der vil for denne koncern

være en del af fradragsbegrænsningen der kommer til at ligge på renteudgifterne på den kontrolle-

rede gæld, da fradragsbegrænsninger overstiger kurstab på kontrolleret gæld24.

Fradragsbegrænsningen fordeles ud på de enkelte selskaber i koncernen i forhold til de enkelte sel-

skabers andel af den samlede kontrollerede gæld. Fordelingen af hvor meget kurstab der kan frem-

føres og hvor mange renter der fortabes, begrænses efter at fradragsbegrænsninger er fordelt for de

enkelte selskaber, da det enkelte selskab ikke kan fremføre større kurstab end selskabet reelt har.

21 Beregning, se bilag 3
22 27.396/90.000*100 = 30,44 %
23 Afsnit 3.1.6
24 Bilag 2
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Fordeling af fradragsbegrænsningen mellem renter og kurstab er, at koncernen kan fremføre 18.892

t.kr. i kurstab på kontrolleret gæld, og fortaber 8.504 t.kr. i koncernrenteudgifter. Det samlede kurs-

tab på kontrolleret gæld for koncernen beløber sig til 21.000 t.kr.

Figur 7: Uddrag af fordeling efter tynd kapitalisering

Scavenius

Holding

A/S

Scavenius

Datter 1

A/S

Scavenius

Datter 2

A/S

Scavenius

Datter 3

A/S

Scavenius

Datter 4

A/S

Scavenius

Datter 5

A/S I alt

Renteudgi fter kontrol leret gæld 32.000 0 0 18.000 0 19.000 69.000

Kurstab kontrol leret gæld 8.000 0 0 8.000 0 5.000 21.000

Fordeling af fradragsbegræsning

Renter 8.197 308 0 0 0 0 8.504

Kurstab 8.000 0 0 7.381 0 3.511 18.892

I a l t 16.197 308 0 7.381 0 3.511 27.396
Kilde: Bilag 2 – egen tilvirkning

Et selskab kan ikke blive fradragsbegrænset af mere end forholdet af selskabets andel af den samle-

de kontrollerede gæld. Dette betyder, at der er selskaber i Scavenius koncernen, hvor fradragsbe-

grænsningen er mindre end selskabets kurstab på kontrolleret gæld. Dette er bl.a. gældende for sel-

skabet Scavenius Datter 3 A/S, som har kurstab på kontrolleret gæld på 8.000 t.kr., men som kun

bliver fradragsbegrænset med 7.381 t.kr., hvorfor der er kurstab svarende til fradragsbegrænsningen

som fradragsbegrænses, og ikke det fulde kurstab på kontrolleret gæld25.

3.3 Delkonklusion

Et selskab skal for at blive omfattet af reglerne om tynd kapitalisering opfylde tre betingelser:

1. Selskabet skal være underlagt danske skatteregler og dermed have fradragsret for kursregulerin-

ger og renter.

2. Selskabet skal have kontrolleret gæld over 10. mio. kr.

3. Forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital skal overstige forholdet 4:1.

Opfylder et selskab eller en koncern disse betingelser, bliver de omfattet af reglerne om tynd kapita-

lisering. Reglerne om tynd kapitalisering er anvendt på Scavenius koncernen for at se konsekven-

serne af at blive omfattet af reglerne om tynd kapitalisering.

25 Bilag 2
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Scavenius koncernen har koncerninterne mellemværender mellem de danske selskaber og en gæld

til det udenlandske moderselskab. Det udenlandske moderselskab har desuden stillet sikkerhed for

koncernens gæld hos kreditinstitutter, og koncernen har dermed opnået favorable lånebetingelser.

Koncernen har dermed tre slags kontrolleret gæld, som er dansk kontrolleret gæld, udenlandsk kon-

trolleret gæld og dansk kontrolleret gæld til tredjemand. Den danske kontrollerede gæld elimineres i

forbindelse med konsolideringen i tynd kapitalisering, da alle de danske selskaber indgår i konsoli-

deringen efter tynd kapitalisering. Fradragsbegrænsningen efter tynd kapitalisering skal derfor fore-

tages på den udenlandske kontrollerede gæld og den danske kontrollerede gæld til tredjemand.

Scavenius koncernen opfylder alle tre betingelser for at blive omfattet af tynd kapitalisering. Kon-

cernen skal derfor beregne hvor meget af fremmedkapitalen, der skal omkvalificeres for at forholdet

mellem fremmedkapital og egenkapital opfylder forholdet 4:1. Dette gøres ved at opgøre egenkapi-

talen, som er forskellen mellem aktiverne opgjort til handelsværdi og den samlede gæld. Desuden

skal koncernen opgøre koncernens samlede renter og kurstab på kontrolleret gæld. Herefter skal det

beregnes hvor meget af fremmedkapitalen, der skal omkvalificeres til egenkapital. Dette gøres

nemmest ved at beregne hvad egenkapital skal være for at opfylde forholdet 4:1, ved at beregne 20

% af handelsværdien af aktiverne og fratrække den beregnede egenkapital. Denne beregning viser

hvor meget gæld der skal omkvalificeres til egenkapital for at opfylde forholdet 4:1. Den kontrolle-

rede gæld for koncernen skal herefter opgøres. For at beregne fradragsbegrænsningen på koncer-

nens kontrollerede renter og kurstab, sættes den omkvalificerede gæld ganget med de kontrollerede

renter og kurstab i forhold til den kontrollerede gæld. Det bemærkes, at det kun er renter og kurstab

på den kontrollerede gæld der fradragsbegrænses. Herefter fordeles fradragsbegrænsningen mellem

selskaberne i forhold til det enkelte selskabs andel af den kontrollerede gæld.

For Scavenius koncernen betyder det at blive omfattet af tynd kapitalisering, at koncernen bliver

begrænset i fradragsretten med 30,44 % af koncernens samlede renter og kurstab på kontrolleret

gæld. Den samlede fradragsbegrænsning er på 27.396 t.kr., hvoraf kurstab udgør 18.892 t.kr. og

renter 8.504 t.kr. Koncernen har ikke kurstab på kontrolleret gæld til at dække den samlede fra-

dragsbegrænsning, hvorfor en del af begrænsning er på renter på kontrolleret gæld. Renterne kan i

modsætning til kurstabene ikke fremføres, og fortabes derfor permanent.
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4 Renteloft SEL § 11 B

Reglerne omkring renteloft er indført i 2007, efter at syv koncerner blev overtaget af kapitalfonde

og koncernerne herefter har reduceret skattebetalingen med 2 mia. kr. I forbindelse med kapitalfon-

denes køb af de danske koncerner, havde kapitalfondene gældsat de danske selskaber markant og

derved øget renteudgifterne. Kapitalfondene havde på den måde reduceret skattegrundlaget i Dan-

mark med fradragsberettigede renteudgifter og placeret indtægterne i udlandet. Med renteindtægter-

ne i udlandet havde staten ikke mulighed for at opkræve skat fra de udenlandske selskaber. En ana-

lyse viste at et voksende antal virksomheder kunne selvbetjene sig til en lav skat. Der findes lande

hvor selskabsskatten er lavere end i Danmark, og det var derfor en fordel for kapitalfondene at flytte

overskud til udlandet og dermed nedsætte skattebetalingen i Danmark26.

For at nedsætte flytningen af skattebetalingerne til udlandet indførte man reglerne om rentefra-

dragsbegrænsning, renteloft- og EBIT-reglen. Ved at begrænse fradragsretten for nettofinansie-

ringsudgifterne, kan staten bibeholde større skattebetalinger i Danmark og derved reducere udhulin-

gen af selskabsskatterne.

Der er en rækkefølge mellem reglerne om tynd kapitalisering, renteloft- og EBIT-reglen.

1. Tynd kapitalisering – SEL § 11

2. Renteloftreglen – SEL § 11 B

3. EBIT-reglen – SEL § 11C

Det betyder at eventuel fradragsbeskæring efter regler om tynd kapitalisering ikke indgår i opgørel-

sen af nettofinansieringsudgifterne efter renteloftreglen, da disse fradragsbeskårede renter ikke er

fradragsberettigede, jf. SEL § 11 B, stk. 9. Det samme er gældende i SEL § 11 C, hvor fradragsbe-

skæring efter tynd kapitalisering og renteloft ikke indgår i opgørelsen af nettofinansieringsudgifter-

ne, da beskårne finansieringsudgifter ikke er fradragsberettigede.

26 Almindelige bemærkninger til L213 2006/07
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Reglerne bliver løbende ændret senest ved fastsættelse af bundgrænsen på 21,3 mio. kr., ændring af

beregningsmetoden for opgørelse af standardrenten og indsættelse af SEL § 11 B, stk. 10, 6. pkt.

om at selskaber, der udgår af koncernen og dermed sambeskatningen, kan medtage beskårne kurs-

tab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom ud af sambeskatningen. Det sidste er begrundet i at

kurstab kun kan modregnes i realiserede og urealiserede kursgevinster på samme kontrakt.

4.1 Omfattede selskaber og sambeskatning

Det er som ved tynd kapitalisering, en forudsætning for at blive omfattet af reglerne i SEL § 11 B,

at selskabet er skattepligtigt efter dansk skattelovgivning.

Skattepligtige der er omfattet af renteloftet, er de samme som under tyndkapitalisering27, med tilfø-

jelse af skattepligtige omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6 bl.a. selvejende institutioner, fast ejendom

ejet af udenlandsk selskab jf. SEL § 2. stk. 1, litra b, samt skattepligtige omfattet af kulbrinteskatte-

lovens § 21, stk. 4, jf. SEL § 11 B, stk. 1.

4.1.1 Sambeskatning

Selskaber, der indgår i national sambeskatning efter SEL § 31 eller international sambeskatning ef-

ter SEL § 31 A, skal opgøre nettofinansieringsudgifterne og den skattemæssige værdi af aktiverne

samlet for sambeskatningskredsen, jf. SEL § 11 B, stk. 8. I opgørelsen af sambeskatningskredsens

renteloftaktiver skal der foretages eliminering af aktier, gæld og fordringer mellem de sambeskatte-

de selskaber, jf. SEL § 11 B, stk. 8, 3. pkt. Renteloft anvender sambeskatningsreglerne i forbindelse

med konsolidering, hvorimod tynd kapitalisering har sine egne anderledes konsolideringsregler.

I afsnit 7.3 er foretaget en gennemgang af de væsentlige regler for afhandlingen om national sambe-

skatning.

Renteloft omfatter almindelig sambeskatning, men der foretages dog ikke eliminering af renteind-

tægter og renteudgifter på koncerngæld, men både indtægter og udgifter indgår i nettofinansierings-

udgifterne, hvorfor disse alligevel ”elimineres”. Det er derfor de almindelige renteudgifter på lån

27 SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2a, 2d-2j, 3a-5b og SEL § 2, stk. 1, litra a
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der bliver ramt af renteloftreglen, hvis kurstab efter kursgevinstloven ikke overstiger fradragsbe-

grænsningen.

4.1.2 Delindkomstopgørelser

Beskattes et selskab ikke i hele indkomståret, medregnes aktiverne ved opgørelsen efter SEL § 11

B, stk. 5 og stk. 6 i forhold til, hvor stor en del af et kalenderår beskatningsperioden udgør, jf. SEL

§ 11 B, stk. 7. Bundfradraget i SEL § 11 B, stk. 1, jf. SEL § 11 B, stk. 3, justeres tilsvarende, med-

mindre der er tale om sambeskatning, der løber hele indkomståret, så anvendes det fulde bundfra-

drag samlet for sambeskatningskredsen.

I den videre behandling af reglerne bliver selskab sidestillet med sambeskatning, således at når ”sel-

skabet” nævnes, betyder det at det også er gældende ved sambeskatninger. Det er valgt for at gøre

beskrivelserne og forklaringerne mere simple i deres sprog.

4.2 Bundfradrag og standardrente

Bundfradraget følger af SEL § 11 B, stk. 1. 2. pkt. Bundfradraget er på 21,3 mio. kr. Der i de oprin-

delige regler lagt op til at bundfradraget skal vurderes og reguleres løbende. Der har dog ikke været

foretaget nogen reguleringer af bundfradraget siden indkomståret 2009, da reguleringen af grundbe-

løbet har været suspenderet28. Bundfradraget er ved lov nr. 1381 af 28. december 2011 fastfrosset til

21,3 mio. kr.

Bundfradraget betyder, at fradragsbegrænsningen maksimalt kan nedsættes til bundfradraget for

selskabet. Bundfradraget gælder samlet for sambeskattede selskaber, jf. SEL § 11 B, stk. 8, 2. pkt.

For at afgøre om nettofinansieringsudgifterne skal nedsættes efter regler i SEL § 11 B, er der indført

en standardrente, som er den rente af aktiverne opgjort efter SEL § 11 B, der kan fradrages. Stan-

dardrenten anvendes derfor til at beregne hvor mange af selskabets nettofinansieringsudgifter, der

kan fradrages. Overstiger standardrenten multipliceret med renteloftaktiverne bundfradraget, kan

selskabet fradrage nettofinansieringsudgifter svarende til standardrenten af renteloftaktiverne. Der

er beskrevet i SEL § 11 B, stk. 2, hvordan standardrenten beregnes. Der er ved lov nr. 1354 af 21.

28 Juridisk Vejledning, afsnit C.D.2.4.4.2.3
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december 2012 ændret princip for beregningen af standardrenten. Standardrenten fra og med ind-

komståret 2014 offentliggøres senest den 15. december forud for det kalenderår, der svarer til ind-

komståret. Standardrenten udgør for indkomståret 2013 3,0 %29.

4.3 Opgørelse af nettofinansieringsudgifter

Der er i loven listet op, hvilke skattepligtige indtægter og udgifter, der indgår ved opgørelsen af net-

tofinansieringsudgifterne, jf. SEL § 11 B, stk. 4, nr. 1-6. Selskabets nettofinansieringsudgifter består

af en eventuel negativ værdi af de oplistede indtægter og udgifter.

De enkelte nettofinansieringsudgifter er gennemgået nedenfor:

1. Skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede renteudgifter. Renteindtægter fra varedebi-

torer m.v. og renteudgifter til varekreditorer m.v. indgår dog ikke.

2. Provisioner og lignende, der er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8, stk. 3, og tilsvaren-

de skattepligtige provisioner m.v. Provisioner m.v. vedrørende varegæld m.v. eller varefordrin-

ger m.v. indgår dog ikke.

3. Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter

omfattet af KGL.

4. En beregnet finansieringsomkostning ved finansielle leasingbetalinger medregnes hos leasingta-

ger, mens leasinggiver medregner en beregnet finansieringsindtægt.

Definitionen på finansiel leasing følger definitionen i IAS 17. Medregning af ”rentedelen” af

leasingydelsen bevirker, at selskaberne ikke har mulighed for at erstatte lån med leasing for at

undgå renteloftreglen. Leasing bliver derfor sidestillet med lån, og dermed betragtet som en fi-

nansieringsmulighed på lige fod med almindelige udlån.

5. Skattepligtig fortjeneste og udnyttede tab ved afståelse af aktier m.v. omfattet af aktieavancebe-

skatningsloven samt skattepligtigt udbytte og skattepligtige afståelsessummer omfattet af lig-

ningslovens § 16 B.

Er summen af ovenstående negativ, medregnes den ikke, men fremføres til modregning i efter-

følgende indkomstår. Summen omfatter bl.a. gevinst og tab på porteføljeaktier og modtaget ud-

bytte fra samme samt udnyttede tab på kildeartsbegrænsende tab i indkomståret. Summen om-

fatter ikke afkast af lagerbeskattede næringsaktier omfattet af SEL § 11 B, stk. 5, 7. pkt.

29 Juridisk Vejledning, afsnit C.D.2.4.4.2.2
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6. Finansieringsindtægter og -udgifter, der medregnes som følge af CFC-beskatning i SEL § 32

eller som følger af genbeskatning efter SEL § 15, stk. 8 og stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005,

indgår ikke i opgørelsen.

I opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne gælder det at beskårne renteudgifter og kurstab efter

regler om tynd kapitalisering ikke medregnes i opgørelsen efter SEL § 11 B, stk. 4, nr. 1-6. Begrun-

delse herfor er, at beskårne fradrag efter tynd kapitalisering ikke er fradragsberettigede.

Generelt gælder det, at ovenstående punkter ikke er gældende for varedebitorer og varekreditorer,

grundet i at varedebitorer og varekreditorer indgår i renteloftaktiverne og ikke betragtes som finan-

siering i relation til renteloftreglen.

4.3.1 Undtagelse ved nettokurstab på fordringer

Der findes en undtagelse til ovenstående hovedregel. Denne siger, at der ikke sker fradragsbeskæ-

ring, i det omfang nettofinansieringsudgifterne består af nettokurstab på fordringer, som overstiger

indkomstårets renteindtægter, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 3. pkt. Disse kurstab fremføres til modregning i

skattepligtige nettogevinster på fordringer og renteindtægter ved efterfølgende indkomstårs opgø-

relse af nettofinansieringsudgifterne, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 4. pkt. Ligesom de andre regler i SEL §

11 B skal opgørelsen foretages samlet for sambeskattede selskaber, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 5. pkt.

Figur 8: Eksempel på nettokurstab på fordringer overstiger renteindtægterne

Renteindtægter 1.000

Kursgevinst på fordringer 1.500

Kurstab på fordringer -3.000

I alt -500

Kilde: Egen tilvirkning

I ovenstående eksempel overstiger nettokurstab på fordringer renteindtægterne, hvorfor der ikke

foretages fradragsbegrænsning.

Renteloftreglen er indført for at fradragsbegrænse renter og kurstab på gæld. Fordringer er ikke

gæld, hvorfor nettokurstab på fordringer er undtaget for fradragsbegrænsning30.

30 Almindelige bemærkninger til L213 2006/07
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4.4 Omfattede aktiver

Den skattepligtige værdi af selskabets aktiver (renteloftaktiver) opgøres ved indkomstårets udløb, jf.

SEL § 11 B, stk. 5. Dette gøres for at fastlægge fradragsbeskæringen af de opgjorte nettofinansie-

ringsudgifter.

Nedenfor foretages en gennemgang af de aktiver der skal indregnes og værdiansættelsen af de ind-

regnede aktiver.

4.4.1 Værdiansættelse af aktiver der indregnes

SEL § 11 B, stk. 5 afgrænser, hvilke af selskabets aktiver som indgår, og hvilke som ikke indgår,

samt værdiansættelsen af de omfattede aktiver. Der tages udgangspunkt i aktivernes skattemæssige

værdi.

