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1) Gældseftergivelse – aktuelle problemstillinger ved koncernintern gældseftergivelse

1) Eftergivelse af renter

2) Eftergivelse af lån i fremmed valuta

2) Ny afgørelse vedr. valutakursudsving

3) Overdragelse af gæld – KGL § 6, stk. 2
4) Personers gevinst på gæld ‐ Lån med non‐recoursevilkår, HRD og EU‐ret

Agenda



Gældseftergivelse – aktuelle
problemstillinger
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Skattemæssige konsekvenser ved gældseftergivelse i koncernforhold

• KGL §§ 4, 8 og 24 

• Kreditor

• HR: Generel skattepligt af alle gevinster og tab på fordringer, KGL § 3

• U1: Tab på koncerninterne fordringer, KGL § 4 (uden hensyntagen til valutakursudsving)

• U2: Tab på fordringer på sambeskattede selskaber og selskaber, der vil kunne sambeskattes, KGL § 4

• Debitor

• HR: Kursgevinster er skattepligtige, KGL § 6

• U1: Koncernintern gæld, KGL § 8 (kreditors manglende fradrag for det tilsvarende tab)

• U2: Akkordordning, KGL § 24

• SEL §§ 12 A og 12 B

• Evt. underskudsbegrænsning

Gældseftergivelse – aktuelle problemstillinger
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Eftergivelse af renter i koncernforhold

• Rentefradrag efter Ligningsloven

• HR: Selskaber anvender påløbsprincip, LL § 5, stk. 4 og 5

• U1: LL § 5, stk. 8 

Renteudgifter kan først fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori 
betaling sker, hvis renteudgifter mv. for tidligere indkomstår i samme gældsforhold ikke er betalt inden 
udgangen af indkomståret. Dette gælder dog ikke, hvis den skattepligtige godtgør, at han ved udgangen af det 
år, indkomstopgørelsen vedrører, var i stand til at betale forfalden gæld eller stille betryggende sikkerhed herfor 
i sine aktiver. Renteudgifter mv. anses ved anvendelsen af reglerne i dette stykke for betalt, når de af et 
pengeinstitut, en bankier eller vekselerer tilskrives den skattepligtiges kassekredit eller lignende løbende 
mellemværende, uden at kreditten herved overstiger det aftalte maksimum.

• U1: LL § 5, stk. 9

Hvis en skattepligtig opnår nedsættelse af gæld ved en gældseftergivelse, kan renter, der er påløbet på 
tidspunktet for gældseftergivelsen, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med en andel, der 
svarer til forholdet mellem den del af gælden, der skal betales efter nedsættelsen, og den samlede gæld før 
nedsættelsen

• Eftergivelse af rentefordringer i KGL

Gældseftergivelse i koncernforhold
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Selskaber

• KGL § 4 – valutakursudsving på koncerninterne fordringer

Periodisering

• HR: Lagerprincip, jf. KGL § 25, stk. 3, 1. pkt.

• U1: Realisationsbeskatning ved koncerntinerne fordringer, jf. KGL § 25, stk. 3, 2. pkt.

• UU: Mulighed for at tilvælge lagerbeskatning af valutakursudsving, jf. KGL § 25, stk. 4, nr. 3.

Valutakurser i KGL
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Eftergivelse af lån i udenlandsk valuta:

• SKM2017.645.SR
• Skatterådet bekræftede, at eftergivelse af H1 A/S' udlån til H2 USA Inc. hverken udløste skattefradrag eller beskatning hos H1 A/S, jf. 

kursgevinstlovens § 4.
• ”Eftergives hele fordringen sker der ingen beskatning af nogen valutakursgevinst på grundlag af valutakursændringen i fordringens løbetid”

• ”Kreditor skal således ikke medregne valutakursgevinster på den del af koncernfordringen, der eftergives. Dette gælder uanset, at fordringen 
eventuelt nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor på tidspunktet for gældseftergivelsen”.

