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Dagspressen har for nylig omtalt nogle unge børsspekulanter og privatper-
soner, der ifølge dagspressen via de sociale medier rottede sig sammen og 
fik kursen på aktierne i et vaklende selskab presset op. Herved opnåede de 
store gevinster på aktierne, mens en investor led betydelige tab som følge af 
spekulation i kursfald. 
 
Hvad er det lige, der foregår, når der spekuleres i kursfald – eller ”Short”? 
 

Hvad er ”Short” 

Shortselling eller shorting (at shorte) er en betegnelse for en praksis på aktiemarkedet, 

hvor det er muligt at profitere på faldende kurser. 

 

En ældre skatteadvokat, der kan huske 40-50 år tilbage, kan konstatere, at historien gen-

tager sig. Og man behøver ikke lede efter sofistikerede modeller. Konstruktionen har - 

med det modsatte formål, nemlig at opnå en gevinst ved prisstigninger - været velkendt 

bl.a. indenfor landbruget, når det drejer sig om oplagt korn, hvor der, som nævnt, dog 

ikke er tale om spekulation i prisfald, men i prisstigninger. Dette emne blev omtalt for 

omkring 35 år siden i revisorernes fagblad, Revision & Regnskabsvæsen, 1987. 

 

 

Landmænds oplagte korn  

Når en landmand får sin høst opmagasineret hos en kornhandler, fungerer det ikke så-

dan, at landmandens korn opbevares i en særskilt silo. Landmandens korn bliver efter en 

opmåling og vurdering af mængde og kvalitet placeret i en silo, der i praksis som oftest 

rummer høsten fra mange landmænd. Kornhandleren disponerer over kornet som ejer og 

kan eventuelt sælge det. 

http://www.v.dk/
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Når landmanden på et tidspunkt herefter vil have det oplagte korn tilbage, skal korn-

handleren blot levere en mængde i en kvalitet svarende til, hvad landmanden i sin tid fik 

oplagt. 

 

Det er her ret nærliggende - og bedst stemmende med juraen - at antage, at landmanden 

har solgt sit korn til kornhandleren og har krav på betaling i form af levering af samme 

mængde og kvalitet på et senere tidspunkt. 

 

Problemet er imidlertid, at denne betragtning vil afskære landmanden fra at sælge på det 

for ham optimale (senere) tidspunkt. Salget er jo sket, da kornet blev kørt til opmagasi-

nering - og måske dagen efter videresolgt af kornhandleren. Hertil kommer, at landman-

den afskæres fra varelagernedskrivning. 

 

Vestre Landsret traf da også i tidernes morgen(1) en afgørelse, hvorefter ejendomsretten 

til kornet overgik til kornhandleren på det tidspunkt, hvor kornet blev kørt til opmagasi-

nering hos kornhandleren. En afgørelse til stor ærgrelse for landmanden, der nu ikke 

kunne sælge det på et gunstigt tidspunkt og heller ikke kunne foretage varelagerned-

skrivning. 

 

Som én af lives små pudsigheder indenfor skatteretten, kom redningen imidlertid efter-

følgende derved, at en anden landmand en dag modtog en stævning, hvorefter skatte-

myndighederne påstod, at landmanden skulle anerkende, at kornet skatteretligt tilhørte 

ham (selv om det måske var solgt videre af kornhandleren). Konsekvensen af dette 

synspunkt var blandt andet, at landmanden nu skatteretligt kunne sælge kornet på det 

optimale tidspunkt, og videre fik adgang til varelagernedskrivninger. Landmanden 

skyndte sig følgelig at erklære sig enig i skattemyndighedernes synspunkt. Domstolene, 

der var bundet af parternes påstande, afsagde herefter dom om, at kornet skatteretligt 

tilhørte landmanden, og at der skatteretligt var tale om opmagasinering af landmandens 

korn hos kornhandleren. Og når kornhandleren på et tidspunkt leverede samme mængde 

og kvalitet til landmanden, som kornhandleren måske havde købt på det åbne marked 

 
1  VLD af 7. oktober 1986, 3. afd. B 1791/1984, kommenteret i Revision & Regnskabsvæsen 1987, SM 

14 henholdsvis SM 43.  
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kort tid forinden, var der ikke tale om, at landmanden købte dette korn. Der var blot - 

sådan rent skatteretligt - tale om tilbagelevering af opmagasineret korn. Landmanden 

kunne herefter selv fastlægge det tidspunkt, hvor han ville sælge kornet og dermed op-

timere prisen. 

 

 

Spekulation i kursfald ved salg med lang leveringstid 

En meget enkel fremgangsmåde kan være, at vekselerer A aftaler med vekselerer B, at A 

sælger en post aktier til B for 120 kr. pr. aktie, selv om børskursen i dag er 125 kr. Dog 

med den tilføjelse, at A først skal levere de pågældende aktier i løbet af 2 måneder. 