De enkelte aktiver der indgår i renteloftaktiverne er gennemgået nedenfor:

1. Afskrivningsberettigede aktiver indregnes med den nedskrevne skattemæssige værdi ved ind-

komstårets udløb efter årets skattemæssige afskrivninger, jf. SEL § 11 B, stk. 5, 2. pkt. Ikke-

afskrivningsberettigede aktiver indregnes med anskaffelsessummen tillagt udgifter til forbed-

ringer, jf. SEL § 11 B, stk. 5, 3. pkt. Forsøgs- og forskningsomkostninger, jf. LL § 8, indgår i

beregningsgrundlaget i det omfang udgifterne ikke er fradraget eller afskrevet31.

2. Igangværende arbejde, næringsaktiver, varelagre og fordringer erhvervet ved salg af varer og

andre næringsaktiver samt tjenesteydelser (varedebitorer m.v.) indgår i aktivopgørelsen, i det

omfang hvormed værdien overstiger værdien af gæld opstået ved køb af varer og andre næ-

ringsaktiver samt tjenesteydelser (varekreditorer m.v.), jf. SEL § 11 B, stk. 5, 6. pkt. Er varekre-

ditorer omklassificeret til udlån, grundet en længere løbetid udover sædvanlig varekreditter mel-

lem uafhængige parter, skal varekreditoren ikke længere medtages i opgørelsen af den skatte-

pligtige nettoværdi af debitorer ved opgørelsen af renteloftaktiverne32.

3. Nettoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning medregnes, jf. SEL § 11 B, stk. 5,

5. pkt. Nettoværdien opgøres som aktiverede igangværende arbejder og passiverede acontobeta-

linger33.

4. Alene lagerbeskattede næringsaktier medregnes, jf. SEL § 11 B, stk. 5, 7. pkt.

31 SKM2008.240.DEP
32 SKM2008.240.DEP
33 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser L213 2006/07
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5. Terminskontrakter m.v., der tjener til sikring af driftsindtægter og driftsudgifter, jf. stk. 4, nr. 3,

6. og 7. pkt., medregnes i anskaffelsessummen.

6. Fremførselsberettigede underskud efter SEL § 12, medregnes selskabets aktiver. Fremførselsbe-

rettige underskud medregnes ultimo indkomståret og uden indkomstårets fradragsbeskæring ef-

ter renteloft- og EBIT-reglen. Det er underskud ved opgørelse af den skattepligtige indkomst,

der medregnes i renteloftaktiverne. Særunderskud, der kun kan benyttes af det enkelte selskab

eller dele af koncernen, indgår på lige fod med underskud, der kan anvendes af alle selskaberne

i sambeskatningen34.

7. Finansielt leasede aktiver medregnes med den regnskabsmæssige værdi. Dette er kun gældende

for leasingtager. Leasinggiver indregner ikke finansielt udleasede aktiver. Dette følger af SEL §

11 B, stk. 5, 11. og 12. pkt. Ved finansiel leasing mellem sambeskattede selskab, jf. SEL § 31 C

eller SEL § 31 A, anvendes den skattemæssige værdi.

8. Finansielle kontraker der er undtaget af KGL § 30, indgår i opgørelsen, da disse netop ikke er

omfattet af KGL35.

Af ovenstående ses det at aktiver, hvis renter og kursreguleringer ikke indgår i nettofinansierings-

udgifterne, indgår i renteloftaktiverne.

Selskaberne har en mulighed for selv at påvirke størrelsen af renteloftaktiverne. Det er muligt at op-

timere renteloftaktiverne ved for eksempel at undlade at foretage skattemæssige afskrivninger på

afskrivningsberettigede aktiver. Ved at undlade at foretage afskrivninger øges renteloftaktiverne,

som øger standardforrentningen og dermed fradragsretten, når denne er over bundfradraget på 21,3

mio. kr. Nettoværdien af debitorer, varelager og kreditorer36 indgår i renteloftaktiverne, hvorfor sel-

skaber har mulighed for at optimere working capital, så working capital indgår med en højest mulig

værdi. I praksis vil selskaberne ofte mindske kredittiden på debitorerne, hvorfor disse forventes

mindsket, og øge kredittiden på kreditorerne, så disse øges. Dette har den modsatte effekt på wor-

king capital, da denne herved mindskes.

34 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser L213 2006/07
35 Selskabers renter, side 59
36 Working capital
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4.4.1.1 Datterselskabsaktier uden for sambeskatningen

Det følger af SEL § 11 B, stk. 6, at der skal medregnes 7,5 % (2014)37 af anskaffelsessummen for

selskabets direkte ejede aktier i koncernforbundne selskaber, som ikke indgår i sambeskatningen, i

de ovenstående skattemæssige værdier af aktiver, som indgår i renteloftaktiverne efter SEL § 11 B,

stk. 5.

Der skal i administrationsselskabet føres en samlet saldo ”stk. 6-saldoen” over den medregnede an-

delen af anskaffelsessummen. Der foretages korrektion af saldoen for bl.a. koncerninterne transak-

tioner, udbytte og tilskud, jf. SEL § 11 B, stk. 6, 3. til sidste pkt.

4.4.1.2 Aktiver der ikke medregnes

Renteloftreglen er bygget op på den måde, at indgår et element i nettofinansieringsudgifterne, kan

samme element ikke også indgå i renteloftaktiverne. Et eksempel er rente på debitorer og kreditorer,

disse indgår ikke i nettofinansieringsudgifterne, men debitorer og kreditorer indgår med en nettoop-

gørelse i renteloftaktiverne. De aktiver der ikke indgår renteloftaktiverne er gennemgået nedenfor.

1. Aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Dette gælder ikke aktier der er omfattet af

SEL § 11 B, stk. 6, som er beskrevet i afsnit 4.4.1.1.

2. Fordringer og finansielle kontrakter omfattet af KGL medregnes ikke ved opgørelsen af selska-

bet aktiver, jf. SEL § 11 B, stk. 5, 4. pkt. Finansielle kontraker der undtaget af KGL § 30, indgår

derimod i opgørelsen, da disse netop ikke er omfattet af KGL38.

3. Præmieobligationer og likvide midler medregnes ikke ved opgørelsen af selskabets aktiver, jf.

SEL § 11 B, stk. 5, 4. pkt.

4. Aktiver, der er omfattet af beskatning efter tonnageskatteloven, medregnes ikke, jf. SEL § 11 B,

stk. 5, 14. pkt.

5. Aktiver, der er indskudt af udenlandske koncernforbundne enheder, jf. § 31 C, medregnes kun, i

det omfang aktiverne forbliver i selskabet i mindst to år, jf. SEL § 11 B, stk. 5, 15. pkt. Aktiver-

ne medregnes dog altid, hvis koncernen har valgt international sambeskatning efter § 31 A, jf.

SEL § 11 B, stk. 5, 16. pkt. Der gælder en såkaldt karensperiode på to år for at sikre at koncer-

37 Andel af anskaffelsessummen på ikke-sambeskattede selskaber var oprindeligt 20 %, men nedsættes gradvist efter
SEL § 11 B, stk. 12 (5 % i indkomståret 2015). I indkomståret 2017 er procenten 0.
38 Selskabers renter, side 59
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nen ikke ved kapitalforhøjelser inden udløbet af indkomståret undgår eller mindske fradragsbe-

skæringen og i begyndelsen af det nye indkomstår foretager en kapitalnedsættelse. Karensperio-

den er nærmere beskrevet i afsnit 3.1.7.2.2 under tynd kapitalisering.

6. Aktiver knyttet til faste driftssteder og fast ejendom i udlandet medregnes ikke, med mindre der

er valgt international sambeskatning39.

7. Forsøgs- og forskningsudgifter, jf. LL § 8 B medgår som udgangspunkt ikke, med mindre udgif-

terne ikke er fradraget eller afskrevet40. Forsøgs- og forskningsudgifter er normalt fradragsberet-

tigede skattemæssigt.

8. Værdien af løbende ydelser efter LL § 12 B41.

Som det fremgår af betegnelsen ”renteloftaktiver” medregnes gæld, hensættelser mv. ikke i opgø-

relsen af renteloftaktiverne42.

4.5 Opgørelse af fradragsbegrænsningen

Selskabets samlede nettofinansieringsudgifter kan kun fradrages i det omfang, de ikke overstiger

den skattemæssige værdi af selskabets aktiver ganget med standardrenten, jf. SEL § 11 B, stk. stk.

1. pkt. Selskabet kan dog altid fradrage nettofinansieringsudgifter op til 21,3 mio. kr., som er bund-

fradraget, se afsnit 4.2.

Sker der fradragsbeskæring af nettofinansieringsudgifterne, anses nettokurstab på gæld og finansiel-

le kontrakter omfattet af kursgevinstloven altid for beskåret først, jf. SEL § 11 B, stk. 1, sidste pkt.

Indeholder nettofinansieringsudgifterne renter og kurstab, fradragsbegrænses kurstab omfattet af

kursgevinstloven først og herefter andre kurstab og renter.

Kurstab omfattet af kursgevinstloven kan fremføres til modregning i kursgevinster i efterfølgende

indkomstår, jf. SEL § 11 B, stk. 10. Øvrige kurstab og renter fortabes.

39 Selskabers renter, side 62
40 SKM2008.240.DEP, Skatteministerens svar til FSR – bilag 26, L 213 (2006/07)
41 Skatteministerens svar til FSR – bilag 26, L 213 (2006/07)
42 Selskabers renter, side 61



36

4.5.1 Fordeling af beskæring i sambeskattede selskaber

Foretages der fradragsbeskæring efter SEL § 11 B, stk. 1, fordeles beskæringen forholdsmæssigt på

baggrund af, hvor meget det enkelte selskabs nettofinansieringsudgifter uden nettokurstab, der ikke

beskæres efter SEL § 11 B, stk. 1, 3. pkt.43, overstiger den skattemæssige værdi af selskabets akti-

ver, jf. stk. 5, ganget med standardrenten, jf. SEL § 11 B, stk. 8, 5. pkt.

Ved fordelingen tages der udgangspunkt i de samlede nettofinansieringsudgifter, der overstiger

standardfinansieringen44. Herefter ses der på om der er selskaber, hvor nettofinansieringsudgifterne

ikke overstiger standardfinansieringen, sådanne selskaber bliver ikke fradragsbegrænset. Fradrags-

beskæringen fordeles herefter mellem de selskaber, hvor nettofinansieringsudgifterne overstiger

standardfinansieringen.

4.6 Fremførsel af beskårne kurstab

Hvis nettofinansieringsudgifter fradragsbeskæres, anses nettokurstab på gæld og finansielle kon-

trakter omfattet af kursgevinstloven altid for beskåret først, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 6. pkt.

Fradragsbeskæres et selskab i et indkomstår, kan beskårne nettokurstab på gæld og finansielle kon-

takter omfattet af KGL fradrages i kursgevinster i de tre efterfølgende indkomstår, jf. SEL § 11 B,

stk. 10 1. pkt. Det er kun de kurstab, der er omfattet af nettofinansieringsudgifterne, der kan fremfø-

res, andre kurstab fortabes ligesom renterne. Fremførselsreglen på tre efterfølgende indkomstår er

indført for at mindske asymmetrien i kursudsvingene45. Der er i SEL § 11 B, stk. 10, 2. pkt. indført

en undtagelse, hvor beskårne urealiserede kurstab på en renteswap vedrørende lån med sikkerhed i

fast ejendom fremføres i hele kontaktens løbetid til fradrag i urealiserede og realiserede kursgevin-

ster på sammen kontrakt. Definitionen på renteswapkontrakter er gennemgået i afsnit 7.2

Ved fremførsel af kurstab modregnes de ældste kurstab først, jf. SEL § 11 B, stk. 10, 3. pkt. Det

fremgår af SEL § 11 B, stk. 10, 4. pkt., at kurstab fremføres samlet for sambeskattede selskaber i

administrationsselskabet. Det betyder, hvis et selskab udtræder af sambeskatning, fx ved salg ud af

sambeskatningen, forbliver eventuelle fradragsbeskårne og fremførte kurstab i administrationssel-

43 Nettokurstab på fordringer der ovestiger renteindtægterne
44 Renteloftaktiverne multipliceret med standardrenten
45 Høringssvar L213 2006/07
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skabet. Denne regel er der løsnet op for ved vedtagelse af lov nr. 1354 af 21. december 2012, hvor

der er indført et 6. pkt. i SEL § 11 B, stk. 10, som bevirker, at beskårne urealiserede kurstab på en

renteswap med sikkerhed i fast ejendom kan fremføres i det selskab, der har indgået renteswappen,

hvis selskabet udtræder af sambeskatningen. Dette bevirker, at beskårne kurstab på renteswap med

sikkerhed i fast ejendom kan følge selskabet og dermed kontrakten, så fremtidige gevinster kan

modregnes i det fremførte kurstab. Denne nye regel bevirker, at et kurstab på renteswap med sik-

kerhed i fast ejendom i starten af kontrakten ikke forbliver i administrationsselskabet, men følger

selskabet der har indgået kontrakten. Administrationsselskabet kan ikke udnytte det fremførte kurs-

tab, da administrationsselskabet ikke har kontrakten som tabet vedrører i sambeskatningskredsen.

Selskabet med renteswapkontrakten får derfor glæde af det fremførte kurstab, da kursudsvingene i

kontraktens løbetid går i nul46.

Ved ophørsspaltning af administrationsselskabet fordeles de fremførselsberettigede kurstab for-

holdsmæssigt efter den skattemæssige værdi af aktiverne i de modtagne selskaber, jf. SEL § 11 B,

stk. 10. 5. pkt.

4.7 Konsekvens ved renteloft

Anvendelsen af reglerne om renteloft er noget mere kompliceret end tynd kapitalisering. Der er en

forskel i reglerne om tynd kapitalisering og renteloft på koncernbegrebet. Under tynd kapitalisering

skal der ses bort for det ultimative moderselskab, når koncernen skal defineres. Under renteloft an-

vendes det sammen koncernbegreb som under sambeskatning, hvor det er selskaber der er underlagt

bestemmende indflydelse, der omfattes af koncernbegrebet. Dette kan i nogen tilfælde give forskel-

le i den koncern der anvendes under tynd kapitalisering47 og den koncern der skal anvendes under

renteloft48.

Der er en række følge i rentefradragsbegrænsningsreglerne. Hvis et selskab eller koncern er omfat-

tet af tynd kapitalisering, må den fradragsbeskæring der er foretaget under tynd kapitalisering ikke

medregnes i nettofinansieringsudgifterne, da fradragsbeskæringen ikke er fradragsberettiget.

46 Bilag 3 til L 67 (2012/13) spørgsmål fra FSR
47 Afsnit 3.1.7
48 Afsnit 4.1
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Selskaber og koncerner skal derfor altid først undersøge om de er omfattet af tynd kapitalisering, da

det har indvirkning på opgørelserne i renteloft. Et selskab eller en koncern behøver ikke at være

omfattet af reglerne om tynd kapitalisering for at blive omfattet af renteloft.

Scavenius koncernen som der tages udgangspunkt i denne afhandling, er omfattet af reglerne om

tynd kapitalisering og kan derfor ikke medregne alle finansielle indtægter og omkostninger i netto-

finansieringsudgifterne.

For at beregne en eventuel fradragsbegrænsning efter renteloft, skal der foretages en opgørelse af

koncernens renteloftaktiver49. I opgørelsen af renteloftaktiverne er det de skattemæssige værdier der

anvendes. Dette er til forskel fra tynd kapitalisering, hvor aktiverne opgøres til handelsværdi, for at

beregne omkvalificering af gæld til egenkapital. Der er dermed ikke mange ligheder mellem opgø-

relsesmetoder i tynd kapitalisering og renteloft.

Det fremgår af bilag 1, at koncernen samlet har aktiver for 1.682 mio. kr. Det er dog ikke alle akti-

verne der indgår i nettoaktiverne50. Scavenius koncernen har renteloftaktiver på 1.133.604 t.kr. Det

er bl.a. værdipapirer og likvider der ikke indgår i renteloftaktiverne. Værdipapirer og likvider er

normalt ikke de aktiver som selskaber låner penge for at finansiere, og indgår derfor ikke i rente-

loftaktiverne.

Figur 9: Uddrag af beregning ved anvendelse af renteloftreglen

Scavenius

Holding A/S

Scavenius

Datter 1 A/S

Scavenius

Datter 2 A/S

Scavenius

Datter 3 A/S

Scavenius

Datter 4 A/S

Scavenius

Datter 5 A/S Konsolideret

TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK

Renteloftaktiver 123.657 55.299 0 360.000 282.648 312.000 1.133.604

Nettofinansieringsudgifter 35.803 1.692 2.000 42.119 40.000 30.989 152.604

Standard forrentning 3.710 1.659 0 10.800 8.479 9.360 34.008

Fradragsbeskæring efter SEL § 11 B 32.094 33 2.000 31.319 31.521 21.629 118.596
Kilde: Bilag 2 – egen tilvirkning

Renteloftaktiverne er anvendt til at beregne en standardfinansiering og dermed en grænse for hvor

meget koncernen kan fratrække af sine nettofinansieringsudgifter. Koncernen kan altid fratrække

21,3 mio. kr., som er bundgrænsen. Er standardfinansieringen mindre end bundgrænsen, er det

49 Afsnit 4.4
50 Afsnit 4.4
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bundgrænsen, der anvendes til at beregnes fradragsbegrænsningen ud fra, og er det standardfinan-

siering der er højest, er det standardfinansieringen der anvendes til at beregne fradragsbegrænsning

ud fra. Koncernen er dermed sikret et minimums fradrag på 21,3 mio. kr.

Koncernens nettofinansieringsudgifter er ikke de samlede finansielle indtægter og omkostninger.

Der er i SEL § 11 B, som er reglerne for renteloft, defineret hvilke finansielle omkostninger og ind-

tægter der medregnes i nettofinansieringsudgifterne51. Som hovedregel medtages ikke finansielle

omkostninger og indtægter der vedrører driften, det vil sige renteindtægter på debitorer og renteom-

kostninger på kreditorer, disse indtægter og omkostninger betragtes ikke som decideret finansiering,

men en del af den almindelige drift.

Koncernens samlede nettofinansieringsudgifter er opgjort til 152.604 t.kr. Til sammenligning er

koncernens samlede finansielle udgifter 204.000 t.kr. De omkostninger der primært gør forskellen

er kurstab på terminskontrakt til sikring af driften og fradragsbegrænsningen under tynd kapitalise-

ring. Denne koncern har ikke nogen renteindtægter på debitorer og renteomkostninger på kreditorer,

hvorfor langt største del af de finansielle omkostninger og indtægter indgår i nettofinansieringsud-

gifter.