• Hvad med debitor?
• Betydning af gældens kursværdi?
• Lagerprincippet?
• Forlods eftergivelse af renter ved delvis gældseftergivelse (debitor versus kreditorsiden)
• En række eksempler i DJV C.B.1.3.3.3.1
• SKM bekræfter i Spørgsmål 442 af 15. april 2021, at valutalån, hvor et dansk selskab har skattemæssig valutakurstab på 

gæld i USD til et udenlandsk koncernkreditorselskab, der udarbejder selvangivelse i USD, og som dermed ikke har en 
modsvarende skattepligtig valutakursgevinst, ikke er omfattet af de danske regler om hybride mismatches

Gældseftergivelse i koncernforhold



SKM2022.82.VLR
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SKM2022.82.SR

• Koncerntilskud opstået ved overdragelse af aktiver mellem koncernforbudne selskaber som følge af forskelle i de 
valutakurser selskaberne havde anvendt ved bogføringen af transaktionerne og den aktuelle valutakurs på selve 
transaktionsdagen. 

• Skattepligtigt tilskud?

• Fradrag hos tilskudsyder?

Ny afgørelse vedrørende valutakursudsving



Overdragelse af gæld
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Overdragelse af gæld – KGL § 6, stk. 2

Del af L 4 fremsat 1. oktober 2019
• Formålet med lovforslaget

• Justering af en række regler med henblik på at undgå utilsigtet udnyttelse af gældende regler
• Den ”utilsigtede udnyttelse”: Muligt at undgå kursgevinstbeskatning, underskudsbegrænsning og 

rentefradragsbegrænsning ved salg af fordring til koncernselskab i stedet for at eftergive gæld.
• Løsning: udvidelse af reglerne om gældseftergivelse
• Ændringer i SEL § 12 A, stk. 4 (underskudsfremførselsbegrænsning) og LL § 5, stk. 10 (Rentefradrag)
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Overdragelse af gæld

KGL § 6, stk. 2.
Erhverver koncernforbundne selskaber m.v. eller aktionærer i de koncernforbundne selskabers fælles 
aktionærkreds, jf. § 4, stk. 2, direkte eller indirekte en fordring på debitorselskabet fra en kreditor, som hverken er 
koncernforbundet med debitorselskabet eller omfattet af den fælles aktionærkreds, sidestilles dette med 
frigørelse for gæld for debitorselskabet, der skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter 
reglerne i stk. 1. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis fordringen erhverves af en person, der har 
bestemmende indflydelse i debitorselskabet, jf. ligningsloven § 2. 

Ved opgørelse af gevinst på gælden efter § 26, stk. 3, anvendes den overdragne fordrings kursværdi på 
tidspunktet for overdragelsen som gældens værdi ved frigørelsen. Værdien efter 3. pkt. anses herefter for at 
udgøre gældens værdi ved påtagelsen ved en efterfølgende opgørelse af gevinst og tab på samme gæld.

• Underskudsbegrænsning hvis sammenlignelig med akkord
• Rentefradragsbegrænsning hvis sammenlignelig med akkord



Non-recourse lån
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Personers gevinst på gæld

Når … Skattepligt/
fradrag

Skattefrihed/
ej fradrag

Gevinst ved eftergivelse af gæld, når gælden 
nedskrives til lavere værdi end fordringens værdi for 
kreditor

KGL § 21 Når gælden ikke nedskrives 
til en lavere værdi end …

Gevinst på lån udstedt til overkurs KGL § 22, stk. 1

Gevinst på knæklån KGL § 22, stk. 2

Gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån i 
danske kroner

KGL § 22, stk. 3

Gevinst og tab på gæld i fremmed valuta
Bagatelgrænse: 2.000 kr. incl. gevinst og tab jf. KGL § 14.

KGL § 23

Gevinst og tab på ikke indbetalt selskabskapital KGL § 24 A

Andre tilfælde af gevinst og tab på gæld uden for KGL 
§§ 21-23

KGL § 20



15© 2018 KPMG ACOR TAX, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Personers gevinst på gæld
Baggrunden for ændringer af KGL i 2010
• Åbningsskrivelse fra Kommissionen 

• Forskelsbehandling af fordringer i danske kr. ctr. udenlandsk valuta
• Hvad med gældssiden?

• KGL § 23
• Aktualiseret ved eksempelvis SKM2019.627.HR

• Lån på non-recourse vilkår
• Hvad var resultatet, hvis lånet havde været i DKK?
• Hvad omfatter KGL § 23?
‒ Kun valutakursudsving?
‒ Alle værdiudsving på gæld i udenlandsk valuta?

• Betalingsforpligtelse for hele beløbet -> gevinst på gæld
• HR: Ej EU-retligt problem, da skattemæssig behandling uafhængig af debitors/kreditors 

skattemæssige hjemsted.
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