 

En sådan handel giver kun mening for vekselerer A, hvis han tror, at kursen på de solgte 

aktier falder til en lavere kurs end kurs 120 i løbet af de kommende 2 måneder og følge-

lig kan købes på det åbne marked til eksempelvis kurs 112. Opfyldes denne forventning, 

vil vekselerer A altså på leveringsdagen kunne købe aktierne til kurs 112 og aflevere 

dem til B og modtage 120 kr. pr. aktie. 

 

Her vil A selvsagt blive beskattet af gevinsten på 8 kr. pr aktie.  

 

 

Shortselling – en lang historie kort 

Shortselling fungerer på en lidt anden måde. Konstruktionen har en betydelig lighed 

med den ovenfor nævnte problemstilling om oplagt korn. 

 

I en konkret sag, der blev afviklet for en del år siden, var der tale om en ”fuldblods” 

shortselling. 

 

Direktøren for et større forsikringsselskab ”F” rettede i denne sag henvendelse til direk-

tøren for et andet større selskab ”S” og spurgte, om ikke F kunne låne en beholdning af 

aktier tilhørende S i nogle måneder. Der blev lavet en kort aftale mellem parterne om, at 

en S´ tilhørende beholdning af børsnoterede aktier til en værdi på mange mio. kr. blev 

overført til F og med aftale om, at F skulle tilbagelevere tilsvarende aktier på et senere 

tidspunkt. 
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Således som aftalen var udformet, kunne F frit disponere over de ”lånte” aktier, herun-

der sælge dem. I så fald skulle F blot på tilbageleveringsdagen levere en tilsvarende post 

aktier til S. D.v.s. helt på samme vis som aftalen mellem landmanden og kornhandleren. 

 

Det ligger i sagens natur, at faldt aktierne i kurs, ville F kunne konstatere en gevinst som 

i eksemplet ovenfor. Steg aktierne imidlertid i kurs, ville dette kunne medføre et betyde-

ligt tab for F. 

 

Nu kan man ikke umiddelbart forlade sig på skatteretlig praksis vedrørende oplagt korn. 

Det daværende Ligningsråd havde imidlertid ved en afgørelse fra 15. december 1998(2) 

tiltrådt, at et ”udlån” af aktier i henhold til standardvilkårene for ”aktielån” udarbejdet af 

Finansrådet og Børsmæglerforeningen, skatteretligt skulle anses for netop et udlån – og 

ikke et salg og tilbagekøb. Altså helt samme retsstilling som beskrevet vedrørende 

landmanden og kornhandleren. 
 

Faldt aktierne i kurs i låneperioden, ville F opnå en gevinst. Og omvendt hvis kursen 

faldt. 
 

Efter skattemyndighederne praksis er det dog en betingelse for at anse forholdet som et 

udlån, at der sker tilbagelevering af aktier i samme fondskode.   

 

 

Short kan være risikabel 

Konstruktionen kan være meget risikabel for aftaleparten, i det ovennævnte eksempel F.  

 

Hvis eksempelvis en person blot har købt aktier til kurs 120 og ligger inde med disse 

aktier i en periode, og selskabet herefter går konkurs, vil personen have lidt et tab på 120 

kr. pr aktie. 

 

Hvis det var F, der havde ”lånt” aktier af S på et tidspunkt, hvor kursen var 120, og F 

umiddelbart herefter havde solgt disse aktier til samme kurs, ville F i første omgang kun 

have en udgift svarende til handelsomkostningerne. 
 

2  TfS 1999, 408 LR 
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Var kursen på aktierne nu steget til eksempelvis 500 i perioden frem til det tidspunkt, 

hvor F skulle tilbagelevere samme mængde aktier, som F havde lånt af S, ville tabet 

blive 380 kr. pr aktie (500 minus 120) - dvs. et langt større tab end kursen på lånetids-

punktet. 

 

Var der, som i sagen, der var fremme i medierne, tale om et nødlidende selskab, kunne 

kursen være meget lav, eksempelvis måske være 15 på lånetidspunket. Og gik det nødli-

dende selskab konkurs, ville låntageren, der skulle tilbagelevere aktierne, have tjent på 

transaktionen, da aktierne, der skulle tilbageleveres, kunne erhverves for 0 kr. 

 

Men kunne nogle spekulanter herefter presse kursen op i 150, måske fordi der var meget 

få aktier i omsætning, ville tabet for låntageren ”F” (forsikringsselskabet, der havde 

”lånt” aktier med tilbageleveringsforpligtelse) være op til mange gange investeringen, 

da låntageren - i eksemplet med forsikringsselskabet F - skulle købe aktier til kurs 150 

til tilbagelevering til selskab S.  

 

I sagen omtalt i medierne kunne de unge spekulanter derfor tjene en pæn sum penge på 

deres aktier, da F på tidspunktet for tilbageleveringen skulle ud på markedet og købe 

(værdiløse) aktier til kurs 150 hos de unge spekulanter. Og med et tilsvarende stort tab 

for F, der havde spekuleret i kursfald. 

 

 
_______ o _______ 

 

 

 

 