Standardrenten for indkomståret 2013, som er det indkomstår som beregningerne er foretaget ud

fra, udgør 3,0 %52. Standardrenten ganges med renteloftaktiverne for at få standardfinansieringen.

For Scavenius koncernen udgør standardfinansieringen 34.008 t.kr53. Standardfinansiering er for

koncernen højere end bundfradraget på 21,3 mio. kr., hvorfor det er standardfinansieringen der læg-

ges til grund for beregningen af fradragsbegrænsningen. At standardfinansiering er højere end

bundfradraget på 21,3 mio. kr. betyder, at koncernen kan fradrage 34.008 t.kr. af sine nettofinansie-

ringsudgifter i stedet for 21,3 mio. kr.

Koncernen har nettofinansieringsudgifter for 152.604 t.kr., men kan kun fradrage 34.008 t.kr., hvil-

ket betyder at 118.596 t.kr. fradragsbegrænses.

51 Afsnit 4.3
52 Afsnit 4.2
53 1.133.604 t.kr. x 3 % = 34.008 t.kr.
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Fradragsbeskårne kurstab kan fremføres til modregning i fremtidige kursgevinster i op til tre år.

Ved anvendelse af kurstab, som modregnes i kursgevinster, er det i ældste kurstab, der anvendes

først. Er kurstabene ikke anvendt inden for de tre år fortabes modregningsmuligheden. Kurstab på

renteswap med sikkerhed i fast ejendom, kan som de eneste kurstab fremføres længere end tre år.

Disse kurstab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom kan fremføres til modregning i realiserede

og urealiserede gevinster på samme kontrakt i hele kontraktens løbetid.

Fordelingen mellem renter og kurstab der fradragsbegrænses for Scavenius koncernen er, at kurstab

fradragsbegrænses med 83.108 t.kr. og renter fradragsbegrænses og fortages permanent med 35.488

t.kr. Koncernen har kurstab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom på 25.000 t.kr., som kan

fremføres til modregning i urealiserede og realiserede kursgevinster på samme kontrakt i hele kon-

traktens løbetid. Der er altså 25.000 t.kr., der kan fremføres mere end tre år, som ellers er den al-

mindelige fremførselsregel i SEL § 11 B, og 58.108 t.kr. i kurstab der kan fremføres til modregning

i kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter i de efterfølgende tre indkomstår. Får koncernen

ikke kursgevinster i de efterfølgende tre år, der fuldt ud udnytter det fremførte kurstab på gæld og

finansielle kontrakter, fortabes modregningsmuligheden og dermed fortabes kurstabene permanent.

4.8 Delkonklusion

Renteloftreglerne har ikke ligesom tynd kapitalisering nogen betingelser der skal være opfyldt. I

renteloftreglen skal selskaber og koncernen opgøre renteloftaktiverne, som anvendes til at beregne

standardfinansieringen. Der er i loven angivet hvilke aktiver og med hvilken værdi aktiverne indgår

i renteloftaktiverne. Standardfinansieringen er de nettofinansieringsudgifter, som selskabet kan fra-

drage, hvis standardfinansieringen overstiger 21,3 mio. kr., ellers anvendes bundfradraget som er

21,3 mio. kr. Herefter opgøres nettofinansieringsudgifterne. Det er ikke alle finansielle omkostnin-

ger og indtægter der indgår i nettofinansieringsudgifterne. Finansielle indtægter og omkostninger

fra den almindelige drift af selskabet indgår ikke i nettofinansieringsudgifterne. Loven indeholder

ligeledes her en angivelse af hvilke finansieringsomkostninger og -indtægter, der indgår i nettofi-

nansieringsudgifterne. Overstiger nettofinansieringsudgifterne standardfinansieringen eller bundfra-

draget, foretages der fradragsbegrænsning på den del af nettofinansieringsudgifterne, der overstiger

standardfinansieringen. Fradragsbegrænses selskabet, er det kurstab der fradragsbegrænses først.

Kurstab kan fremføres til modregning i fremtidige kursgevinster i de efterfølgende tre indkomstår.

Begrænses selskabet af kurstab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom, kan kurstabet fremføres

til modregning i urealiserede og realiserede kursgevinster i hele kontraktens løbetid.
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Scavenius koncernen, der anvendes i afhandlingen er omfattet af renteloft reglerne. Koncernen skal

derfor opgøre renteloftaktiver og nettofinansieringsudgifterne. Koncernen har opgjort nettofinansie-

ringsudgifter til 152.604 t.kr. Renteloftaktiverne samlet for koncernen er ligeledes opgjort, og udgør

1.133.604 t.kr. Standardfinansieringen opgøres som 3 % af renteloftaktiverne, og udgør 34.008 t.kr.

Koncernen får dermed en fradragsbegrænsning på forskellen mellem standardfinansieringen og net-

tofinansieringsudgifterne. Den samlede fradragsbegrænsning for hele koncernen udgør 118.596 t.kr.

Efter fradragsbegrænsningen er beregnet, skal denne fordeles mellem selskaberne i koncernen. For-

delingen beregnes ud fra hvor meget det enkelte selskabs nettofinansieringsudgifter overstiger sel-

skabets standardfinansiering. Det selskab der bidrager mest til fradragsbegrænsningen får derfor

også tildelt den største fradragsbegrænsning. Koncernen har 83.108 t.kr. i kurstab efter fradragsbe-

grænsningen under tynd kapitalisering, som kan fremføres til modregning i de efterfølgende tre ind-

komstår. Ud af kurstabene på 83.108 t.kr. udgør kurstab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom

25.000 t.kr. Koncernen har dermed kurstab på 25.000 t.kr. der kan fremføres mere end tre år. Kon-

cernens fradragsbegrænsning er højere end kurstabene, hvorfor koncernen blive fradragsbegrænset

af 35.488 t.kr. i renter som fortabes permanent.
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5 EBIT-reglen SEL § 11 C

EBIT-reglen er den tredje og sidste regel omkring rentefradragsbegrænsning. EBIT-reglen har til

formål at begrænse nettofinansieringsudgifterne, så disse maksimalt nedsætter den skattepligtige

indkomst før nettofinansieringsudgifter med 80 %, som følge af nettofinansieringsudgifterne efter

eventuelle fradragsbeskæring efter SEL § 11 B, jf. SEL § 11C, stk. 1

Der er mange ligheder i forhold til omfattede selskaber, sambeskatning og nettofinansieringsudgif-

ter i forhold til renteloftreglen, SEL § 11 B. Nedenfor er derfor kort gennemgået reglerne i EBIT-

reglen. Der henvises til renteloftreglen i afsnit 4, for en dybere gennemgang.

Bundfradraget er som under renteloftet fastsat til 21,3 mio. kr. I SEL § 11 C, henvises der i forhold

til bundfradraget til SEL § 11 B, hvorfor bundfradraget for de to regler er ens. Omfattes et selskab

af både renteloft og EBIT-reglen gives der kun ét bundfradrag54.

Som beskrevet under renteloftet55, er der en rækkefølge i reglerne. Det betyder at eventuel fradrags-

beskæring efter regler om tynd kapitalisering56 og renteloft ikke indgår i opgørelsen af nettofinan-

sieringsudgifterne efter EBIT-reglen, da disse fradragsbeskårede nettofinansieringsudgifter ikke er

fradragsberettigede, jf. SEL § 11 C, stk. 1, 1. pkt.

5.1 Omfattede selskaber og sambeskatning

De selskaber der er omfattet af EBIT-reglen, er selskaber der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2

a, 2 d-2 i, 3 a-6, SEL § 2, stk. 1 litra a og b eller kulbrintelovens § 21, stk. 4. Det er dermed de

samme selskaber som er omfattet af renteloftreglen.

Selskaber der indgår i en national eller international sambeskatning efter SEL § 31 eller 31 A, skal

opgøre den skattepligtige indkomst og nettofinansieringsudgifter samlet for sambeskatningen, jf.

SEL § 11 C, stk. 2.

54 Juridisk vejledning, afsnit C.D.2.4.4.3.2
55 Afsnit 4
56 Det fremgår af SEL § 11 B, stk. 9, at fradragsbeskårede renter og kurstab efter tynd kapitalisering ikke skal indgår i
opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne, da disse renter og kurstab netop ikke er fradragsberettigede. Da opgørelsen
af nettofinansieringsudgifterne efter SEL § 11 C er baseret på reglerne i SEL § 11 B, er det derfor antaget at fradragsbe-
skæring efter tynd kapitalisering ligeledes ikke indgår i nettofinansieringsudgifterne efter SEL § 11 C.



43

Det gælder under EBIT-reglen som under renteloftet, at bundfradraget gælder samlet for sambeskat-

tede selskaber, jf. SEL § 11 C, stk. 2, 2. pkt.

5.2 Opgørelse af nettofinansieringsudgifterne

Nettofinansieringsudgifterne opgøres efter samme principper som i SEL § 11 B, jf. SEL § 11 C, stk.

1, 1. pkt., hvor der henvises til SEL § 11 B, stk. 4.

Den skattepligtige indkomst og nettofinansieringsudgifterne korrigeres for nettokurstab, der ikke

beskæres efter § 11 B, stk. 1, 3. pkt., jf. SEL § 11 C, stk. 1, 2. pkt. Kurstab på fordringer der over-

stiger årets renteindtægter beskæres ikke. Disse kurstab fremføres til modregning i skattepligtige

nettogevinster på fordringer og renteindtægter ved efterfølgende indkomstårs opgørelse af nettofi-

nansieringsudgifterne, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 4. pkt.

Beskæringen kan maksimalt nedsætte indkomstårets fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter

til beløbet efter § 11 B, stk. 1, jf. § 11 B, stk. 3, og stk. 7, 2. pkt., jf. SEL § 11 C, stk. 1 3. pkt. Det er

derfor altid muligt at fradrage nettofinansieringsudgifter op til 21,3 mio. kr., selvom disse nedsætter

EBIT-indkomsten57 med mere end 80 %.

Er den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter negativ, kan de fradragsberettigede

nettofinansieringsudgifter ikke overstige beløbet i 3. pkt., jf. SEL § 11 C, stk. 1, 4. pkt. Dette bety-

der, at der maksimalt kan fradrages nettofinansieringsudgifter op til 21,3 mio. kr.

5.3 Beregning og fremførsel af beskårne nettofinansieringsudgifter

Beskårne nettofinansieringsudgifter efter SEL § 11 C, stk. 1, 1.-4- pkt. kan fremføres til fradrag i

efterfølgende indkomstår. Fremførte nettofinansieringsudgifter indgår i beregningen efter SEL § 11

C, stk. 1, 1. pkt. i efterfølgende indkomstår, jf. SEL § 11 C, stk. 1, 5. og 6. pkt.

For sambeskattede selskaber fremføres beskårne finansieringsudgifter samlet hos administrations-

selskabet, jf. SEL § 11 C, stk. 2, 5. pkt. Ved ophørsspaltning af administrationsselskabet fordeles de

57 EBIT-indkomst er skattepligtig indkomst før nettofinansieringsudgifter
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fremførselsberettigede finansieringsudgifter forholdsmæssigt efter den skattemæssige værdi i de

modtagne selskaber, jf. SEL § 11 C, stk. 2, 6. pkt.

5.3.1 Fordeling af beskæring mellem sambeskattede selskaber

Er en sambeskatning omfattet af EBIT-reglen, og foretages der fradragsbeskæring, reduceres sel-

skabernes fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter forholdsmæssigt, i det omfang det enkelte

selskabs nettofinansieringsudgifter overstiger 80 % af selskabets skattepligtige indkomst før netto-

finansieringsudgifter, jf. SEL § 11 C, stk. 2, 3. pkt. Overstiger den tildelte fradragsbeskæring netto-

finansieringsudgifterne i enkelte selskaberne, fordeles den overskydende fradragsbeskæring for-

holdsmæssigt, jf. SEL § 11 C, stk. 2, 4. pkt.

Figur 10: Eksempel på fordeling af fradragsbegrænsning efter SEL § 11 C, stk. 2, 3. og 4. pkt.

Selskab A Selskab B Selskab C Samlet

EBIT -10 12 50 52

Nettofinansieringsudgifter 20 14 38 72

Skattepligtig indkomst før fradragsbeskæring -30 -2 12 -20

EBIT-loft 0 9,6 40 41,6

Fradragsbeskæring 20 4,4 0 30,4

Fordeling efter SEL § 11 C, stk. 1, 3. pkt. 20 4,4 0 24,4

Resterende nettofinansieringsudgifter efter fordeling efter SEL § 11 C, stk. 1, 3. pkt. 0 9,6 38 47,6

Fordeling efter SEL § 11 C, stk. 1, 4. pkt. 0 1,2 4,8 6

Samlet fradragsbegrænsning efter fordelinger 20 5,6 4,8 30,4

Skattepligtig indkomst -10 3,6 16,8 10,4
Kilde: Egen tilvirkning

5.4 Konsekvens ved EBIT-reglen

EBIT-reglen er baseret på de samme opgørelsesmetoder som under renteloft. Koncernbegrebet er

derfor det samme for renteloft- og EBIT-reglen, ligesom nettofinansieringsudgifterne opgøres på

samme måde. Under EBIT-reglen, skal der dog tages højde for de nettofinansieringsudgifter der er

fradragsbegrænset efter renteloft, da disse ikke indgår i nettofinansieringsudgifterne for EBIT-

reglen grundet at de ikke er fradragsberettigede.

Det betyder konkret for koncernen at de opgjorte nettofinansieringsudgifter under renteloft på

152.604 t.kr. skal reduceres med fradragsbegrænsning under renteloftreglen. Der ved opgøres netto-

finansieringsudgifterne under EBIT-reglen til 34.008 t.kr58.

58 152.604-118.596 = 34.008 t.kr.
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For beregning af EBIT-loftet, hvoraf de tilbageværende fradragsberettigede nettofinansieringsudgif-

ter må reducere den skattepligtige indkomst med 80 %, skal koncernen for det enkelte selskab og

samlet opgøre den skattepligtige indkomst før fradrag af nettofinansieringsudgifter (EBIT-

indkomst). Opgørelsen af de enkelte selskaber og koncernens samlede skattepligtige indkomst er

foretaget i bilag 2. Der er taget udgangspunkt i selskabernes regnskabsmæssige resultat før skat,

som er korrigeret for forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige regler. Derved frem-

kommer det skattemæssige resultat efter fradrag af finansieringsomkostninger og -indtægter. For at

komme frem til EBIT-indkomsten, er de resterende fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter

tillagt den skattepligtige indkomst sammen med korrektion af nettokurstab på fordringer der over-

stiger renteindtægterne59.

EBIT-loftet beregnes ud fra koncernens samlede EBIT-indkomst. Der tages derfor ikke højde for

selskaber med negativ skattepligtig indkomst. EBIT-loftet udgår for koncernen 10.407 t.kr., som

betyder at koncernen samlet må fradrages 10.407 t.kr. af de resterende nettofinansieringsudgifter på

34.008 t.kr. Koncernen bliver derfor begrænset med 23.602 t.kr60.

Figur 11: Uddrag af beregning ved anvendelse af EBIT-reglen

Scavenius

Holding A/S

Scavenius

Datter 1

A/S

Scavenius

Datter 2

A/S

Scavenius

Datter 3

A/S

Scavenius

Datter 4

A/S

Scavenius

Datter 5

A/S

Samlet

EBIT-indkomst -40.290 -2.341 2.000 14.300 479 38.860 13.008

EBIT-loft pr. selskab 0 0 1.600 11.440 384 31.088 10.407

Fradragsbegrænsning samlet for koncernen 23.602

Nettofinansieringsudgifter 3.710 1.659 0 10.800 8.479 9.360 34.008

Fordeling efter SEL § 11 C, stk. 2, 3. pkt. 3.710 1.659 0 0 8.096 0 13.465

Fordeling efter SEL § 11 C, stk. 2, 4. pkt. 0 0 0 5.329 189 4.619 10.137

Fradragsbegrænsning fordelt pr. selskab 3.710 1.659 0 5.329 8.285 4.619 23.602

Kilde: Bilag 2 – egen tilvirkning

Fradragsbegrænsningen skal fordeles ud på de enkelte selskaber. Første step i fordelingen af fra-

dragsbegrænsning er, at i det omfang det enkelte selskabs nettofinansieringsudgifter overstiger

EBIT-loftet, fradragsbegrænses det enkelte selskab med den del der overstiger EBIT-loftet. Det en-

kelte selskab kan dog ikke begrænses med mere end selskabets resterende nettofinansieringsudgif-

59 SEL § 11 C, stk. 1, 2. pkt., jf. SEL § 11 B, stk. 1, 3. pkt.
60 34.008-10.407 = 23.602 t.kr.
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ter61. Step to, i fordelingen af fradragsbegrænsningen, er derfor at fordele de resterende nettofinan-

sieringsudgifter, der overstiger det enkelte selskabs EBIT-loft. De overskydende nettofinansierings-

udgifter fordeles forholdsmæssigt mellem de selskaber, der ikke er blevet fuldt begrænset efter før-

ste step62. På den måde bliver den samlede fradragsbegrænsning fordelt mellem selskaberne uden at

det enkelte selskab begrænses mere end selskabets nettofinansieringsudgifter. Beregningerne til

fordeling af fradragsbegrænsningen er foretaget i bilag 2.

5.5 Delkonklusion

Mange af reglerne i EBIT-reglen minder om reglerne i renteloftreglen. EBIT-reglen går ud på at

begrænse fradraget af nettofinansieringsudgifter i den skattepligtige indkomst til 80 %. Selskaber

skal derfor opgøre nettofinansieringsudgifterne og beregne en EBIT-indkomst, som er den skatte-

pligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter. Af EBIT-indkomsten, samlet for koncernen, be-

regnes hvor meget EBIT-indkomsten må nedsættes med, for at nedsættelsen ikke overstiger 80 %

(EBIT-loftet). EBIT-loftet er det koncernen maksimalt må fradrage af deres nettofinansieringsudgif-

ter. Fradragsbegrænsningen fordeles forholdsmæssigt mellem selskaberne. Et selskab kan ikke fra-

dragsbegrænses af mere end selskabets nettofinansieringsudgifter. Overstiger den fordelte fradrags-

begrænsning selskabets nettofinansieringsudgifter, bliver den overskydende del fordelt på de sel-

skaber, hvor nettofinansieringsudgifter ikke fuldt ud er begrænset efter den første fordeling.

