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A. Indledende bemærk
ninger.

1. Ved landstingslov nr
. 21 af 30. oktober 199

2 om ændring af

landstingslov om indko
mstskat er der i § 1, nr.

 2, indført sær-
lige regler vedrørende 

den skattemæssige be
handling af gevinster

og tab på finansielle ko
ntrakter (§ 14A). Regle

rne har virkning
for finansielle kontrakte

r, der indgås den 14. o
ktober 1992 el-

ler senere, jf. afsnit F. M
ed de nye regler indfør

es der tabs-
fradragsbegrænsning, 

hvorefter tab kan modr
egnes gevinster i

samme indkomstår, og
 et nettotab kan alene f

remføres til modreg-
ning i efterfølgende 5 å

rs nettogevinster. Tab k
an således ikke

modregnes i anden ska
ttepligtig indkomst, jf. a

fsnit E nedenfor.
For kontrakter indgået 

før den 14. oktober 199
2 gælder dog fort-

sat de "gamle" regler.
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Qu eperneq nh 2 af 16 2. Efter de hidtil gælde
nde regler har det i hve

rt enkelt til-

fælde skullet afgøres, h
vilken bestemmelse i la

ndstingslov om
indkomstskat, den enke

lte finansielle kontrakt s
kulle beskattes

efter. De hidtidige regle
r er fastsat før udbrede

lsen af finan-
sielle kontrakter og er i

kke tilpasset kontrakter
nes særlige ka-

rakter. I de fleste tilfæld
e er beskatning foretag

et med hjemmel
i spekulationsbestemm

elsen i § 24, stk. 1, nr. 
2, sammenholdt

med § 13, stk. 1. I andr
e tilfælde er beskatning

 alene foretaget
med hjemmel i § 13, st

k. 1, ud fra en væddem
ålsbetragtning.

3. Reglerne i § 14A gæ
lder for såvel udstedere

 som erhververe af

finansielle kontrakter. D
er skal foreligge en afta

le, idet rene

tilbud, hvorpå der ikke 
foreligger en accept, ik

ke er omfattet.

Aftalen kan være såvel
 mundtlig som skriftlig.

4. Fælles for finansielle
 kontrakter er, at der er

 en tidsmæssig
forskydning mellem aft

aletidspunkt og afviklin
gstidspunkt (evt.

leveringstidspunkt). Det aktiv eller den gæld
sforpligtelse, som en fin

ansiel kontrakt
er baseret på (det unde

rliggende aktiv), kan væ
re fysisk eller

syntetisk. Fysiske aktiv
er er f.eks. værdipapire

r, valuta, rå-
stoffer o.lign. Et synteti

sk aktiv er f.eks. et akti
eindeks el-

ler en rente. En finansiel kontrakt ka
n enten opfyldes ved le

vering af det

underliggende aktiv elle
r ved såkaldt difference

afregning, hvor-
ved forstås, at aftalen o

pfyldes ved afregning a
f forskellen

mellem markedsprisen
 på afviklingstidspunkte

t eller udløbsdagen
og den i kontrakten afta

lte pris på det underligg
ende aktiv. Er
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det underliggende aktiv
 syntetisk, vil der altid s

ke difference-

afregning, da et synteti
sk aktiv ikke eksisterer

 fysisk og så-
ledes ikke kan leveres. 5. Som udgangspunkt 

gælder tabsfradragsbe
grænsningen for alle

skattepligtige og alle fin
ansielle kontrakter, jf. d

og afsnit C
nedenfor. 6. Gevinst og tab på fin

ansielle kontrakter opg
øres som forskel-

len mellem anskaffelse
ssummen og afståelse

ssummen på realisati-
onstidspunktet, og bes

katningen foretages eft
er separationsprin-

cippet, dvs. uden hens
yn til de skatteregler, d

er gælder for det
underliggende aktiv, jf.

 pkt. 22.

7. Når særlige omstæn
digheder foreligger, kan

 landsstyret, eller

den landsstyret bemyn
diger dertil, tillade, at e

llers omfattede
kontrakter i stedet besk

attes efter landstingslo
vens almindelige

regler. B. omfattede kontrakte
r.

