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Det lave renteniveau gennem de senere år har affødt problemstillinger, som 
ikke tidligere har været set, eller som er blevet forstærket med den nedad-
gående rente. 
 

Det klassiske og meget enkle eksempel er spørgsmålet om den skattemæssige håndte-

ring af negative renter, dvs. om en negativ rente er en renteudgift, som kan fradrages ved 

indkomstopgørelsen.  

 

En renteudgift har i mangeårig praksis været defineret som et sædvanligt periodisk ve-

derlag til kreditor, beregnet som en bestemt procentdel af den til enhver tid værende 

restgæld, for at stille kapital til disposition. Definitionen af renter var baseret på lovens 

ordlyd, som siden 1903 havde talt om fradrag for ”Renter af Prioriteter og anden Gæld”. 

En negativ rente indebærer derimod, at der skal betales en rente af kreditor til debitor. 

 

I slutningen af 2015 blev rentebestemmelsen på denne baggrund ændret, således at for-

muleringen ”af Prioriteter og anden Gæld” udgik. Af loven fremgår således nu blot, at 

der er skattemæssig fradragsret for ”Renter”.  

 

 

Overkurs på obligationslån  

Forekomsten af negative renter har også haft konsekvenser i mange andre sammenhæn-

ge.  

 

http://www.v.dk/
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Det gælder blandt andet for obligationslån i realkreditinstitutter, hvor kurserne for de 

underliggende obligationer i nogle tilfælde stiger til mere end kurs 100.   

 

Personers gevinst og tab på gæld 

En gevinst på gæld er - helt lavpraktisk - udtryk for, at en låntager (debitor) skal tilbage-

betale et mindre beløb end det lånte beløb til kreditor for at indfri gælden. 

 

Har en person eksempelvis lånt 100 kr., men kan han nøjes med at tilbagebetale 80 kr. 

til fuld indfrielse af gælden, har han haft en gevinst på 20 kr. Omvendt, hvis personen 

skal tilbagebetale et større beløb end det lånte beløb.  Renter af det lånte beløb indgår 

ikke i opgørelsen af, om der er gevinst eller tab på gælden.  

 

 

Skat ved gæld stiftet til overkurs 

I kursgevinstloven er fastsat nærmere regler for, hvornår en kursgevinst på gæld skal 

beskattes.  

 

Det drejer sig bl.a. om tilfælde, hvor gæld stiftes til overkurs, dvs. tilfælde, hvor låntage-

ren (debitor) modtager et større lånebeløb ved lånets stiftelse, end han i sidste ende skal 

betale tilbage til långiveren for at indfri gælden.  

 

Den situation kan bl.a. opstå ved optagelse af obligationslån. Som et meget forenklet 

eksempel kan nævnes stiftelse af et obligationslån med en hovedstol på 1.000.000 kr. Er 

kursen på stiftelsestidspunktet 110, vil der blive udbetalt et låneprovenu på 1.100.000 kr. 

Lånet skal indfries til kurs 100, og låntageren vil derfor opnå en gevinst på gælden på 

100.000 kr.  

 

Efter de gældende regler vil gevinsten på de 100.000 kr. som udgangspunkt være skatte-

pligtig for låntageren på tidspunktet for stiftelse af gælden.  

 

 

Fritagelse for beskatning  
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Pligten til at svare skat af en overkurs omfatter dog bl.a. ikke tilfælde, hvor et lån med 

pant i fast ejendom ydes af et realkreditinstitut, hvis der foreligger en af de to følgende 

situationer:  

1. Lånet er baseret på obligationer, der ikke oversteg pari på tidspunktet for lånets 

udbetaling, eller  

2. Lånet er ydet på grundlag af et lånetilbud, som er afgivet mindre end 6 måneder 

før lånets udbetaling, og lånet er baseret på obligationer, der ikke oversteg pari 

på tilbudstidspunktet. 

 

 

Skattemæssigt fradrag for omkostninger  

Har man opnået en gevinst ved optagelse af et obligationslån, og er denne gevinst skat-

tepligtig efter de foranstående regler, er der mulighed for at fradrage visse omkostninger 

ved opgørelsen af den skattepligtige gevinst. Det blev bekræftet ved en afgørelse fra 

Skatterådet fra januar 2021 vedrørende et realkreditinstitut, som overfor skattemyndig-

hederne havde rejst spørgsmålet om, hvilke udgifter låntagerne kan fradrage ved opgø-

relsen af den skattepligtige gevinst. 

 

Det drejer sig for det første om kurtage ved låneoptagelsen, dvs. den betaling, som re-

alkreditinstituttet opkræver for at sælge obligationerne. 

 

Dernæst stiftelsesprovision, dvs. den betaling, som realkreditinstituttet opkræver – som 

det siges i realkreditinstituttets henvendelse til Skattestyrelsen - for den ydelse, der lig-

ger i at lånet stiftes. 

 

For det tredje kan fradrages lånesagsgebyr, dvs. et gebyr, som betales for udarbejdelse 

af lånetilbud og lånedokumenter mv. samt vurdering af ejendomme. 

 

Og endelig et såkaldt ”gebyr for indeståelse”, dvs. et gebyr, som opkræves, når lånet 

udbetales, inden der er sket sletning af retsanmærkninger i tingbogen for den ejendom, 

som står til sikkerhed for gælden. I dette tilfælde udbetales lånet i stedet på baggrund af 

en indeståelse fra et pengeinstitut for, at retsanmærkningerne efterfølgende bliver slettet. 
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Refinansiering 

Samme principper om beskatning og fradrag gælder, hvis der opnås en overkurs ved 

refinansiering af et lån. Det drejer sig bl.a. om variabelt forrentede obligationslån, som 

finansieres ved obligationer med en kortere løbetid end selve lånets løbetid, og hvor der 

ved udløb af obligationerne sker en forudbestemt refinansiering af lånet gennem udste-

delse af nye obligationer.  

 

Hvis salget af de nye obligationer sker til en højere kurs end pari, vil der efter tilsvaren-

de principper kunne blive tale om en skattepligtig kursgevinst på gælden.  

 

 

Check oplysningerne 

Hvis man ikke er omfattet af en af de to skattefritagelsesregler for overkurs, jf. ovenfor, 

kan der således være god grund til at gennemgå oplysningerne om afregning af obligati-

onslån. 

 

Det kan tilføjes, at der gælder særlige regler for inkonverterbare obligationslån med en 

rente ved stiftelsen på 0 pct., med et rentegulv på 0 pct., og som er udstedt til overkurs.  

 

Reglerne omtalt ovenfor omfatter ikke kontantlån. 

 
_______ o _______ 

 

 

 

 