Scavenius koncernen har opgjort de enkelte selskabers skattepligtige indkomst. Til den skattepligti-

ge indkomst tillægges de resterende fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter for at beregne

EBIT-loftet. Af det samlede EBIT-loft for koncernen beregnes 80 %, som er den andel nettofinan-

sieringsudgifterne må reducere EBIT-indkomsten. Forskellen mellem EBIT-loftet og det maksimale

fradrag på 80 % udgør fradragsbegrænsningen for koncernen. Fradragsbegrænsningen skal herefter

fordeles til de enkelte selskaber.

Scavenius koncernen har nettofinansieringsudgifter i EBIT-reglen på 34.008 t.kr. af disse begrænses

23.602 t.kr. Fradragsbegrænsede nettofinansieringsudgifter fremføres og indregnes i det efterføl-

gende indkomstårs nettofinansieringsudgifter under EBIT-reglen.

61 SEL § 11 C, stk. 2, 3. pkt.
62 SEL § 11 C, stk. 2, 4. pkt.
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6 Samlede konsekvenser for koncernen ved rentefradragsbe-

grænsningsreglerne

Scavenius koncernen har før anvendelse af rentefradragsbegrænsningsregler et skattemæssige un-

derskud på 21.000 t.kr. Koncernen omfattes af alle tre rentefradragsbegrænsningsregler og få der-

med en samlet fradragsbegrænsning på 169.594 t.kr. Den skattepligtige indkomst for koncernen er

efter fradragsbegrænsningsreglerne på 148.593 t.kr. Beregningerne fremgår af bilag 2.

Figur 12: Oversigt over den samlede konsekvens for Scavenius koncernen

Skattepligtig ind-

komst før fra-

dragsbegrænsning

Fradragsbe-

grænsning efter

SEL § 11

Fradragsbegræns-

ning efter SEL § 11

B

Fradragsbe-

grænsning efter

SEL § 11 C

Skattepligtig

indkomst efter

fradragsbegræns-

ning

Scavenius Holding A/S -44.000 16.197 32.094 3.710 8.000

Scavenius Datter 1 A/S -4.000 308 33 1.659 -2.000

Scavenius Datter 2 A/S 2.000 0 2.000 0 4.000

Scavenius Datter 3 A/S 3.500 7.381 31.319 5.329 47.529

Scavenius Datter 4 A/S -8.000 0 31.521 8.285 31.806

Scavenius Datter 5 A/S 29.500 3.511 21.629 4.619 59.259

I alt -21.000 27.396 118.596 23.602 148.593

Kilde: Bilag 2 – egen tilvirkning

For Scavenius koncernen har rentefradragsbegrænsningsregler dermed en stor betydning. Koncer-

nen går fra at have underskud til at have et væsentligt større overskud. Koncernen får fradragsbe-

grænset 43.992 t.kr. af koncernens renter, hvilket svarer til 43,31 %63 af koncernens samlede finan-

sielle omkostninger. Den samlede fradragsbegrænsning for koncernen udgør 83,1364% af de samle-

de finansielle omkostninger og indtægter.

63 43.992/102.000 = 43,31 %
64 169.594/(228.000-24.000) = 83,13 %
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7 Konsekvensanalyse af fremførselsreglerne under renteloft

I dette afsnit vil der blive gennemgået nogle af de regler, der anvendes i den videre analyse i af-

handlingen. Dette er fundet relevant for at sikre at læseren får det nødvendige kendskab til reglerne.

Efter gennemgangen af de relevante regler er analyserne foretaget.

7.1 Renter

Renteindtægter er skattepligtige efter SL § 4 og renteudgifter er fradragsberettigede efter SL § 6.

Der er ingen definition af begrebet renter i statsskatteloven. Det skattemæssige rentebegreb er defi-

neret gennem praksis. Det er udtalt i flere domme, at det variable afkast der skal ydes til kreditor

ikke opfylder rentedefinitionen, og derfor skal behandles efter kursgevinstloven65. Det er derfor væ-

sentligt at definere og afgrænse renter over for kursreguleringer.

Renter er defineret gennem praksis, og der er opstillet visse betingelser for opfyldelse af rentebe-

grebet. Nedenstående fire betingelser skal være opfyldt for at der er tale om en rente:

1. Et vederlag for rådigheden over et pengebeløb (lån)

2. Beror på en retlig forpligtelse til at betale gælden og til at forrente den66

3. Beregnes som en bestemt procentdel af det til enhver tid til rådighed stillede nominelle beløb i

perioden67

4. Renterne skal betales løbende eller erlægges samlet68

Definitionen af renter kan desuden afgrænses negativt ved, at renter ikke anses som kursgevinst el-

ler kurstab, afdrag på gæld eller udbytte69.

Renteudgifter er renter der er tilskrevet en gæld, og hvor der herefter beregnes renter af gælden inkl.

de tilskrevne renter. De tilskrevne renter anses derfor som renter og er dermed fradragsberettige-

de70.

65 Selskabers renter, side 11
66 TfS1990, 149 Ø, jf. Selskabers renter, side 16
67 SKM2002.226.HR, jf. Selskabers renter, side 16
68 Skatteretten 1, side 383
69 Skatteretten 1, side 384
70 SKM2010.17 SR, jf. Skatteretten 1, side 387



49

Difference afregning på renteswap kan ikke kategoriseres som renter, da en renteswap ikke har no-

gen hovedstol. Differencerenter betragtes derfor skattemæssigt som et kurstab eller kursgevinst på

en finansiel kontrakt71.

7.2 Kursregulering af finansielle kontrakter

Den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab på fordring og gæld er oprindeligt regu-

leret i SL §§ 4-6, men er siden reguleret i kursgevinstloven, efter denne blev indført.

Kortsagt omfatter kursgevinstloven gevinster og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer

herunder obligationer, pantebreve og gældsbreve, gevinst og tab ved frigørelse for gæld og gevinst

og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter uden hensyn til de regler, der

gælder for det underliggende aktiv, jf. KGL § 1, stk. 1.

Finansielle kontrakter er reguleret i KGL §§ 29-33. Det følger af KGL § 29, stk. 1, at gevinst og tab

på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter skal medregnes i den skattepligtige ind-

komst. Finansielle kontrakter kan være fx en enkelt køberet eller den finansielle kontrakt kan være

sammensat af terminskontrakt og køberet eller salgsret. I daglig tale anvendes flere begreber for

terminskontrakter, fx future og forwardkontrakter. Der er ikke nogen definition af de enkelte begre-

ber i skattereglerne. Det er ofte de finansielle begreber der anvendes, hvorfor de begreber der er re-

levant for denne afhandlingen er gennemgået i afsnit 7.2.2.

7.2.1 Kontrakter der er omfattet af KGL § 29

Ifølge KGL § 29, stk. 1 er det terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter, der er om-

fattet af KGL § 29. Betegnelsen terminskontrakter er ikke entydig, og det er derfor nødvendigt at

vurdere den enkelte kontrakt hvorvidt denne er omfattet af KGL § 29. I daglig tale anvendes flere

begreber for terminskontrakter, fx future- og forwardkontrakt, men det at en kontrakt er benævnt

sådan, gør den i princippet ikke til en terminskontrakt, med mindre den opfylder visse betingelser.

Betingelserne for, at terminskontrakter og køberetter og salgsretter er omfattet af KGL § 29, er føl-

gende72:

71 SKM2007.411.SR
72 Skatteretten 1, side 660
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1. Bindende aftale mellem parterne. Det har ingen betydning om aftalen er mundtlig eller skrift-

lig. Tilbud eller beslutning om at indgå en aftale er ikke tilstrækkeligt.

2. Tidsmæssig forskydning mellem aftaletidspunktet og afviklingstidspunktet. Der er ikke

krav om en minimumsforskydning. Løbetiden på aftalen kan være tidsbegrænset eller tidsube-

grænset. Løbetiden gør at der i kontrakterne er et vist usikkerhedsmoment.

3. Aftale om afviklingspris eller -kurs. Prisen eller kursen behøver ikke at være konkret, men

kan også være en formel eller beregningsmodel, så længe der ikke er væsentlig usikkerhed om

den fremtidige overdragelsespris.

Finansielle kontrakter der ikke opfylder betingelserne beskattes efter skattelovgivningens alminde-

lige regler.

7.2.2 Finansielle instrumenter

Der findes mange forskellige finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter kan være enkelt stå-

ende instrumenter eller det kan være instrumenter der er sammensat af forskellige typer af instru-

menter. Finansielle instrumenter er en samlet betegnelse for terminskontrakter og køberetter og

salgsretter. Neden for er gennemgået de rene instrumenter, samt de sammensatte instrumenter, der

er fundet relevant for afhandlingen.

7.2.2.1 Valutaterminsforretninger

Valutaterminsforretninger anvendes til at afdække en valutarisiko på kendte fremtidige betalinger.

Valutaterminsforretningen sikrer en fast afregningskurs på den fremtidige betaling. Dette betyder at

den der har indgået aftalen, ved hvilken kurs som betalingen vil blive afregnet til73. Valutatermins-

forretning er en ret og en pligt til at købe eller sælge en valuta til en fast kurs.

Definitionen af en valutaterminsforretning er som følger:

”En valutaterminsforretning er en bindende aftale mellem virksomheden og banken om køb eller

salg af et beløb i én valuta mod betaling af et beløb i en anden valuta på eller inden en bestemt da-

to, dog tidligst tre bankdage efter forretningens indgåelse”74.

73 Finansielle instrumenter, side 46
74 Finansielle instrumenter, side 46
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Ved at indgå en valutaterminsforretning opnår man fuld afdækning af valutarisikoen på den under-

liggende betaling. Virksomheder der indgår valutaterminsforretninger ved dermed hvilken kurs en

betaling afregnes til, og er dermed sikret mod fald i valutakursen. Stiger valutakursen til over den

fastsatte afregningskurs i den periode valutaterminskontrakten er gældende, vil virksomheden være

bundet til den aftalte faste valutakurs, og får derved ikke den ekstra gevinst ved en valutakurs der

ligger over den fastsatte afregningskurs.

Valutaterminsforretninger benyttes normalt på forfaldstidspunktet i forbindelse med afregning eller

modtagelse af en betaling til eller fra udlandet75.

7.2.2.2 Valutaoptioner

En valutaoption er i modsætning til en valutaterminsforretning en ret, men ikke en pligt til at købe

eller sælge til den fastsatte kurs. Valutaterminsforretning er både en ret og en pligt til at købe eller

sælge til den fastsatte kurs.

Definition på valutaoptioner:

”En valutaoption er en aftale mellem to parter, der giver køberen ret, men ikke pligt, til at købe el-

ler sælge en given mængde af en valutakombination til en given kurs (strike) på eller indtil et frem-

tidigt tidspunkt. For at opnå denne ret skal køberen betale en præmie til sælgeren.76”

Ved at indgå en valutaoption i stedet for en valutaterminsforretning kan virksomheden ved en stig-

ning i kursen til over den fastsatte afregningskurs, vælge ikke at udnytte retten til at afregne betalin-

gen til den fastsatte afregningskurs. Virksomheden vil ved en stigning i valutakursen over den fast-

satte afregningskurs, få den ekstra gevinst der ligger i stigningen i valutakursen. Dette var ikke mu-

ligt ved en valutaterminsforretning, da afregningskursen er fastlåst.

Der findes to valutaoptioner, forskellen er om optionskøber har retten til at købe eller sælge valuta.

75 Finansielle instrumenter, side 48
76 Finansielle instrumenter, side 58
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Call-option giver retten til optionskøber, men ikke pligten til at købe valuta af optionssælger (fx

banken), og medfører pligt til at sælge valuta for optionssælger, hvis optionskøber udnytter sin op-

tion77.

Put-option giver retten til optionskøber, men ikke pligten til at sælge valuta til optionssælger (fx

banken), og medfører pligten til at købe valuta for optionssælger, hvis optionskøber udnytter sin

option78.

Call-option anvendes når virksomheden har en valutaudgift, det vil sige, skal foretage en betaling i

fremmed valuta. Put-option anvendes når virksomheden har en valutaindtægt, det vil sige modtaget

en betaling i fremmed valuta.

7.2.2.3 Børsnoterede rente- og obligationsbaserede futures og optioner

Produkter der handles på en børs, handles for at skabe et effektivt marked for det pågældende pro-

dukt. For børshandlede instrumenter er der via børsen etableret markedspladser, hvor de forskellige

deltagere med købs- og salgsinteresser mødes og sikrer sig den meste effektive prissætning af in-

strumenterne79.

Definition på børsnoterede future og optioner:

”En børsnoteret future er en standardiseret aftale om køb eller salg af et aktiv i en given mængde til

en på forhånd aftalt pris på et aftalt tidspunkt i fremtiden. En børsnoteret future er en standardise-

ret terminsforretning og en børsnoteret option er en standardiseret optionsforretning80”.

En standardiseret future eller option, betyder at kontrakten har en bestemt beløbsstørrelse, et be-

stemt underliggende instrument og udløbstidspunkt. Opfyldelsen af kontrakterne er garanteret at et

clearinghus, der går mellem køber og sælger og sørger for at der altid sker opfyldelse af forpligtel-

serne, køber og sælger har over for hinanden81.

77 Finansielle instrumenter, side 59
78 Finansielle instrumenter, side 59
79 Finansielle instrumenter, side 112
80 Finansielle instrumenter, side 112-113
81 Finansielle instrumenter, side 113
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Ved børsnoterede future og optioner er det clearinghuset, der påtager sig kreditrisikoen, altså risiko-

en for at modparten ikke kan betale sin eventuelle forpligtelse på afregningsdagen. Ved ikke stan-

dardiserede future og optioner er det køber/sælger der har kreditrisikoen for at modparten ikke kan

betale sin eventuelle forpligtelse på afregningsdagen. Clearinghuset opkræver et marginbeløb for at

påtage sig kreditrisikoen af både køber og sælger. Marginbeløbet returneres når future eller option

er udløbet. Marginbeløbet afhænger ofte af markedsrisikoen, jo større risiko jo større margin82.

7.2.2.4 FRA

Mange lån i dag, som fx kassekreditter, er med en variabel rente. Det gør det svært for virksomhe-

derne at budgettere deres renteindtægter og renteudgifter. Her kan en FRA anvendes til at sikre en

fast rente. FRA er et af de mest anvendte instrumenter til afdækning af renterisikoen83.

Definition af FRA:

”En FRA er en fremtidig renteaftale eller på engelsk en forward rate agreement. FRA er en aftale

om fastlåsning af en rentesats i en given periode på en aftalt hovedstol”84.

Hovedstolen i FRA er en teknisk hovedstol som udelukkende anvendes som grundlag for rentebe-

regning og -betaling. Køber og sælger er ikke forpligtet til at låne eller udlåne hovedstolen til hin-

anden. Risikoen i en FRA er derfor begrænset til markedsværdien af FRA’en. Køber virksomheden

en FRA, fastlåses renten på variabelt forrentede lån. Sælger virksomheden en FRA, lastlåses rente

på et variabelt forrentet udlån (indestående). Virksomhederne er interesserede i at købe en FRA for

at afdække rentestigninger på lån og sælge en FRA for at afdække rentefald på udlån85. Ved køb

eller salg af en FRA, er køber forpligtet til at modtage eller betale den aftalte rente86.

7.2.2.5 IRG

IRG (Interest Rate Guarantee) har i modsætning til FRA en fortrydelsesret, så der er mulighed for at

udnytte en gunstig renteudvikling. IRG er karakteriseret som en option på en FRA87.

82 Finansielle instrumenter, side 113
83 Finansielle instrumenter, side 126
84 Finansielle instrumenter, side 126
85 Finansielle instrumenter, side 126-127
86 Finansielle instrumenter, side 138
87 Finansielle instrumenter, side 138
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Definition på IRG:

”Køberen af en renteoption (IRG) sikrer sig retten, men ikke pligten, til at modtage eller betale en

aftalt rente i en fremtidig renteperiode”88.

Ved køb af en renteoption kan virksomheden begrænse risikoen for tab i forbindelse med uønskede

renteudsving og samtidig bevare fordelene ved gunstige renteudsving. Virksomheden betaler en

præmie for renteoptionen, da risikoen for tab i forbindelse med køb af renteoptionen overføres til

sælgeren.

Der findes hovedsageligt to former for renteoptioner, renten til at købe en FRA og retten til at sælge

en FRA.

IRG call-optioner (borrower) sikrer køber retten til at købe en FRA, og dermed retten til at låne til

en aftalt rente, og sikrer køber mod rentestigninger. Er markedsrenten ved udløb højre end den afta-

le rente, udnyttes optionen med en gevinst. Den samlede gevinst er differenceafregningen fratrukket

den betalte præmie. IRG put-optioner (lender) sikrer køber retten til at sælge en FRA, og dermed

retten til at udlåne til en aftalt rente, og sikrer køber mod rentefald. Er markedsrenten lavere end den

aftalte rente, udnyttes optionen med en gevinst. Gevinsten udgør differenceafregningen fratrukket

præmien89.

7.2.2.6 Cap og Floor

7.2.2.6.1 Cap

Cap er en sikring mod rentestigninger over en aftalt maksimumrente i en aftalt renteperiode. Cap er

i modsætning til IRG et instrument, der dækker over længere perioder. Cap´s har løbetider på 1-10

år90. Cap fungerer som et renteloft, som i dag er kendt fra realkreditlån. Caps anvendes i forbindelse

med lån.

88 Finansielle instrumenter, side 138
89 Finansielle instrumenter, side 138-139
90 Finansielle instrumenter, side 148
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Definition på Cap:

”Ved hjælp af Cap kompenseres køber i en aftalt periode for rentestigninger over et aftalt maksi-

mumrenteniveau. Cap’en dækker typisk ændringer for en 3- eller 6-måneders rente”91.

Hovedstolen i Cap er en teknisk hovedstol som udelukkende anvendes som grundlag for rentebe-

regning og -betaling. Køber og sælger er ikke forpligtet til at låne eller udlåne hovedstolen til hin-

anden. Risikoen i en Cap er derfor begrænset til den løbende markedsværdi af cappen. Cap´s an-

vendes typisk i forbindelse med variabel forrentede lån, hvor virksomheden ønsker at sikre sig en

maksimal lånerente. Cap´s låser ikke renten fast som det er gældende ved FRA og renteswap, men

sikrer udelukkende virksomheden en maksimumrente. Dette giver virksomheden mulighed for at

udnytte rentefald, og dermed anvende den variable rente indtil rentemaksimummet. Cap´s anvendes

når virksomheden forventer en stigning i renteniveauet, som ligger over det aftalte rentemaksimum.

7.2.2.6.2 Floor

Floor anvendes i forbindelse med udlån, hvor virksomheden vil sikre en minimumsrente i udlånspe-

rioden. Floor er en sikring mod rentefald under en aftalt minimumsrente i en aftalt renteperiode.