8. Finansielle kontrakte
r omfatter især termins

kontrakter,
swaps, aftaler om købe

- og salgsretter (option
er) vedrørende va-

luta, obligationer, meta
ller, råstoffer m.v., sam

t såkaldte syn-
tetiske aktiver som for 

eksempel et aktieindek
s. Kombinationer

af forskellige kontrakte
r er ligeledes omfattet.

9. En terminskontrakt (
forwardkontrakt) er en 

aftale om overdra-
gelse af et aktiv eller af

 en gældsforpligtelse ti
l en på for-

hånd fastsat pris, hvor 
afviklingen af kontrakte

n finder sted
efter aftaletidspunktet. 

Almindelige køb og sal
g af f.eks. ob-

ligationer, hvor afvikling
en nok sker efter aftale

tidspunktet,

v
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Qu eperneq nh 4 af 16 men inden for den norm
ale afviklingsfrist på om

rådet, anses ikke

for terminskontrakter m
en for almindelig spoth

andel, der ikke er
omfattet af § 14A. Terminskontrakter give

r således udstederen o
g erhververen pligt

til at sælge henholdsvis
 købe en fastsat mæng

de af et bestemt
aktiv eller passiv på en

 bestemt fremtidig dato
 til den i kon-

trakten aftalte pris. Afvi
klingsdagen vil ofte væ

re en bestemt
dato, men kan også ud

løses af f.eks. en begiv
enhed, selv om be-

givenheden ikke kan tid
sfæstes på forhånd. Pr

isen vil ligeledes
typisk kunne opgøres p

ræcist ved aftalens ind
gåelse, men vil og-

så kunne anses for afta
lt, hvis der f.eks. er fas

tsat nærmere
regler om et beregning

sgrundlag ogeller nogle
 beregningsprin-

cipper, der medfører, a
t der ikke er væsentlig 

usikkerhed om den
fremtidige overdragelse

spris.

Futures er særlige type
r terminskontrakter, de

r er standardise-

rede med hensyn til f.e
ks. løbetid, beløbsstørr

else og under-
liggende aktiver. Ved terminskontrakter 

er der symmetri mellem
 udstederens og er-

hververens risiko, idet 
en eventuel gevinst ho

s erhververen mod-

svares af et tilsvarende
 tab hos udstederen, nå

r bortses fra e-

ventuelle gebyrer til ko
ntraktformidlere.

10. En swapaftale er en
 ubetinget gensidig forp

ligtelse indgået
på aftaledagen mellem

 normalt to parter om b
ytte af f.eks. ren-

te- og afdragsbetalinge
r på to (reelle eller fiktiv

e) lån eller
fordringer. Eksempelvis

 kan en renteswap inde
bære, at der mellem

to parter byttes rentebe
talinger på et fast - og e

t variabelt
forrentet lån.
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11. En køberet (købsop
tion) er en aftale om, a

t indehaveren (er-

hververen) af køberette
n er berettiget, men ikk

e forpligtet til
at erhverve et bestemt 

aktiv eller passiv til en 
på forhånd af-

talt pris enten på en be
stemt dato eller inden f

or et bestemt
tidsrum. Den anden pa

rt i aftalen (udstederen
) er forpligtet til

at sælge, hvis køberett
en udnyttes.

12. Ved en salgsret (sa
lgsoption) forstås en af

tale om, at inde-
haveren (erhververen) 

af salgsretten er berett
iget, men ikke

forpligtet til at sælge et
 bestemt aktiv eller pas

siv til en på
forhånd aftalt pris enten

 på en bestemt dato ell
er inden for et

bestemt tidsrum. Udste
deren af salgsretten er

 forpligtet til at
købe, hvis salgsretten 

udnyttes.

13. Om salgs- og købe
retter anvendes fællesb

etegnelsen optioner.

Udløbsdagen for en op
tion er den dag, hvor ko

ntrakten udnyttes
eller udløber uudnyttet.

 Erhververen af en opti
on har en valg-

ret, mens udstederen h
ar en tilsvarende event

ualforpligtelse.
Erhververen betaler en

 præmie (optionspræm
ie) til udstederen for

retten til at købe eller s
ælge det underliggende

 aktiv. Tabsri-
sikoen for erhververen 

er begrænset til den be
talte præmie, mens

gevinstmuligheden i pr
incippet er ubegrænset

. Modsat for udste-
deren, hvor gevinstmul

igheden er begrænset 
til den modtagne

præmie, mens tabsrisik
oen i princippet er ubeg

rænset. Ved optio-
ner er der sáledes ikke

, som ved terminskontr
akter, symmetri

mellem udsteders og e
rhververs risiko.

Normalt betales en præ
mie for optionen, men d

ette er ingen be-

tingelse for, at den omf
attes af § 14A.

Udløbsdagen vil ofte væ
re en bestemt dato, me

n kan også udløses

af f.eks. en begivenhed
, selv om begivenhede

n ikke kan tidsfæ-
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stes på forhånd. Prisen
 vil ligeledes typisk kun

ne opgøres præ-
cist ved aftalens indgåe

lse, men vil også kunne
 anses for af-

talt, hvis der f.eks. er fa
stsat nærmere regler o

m et bereg-
ningsgrundlag og/eller 

nogle beregningsprinci
pper, der medfører,

at der ikke er væsentlig
 usikkerhed om den fre

mtidige overdra-

gelsespris. Køberetter til aktier m.v
. er også omfattet af § 

14A, mens teg-
ningsretter positivt er u

ndtaget, jf. pkt. 16 nede
nfor. Den væ-

sentligste forskel melle
m køberetter og tegnin

gsretter til akti-
er m.v. består i, at der 

ved udnyttelse af en te
gningsret tegnes

nye aktier m.v. I modsæ
tning hertil sker der ing

en kapitaludvi-
delse ved udnyttelse af

 en køberet, idet der i s
tedet overdrages

allerede eksisterende a
ktier m.v.

14. Finansielle kontrak
ter kan også indgå i så

kaldte puljeord-
ninger. Der kan bl.a. væ

re tale om puljeordning
er, hvor f.eks.

et pengeinstitut for en r
ække investorer samle

t foretager inve-
steringer i fremmed val

uta eller andre formueg
oder ved anven-

delse af bl.a. finansielle
 kontrakter. Gevinst og

 tab, der kan
henføres til finansielle k

ontrakter, er omfattet a
f § 14A, mens

gevinst og tab ved spo
thandler, der eventuelt 

også indgår i pul-
jen, ikke omfattes. Det 

er således ikke betegn
elsen, men indhol-

det af sådanne ordning
er, der er afgørende fo

r, om den enkelte
kontrakt i ordningen er 

omfattet af de særlige r
egler om finan-

sielle kontrakter. Som følge af de utallige
 kombinationer af forsk

ellige finansi-
elle kontrakter, der eks

isterer på nuværende t
idspunkt, og den

rivende udvikling disse
 kontrakter er inde i, ka

n ovennævnte be-
skrivelse af de mest ud

bredte kontrakttyper ikk
e anses for ud-

tømmende. I tvivlstilfæ
lde må det således ber

o på en konkret
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vurdering, om en kontr
akt er omfattet af § 14A

.
C. Ikke omfattede kont

rakter.

15. I § 14A, stk. 2, er o
pregnet en række kont

raktformer, der af

forskellige grunde er un
dtaget fra hovedreglen

 i stk. 1. Endvi-
dere er kontrakter indg

ået som led i næring el
ler erhvervsmæssig

virksomhed undtaget, j
f. stk. 3. Gevinst og tab

 på kontrakter,
der er undtaget, skal i s

tedet behandles efter s
kattelovgivnin-

gens almindelige regle
r.

16. Tegningsretter til ak
tier m.v. er undtaget, jf.

 stk. 2, nr.
1, således at disse fort

sat beskattes efter ska
ttelovens almin-

deligt gældende regler.
 Ved en tegningsret for

stås en ret ud-
stedt af et selskab, som

 berettiger erhververen
 til at tegne

nyudstedte aktier m.v. 
eller konvertible obligat

ioner i selska-
bet. Ved udnyttelse af e

n tegningsret sker der e
n kapitaludvi-

delse, mens der ved ud
nyttelse af en køberet o

verdrages allerede
eksisterende aktier m.v

., jf. pkt. 13 ovenfor. Un
dtagelsen om-

fatter også såkaldte wa
rrants, der opfylder ove

nnævnte kriteri-
er. Betegnelsen warran

ts anvendes dog også 
om køberetter (cove-

red warrants), og i så fa
ld er warranten omfatte

t af reglerne om
finansielle kontrakter. 17. Aftaler vedrørende 

fast ejendom er ligeled
es undtaget, jf.

stk. 2, nr. 2, hvilket bl.a
. omfatter slutsedler om

 overdragelse
af fast ejendom, som e

llers vil kunne betragte
s som terminskon-

trakter, idet overtagelse
sdagen gerne er tidsmæ

ssig forskudt i
forhold til aftaledagen (

slutsedlens dato).