Floor har ligesom Cap en løbetid på 1-10 år92.

Definition af Floor:

”Ved hjælp af et Floor kompenseres køber i en aftalt periode for rentefald under et aftalt mini-

mumsrenteniveau. Floor’et dækker typisk ændringer for en 3- eller 6-måneders rente”93.

Floors anvendes typisk i forbindelse med variabelt forrentede udlån, hvor virksomheden ønsker at

sikre sig en minimums udlånsrente. Floors låser ikke renten fast og virksomheden har derfor mulig-

hed for at udnytte den variable rente, men er garanteret en minimumsrente i floorets løbetid. Floors

anvendes når virksomheden forventer et fald i renteniveauet, som ligger under det aftalte rentemi-

nimim94.

91 Finansielle instrumenter, side 148
92 Finansielle instrumenter, side 149
93 Finansielle instrumenter, side 149
94 Finansielle instrumenter, side 149
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7.2.2.7 Rente- og valutaswap

En swapaftale betyder at to parter ”bytter” betalinger på nærmere aftalte vilkår over en aftalt perio-

de95. Swapaftaler udarbejdes primært i to varianter, renteswap og valutaswap, hvor der byttes låne-

rente henholdsvis lånevaluta.

Definition af renteswap:

”En renteswap er en aftale mellem to parter om at modtage (hhv. betale) fast rente i en given peri-

ode mod at betale (hhv. modtage) variabel rente i samme periode”96.

Definition af valutaswap:

”En valutaswap er en aftale mellem to parter om at betale en betalingsstrøm i én valuta mod at

modtage en betalingsstrøm i en anden valuta”97.

Afregning af swapaftaler foretages løbende, og sker enten ved fuld betaling eller differenceafreg-

ning. Ved fuld betaling, betaler deltagerne i aftalen den fulde betaling til den anden deltager. Dette

betyder, at ved renteswap betaler den deltager, som har en variabel rente og som har swappet til en

fast rente, den faste rente til den anden deltager, og den anden deltager, der har en fast rente og

swappet til en variabel rente, betaler den variable rente til den første deltager. Afregnes swapaftalen

derimod som en differenceafregning, er det forskellen mellem den faste rente og den variable rente,

der afregnes mellem deltagerne. Ved at indgå en renteswap kan man sikre sig en fast forrentning på

et variabelt forrentet lån eller en variabel forrentning på et fast forrentet lån.

7.2.2.8 Swaptioner

En swaption er en renteswap der er kædet sammen med en option. Swappen er en ret til at bytte be-

talingsstrømme. Swaptionen er en ret, men ikke en pligt til at bytte betalingsstrømme. Swaptioner

kan handles på både rente- og valutaswaps.

95 Skatteretten 1, side 672
96 Finansielle instrumenter, side 158
97 Finansielle instrumenter, side 160
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Definition af swaption:

”En swaption er en option på en renteswap. Køberen af swaptionen har retten, men ikke pligten, til

at indgå en renteswap på forud aftalte vilkår”98.

Swaption giver en større fleksibilitet end en swap, da swapaftalen fastlåser rente i swappens løbetid.

Swaptionen giver virksomhederne mulighed for at udnytte gunstige renteudsving, da swaptionen er

en ret, men ikke en pligt til at udnytte aftalen.

7.2.2.9 Beskatning af finansielle instrumenter efter KGL § 29

Finansielle instrumenter kan, som der er beskrevet ovenfor, indeholde flere elementer, det er derfor

det enkelte element, der skal vurderes i forhold til om der skal ske beskatning efter KGL § 29. Det

enkelte element beskattes særskilt og ikke det samlede instrument99. Ovenstående finansielle

kontraker betragtes alle som omfattet af KGL § 29.

Afhandlingen vil hovedsageligt koncentrere sig om renteswap, hvorfor det er beskatningen af rente-

swaps der er gennemgået i dette afsnit. Renteswapaftaler anses for omfattet af KGL § 29, da rente-

swap må anses som terminskontraker100.

Differenceafregning på en renteswap er ikke omfattet af rentedefinitionen, da der ikke er tale om en

låneaftale, men udelukkede bytning af renter101. Parterne i renteswappen har fortsat deres eksiste-

rende låneaftaler, renteswappen er derfor en selvstændig aftale102.

7.2.3 Opgørelse af gevinst og tab

Finansielle kontrakter opgøres efter det der hedder separationsprincippet, som betyder at der ikke

tages hensyn til de gældende regler for det underliggende aktiv, ved opgørelsen af gevinst og tab på

den finansielle kontrakt, jf. KGL § 1, stk. 1, nr. 3103.

98 Finansielle instrumenter, side 192
99 Juridisk Vejledning, afsnit C.B.1.8.1
100 Skatteretten 1, side 673
101 SKM2007.411.SR
102 Beskatning af finansielle kontraker, side 124
103 Juridisk Vejledning, afsnit C.B.1.8.1
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Gevinst og tab på en kontrakt opgøres som forskellen mellem værdien af kontrakten ved indkomst-

åres udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse, jf. KGL § 33, stk. 1. Denne form for opgørel-

se betegnes lagerprincippet. Er kontrakten anskaffet i indkomståret anvendes anskaffelsessummen

ved opgørelse af gevinst og tab. Er kontrakten afstået i indkomståret anvendes afståelsessummen

ved opgørelse af gevinst og tab. Anskaffelsessummen og afståelsessummen anvendes ligeledes ved

opgørelse af gevinst og tab, hvis kontakten er anskaffet og realiseret i indkomståret.

SKAT kan i særlige tilfælde give tilladelse til at anvende realisationsprincippet104. Det er en betin-

gelse, at kontrakten skal være indgået som led i virksomhedens primære drift for at sikre leverancer

til eller fra virksomheden, og at beskatningen efter lagerprincippet vil være til væsentlig økonomisk

ulempe for virksomheden, jf. KGL § 33, stk. 2.

Terminskontrakter, som renteswapaftaler er sammensat af, anses værdien af kontrakten på indgåel-

sestidspunktet at være lig 0, hvorfor anskaffelsessummen ansættes til 0105.

7.2.4 Finansielle instrumenter i SEL § 11 B

Ovenfor er beskrevet hvad der i den finansielle verden defineres som finansielle instrumenter. Fi-

nansielle instrumenter behandles på to forskellige måder i SEL § 11 B. Ved fradragsbegrænsning af

renteswap med sikkerhed i fast ejendom, fremføres fradragsbegrænsningen i hele kontraktens løbe-

tid, og urealiserede kursgevinster kan modregnes i kurstab på samme kontrakt. Øvrige finansielle

instrumenter behandles samlet og fradragsbegrænsede kurstab kan fremføres i de efterfølgende tre

indkomstår. Det skelnes ikke mellem de forskellige finansielle instrumenter, men kurstab fremføres

samlet og alle typer kursgevinster kan modregnes i det fremførte kurstab.

7.3 National sambeskatning

I Danmark blev der fra indkomståret 2005 indført obligatorisk national sambeskatning, ved indfør-

sel af SEL § 31. Før indkomståret 2005 var national sambeskatning valgfri. Sambeskatning betyder

at koncernindkomsten opgøres under ét, hvor overskud i ét selskab modregnes underskud i ét andet

selskab. Den samlede skattebetaling opkræves derefter i ét selskab, administrationsselskabet, der

udgør det øverste moderselskab i koncernen. Det enkelte selskab skal opgøre selskabets egen skat-

104 Beskatning ved afståelse eller realisation af kontrakten. KGL § 25, stk. 1
105 Beskatning af finansielle kontrakter, side 208
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tepligtige indkomst, selv om selskabet er omfattet af en sambeskatning. Sambeskatning betyder at

selskaber, der har samme ejerkreds kan modregne underskud fra et selskabet i overskud fra et andet

selskab, dermed udnyttes underskud straks i stedet for fremførsel efter SEL § 12106, beskrevet i af-

snit 7.4.

Selskaber der er omfattet af sambeskatningsreglerne er jf. SEL § 31, stk. 1, koncernforbundne sel-

skaber og foreninger m.v. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 og 5 b, § 2, stk. 1, litra

a og b og kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4. De omfattede selskaber er identiske med selskaberne

omfattet af tynd kapitalisering efter SEL § 11, med undtagelse af investeringsforeninger, jf. SEL §

1, stk. 1, nr. 5 a, og med tilføjelse af fast ejendom ejer af udenlandske selskaber, jf. SEL § 2, stk. 1,

litra b og selskaber omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4. De væsentlige selskaber, der er

relevant for afhandlingen er listet i afsnit 3.1.1.

Det forventes at læser er bekendt med de nationale sambeskatningsregler og principper omkring

opgørelse af sambeskatningsindkomsten, da disse regler ikke gennemgås i afhandlingen.

Koncernbegrebet i national sambeskatning er gennemgået i afsnit 7.3.1, da forståelse heraf er rele-

vant for den videre analyse i afhandlingen.

Et udenlandsk moderselskab der ejer flere datterselskaber i Danmark udgør efter koncerndefinitio-

nen i SEL § 31 C en koncern, men det udenlandske selskab indgår ikke i den danske nationale sam-

beskatning. At det udenlandske moderselskab og de danske datterselskaber udgør en koncern, be-

virker at de danske datterselskaber sambeskattes i Danmark.

7.3.1 Koncerndefinition i sambeskatning

Der findes forskellige koncerndefinitioner alt afhængig af hvilke regler man kigger på. Ved kon-

cernforbundne selskaber forstås selskaber, der på et tidspunkt i indkomståret tilhører samme kon-

cern efter SEL § 31 C, jf. SEL § 31, stk. 1, 2. pkt.

106 Skatteretten 2, side 430
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Et selskab indgår i en koncern, når at andet selskab udøver bestemmende indflydelse over selskabet.

Der kan kun være et selskab, der har bestemmende indflydelse over et andet selskab. Et modersel-

skab udgør sammen med et eller flere datterselskaber en koncern, jf. SEL § 31 C, stk. 1, 1. pkt. Det

er i SEL § 31 C oplistet, hvad bestemmende indflydelse betyder. Der er kun et selskab, der kan ud-

øve bestemmende indflydelse over et andet selskab. Opfylder flere selskaber kriterierne i SEL § 31

C, stk. 2-6, er det alene det selskab, der faktisk udøver bestemmende indflydelse over selskabets

økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der er moderselskab.

Bestemmende indflydelse er defineret i SEL § 31, stk. 2-6. Bestemmende indflydelse kan foreligge,

når moderselskabet direkte eller indirekte ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et sel-

skab, jf. SEL § 31 C, stk. 3. Indirekte ejerskab betyder at et datterselskab ejer stemmerettigheder i et

andet datterselskab, der begge ejes af moderselskabet. Ejer et moderselskab ikke over halvdelen af

stemmerettighederne, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet ved aftale eller i

henhold til vedtægterne, opnår mere end halvdelen af stemmerettighederne, jf. SEL § 31 C, stk. 4.

7.3.2 Anvendelse af sambeskatning i SEL § 11 B og SEL § 11 C

Renteloft- og EBIT-reglen anvender begge koncerndefinitionen fra sambeskatningsregler i forbin-

delse med konsolideringen i reglerne. Lovgiver har ved indførelsen af renteloft- og EBIT-reglen

anvendt allerede eksisterende koncerndefinition, i modsæt til tynd kapitalisering, der har sin egen

koncerndefinition.

7.4 Underskudsfremførsel i national sambeskatning

Har et selskab underskud fremføres underskuddet tidsubegrænset til fradrag i senere indkomstårs

skattepligtige indkomst, jf. SEL § 12, stk. 1. Det har ikke altid været muligt at fremføre underskud

ubegrænset. Den regel er indført med virkning fra indkomståret 2002 og frem. Tidligere var der en

begrænsning, så underskud kun kunne fremføres i 5 år.

Fra indkomståret 2013 er der indført en begrænsning på hvor meget en koncern kan anvende af tid-

ligere års underskud. Det fremgår af SEL § 12, stk. 2, at underskud fra tidligere år kan fradrages

fuldt ud i den del af indkomstårets skattepligtige indkomst der ikke overstiger 7,5 mio. kr. (2013)107.

107 7.635.000 for indkomståret 2014
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I den resterende del af indkomstårets skattepligtige indkomst, kan kun fradrages 60 % af det reste-

rende fremførte underskud. Det betyder, at såfremt en koncern har underskud fra tidligere ind-

komstår, som overstiger indkomstårets skattepligtige indkomst, kan der kun fradrages 7,5 mio. kr.

plus 60 % af den resterende del af den skattepligtige indkomst. Der skal således betales skat af 40 %

af den del af den skattepligtige indkomst der overstiger 7,5 mio. kr.

Har et selskab underskud fra tidligere år skal der ske fradrag i efterfølgende indkomstårs skatteplig-

tige indkomst, jf. SEL § 12, stk. 3. Selskabet kan ikke undlade at modregne underskud i en skatte-

pligtig indkomst, og på den måde ”gemme” underskuddet til et indkomstår med en væsentlig skat-

tepligtigindkomst for selskabet.

7.4.1 Underskudsfremførsel i SEL § 11 B

Renteloftreglen anvender fremførte skattemæssige underskud i forbindelse med opgørelse af rente-

loftaktiverne. Skattemæssige underskud medtages i renteloftaktiver, da behovet for finansiering af

driftsunderskud er til stede på lige fod med investering i driftsaktiver108.

7.5 Sammenligning af koncernbegreberne i de tre rentefradragsbegræns-

ningsregler

Når man gennemgår reglerne om tynd kapitalisering og renteloft- og EBIT-reglen, kan man se at

der er en forskel i de koncernbegreber, som anvendes. Koncernbegrebet under renteloft- og EBIT-

reglen er ens, da EBIT-reglen baseres på renteloftet. Der vil videre i sammenligning blive refereret

til renteloft, men dette omfatter også EBIT-reglen. Ud fra at to ud af tre regler er ens, vil det være

relevant at se på, hvilken forskel det vil give, at tynd kapitaliserings koncernbegreb bliver ændret til

at være det samme som under renteloft.

Koncernbegrebet i renteloft henviser til reglerne i national sambeskatning og international sambe-

skatning, når man skal finde ud af hvilke selskaber der skal indgå i konsolideringen af renteloftakti-

verne og nettofinansieringsudgifterne. Reglerne om national sambeskatning109 ser på den bestem-

mende indflydelse selskaberne i mellem, for at afgøre hvilke selskaber der skal sambeskattes110. Der

108 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser L213 2006/07
109 International sambeskatning vil ikke blive gennemgået, da det ikke er relevant for den videre analyse
110 Afsnit 7.3
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bliver især lagt vægt på det direkte og indirekte ejerskab mellem selskaberne. National sambeskat-

ning omfatter alle de sambeskattede selskaber, hvorfor der ikke undlades nogen selskaber.

Tynd kapitalisering anvender begrebet ”kontrollerer”, hvilket kan sidestilles med bestemmende ind-

flydelse. Der skal dog under tynd kapitalisering ses bort fra det ultimative moderselskab, dansk som

udenlandsk, når det skal afgøres hvilke selskaber der skal indgå i konsolideringen efter tynd kapita-

lisering. Dette er en forskel i forhold til national sambeskatning og renteloftreglen, hvor alle selska-

ber omfattes af sambeskatningen eller konsolideringen.

Ved indførelsen af renteloftreglen, har man ikke kigget på, hvilke konsolideringsbegreber tidligere

rentefradragsbegrænsningsregler, her tynd kapitalisering, har anvendt. Renteloftreglen har taget ud-

gangspunkt i en kendt konsolideringsreglen, og ud fra det perspektiv som lovgiver har haft ved ind-

førsel af reglerne har været til hensigt at begrænse. Lovgiver har med renteloftreglen ville ramme de

koncerner der flytter beskatningen ud af Danmark. Ved at anvende reglerne i national sambeskat-

ning mindskes risikoen for at ramme rene danske koncerner, da koncernmellemværender mellem

sambeskattede selskaber elimineres i renteloftreglen, og renter og kursreguleringer på koncernmel-

lemværende, både omkostninger og indtægter, indgår i opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne.

Det vil for så vidt der er udenlandske ejere af en dansk koncern, som den danske koncern har gæld

til, udelukkende være denne gælds renter og kursreguleringer, der indgår i opgørelsen af nettofinan-

sieringsudgifterne og dermed kan blive begrænset.

Tynd kapitalisering foretager ligeledes elimineringer af koncernmellemværender, men det er kun

mellem de selskaber, der efter koncernbegrebet under tynd kapitalisering er sambeskattede. Ved at

det ikke nødvendigvis er hele den danske koncern, som omfattes af koncernbegrebet under tynd ka-

pitalisering, vil der være koncernmellemværender der ikke elimineres ved opgørelse af hvor mange

renter og kurstab på den kontrollerede gæld, der overstiger forholdet 4:1.
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Nedenfor er skitseret forskelle mellem national sambeskatning og tynd kapitalisering.

Figur 13: Illustration af forskel mellem koncernbegrebet i tynd kapitalisering og national sambeskatning

Kilde: Egen tilvirkning

Som det kan ses af Figur 13 er alle selskaberne omfattet af national sambeskatning, da selskaberne

er ejet 100 %, og der ikke er nogen særlige forhold aftalt omkring selskaberne. Derimod er det ikke

alle selskaberne der indgår i konsolidering efter tynd kapitalisering. Der skal efter reglerne om tynd

kapitalisering for den pågældende koncern, laves to konsolideringer. Nemlig en konsolidering af

selskaberne ”DK 1 A/S” og ”DK 2 A/S”, og en mellem selskaberne ”DK 3 A/S” og ”DK 4 A/S”.

”DK Moder A/S” og ”DK 5 A/S” indgår ikke i nogen konsolidering, hvorfor reglerne om tynd kapi-

talisering skal anvendes for det enkelte selskab, uden nogen form for konsolidering. Det betyder at

hvis ”DK 5 A/S” har stor gæld til et af de andre selskaber i koncernen, vil ”DK 5 A/S” sandsynlig-

vis blive ramt af reglerne om tynd kapitalisering og fradragsbegrænset på renter og kurstab på den

kontrollerede gæld. Det samme er gældende for koncernen ”DK 1 A/S” og ”DK 2 A/S”, koncernen

”DK 3 A/S” og ”DK 4 A/S” og ”DK Moder A/S”, dog skal de små koncerner med to selskaber be-

tragtes sammen, men gæld til selskaber uden for den enkelte lille koncern vil sandsynligvis blive

ramt af tynd kapitalisering.