18. Undtaget er endvid
ere salg og køb af oblig

ationer på termin

eller futurekontrakt i for
bindelse med kurssikrin

g ved optagelse
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henholdsvis indfrielse a
f realkreditlån eller real

kreditlignende
lån, jf. stk. 2, nr. 3. Kur

skontrakter indgås båd
e i forbindelse

med optagelse af realk
reditlån og realkreditlig

nende lån og i
forbindelse med indfrie

lse af samme. Derfor e
r både køb og salg,

der afvikles inden for d
en normale tidsramme 

på området, undta-
get fra hovedreglen i § 

14A.

19. Konverteringsretter
 knyttet til obligationer, 

pantebreve,

gældsbreve og andre p
engefordringer er også

 undtaget, jf. stk.
2, nr. 4. Obligationer og

 pantebreve kan være 
konverterbare,

hvilket vil sige, at lånta
geren kan indløse låne

t til pari kurs.
Selvom der reelt er tale

 om en køberet til den p
ågældende for-

dring, er det bl.a. af pra
ktiske grunde fundet m

est hensigtsmæs-
sigt, at sådanne konve

rteringsretter ikke besk
attes selvstæn-

digt, men på samme m
åde som den obligation

 eller det pantebrev,
de er en del af. 20. Kontrakter indgået 

som led i næring er und
taget i stk. 3.

Næringsdrivende inden
 for området er især pe

ngeinstitutter og
andre finansielle foreta

gender. Omfattet af kon
trakter indgået

som led i næring er des
uden kontrakter, der er

 modtaget som
skattepligtig betaling fo

r varer, tjenesteydelser
 m.v. (veder-

lagsnæring). 21. I stk. 3 er ligeledes
 undtaget kontrakter ind

gået som led i
erhvervsmæssig virkso

mhed. Ved erhvervsmæ
ssig virksomhed forstås

især selskabers og selv
stændige erhvervsdrive

ndes sikring af
tilgodehavender og gæ

ld i fremmed valuta sam
t sædvanlige aftaler

om levering af varer og
 tjenesteydelser vedrør

ende virksomheden.
Såfremt der blot er tale

 om midlertidig anbring
else af likvid

kapital eller kontraktern
e ikke iøvrigt har tilknyt

ning til den
erhvervsmæssige virks

omhedsudøvelse, anse
s kontrakterne ikke for

a n
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indgået som led i erhve
rvsmæssig virksomhed

 og er derfor ikke
omfattet af undtagelses

bestemmelsen. Afgøre
lsen af, om en finan-

siel kontrakt har tilknytn
ing til erhvervsmæssig 

virksomhed skal
iøvrigt foretages efter e

n konkret bedømmelse
.

Kontrakter der ikke har
 til hensigt at reducere 

risikoen på an-

dre af virksomhedens e
rhvervsmæssige transa

ktioner, men snarere
indgås ud fra en forven

tning om, at transaktion
en isoleret set

vil give virksomheden e
n gevinst, kan ikke ans

es for indgået som

led i erhvervsmæssig v
irksomhed.

D. Opgørelse af gevins
t og tab.

22. Gevinst og tab på f
inansielle kontrakter, d

er er omfattet af

§ 14A, opgøres efter se
parationsprincippet, hv

orved gevinst el-
ler tab opgøres uden h

ensyn til de skattemæs
sige regler, der

gælder for det underlig
gende aktiv. Gevinst og

 tab opgøres såle-
des uafhængigt af det s

kattemæssige resultat 
for det underlig-

gende aktiv. Separation
sprincippet indebærer, 

at der skal ske en
selvstændig skattemæ

ssig opgørelse af gevin
st eller tab på den

finansielle kontrakt, uan
set om kontrakten afvik

les ved leve-
ring. Sker der levering 

af det underliggende ak
tiv, opgøres kon-

traktens resultat på lev
eringsdagen (afviklings

dagen), og det
leverede aktiv anses fo

r anskaffet henholdsvis
 afstået på afvik-

lingsdagen og til afvikli
ngsdagens markedspri

s.

23. Efter S 14A, stk. 4,
 skal gevinst eller tab i 

henhold til
stk. 1, opgøres som for

skellen mellem afståels
essummen og an-

skaffelsessummen efte
r realisationsprincippet

.

En kontrakt anses for r
ealiseret (afstået, udny

ttet eller udlø-
bet uudnyttet) på den i 

kontrakten fastsatte ud
løbsdato eller
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afviklingsdagen (realisa
tionsdagen). Det er ude

n betydning,
hvornår afregning foreg

år. Har en skattepligtig
 person f.eks.

indgået en finansiel kon
trakt den 1. november 

1992, og afvik-
lingsdagen er den 1. fe

bruar 1993, skal gevins
t eller tab på den

indgåede kontrakt henr
egnes til 1993.

Afstås en finansiel kon
trakt inden det i kontrak

ten fastsatte
udløbstidspunkt, skal g

evinst eller tab opgøres
 på afståelses-

tidspunktet. Specielt for futures (ter
minskontrakter), der om

sættes af Garan-
tifonden for Danske Op

tioner og Futures ved K
øbenhavns Fonds-

børs, gælder det, at dis
se ikke kan afvikles ved

 levering, og at
der foretages løbende 

kontantafregning af væ
rdien af parternes

respektive rettigheder o
g forpligtelser. På denn

e måde sker der
en løbende værdiansæ

ttelse af kontrakten, po
sitiv eller negativ,

og værdien svarer følg
elig til den opnåede ge

vinst henholdsvis
tab på et givet tidspunk

t. Af hensyn til den ska
ttemæssige op-

gørelse af gevinst eller
 tab anses futures først

 at være endelig
realiseret på den fastsa

tte udløbsdato eller på 
afståelsestids-

punktet, hvorfor gevins
t eller tab først opgøres

 på dette tids-
punkt. 24. Ved indtræden elle

r ophør af skattepligt sk
al der foretages

en vurdering af de finan
sielle kontrakter til vær

dien i handel

og Vandel (markedsvæ
rdi).

Ved indtrædelse af ska
ttepligt anses anskaffel

sessummen for at
være værdien af de en

kelte finansielle kontrak
ter, der eksiste-

rer på dette tidspunkt. A
nskaffelsestidspunktet 

for den enkelte
kontrakt anses at være

 det tidspunkt, hvor ska
ttepligten indtræ-

der. Loven gælder for f
inansielle kontrakter, d

er er anskaffet
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den 14. oktober 1992 e
ller senere. Hvor en fin

ansiel kontrakt er
anskaffet før den 14. o

ktober 1992, og skattep
ligten indtræder

den 14. oktober eller se
nere, anses kontrakten

 for at være an-
skaffet den 14. oktober

 eller på det tidspunkt, 
hvor skatteplig-

ten indtræder, og kontr
akten vil således være 

omfattet af be-

stemmelserne. Ved skattepligtens oph
ør anses de finansielle

 kontrakter for at
være afstået, og afståe

lsessummen er værdie
n af de finansielle

kontrakter, der eksister
er på dette tidspunkt.

Finansielle kontrakter k
an være børsnoterede,

 og det underlig-
gende aktiv er typisk bø

rsnoteret. Kan der kons
tateres en børs-

noteret værdi, vil marke
dsværdien være den p

å børsen senest no-

terede værdi. Hvor kontrakten ikke er
 børsnoteret, foretager 

ligningsmyndig-
hederne en skønsmæs

sig ansættelse af værd
ien i handel og Vandel.