Det er muligt at løse problemstillingen med forskellen mellem tynd kapitalisering og sambeskat-

ning, ved at indsætte et selskab over ”DK Moder A/S”. Det kræver dog at der ingen koncernmel-

lemværender eller anden sikkerhedsstillelse er mellem den tidligere koncern og det nye selskab.

Ved at indsætte et ekstra selskab over ”DK Moder A/S”, vil selskaberne i den tidligere koncern

skulle konsolideres efter reglerne i tynd kapitalisering, se Figur 14 nedenfor.

DK Moder A/S

DK 3 A/S

DK 4 A/S

DK 5 A/S

DK 2 A/S

DK 1 A/S

National sambeskatning

Tynd kapitalisering
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Figur 14: Illustration af mulig ændring af koncernstruktur for optimering af konsolideringen i tynd kapitalisering

Kilde: Egen tilvirkning

Bliver konsolideringsreglerne i tynd kapitalisering ændret så de følger sambeskatningsreglerne, vil

der ikke være den uoverensstemmelse mellem reglerne. De første regler om tynd kapitalisering er

indført i 1998 inden der blev indført obligatorisk national sambeskatning i 2005. Det er derfor mu-

ligt at man ved indførelsen af reglerne ikke har haft sambeskatningsregler for øje. Reglerne om ren-

teloft er indført i 2007, efter at national sambeskatning er gjort obligatorisk. Det ville have været

relevant at have set på konsolideringsreglen i tynd kapitalisering i forbindelse med udarbejdelse af

reglerne om renteloft, og i den forbindelse have ensartet reglerne. Her menes at konsolideringsreg-

lerne i tynd kapitalisering tilpasses de nationale sambeskatningsregler.

For at se hvilke konsekvenser det vil have for en koncern, har jeg taget udgangspunkt i Scavenius koncernen der er anvendt i
afhandlingen. Som det fremgår af bilag 1 er alle de danske selskaber omfattet af konsolideringen under tynd kapitalisering.
Jeg har derfor ændret lidt i forudsætningerne og fjernet det udenlandske moderselskab. Det fremgår af

Figur 15 nedenfor, at når der ikke er nogen udenlandsk moder, så er det ultimative moderselskab,

Scavenius Holding A/S. Scavenius Holding A/S skal efter reglerne i tynd kapitalisering holdes ude,

når der ses på hvilke selskaber der skal indgå i konsolideringen. Som det fremgår af den nye kon-

cernstruktur, er der ingen af selskaberne der skal indgå en konsolidering under tynd kapitalisering.

DK Moder A/S

DK 3 A/S

DK 4 A/S

DK 5 A/S

DK 2 A/S

DK 1 A/S

National sambeskatning

Tynd kapitalisering

DK Ny Moder A/S
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Figur 15: Ændret koncernstruktur under tynd kapitalisering

Kilde: Egen tilvirkning

Reglerne om tynd kapitalisering skal derfor anvendes på det enkelte selskab og ikke i en konsolide-

ring. Der henvises til bilag 3 hvor beregningerne for tynd kapitalisering er foretaget efter den nye

koncernstruktur. Låneforholdene i selskaberne er ændret en smule, så det nu er Scavenius Holding

A/S der har stillet sikkerhed over for kreditinstitutter. Derved ændres der ikke væsentligt på hvad

der er kontrolleret gæld i de enkelte selskaber. Den kontrollerede gæld er ikke ændret, men det at

koncernmellemværender ikke elimineres, bevirker at den kontrollerede gæld der indgår i beregnin-

gerne i tynd kapitalisering er højere end den kontrollerede gæld i den oprindelige beregning.

Figur 16: Uddrag beregning af tynd kapitalisering ved ren dansk koncern

TDKK

Scavenius

Holding

A/S

Scavenius

Datter 1

A/S

Scavenius

Datter 2

A/S

Scavenius

Datter 3

A/S

Scavenius

Datter 4

A/S

Scavenius

Datter 5

A/S

I alt

Renteudgifter og kurstab på kontrolleret gæld 40.000 0 0 26.000 0 24.000

Omkvalificeret gæld 130.600 1.400 13.000 91.600 44.000 60.200

Samlet kontrolleret gæld 632.000 12.000 13.000 317.000 0 312.000

Fradragsbegrænsning 8.266 0 0 7.513 0 4.631 20.410
Kilde: Bilag 3 – egen tilvirkning

Det ses af beregningen i bilag 3, at den samlede fradragsbegrænsning er beregnet til 20.410 t.kr. Ef-

tersom der ikke er foretaget konsolidering, og dermed eliminering af koncernmellemværender, er

den samlede kontrollerede gæld højere end i den oprindelige beregning. Selvom den kontrollerede

gæld er højere i den nye beregning, er fradragsbegrænsning mindre end den oprindelige beregning.

Dette skyldes at der er tre af selskaberne, Scavenius Datter 1 A/S, Scavenius Datter 2 A/S og Sca-
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venius Datter 3 A/S, der ikke har nogen renter eller kurstab på den kontrollerede gæld. Disse sel-

skaber har derfor ingen renter eller kurstab der kan begrænses. For Scavenius Holding A/S er den

kontrollerede gæld steget forholdsmæssigt mere end den omkvalificerede gæld, hvorfor fradragsbe-

grænsningen reduceret, da mængden af renter og kurstab er den samme som i den oprindelige be-

regning, men der er mere kontrolleret gæld, renter og kurstab skal fordeles ud på. Beregningen af

fradragsbegrænsninger er baseret på forholdet mellem den kontrollerede gæld og den omkvalifice-

rede gæld. Stiger den kontrollerede gæld i forhold til den omkvalificerede gæld, mindskes fradrags-

begrænsningen, og falder den kontrollerede gæld i forhold til den omkvalificerede gæld, øges fra-

dragsbegrænsningen.

I de konkrete regneeksempler vil det for Scavenius koncernen være en fordel ikke at skulle anvende

konsolideringsreglerne under tynd kapitalisering. Ved ikke at skulle anvende konsolideringsreglen

kan koncernen samlet fradrage 6.986 t.kr. mere end ved anvendelse af konsolideringsreglen. Fra-

dragsbegrænsning mindskes, fordi selskaberne ikke har nogen renter eller kurstab på koncernmel-

lemværender. Den kontrollerede gæld er steget med koncernmellemværender, da disse ikke kan

elimineres, men der er ikke nogen tilhørende renter eller kurstab, der kan fradragsbegrænses.

7.6 Renteswapaftaler på lån med sikkerhed i fast ejendom udgår af sam-

beskatning

Fremførsel af fradragsbegrænsede nettofinansieringsudgifter kan for kurstabenes vedkommende

som hovedreglen fremføres til modregning i kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter i de

efterfølgende tre indkomstår111. Der er i loven indsat en undtagelse for urealiserede kurstab på ren-

teswapaftaler med sikkerhed i fast ejendom. Kurstab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom

kan fremføres i hele kontraktens løbetid til modregning i urealiserede og realiserede kursgevinster

på samme kontrakt112. Hovedreglen er at fremførte kurstab i sambeskattede selskaber skal fremføres

i administrationsselskabet113. Der er ved vedtagelse af lov nr. 1354 af 21. december 2012 indført et

6. pkt. i SEL § 11 B, stk. 10, hvor det fremgår at beskårede kurstab på renteswap med sikkerhed i

fast ejendom, kan fremføres i selskabet, der har indgået renteswappen, hvis selskabet udtræder af

sambeskatningen. Denne ændring kan have stor betydning, for eksempel ved et salg af selskabet

111 SEL § 11 B, stk. 10, 1. pkt.
112 SEL § 11 B, stk. 10, 2. pkt.
113 SEL § 11 B, stk. 10, 4. pkt.
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med renteswappen. Før reglen om at selskabet kunne tage fremførte beskårede kurstab med ud af

koncernen, ville administrationsselskabet ved et ophør af sambeskatning med selskabet med ren-

teswappen, betyde at administrationsselskabet havde et fremført kurstab, der kun kunne fremføres i

de tre efterfølgende indkomstår. Dette skyldes at fremførte kurstab på renteswap med sikkerhed i

fast ejendom, kun kan fremføres til modregning i gevinster på samme kontrakt, når kontrakten er i

sambeskatningen. Efter indførsel af reglen følger fremførte kurstab selskabet med renteswappen, og

selskabet og den eventulle nye koncern, har dermed mulighed for at modregne kursgevinster på

samme kontrakt.

Kursudsvingene i en renteswapaftale går i nul over kontraktens løbetid114. Det betyder, at med de

gamle regler, hvor fremførsel af kurstab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom forblev i admi-

nistrationsselskabet, det selskabet med renteswappens udtræden af sambeskatningen, vil selskabet

med renteswappen ikke kunne modregne samtlige de fremtidige kursgevinster, da en del af tidligere

kurstab er fremført i det tidligere administrationsselskab. Det vil for selskabet med renteswappen

betyde at selskabet, set over kontraktens løbetid, vil blive beskattet af en kursgevinst på renteswap-

aftalen med sikkerhed i fast ejendom. Selskabet kunne ved at blive i sambeskatningen med admini-

strationsselskabet, modregne samtlige fremtidige kursgevinster på renteswappen med sikkerhed i

fast ejendom i de fremførte kurstab og dermed mindske eller helt undgå beskatning af kursgevinster

på renteswappen med sikkerhed i fast ejendom.

Med de nye regler om at selskabet med renteswapaftalen ved udtræden af sambeskatningen kan

medtage det fremførte kurstab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom, har selskabet mulighed

for at modregne fremtidige kursgevinster på renteswappen med sikkerhed i fast ejendom i det frem-

førte kurstab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom.

Denne ændring i reglerne formodes at kunne have påvirkning på en salgsværdi af et selskab med

renteswap med sikkerhed i fast ejendom, hvor der i tidligere indkomstår har været fradragsbegræns-

ning på kurstabet på renteswappen med sikkerhed i fast ejendom. Fremførte underskud og fradrags-

begrænsning kan have en værdi i forhold til køber af selskabet, hvis køber kan se at underskuddet

eller fradragsbegrænsningen kan udnyttes efterfølgende.

114 Bilag 3 til L 67 (2012/13) spørgsmål fra FSR
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Ændringen i reglerne omkring fremførsel af fradragsbeskårede kurstab på renteswap med sikkerhed

i fast ejendom kan følge det selskab som fradragsbegrænsningen vedrører svarer til reglerne under

national sambeskatning. Underskudsfremførsel i national sambeskatning følger det enkelte selskab,

selv andre selskaber i sambeskatningen kan anvende andre selskabets underskud. Ændringen i frem-

førselsreglerne for kurstab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom, betyder at lovgiver på dette

punkt har ændret fremførselsreglen, så den følger fremførselsreglerne under national sambeskat-

ning.

7.7 Konsekvens ved ændring af fremførselsregler for renteswap med sik-

kerhed i andre aktiver end fast ejendom

Fremførselsreglerne under renteloft siger at kurstab på gæld og finansielle kontrakter som hovedre-

gel kan fremføres i de tre efterfølgende indkomstår115. Der er dog en undtagelse for renteswap med

sikkerhed i fast ejendom, hvor det er muligt at fremføre fradragsbegrænsede kurstab i hele kontrak-

tens løbetid. Man kan undres over at denne regel kun er gældende når renteswap har sikkerhed i fast

ejendom. Dette kan måske skyldes at renteswap oftest anvendes i forbindelse med finansiering af

ejendomme og ofte er anvendt af ejendomsbranchen. Det kan dog tænkes at renteswap også anven-

des på lån hvor der er sikkerhed i andet end fast ejendom. Jeg har derfor fundet det relevant at se på

hvilken betydning en ændring af fremførselsreglerne for renteswap med sikkerhed i andre aktiver

vil have for Scavenius koncernen.

Som tidligere beskrevet vil kursudsvingene på en renteswap gå i nul over kontraktens løbetid. Dette

er ikke ændret fordi lånet som renteswappen bliver baseret på, ikke har sikkerhed i fast ejendom.

Det er et kendetegn ved renteswapaftaler. Opgørelsesmetoden af markedsværdien som kursregule-

ringerne på renteswap er et udtryk for, ændres ikke fordi en renteswap vedrører et lån med sikker-

hed i andre aktiver. Forholdet mellem de renter der byttes og udsvinget i markedsværdien kan have

noget med det underliggende lån at gøre, men dette skyldes at der er forskel på realkredit lån og lån

i andre kreditinstitutter.

115 SEL § 11 B, stk. 10, 1. pkt.
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Scavenius koncernen har renteswap både med sikkerhed i fast ejendom og med sikkerhed i andre

aktiver. Det fremgår af bilag 2 at Scavenius koncernen har fradragsbegrænses kurstab på renteswap

med sikkerhed i andre aktiver på 20.000 t.kr. Til sammenligning har Scavenius koncernen fradrags-

begrænsede kurstab på renteswap med sikkerhed fast ejendom på 25.000 t.kr.

Figur 17: Kursudsving i renteswap med sikkerhed i andre aktiver, opgørelse af anvendelse kurstab og beskatning af kursge-
vinster

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kursudsving på renteswap med
sikkerhed I andre aktiver

-20.000 -5.000 12.000 3.000 -4.000 8.000 4.000 -3.000 2.000 3.000

Anvendelse af fremførte kurstab 15.000 0 -12.000 -3.000 4.000 -4.000 0 3.000 -2.000 -1.000

Tab af fremførsels mulighed efter 3
år

5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Beskatning af kursgevinster 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 2.000
Kilde: Bilag 4 – egen tilvirkning

Der er opstillet et opdigtet udviklingsforløb i kursudsvingene på renteswap med sikkerhed i andre

aktiver i bilag 4. Beregningen i bilag 4 viser, at med de nuværende regler bliver selskaberne med

renteswap med sikkerhed i andre aktiver samlet beskattet af 10.000 t.kr., som skyldes der er store

kurstab i starten af kontraktens løbetid, hvorfor en del af kurstabet fortabes efter tre år. Hvis regler-

ne var ens for renteswap med sikkerhed i fast ejendom og med sikkerhed i andre aktiver, ville sel-

skaberne over kontraktens løbetid have anvendt samtlige kurstab. Det ses af eksemplet at det er de

store kursudsving i starten af kontraktens løbetid, der er årsag til at nogen af kurstabene fortabes

efter tre år.

Der er ingen forskel i reglerne om beskatning af renteswap med sikkerhed i fast ejendom og med

sikkerhed i andre aktiver. Det virker derfor mærkeligt at der er forskel i behandlingen af fradrags-

begrænsningen under renteloft. Ejendomsbranchen, som formodes at være den største enkelte bran-

che, anvender i høj grad renteswap, er tilgodeset i forbindelse med udarbejdelse af reglerne i SEL §

11 B. Det virker uretfærdigt at en branche skal tilgodeses, mens andre brancher, der også har store

investeringer, ikke bliver tilgodeset, fordi deres renteswap ikke er baseret på lån med sikkerhed i

fast ejendom.

7.8 Konsekvens ved ensartning af fremførselsreglerne

I dette afsnit vil jeg se på hvilken betydning det vil have for Scavenius koncernen, hvis fremførsels-

reglerne for renteloft bliver ensartet, så alle kurstab fremføres uendeligt eller alle fradragsbegræns-
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ninger i renteloftreglen fremføres som ved EBIT-reglen, hvor fradragsbegrænsningen fra tidligere år

indregnes i nettofinansieringsudgifterne116.

7.8.1 Ens fremførselsregler for kurstab under renteloftreglen

I dette afsnit vil jeg se på hvilken betydning det vil have for Scavenius koncernen, at fremførsels-

reglerne for renteloft bliver ensartet, så ligegyldigt hvilket kurstab koncernen har, er der de samme

fremførselsregler. Der er i analysen ikke taget højde for hvad der har været målet med indførslen af

renteloftreglen. Analysen sammenholder de almindelige regler for underskudsfremførsel i national

sambeskatning og fremførselsreglerne af kurstab i kursgevinstloven. Dette begrundes med at regler-

ne i national sambeskatning er anvendt i forbindelse med koncernbegrebet i renteloftreglen, og

kurstab og kursgevinst der er omfattet af kursgevinstloven er et væsentligt element i nettofinansie-

ringsudgifterne.

Skattemæssige underskud i national sambeskatning kan fremføres uendeligt til modregning i frem-

tidige skattepligtige indkomster117. Der er altså ingen begrænsning på hvor lang tid underskuddet

kan fremføres. Dette minder tilnærmelsesvis om fremførselsreglerne for fradragsbegrænsede kurs-

tab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom. Fremførselsreglerne for kurstab på renteswap med

sikkerhed i fast ejendom, fremføres på sin vis også uendeligt, da kurstab kan fremføres i kontrak-

tens løbetid. Dette er uendeligt for kurstab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom, da der ikke

kan ske modregning af kursgevinster i fremførte kurstab på renteswap med sikkerhed i fast ejen-

dom, end i kursgevinster på samme kontrakt. Det betyder, at når kontakten udløber kan der ikke ge-

nereres kursgevinster, der kan modregnes i et eventuelt tilbageværende kurstab.

Kurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven, der ikke er renteswap med

sikkerhed i fast ejendom, kan efter SEL § 11 B, kun fremføres i de tre efterfølgende indkomstår118. I

forhold til vurderingen af om fremførselsreglerne vurderes rimelige i forhold til anden relevant lov-

givning, er der for kurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven, valgt at se

på fremførselsprincipperne i kursgevinstloven, da det netop er denne lov som kurstabene udspringer

fra.

116 Rullende fremførsel
117 SEL § 12, stk. 1
118 SEL § 11 B, stk. stk. 10, 1. pkt.
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Beskatning efter kursgevinstlovens regler, betyder at gevinst og tab som hovedregler opgøres efter

realisationsprincippet119. På fordringer gælder det for selskaber, at de skal anvende lagerprincip-

pet120. Det er for gæld optaget til handel på et reguleret marked og gæld i fremmed valuta, der ikke

er optaget til handel på et reguleret marked muligt at anvende lagerprincippet frem for realisations-

princippet121. Det fremgår af kursgevinstloven at samtlige gevinster og tab skal medregnes ved op-

gørelse af den skattepligtige indkomst122. Kursgevinstloven indeholder derfor ingen fremførselsreg-

ler for kurstab, da samtlige kurstab medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Kurs-

gevinstloven lægger derfor op til at der ikke er noget kurstab eller nogle kursgevinster, der ikke kan

fradrages eller skal beskattes.