25. Gevinst eller tab op
gøres som forskellen m

ellem kontraktens

anskaffelsessum (ved o
ptioner præmien) og af

ståelsessummen (vær-

dien ved realisering). Sædvanlige handelsom
kostninger i forbindelse

 med indgåelse af
finansielle kontrakter, f

.eks. gebyrer til Garant
ifonden for

Danske Optioner og Fu
tures samt kurtage til fo

ndshandlere med-
regnes i henholdsvis an

skaffelsessum og afstå
elsessum for den

pågældende kontrakt. For terminskontrakters
 vedkommende er vær

dien ved realiseringen
værdien på afviklingsda

gen. Finder der ikke lev
ering sted, af-

regnes gevinst eller tab
 ved differenceafregnin

g som forskellen
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Dato åuefwrmq M 12 af 16 mellem markedsprisen
 og den i kontrakten aft

alte pris på det un-
derliggende aktiv. Såfre

mt levering af det unde
rliggende aktiv

finder sted, opgøres ko
ntraktens resultat på le

veringsdagen (af-
viklingsdagen), og det 

leverede aktiv anses fo
r anskaffet hen-

holdsvis afstået på afvi
klingsdagen og til afvik

lingsdagens mar-
kedsværdi. Eksempel: En skattepligtig indgår 

den 1. december 1992
 en terminsaftale om

køb af valuta, f.eks. US
D 10.000, til levering de

n 1. marts 1993
mod betaling i DEM. Af

talekursen på USD mo
d DEM er DEM 153 for

USD 100. På afviklings
dagen er dollarkursen D

EM 156 for USD 100,
og gevinsten kan heref

ter opgøres således:

10.000 x (156-153) DE
M /100 = DEM 300

Gevinsten afregnes i d
anske kroner, og er kur

sen f.eks. DKK 385

for DEM 100, bliver gev
insten kr. 1.155.

For købe- og salgsrette
rs (optioner) vedkomm

ende er værdien ved
realiseringen enten afs

tåelsessummen, hvis k
ontrakten afstås,

eller værdien på udløbs
dagen, dvs. den dag, k

ontrakten udnyttes
eller udløber uudnyttet.

 I tilfælde, hvor købe- o
g salgsretter

afregnes ved difference
afregning, sker der ikke

 en overdragelse

af det underliggende ak
tiv.

Værdien på udløbsdag
en beregnes som forsk

ellen mellem markeds-
værdien af det underlig

gende aktiv på udløbsd
agen og den aftalte

købe- henholdsvis salg
ssum for aktivet.

For optioner, der omsæ
ttes af Garantifonden fo

r Danske Optioner

a: 1
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og Futures ved Københ
avns Fondsbørs, opgø

res og afregnes gevins
t

og tab efter realisations
princippet. Der foretage

s differenceaf-
regning, og der sker så

ledes ingen levering af
 det underliggende

aktiv. For call-optioner (købe
retter) gælder det, at så

fremt udløbskur-
sen for det underliggen

de aktiv på udløbsdage
n overstiger afta-

lekursen, godskrives op
tionsindehaveren differ

encen (afståelses-

summen). For put-optioner (salgs
retter) gælder det, at så

fremt aftalekur-
sen overstiger udløbsk

ursen for det underligg
ende aktiv på ud-

løbsdagen, godskrives
 optionsindehaveren di

fferencen (afståel-

sessummen). Gevinst eller tab på op
tioner opgøres som for

skellen mellem vær-
dien af optionen (afståe

lsessummen) og den b
etalte præmie (an-

skaffelsessummen). E. Fradragsbegrænsnin
gsregler.

26. Ifølge stk. 1 kan tab
 modregnes gevinster i

 samme indkomst-
år, og et nettotab kan f

remføres til modregnin
g i efterfølgende

5 års nettogevinster eft
er reglerne i skattelove

ns § 21, stk. 1,
3 og 4. Nettotab kan således ik

ke fradrages i anden in
dkomst for samme

indkomstår eller senere
 indkomstår. Fremførse

l af nettotab fin-
der sted efter de almind

eligt gældende regler h
erom, jf. oven-

nævnte bestemmelser. Nettotab eller -gevinst 
opgøres for alle omfatt

ede finansielle
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Dato å"ep°""°q m, 14 af 16 kontrakter under ét. Selskaber og selvstæn
dige erhvervsdrivende 

skal således særskilt
angive gevinst og tab p

å kontrakter, der er ind
gået som led i

den erhvervsmæssige 
drift, og på ikke-erhverv

smæssige kontrak-
ter. 27. Gevinst og tab på o

mfattede finansielle kon
trakter skal an-

føres på en særlig blan
ket, der vedlægges sel

vangivelsen. Selv-
stændige erhvervsdrive

nde samt selskaber ska
l således kun anven-

de denne særlige blank
et for så vidt angår ikke

-erhvervsmæssige
kontrakter. Gevinst og 

tab kan ansættes særs
kilt og påklages

særskilt efter reglerne i
 §§ 55 - 59. Såfremt de

n skattepligtige
på anden måde viser ta

b og gevinst på finansie
lle kontrakter,

f.eks. i et regnskab, ka
n dette accepteres.

En nettogevinst, efter m
odregning af eventuelt 

tidligere års
nettotab, er B-indkoms

t for personer, og overf
øres til selv-

angivelsen og indgår d
ermed i opgørelsen af 

den skattepligtige
indkomst. Et nettotab k

an som følge af fradrag
sbegrænsnings-

reglerne ikke overføres
 til selvangivelsen.

Selskaber skal i selvan
givelsen angive den sk

attepligtige ind-

komst inclusive nettoge
vinster på ikke-erhverv

smæssige finansi-
elle kontrakter, hvorimo

d nettotab på disse kon
trakter ikke kan

påføres selvangivelsen
.

F. Ikrafttrædelses- og o
vergangsbestemmelse

r.

28. Reglerne om beska
tning af finansielle kont

rakter har virk-
ning for kontrakter, der

 indgås (dvs. erhverves
, overdrages el-

ler udstedes) den 14. o
ktober 1992 eller sener

e. Hvis to parter,
A og B, inden den 14. o

ktober 1992 har indgåe
t en finansiel kon-
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trakt, og den ene part, 
f.eks. B, den 14. oktobe

r 1992 eller

senere overdrager sine
 rettigheder og pligter e

fter kontrakten
til en tredje part, C, beh

andles alene C efter de
 nye regler,

mens A og B behandle
s efter de hidtil gælden

de regler.

29. Der kan ikke ske m
odregning mellem gevi

nst og tab på kon-
trakter indgået før og e

fter den 14. oktober 19
92.

Opgørelse af gevinst o
g tab på finansielle kon

trakter, der er

omfattet af bestemmels
erne, og som er indgåe

t den 14. oktober
1992 eller senere, skal

 således foretages sær
skilt og uafhængig

af tab og gevinst på fin
ansielle kontrakter, der

 er indgået før
den 14. oktober 1992. 30. Sker der en ændrin

g i en kontrakt, anses d
en oprindelige

kontrakt for realiseret p
å ændringstidspunktet,

 og en ny kon-
trakt anses for indgået.

 Dette vil f.eks. være til
fældet i for-

bindelse med forlænge
lse af en kontrakt, eller

 hvis en eksiste-
rende valutaterminskon

trakt omlægges til en a
nden valuta. Deri-

mod vil en ændring, de
r alene omfatter en ned

sættelse af kon-
traktbeløbet, skulle bet

ragtes som delafståels
e, hvorved den del

af kontrakten, som forts
ætter ikke anses for rea

liseret.

Såfremt en skattepligtig
 har indgået en valutate

rminskontrakt

den 1. oktober 1992 m
ed udløbstidspunkt den

 1. januar 1993, vil
kontrakten ikke være o

mfattet af reglerne. Hvi
s nævnte kontrakt

eksempelvis forlænges
, og aftalen om forlæng

else finder sted den
14. oktober 1992 eller s

enere, er der tale om e
n ny kontrakt, og

gevinst eller tab på den
 nye kontrakt skal beha

ndles efter de
nye regler, mens gevin

st eller tab på den gam
le kontrakt, som

anses for realiseret på 
datoen for ændringen a

f kontrakten, be-
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handles efter de regler
, der var gældende før 

den 14. oktober

1992. 31. I forbindelse med fo
rmuepleje er det, i relat

ion til anven-
delse af nye eller gaml

e regler, datoen for den
 enkelte disposi-

tion foretaget under aft
alen, der er afgørende 

for, hvornår en
kontrakt anses for indg

ået.

Ved deltagelse i valuta
puljer og lignende er de

t tidspunktet for

indgåelsen af den enke
lte kontrakt i puljen, de

r er afgørende

for, om de "nye" eller "g
amle" regler skal anven

des.