Når kursgevinstloven lægger op til at alle kurstab skal fradrages og alle kursgevinster skal beskat-

tes, kan det virke misvisende at fradragsbegrænsede kurstab efter renteloftreglen kun fremføres til

modregning i de tre efterfølgende indkomstår. Får et selskab fradragsbegrænset et kurstab i år 1, og

efterfølgende ikke har kursgevinster i år 2-4, der kan modregnes i hele det fradragsbegrænsede

kurstab, fortabes det fradragsbegrænsede kurstab. Selskabet kan derfor ikke fradrage hele kurstabet,

som det er lagt op til i kursgevinstloven. Det giver en uoverensstemmelse mellem reglerne i kursge-

vinstloven og renteloftreglen.

Ændres fremførselsreglerne i renteloftreglen for fremførsel af kurstab på gæld og finansielle kon-

trakter omfattet af kursgevinstloven til, at kurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet af

kursgevinstloven kan fremføres uendeligt, vil renteloftreglen svare til reglerne i kursgevinstloven.

På den måde vil der være overensstemmelse reglerne imellem.

Nogen vil måske så sige hvad med kursgevinster, hvor der ikke er fremførte kurstab at foretage

modregning i? Kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven indgår i

nettofinansieringsudgifterne og reducerer derfor nettofinansieringsudgifterne, så fradragsbeskærin-

gen mindskes. På den måde hjælper kursgevinsterne med, at selskaberne der er omfattet af renteloft-

119 KGL § 25, stk. 1
120 KGL § 25, stk. 3
121 KGL § 25, stk. 4
122 KGL § 3 og KGL § 6



72

reglen, kan fradrage flere kurstab, end hvis kursgevinsterne ikke indgik i opgørelsen af nettofinan-

sieringsudgifterne.

Der er i bilag 5 foretaget en beregning for Scavenius koncernen, for at se hvilken betydning en æn-

dring af fremførselsreglerne har i praksis.

Det fremgår af beregningerne i bilag 5, at det kan have stor betydning for en koncern, om kurstab på

gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven kan fremføres i de tre efterfølgende ind-

komstår eller kan fremføres uendeligt.

Figur 18: Samlet beskatning og fortabelse af kurstab over en 10 årig periode

TDKK Total

Kursudvikling på gæld og finansielle kontrakter -12.108

Kurstab der fortabes 14.108

Beskatning af kursgevinster 12.000
Kilde: Bilag 5 – egen tilvirkning

For Scavenius koncernen skal koncernen i en periode på 10 år beskattes af 12.000 t.kr. efter de nu-

værende fremførselsregler. Dette skyldes at kurstab for 2013 ikke kan modregnes i kursgevinsten i

2017, da 2017 er fjerde indkomstår efter 2013, og kurstabet fra 2013 dermed er tabt. Der er i bereg-

ningerne kun taget udgangspunkt i en forholdsvis kort periode, hvorfor Scavenius koncernen på

grund af de nuværende regler, skal beskattes af yderligere kursgevinster, da kurstab fra tidligere år

kun kan fremføres i de efterfølgende tre indkomstår.

Ændres regler derimod så kurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven

kan fremføres uendeligt, vil Scavenius koncernen i de foretagede beregninger have et fremført kurs-

tab på 12.108 t.kr. efter perioden på 10 år.

For Scavenius koncernen har det dermed stor betydning om fradragsbegrænsede kurstab kan frem-

føres i de tre efterfølgende indkomstår eller kan fremføres uendeligt. For Scavenius koncernen be-

tyder det en forskel på 22.108 t.kr123. Ved ændring af reglerne til at fradragsbegrænsede kurstab kan

fremføres uendeligt reduceres Scavenius koncernens beskatning med 22.108 t.kr. Til sammenlig-

ning har koncernen i indkomståret 2013 en samlet fradragsbegrænsning på kurstab på gæld og fi-

123 12.108+10.000 = 22.108 t.kr.
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nansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven på 58.108 t.kr. Det svarer til 38,05 % af fradrags-

begrænsning i et indkomstår hvor Scavenius koncernen kan mindske den skattepligtige indkomst,

ved at fremførselsreglerne for kurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstlo-

ven ændres.

Der er i de ovenstående beregninger ikke taget højde for lovgivers hensigt med renteloftreglen. Der

er i de nuværende regler lavet særregler for specifikke kurstab. Det princip kan lovgiver videreføre

på de eventuelle specifikke kurstab, som det fra lovgivers side ikke er hensigten at ramme med ren-

teloftreglen.

7.8.2 Ens fremførsel af fradragsbegrænsning for renteloft- og EBIT-reglen

I dette afsnit vil jeg se på hvilke konsekvenser det har for Scavenius koncernen, hvis fremførsels-

reglerne i renteloftreglen er de samme som under EBIT-reglen. Fremførselsreglerne under EBIT-

reglen er en rullende fremførsel, hvor fradragsbegrænsningen fra sidste indkomstår indregnes i net-

tofinansieringsudgifterne det efterfølgende indkomstår. Ved at fradragsbegrænsningen er rullende,

mister koncernen, ud over fradragsbegrænsningen af renterne, ikke nogen fradragsret. Fremførsels-

reglerne vil derfor følge reglerne i kursgevinstloven, hvor alle kurstab fradrages og alle kursgevin-

ster beskattes. Ligeledes vil fremførselsreglerne følge underskudsfremførselsreglerne i national

sambeskatning, hvor fradragsretten ikke fortabes, men videreføres til senere indkomstår.

For at se hvad betydningen af ændringen af fremførselsreglerne kan have i praksis, er der i bilag 5

foretaget en beregning på Scavenius koncernen med opdigtede fremtidige nettofinansieringsudgif-

ter. Beregningerne i bilag 5 tager udgangspunkt i kursreguleringerne på gæld og finansielle kontrak-

ter omfattet af kursgevinstloven, derved er det er muligt at lave en sammenligning mellem de to fo-

reslåede ændringer af fremførselsreglerne.

Det fremgår af beregningerne i bilag 5, at koncernen samlet set efter 10 år har en fremført fradrags-

begrænsning på 12.108 t.kr. Den samme fradragsbegrænsning er fremført ved at ændre fremførsels-

reglerne for kurstab til uendeligt124. Det giver dermed ingen forskel om fradragsbegrænsningen

fremføres uendeligt eller fradragsbegrænsningen foretages som en rullende fremførsel som under

124 Afsnit 7.8.1
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EBIT-reglen. Ved den rullende fremførsel udnyttes kursgevinsterne, da disse modregnes i den frem-

førte fradragsbegrænsning. Det samme er gældende ved uendelig fremførsel af fradragsbegrænsnin-

gen.

Der ikke nogen forskel mellem de to foreslåede ændringer af fremførselsreglerne, hvorfor det er

underordnet hvilken der anvendes. For at ensarte fremførselsreglerne mellem renteloft- og EBIT-

reglen er der derfor mulighed for lovgiver, såfremt lovgiver vil foretage denne ændring, at vælge

den regel lovgiver finder relevant. I forhold til sammenligningen med andre fremførselsregler er det

mest oplagt, at vælge den uendelige fremførsel af fradragsbegrænsningen, da dette fremførselsprin-

cip er anvendt ved underskudsfremførsel.

7.9 Forholdet mellem kursgevinstloven, national sambeskatning og rente-

fradragsbegrænsningsreglerne

Der er en vis sammenhæng mellem de tre skatteregler. Kursgevinstloven, sammen med andre skat-

telove, danner grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Er den skattepligtige ind-

komst negativ, kan underskuddet fremføres til modregning i senere indkomstårs positive skatteplig-

tige indkomst125. Rentefradragsbegrænsningsreglerne er derimod en modspiller i forhold til kursge-

vinstloven og underskudsfremførelsen. Kursgevinstloven og underskudsfremførselsreglerne er beg-

ge med til at sikre at selskaber ikke mister fradrags- og modregningsretten. Har et selskab et kurstab

efter kursgevinstloven og dette tab er med til at den skattepligtige indkomst bliver negativ, sørger

underskudsfremførselsreglerne for at fradragsretten efter kursgevinstloven ikke mistes, da under-

skuddet kan fremføres til modregning i fremtidige positive skattepligtige indkomster.

Rentefradragsbegrænsningsreglerne derimod begrænser fradragsretten. Det ligger selvfølgelig også

i ordet ”rentefradragsbegrænsning”. Ordret ”rentefradragsbegrænsning” nævner renter, men ikke

kurstab. Det er ud fra benævnelsen derfor ikke entydigt om rentefradragsbegrænsningsreglerne skal

fradragsbegrænse kurstab omfattet af kursgevinstloven. Renteloftreglerne har en fremførselsregel på

kurstab omfattet af kursgevinstloven. Dette kan tyde på at det ikke har været lovgivers mening at

kurstab skulle fortabes permanent. Lovgiver har dog ikke anvendt de regler, der findes i den nugæl-

dende kursgevinstlov og underskudsfremførselsreglerne.

125 SEL § 12
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Der er et hierarki de tre regler imellem som ser således ud:

1. Rentefradragsbegrænsningsreglerne

2. Sambeskatning/underskudsfremførsel

3. Kursgevinstloven

Det er rentefradragsbegrænsningsreglerne der har størst gennemslagskraft. De tre regler er som

byggeklodser oven på hinanden, hvor kursgevinstloven danner grundlag for den skattepligtige ind-

komst og dermed sambeskatning og underskudsfremførsel. Sambeskatningen danner grundlag for

reglerne i rentefradragsbegrænsningsreglerne. Rentefradragsbegrænsningsreglerne begrænser kurs-

gevinstloven ved at ikke alle kurstab kan fradrages, og dette påvirker også den skattepligtige ind-

komst og dermed sambeskatningen og underskudsfremførelsen.

Kursgevinstloven er baseret på det enkelte selskabs beskatning af kursreguleringer. Der tages ikke

højde for forhold i andre selskaber i en koncern. Kursgevinstloven gælder på enkeltstående aftale,

og er i realiteten ligeglad med modparten af aftalen. Kursgevinstloven er ikke påvirket af en eventu-

el sambeskatning. Fradragsretten og beskatningen i kursgevinstloven tilhører det enkelte selskab, og

kan ikke anvendes af andre selskaber i en sambeskatning.

Sambeskatningen ser på den samlede koncern og fordeler underskuddet selskaberne i mellem, men

det enkelte selskab mister ikke retten til selv at fremføre de resterende underskud efter modregning i

sambeskatningen. Underskuddene følger det enkelte selskab selv om andre selskaber i koncernen

kan anvende selskabets underskud.

Rentefradragsbegrænsningsreglerne, særligt renteloft- og EBIT-reglen, anvender koncernbegrebet

fra sambeskatningsreglerne. Sambeskatningsreglerne i renteloft- og EBIT-reglen betyder at kon-

cerninterne forhold elimineres inden reglerne anvendes samlet for koncernen. Dette hænger godt

sammen med anvendelse af koncernbegrebet fra sambeskatningen. Renteloft- og EBIT-reglen lader

i modsætning til sambeskatningsreglerne ikke det enkelte selskab fremføre de fradragsbegrænsede

kurstab. Fremførslen af fradragsbegrænsede kurstab sker i administrationsselskabet. Dette giver en

uoverensstemmelse mellem de tre regler. Kursgevinstloven og sambeskatning lader det enkelte sel-
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skab selv stå for fremførslen, mens renteloft- og EBIT-reglen lader administrationsselskabet stå for

fremførslen.

Renteloftreglen og EBIT-reglen har begge nogen fordelingsprincipper, til at beregne hvor meget det

enkelte selskab bliver fradragsbeskåret i henhold til reglerne. Fordeling af fradragsbegrænsningerne

fordeles i en sambeskatning forholdsmæssigt mellem de selskaber der er omfattet af konsoliderin-

gen, for at det enkelte selskab kan opgøre dets skattepligtige indkomst. Der foretages altså en forde-

ling af fradragsbegrænsningen, hvorfor der reelt lige så godt kunne ske fremførsel af fradragsbe-

grænsningen i selskaberne, da beregningen er foretaget for selskaberne. Fordelen ved at der foreta-

ges fordeling af fradragsbegrænsningen mellem selskaber er, at renteloft- og EBIT-reglen følger

fordelings- og fremførselsprincippet i underskudsfremførsel efter SEL § 12. Ændres fremførselsreg-

lerne til at fradragsbegrænsning fremføres i det enkelte selskab, er der to muligheder på hvordan

fradragsbegrænsningen kan fremføres. Enten som en fradragsbegrænsning der kun kan udnyttes af

det enkelte selskab eller som en fradragsbegrænsning, der kan anvendes af alle selskaberne i sambe-

skatningen. Kan fradragsbegrænsningen anvendes af alle selskaberne i koncernen, vil fremførsels-

reglerne følge fremførselsreglerne for underskudsfremførsel i SEL § 12.

Alt afhængig af hvilke kurstab der indgår i fradragsbegrænsningen og dermed fremførelsen, kan det

være en ulempe for det enkelte selskab, at det er administrationsselskabet der står for fremførslen.

Der kan være selskaber i en koncern der løbende har kurstab og kursgevinster og derfor løbende

bidrager til fradragsbegrænsningen, men ligeledes løbende anvender de fremførte kurstab. For disse

selskaber vil det formentlig ikke gøre nogen væsentlig forskel om fradragsbeskæringen fremføres

hos det enkelte selskab eller hos administrationsselskabet. Selskaber der derimod har aftaler hvor

der i starten af aftalen er store kurstab, men hvor kurstabene i slutningen af kontakten opvejes af

store kursgevinster, kan i teorien komme ud for at de andre selskaber i koncernen har anvendt de

fremførte kurstab og der dermed ikke er nogle kurstab at modregne kursgevinsten i. Dette vil for

selskabet med den omtalte kontrakt betyde en større skattepligtig indkomst i indkomståret med

kursgevinsten. Havde selskabet med kontrakten med store kurstab i starten af kontrakten og store

kursgevinster i slutningen af kontrakten ikke været omfattet af en sambeskatning, ville selskabet

have haft fradrag for kurstabene i starten af kontrakten og beskattet af kursgevinsterne i slutningen

af kontrakten. Ser man på indkomstårene i slutningen af kontrakten, vil beskatningen af selskabet

ikke ændre sig uanset om selskabet er med eller uden for en sambeskatning. Forskellen opstår i at
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det pågældende selskab ikke har haft fradragsret for kurstabene i de første år, og dermed kan have

underskud der kan fremføres, da selskabets fradragsbegrænsede kurstab er anvendt af andre selska-

ber i koncernen. Står selskabet uden for en sambeskatning vil selskabet have fremførte skattemæs-

sige underskud som kan modregnes i en skattepligtig indkomst, som følge af de store kursgevinster.

Som det ses af bilag 2 kan en koncerns skattepligtige indkomster ændres væsentligt ved at være om-

fattet af rentefradragsbegrænsningsreglerne. Som det er tilfældet i Scavenius koncernen går sambe-

skatningsindkomsten fra at være -21.000 t.kr. før fradragsbegrænsningsreglerne og +148.593 t.kr.

efter fradragsbegrænsningsreglerne. Der vil derfor ikke være den store mulighed for et selskab med

den ovenfor omtalte kontrakt, for at foretage modregning af en positiv skattepligtig indkomst i

fremførte skattemæssige underskud.
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8 Konklusion

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i SEL §§ 11, 11 B og 11 C er komplicerede regler, der skal sik-

re at selskaber ikke udhuler det danske skattegrundlag. Reglerne er indført efter flere kapitalfonde

har købt danske koncerner og foretaget en, efter politikkernes mening, aggressiv skatteplanlægning,

ved at gældsætte de danske selskaber og dermed reducere den skattepligtige indkomst med de tilhø-

rende renter. Derfor er renteloftreglen og EBIT-reglen indført i 2007 for at begrænse kapitalfonde-

nes incitament til at gældsætte de danske koncerner.

Hvilke konsekvenser har rentefradragsbegrænsningsreglerne for Scavenius koncernen?

Afhandlingen har taget udgangspunkt i Scavenius koncernen for at se hvilke konsekvenser rentefra-

dragsbegrænsningsreglerne har. Scavenius koncernen bliver ramt af alle tre fradragsbegrænsnings-

regler.

Tynd kapitalisering

Den første regel koncernen bliver omfattet af er tynd kapitalisering. Koncernen har mellemregnin-

ger mellem de danske selskaber og gæld til det udenlandske moderselskab. Det udenlandske moder-

selskab har desuden stillet sikkerhed for koncernens gæld hos kreditinstitutter, og koncernen har

dermed opnået favorable lånebetingelser. Koncernen har dermed tre slags kontrolleret gæld, som er

dansk kontrolleret gæld, udenlandsk kontrolleret gæld og dansk kontrolleret gæld til tredjemand.

Den danske kontrollerede gæld elimineres i forbindelse med konsolideringen i tynd kapitalisering,

da alle de danske selskaber indgår i konsolideringen efter tynd kapitalisering. Fradragsbegrænsnin-

gen efter tynd kapitalisering skal derfor foretages på den udenlandske kontrollerede gæld og den

danske kontrollerede gæld til tredjemand.

Scavenius koncernen opfylder alle tre betingelser for at blive omfattet af tynd kapitalisering. Kon-

cernen skal derfor beregne hvor meget af fremmedkapitalen der skal omkvalificeres for at forholdet

mellem fremmedkapital og egenkapital opfylder forholdet 4:1. Dette gøres ved at opgøre egenkapi-

talen, som er forskellen mellem aktiverne opgjort til handelsværdi og den samlede gæld. Desuden

skal koncernen opgøre koncernens samlede renter og kurstab på kontrolleret gæld. Beregningen af

hvor meget af fremmedkapitalen der skal omkvalificeres til egenkapital, opgøres nemmest ved at

beregne hvad egenkapital skal være for at opfylde forholdet 4:1, ved at beregne 20 % af handels-

værdien af aktiverne og fratrække den beregnede egenkapital. For at beregne fradragsbegrænsnin-
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gen på koncernens kontrollerede renter og kurstab, sættes den omkvalificerede gæld ganget med de

kontrollerede renter og kurstab i forhold til den kontrollerede gæld. Det bemærkes, at det kun er

renter og kurstab på den kontrollerede gæld der fradragsbegrænses. Herefter fordeles fradragsbe-

grænsningen mellem selskaberne i forhold til det enkelte selskabs andel af den kontrollerede gæld.

Når fradragsbegrænsningen er fordelt, kan det enkelte selskab opgøre hvor mange kurstab der kan

fremføres og renter der fortabes. Det enkelte selskab kan ikke fremføre flere kurstab end selskabet

har på kontrolleret gæld.

For Scavenius koncernen betyder det at blive omfattet af tynd kapitalisering, at koncernen bliver

begrænset i fradragsretten med 30,44 % af koncernens samlede renter og kurstab på kontrolleret

gæld. Den samlede fradragsbegrænsning er på 27.396 t.kr., hvoraf kurstab udgør 18.892 t.kr. og

renter 8.504 t.kr. Koncernen har ikke kurstab på kontrolleret gæld til at dække den samlede fra-

dragsbegrænsning, hvorfor en del af begrænsning er renter på kontrolleret gæld. Renterne kan i

modsætning til kurstabene ikke fremføres, og fortabes derfor permanent.

Renteloftreglen

Den anden regel koncernen bliver omfattet af, er renteloftreglen. Renteloftreglerne har ikke ligesom

tynd kapitalisering nogen betingelser der skal være opfyldt. I renteloftreglen skal selskaber og kon-

cernen opgøre renteloftaktiverne, som anvendes til at beregne standardfinansieringen. Der er i loven

angivet hvilke aktiver og med hvilken værdi aktiverne indgår i renteloftaktiverne. Standardfinansie-

ringen er de nettofinansieringsudgifter som selskabet kan fradrage, hvis standardfinansieringen

overstiger 21,3 mio. kr. ellers anvendes bundfradraget, som er 21,3 mio. kr. Herefter opgøres netto-

finansieringsudgifterne. Det er ikke alle finansielle omkostninger og indtægter der indgår i nettofi-

nansieringsudgifterne. Finansielle indtægter og omkostninger fra den almindelige drift af selskabet

indgår ikke i nettofinansieringsudgifterne. Overstiger nettofinansieringsudgifterne standardfinansie-

ringen eller bundfradraget, foretages der fradragsbegrænsning på den del af nettofinansieringsudgif-

terne, der overstiger standardfinansieringen. Fradragsbegrænses selskabet, er det kurstab der fra-

dragsbegrænses først. Kurstab kan fremføres til modregning i fremtidige kursgevinster i de efterføl-

gende tre indkomstår. Begrænses selskabet af kurstab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom,

kan kurstabet fremføres til modregning i urealiserede og realiserede kursgevinster i hele kontraktens

løbetid.
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Koncernen er omfattet af renteloftreglen og skal derfor opgøre renteloftaktiver og nettofinansie-

ringsudgifterne. Koncernen har opgjort nettofinansieringsudgifter til 152.604 t.kr. Renteloftaktiver-

ne samlet for koncernen er ligeledes opgjort, og udgør 1.133.604 t.kr. Standardfinansieringen opgø-

res som 3 % af renteloftaktiverne, og udgør 34.008 t.kr. Koncernen får dermed en fradragsbegræns-

ning på forskellen mellem standardfinansieringen og nettofinansieringsudgifterne. Koncernens sam-

lede begrænsning udgør 118.596 t.kr. Fradragsbegrænsningen skal fordeles mellem selskaberne,

fordelingen sker ud fra det enkelte selskabs nettofinansieringsudgifter, der overstiger standardfinan-

sieringen. Det selskab der bidrager mest til fradragsbegrænsningen, får derfor også tildelt den stør-

ste fradragsbegrænsning. Koncernen har 83.108 t.kr. i kurstab efter fradragsbegrænsningen under

tynd kapitalisering, som kan fremføres til modregning i de efterfølgende tre indkomstår. Ud af kurs-

tabene på 83.108 t.kr. udgør kurstab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom 25.000 t.kr. Kon-

cernen har dermed kurstab på 25.000 t.kr., der kan fremføres mere end tre år. Koncernens fradrags-

begrænsning er højere end kurstabene, hvorfor koncernen bliver fradragsbegrænset af 35.488 t.kr. i

renter som fortabes permanent.

EBIT-reglen

Den sidste regel som koncernen bliver omfattet af er EBIT-reglen. Mange af reglerne i EBIT-reglen

minder om reglerne i renteloftreglen. EBIT-reglen går ud på at begrænse fradraget af nettofinansie-

ringsudgifter i den skattepligtige indkomst til 80 %. Selskaber skal derfor opgøre nettofinansie-

ringsudgifterne og beregne en EBIT-indkomst, som er den skattepligtige indkomst før nettofinansie-

ringsudgifter. Der beregnes et EBIT-loft af EBIT-indkomsten, som er hvor meget koncernen mak-

simalt kan fradrage af nettofinansieringsudgifterne. Fradragsbegrænsningen fordeles forholdsmæs-

sigt mellem selskaberne. Et selskab kan ikke blive fradragsbegrænses af mere end selskabets netto-

finansieringsudgifter.

Scavenius koncernen har opgjort de enkelte selskabers EBIT-indkomst og beregnet EBIT-loftet.

Forskellen mellem EBIT-loftet og nettofinansieringsudgifterne udgør fradragsbegrænsningen for

koncernen. Fradragsbegrænsningen skal herefter fordeles til de enkelte selskaber.

Scavenius koncernen har nettofinansieringsudgifter i EBIT-reglen på 34.008 t.kr. af disse begrænses

23.602 t.kr. Fradragsbegrænsede nettofinansieringsudgifter fremføres og indregnes i det efterføl-

gende indkomstårs nettofinansieringsudgifter under EBIT-reglen.
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De samlede konsekvenser for Scavenius koncernen

Scavenius koncernen bliver omfattet af de tre rentefradragsbegrænsningsregler. Koncernen har før

anvendelse af rentefradragsbegrænsningsregler et skattemæssige underskud på 21.000 t.kr. Koncer-

nen omfattes af de tre rentefradragsbegrænsningsregler og få dermed en samlet fradragsbegræns-

ning på 169.594 t.kr. Den skattepligtige indkomst for koncernen er efter fradragsbegrænsningsreg-

lerne på 148.593 t.kr.

Koncernens skattepligtige indkomst før fradragsbegrænsning -21.000 t.kr.

Koncernens fradragsbegrænsning efter SEL § 11 27.396 t.kr.

Koncernens fradragsbegrænsning efter SEL § 11 B 118.596 t.kr.

Koncernens fradragsbegrænsning efter SEL § 11 C 23.602 t.kr.

Koncernens skattepligtige indkomst efter fradragsbegrænsning 148.593 t.kr.

Rentefradragsbegrænsningsregler har dermed en stor betydning for koncernenes skattepligtige ind-

komst. Koncernen går fra at have underskud til at have et væsentligt større overskud. Koncernen får

fradragsbegrænset 43.992 t.kr. af koncernens renter, hvilket svarer til 43,31 % af koncernens samle-

de finansielle omkostninger. Den samlede fradragsbegrænsning for koncernen udgør 83,13 % af de

samlede finansielle omkostninger og indtægter.

Hvilke forskelle er der i koncernbegrebet i tynd kapitalisering og renteloft- og EBIT-reglen?

Koncernbegrebet i tynd kapitalisering adskiller sig fra renteloft- og EBIT-reglen, på den måde at

kontrollerede koncernforbundne selskaber kun anses for koncernforbundne, hvis selskaberne er

koncernforbundne, når man ser bort fra udenlandske aktionærer og eventuelt ultimativt dansk mo-

derselskab. Der er altså ikke kun kontrollede selskaber, der uden det øverste moderselskab, er kon-

cernforbundne. Renteloftreglen og EBIT-reglen anvender koncernbegrebet under national sambe-

skatning. Det betyder at renteloftreglen og EBIT-reglen medtager alle de sambeskattede selskaber,

og ikke udelader nogen, som det er tilfældet under tynd kapitalisering. Udgøres en koncern udeluk-

kende af danske selskaber, vil det efter tynd kapitalisering ikke være alle selskaberne der indgår i

konsolideringen efter tynd kapitalisering, hvorimod dette ville være tilfældet under renteloft- og

EBIT-reglen.
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Hvordan behandles beskårne nettofinansieringsudgifter i senere indkomstår?

De nugældende regler for renteloft siger at kurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet af

kursgevinstloven kan fremføres til modregning i de efterfølgende tre indkomstår. Det er kun de

kurstab der er omfattet af nettofinansieringsudgifterne, der kan fremføres. Udnyttes de fremførte

kurstab ikke i de efterfølgende tre indkomstår fortabes fradragsretten. Der er indført en særlig frem-

førselsregel for kurstab på renteswap med sikkerhed i fast ejendom. Disse kurstab kan fremføres til

modregning i urealiserede og realiserede kurstab på samme kontrakt i hele kontraktens løbetid. Der

er altså en forskel på hvor lang tid forskellige kurstab kan fremføres.

EBIT-reglen anvender et anderledes fremførselsprincip. I EBIT-reglen skal fremførte kurstab om-

fattet af nettofinansieringsudgifterne indregnes i det efterfølgende indkomstårs nettofinansierings-

udgifter. Der foretages derfor en rullende fremførsel, hvor fradragsretten ikke bortfalder.

Hvilke konsekvenser har ændring af fremførslen af fradragsbegrænsede kurstab for tab på ren-

teswapkontrakter med sikkerhed i fast ejendom, både for koncernen samlet og det selskab der har

indgået en renteswapkontrakt, hvis selskabet med renteswapkontrakten sælges ud af sambeskat-

ningen?

Der er i 2012 indført en særlig regel for selskaber, der har kurstab på renteswap med sikkerhed i fast

ejendom, når selskabet udtræder af sambeskatningen. De tidligere regler sagde at kurstab på rente-

swap med sikkerhed i fast ejendom skulle fremføres i administrationsselskabet, som de andre kurs-

tab. Det betød at, hvis et selskab med en renteswap udgik af sambeskatningen blev det fradragsbe-

grænsede kurstab i administrationsselskabet og selskabet med renteswappen, kunne dermed ikke

modregne fremtidige gevinster i det fradragsbegrænsede kurstab. De nye regler giver selskabet med

renteswappen mulighed for at medtage de fradragsbegrænsede kurstab ud af sambeskatningen. Det

betyder at selskabet nu kan modregne fremtidige kursgevinster i de fremførte kurstab. Markedsvær-

dien på en renteswap svinger over kontraktens løbetid, men nærmer sig nul ved kontraktens udløb.

Det betyder at selskaber med renteswap der efter de gamle fremførselsregler vil blive beskattet af en

kursgevinst, da selskabet ikke har noget tidligere kurstab at modregne kursgevinsterne i. Efter de

nye regler medtager selskabet fradragsbegrænsningen og har derfor kurstab at modregne fremtidige

kursgevinster i. Det betyder at selskaber efter de nye regler, samlet over kontraktens løbetid, ikke

bliver beskattet af kursgevinster, da kurstab og kursgevinster udlignes over løbetiden.
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Hvad vil det betyde for Scavenius koncernen, hvis fradragsbegrænsede kurstab på renteswap med

sikkerhed i andre aktiver end fast ejendom behandles på samme vilkår som renteswap med sik-

kerhed i fast ejendom?

Renteswapaftaler er ens uanset om de er baseret på lån med sikkerhed i fast ejendom eller på lån

med sikkerhed i andre aktiver. Kursreguleringerne vil derfor udlignes over kontraktens løbetid. Fra-

dragsbegrænsende kurstab på renteswap med sikkerhed i andre aktiver fremføres efter renteloftreg-

len til modregning i kursgevinster de efterfølgende tre indkomstår. Renteswapaftaler kan svinge

meget og der er derfor mulighed for at fradragsbegrænsede kurstab i starten af kontrakten fortabes,

da der ikke er nok kursgevinster til at modregne i det fulde fradragsberettigede kurstab. De betyder

at selskabet med renteswapaftalen bliver beskattet af kursgevinster, der kunne have været fremført,

hvis reglerne var ens for alle renteswapaftaler.

For Scavenius koncernen betyder det at der fortabes 10.000 t.kr. i kurstab over kontraktens løbetid,

og selskabet dermed bliver beskattet af 10.000 t.kr., som kunne have været modregnet i kurstab,

hvis reglerne havde været ens.

Hvad vil det betyde for Scavenius koncernen, hvis fremførselsreglerne ensartes underskudsfrem-

førselsreglerne eller ensartes inden for rentefradragsbegrænsningsreglerne?

Fremførselsreglerne er forskellige de tre regler i mellem, men inden for renteloftreglen anvendes

der to forskellige fremførselsregler. Fremførte kurstab under renteloftreglen er analyseret, og under-

søgt hvilken betydning det vil have for Scavenius koncernen, at fremførsel af kurstab fremføres

ubegrænset. Fremføres kurstab efter de gældende regler, hvor kurstab kun kan fremføres til mod-

regning i de efterfølgende tre indkomstår, vil Scavenius koncernen tabe fradragsretten på 12.108

t.kr., da der ikke er kursgevinster nok til at alle de fremførte kurstab kan modregnes i kursgevinster-

ne. Det betyder at koncernen inden for den analyserede periode bliver beskattet af 12.108 t.kr. mere

end hvis kurstab kunne være fremført uendeligt. Koncernen har i slutningen af den analyserede et

fremført kurstab på 10.000 t.kr., men kunne ved uendelige fremførsel have haft et fremført kurstab

på 12.108 t.kr.

EBIT-reglens fremførselsregler er anderledes end fremførselsreglerne under renteloft. Fradragsbe-

grænsede nettofinansieringsudgifter indgår ved opgørelse af nettofinansieringsudgifterne under

EBIT-reglen, i det efterfølgende indkomstårs opgørelse af nettofinansieringsudgifter. EBIT-reglen
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anvender derved en rullende fremførsel og fradragsbegrænsningen fremføres derved uendeligt. An-

vender man fremførselsprincipperne fra EBIT-reglen på de fradragsbegrænsede kurstab under rente-

loft, vil Scavenius koncernen i slutningen af den analyserede periode have en fremførselsberettiget

fradragsbegrænsning på 12.108 t.kr. Dette er det samme beløb som ved uendelig fremførsel af fra-

dragsbegrænsede kurstab. Der er altså ingen forskel på om der anvendes uendelig fremførsel eller

rullende fremførsel, resultatet er det samme for Scavenius koncernen.

Fordelen ved at anvende den uendelige fremførsel, er at fremførselsprincippet er kendt fra under-

skudsfremførselsreglerne, og fremførselsreglerne inden for skatteretten vil dermed blive ens.

Hvilke konsekvenser vil det have at fremførselsreglerne ændres til at være ubegrænsede?

Rentefradragsbegrænsningsreglerne tager udgangspunkt i to skatteregler. Det er kursgevinstloven,

sambeskatning og underskudsfremførsel. Kursgevinstloven tillader fuldt fradrag af kurstab og giver

fuld beskatning af kursgevinster. Der er altså ingen kurstab der ikke er fradragsberettigede og ingen

kursgevinster der ikke er skattepligtige. Kursgevinstloven er med til at danne grundlag for den skat-

tepligtige indkomst. Opgøres den skattepligtige indkomst og denne er negativ, fremføres under-

skuddet uendeligt til modregning i fremtidige positive skattepligtige indkomster. Fradragsberettige

kurstab indgår i den skattepligtige indkomst og bliver ved underskud dermed fremført uendeligt.

Kurstab og skattemæssige underskud fremføres dermed uendeligt.

Rentefradragsbegrænsningsreglerne tager udgangspunkt i kursgevinstloven, hvor kurstab fremføres

uendeligt. Renteloftreglen fremfører kun kurstab til modregning i de efterfølgende tre indkomstår.

Kurstab er dermed gået fra at blive fremført uendeligt til kun at kunne fremføres i tre år. Fremfør-

selsreglen på tre efterfølgende indkomstår er indført for at mindske asymmetrien i kursudsvingene.

Der er dermed en uoverensstemmelse mellem de regler som rentefradragsreglerne baserer sig på og

selve rentefradragsbegrænsningsreglerne.
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9 Perspektivering

OECD har i gang sat et projekt under forkortelsen ”BEPS”, hvor man bl.a. vil kigge på nogle skatte-

regler. BEPS vil bl.a. arbejde med fradragsbegrænsning på renteudgifter. Dette gøres i forbindelse

med ændring af OECD modeloverenskomst og sikring af sammenhæng mellem fradragsret og be-

skatning af transaktioner. BEPS vil altså arbejde på at ensarte fradragsreglerne og dermed fradrags-

begrænsningsreglerne for renteudgifter. Når der kommer et udspil fra BEPS omkring retningslinjer

for fradragsreglerne for renteudgifter, kan dette have betydning for de danske skatteregler, hvis ikke

de danske skatteregler og især rentefradragsbegrænsningsreglerne overholder de udstukkede reg-

ningslinjer. BEPS vil betragte de nationale regler i forbindelse med deres arbejde. BEPS vil ligele-

des sikre at der ikke sker flytning eller udhulning af beskatningen, og at beskatningen forbliver i

oprindelseslandet. Der er flere lande, der som Danmark har indført regler, der sikrer at skattegrund-

laget bliver i oprindelseslandet. I forbindelse med arbejdet vil BEPS vurdere effektiviteten på for-

skellige former for begrænsninger126.

BEPS kan gøre to ting ved de danske rentefradragsbegrænsningsregler. Enten følger de danske ren-

tefradragsbegrænsningsregler allerede retningslinjerne fra BEPS, ellers skal der foretages ændringer

af de eksisterende rentefradragsbegrænsningsregler. Ændringer kan være små ændringer til de nu-

værende regler eller så store ændringer, at regler skal laves helt om.

Arbejdet med BEPS er startet i 2013 og forventes at løbe frem til september 2015. Med hensyn til

ændringerne af OECD modeloverenskomsten forventes denne udarbejdet i september 2014. Anbe-

falingerne omkring fradragsretten på renteudgifter forventes udarbejdet i september 2015127.

9.1 Forslag til ændring af fremførselsreglerne i SEL § 11 B, stk. 10, 1. og 2.

pkt.

I forlængelse af konsekvensanalysen i afsnit 7.7, vedrørende fremførselsreglerne på renteswap med

sikkerhed i andre aktiver end fast ejendom, stilles et forslag til ændring af fremførselsreglerne for

kurstab på renteswap med sikkerhed i andre aktiver, så disse følger reglerne vedrørende kurstab på

renteswap med sikkerhed i fast ejendom.

126 BEPS action 2 og 4
127 BEPS Annex A – Overview of the actions and timelines
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I forlængelse af konsekvensanalyse i afsnit 7.8, vedrørende fremførselsreglerne på kurstab på gæld

og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven, stilles et forslag til ophævelse af fremfør-

selsbegrænsning på de efterfølgende tre indkomstår.

Forslaget skal sikre at renteswap med sikkerhed i andre aktiver og kurstab på gæld og finansielle

kontrakter omfattet af kursgevinstloven, ikke udsættes for merbeskatning i form af kurstab som for-

tabes grundet udløb af fremførselsperioden på de tre efterfølgende indkomstår. Forslaget sikrer lige-

ledes en ensartning af fremførselsreglerne mellem renteloft og underskudsfremførselsreglerne.
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