HØJESTERETS DOM
afsagt tirsdag den 21. juni 2016

Sag 158/2015
(1. afdeling)
A
(advokat René Bjerre)
mod
Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 11. afdeling den 26. juni 2015.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Lars
Hjortnæs, Jan Schans Christensen og Jens Kruse Mikkelsen.

Påstande
Appellanten, A, har gentaget sin påstand om, at hans skatteansættelse for indkomståret 2008
nedsættes med 1.294.395 kr., og at hans skatteansættelse for 2009 nedsættes med 19.027 kr.
Subsidiært har han nedlagt påstand om, at hans skatteansættelser for indkomstårene 2008 og
2009 hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.
Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Forklaringer
Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af B.
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B har forklaret bl.a., at han er uddannet cand. merc. i revision. Han har tidligere haft godkendelse som revisor, men den er nu deponeret. Han har været beskæftiget i revisionsbranchen i
en årrække, herunder hos Deloitte. Han er også uddannet advokat og har haft advokatbestalling siden 1994. I 2007 arbejdede han med projekter vedrørende fast ejendom.
Idéen til K/S Parken Tårn D kom fra C og D, som han havde et samarbejde med. De tre var
ikke faste partnere og sås heller ikke privat, men de havde enkelte projekter sammen, herunder K/S Parken Tårn D. Han var selv direktør i K/S Parken Tårn D og eneste tegningsberettigede.
Han havde regnet på projektet og var interesseret i at købe ejendommen af Parken sammen
med flere andre, og han udarbejdede derfor et prospekt. Det blev ikke offentligt udbudt. Det
er rigtigt, som det er beskrevet i budgettet for projektet for år 2008-2017, at lånet var på 165
mio. kr. Der var ikke indhentet tilbud på lån i schweizerfranc på daværende tidspunkt.
Dengang fungerede det sådan, at alle ville have lån i schweizerfranc, da den lavere rente
gjorde det billigere. Finanstilsynet afgjorde i forhold til bankerne, at lån optaget i fremmed
valuta påvirkede bankens balance på grund af kursusikkerheden, mens det samme ikke var
tilfældet for valutaterminsforretningerne. Valutaterminsforretningerne blev derfor anvendt til
at konvertere lånene til schweizerfranc i stedet for direkte at optage lånene i schweizerfranc.
Det var på daværende tidspunkt det normale på markedet og den fremgangsmåde, som blev
anvendt i forhold til finansieringen af ejendomsprojekter. Købte man en ejendom og optog et
lån i et realkreditinstitut, fik man samtidig en finansiering hos en bank med en låneramme til
valutaterminsforretninger, som både dækkede kreditforeningslånet og banklånet. Han har
engang været ude for, at han fik en ramme på 20 mio. kr. af en bank hertil uden at have bedt
om det. Da han spurgte banken hertil, svarede banken, at sådan gjorde man altid.
Han kan ikke huske, om han havde lånetilsagnet på plads, da han udbød prospektet for K/S
Parken Tårn D, men det har han givetvis haft, når der var tale om så store beløb. Han havde
dog godt turdet skrive i prospektet, at lånetilsagnet var på plads, uden at det var tilfældet, da
han altid kunne få et sådant tilsagn. Han drøftede ikke finansieringen med andre. Det lå implicit, at det var sådan, man gjorde, og alle gjorde sådan.
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Om budgettet for projektet for årene 2008-2017, hvor der fremgår en postering på 3.300.000
kr. for hvert år vedrørende valutaterminsforretningerne, forklarede han, at der nok ikke skulle
have været den samme postering hele vejen igennem, da der jo var afdrag på lånene. Det må
være en fejl fra hans side.
Der var ikke tale om, at de gik ud og ind af valutaterminsforretningerne på daglig basis, som
man ser, hvis der er tale om spekulation. Det skulle være en anlægsinvestering. Hensigten var
løbende at tilpasse valutaterminsforretningerne til lånene. Navnlig 3. prioriteten – banklånet –
skulle terminsforretningerne afpasses i forhold til. Det var ikke noget, han, C og D siden
drøftede. Det var ham, der var revisoren, så C og D gik ikke ind i det.
Brevet af 21. august 2007 er det prospekt, som han udbød til potentielle investorer i projektet.
Det blev sendt ud til højst 10 potentielle investorer. Han husker ikke, om han ringede til de
potentielle investorer på forhånd. Dem, der gik med i projektet, var udelukkende nogle, som
han, C eller D kendte i forvejen fra andre forretninger.
Der blev udarbejdet en oversigt over finansieringen for projektet. Heraf kan man for år 2007
se, at der var et lån i schweizerfranc i Forstædernes Bank på ca. 24,9 mio. kr., men oprindeligt
var hele lånet i danske kroner og blev så delvist omlagt til et lån i schweizerfranc.
Om valutalåneaftalen på 5.555.500 CHF underskrevet af ham selv den 20. september 2007,
forklarede han, at han, C eller D havde optaget lånet, før de andre investorer kom med. Købet
af ejendommen var finansieret, da de udbød projektet. De havde hver haft en tredjedel af anparterne i projektet, før det blev udbudt. I forbindelse med udbuddet blev prospektet lavet til
de øvrigt interesserede. Selve låneudbetalingen skete i danske kroner. Det var K/S Parken
Tårn D, der optog lånet. Han er sikker på, at det var i danske kroner. Man skal forberede sig
på et sådant projekt. Han har også siden hen fået bekræftet af D, at lånet var i danske kroner.
Lånet blev senere lagt om til schweizerfranc. Ved den lejlighed skulle rammen for valutaterminsforretningerne have været nedskrevet, men det blev den ikke. Han har forud for afhøringen drøftet med D, hvorfor valutarammen ikke blev nedskrevet, og D sagde, at det var en fejl,
at det ikke skete.
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Med hensyn den betingede købsaftale, underskrevet af ham selv den 4. juli 2007 kan det godt
passe, at ejendommen skulle overtages den 1. september 2007. Og på det tidspunkt havde de
betalt, hvad de skulle. Det passer godt nok med underskriftsdatoen på valutalåneaftalen, at lånet blev lagt om til schweizerfranc den 22. september 2007. Det var ved den omlægning, at
valutaterminsrammen burde være blevet nedskrevet.
Den oprindelige købesum for ejendommen var på 135 mio. kr., og der var i 2007 et lån på ca.
79,2 mio. kr. i BRF Kredit, et lån i schweizerfranc på ca. 24,9 mio. kr., et banklån på 13,6
mio. kr. og et banklån på 33,8 mio. kr. Derudover indskød de selv 10 mio. kr., hvilket sammenlagt gav den samlede finansiering. Valutalåneaftalen underskrevet den 20. september
2007 har ikke noget med finansieringen af købet over for Parken at gøre.
Han erindrede nu, at der jo skulle afregnes 135 mio. kr. over for Parken ved købet af ejendommen, og de solgte ejendommen til de øvrige investorer for 160 mio. kr. De havde derfor
ikke brug for Forstædernes Banks lån til det. Han er nu ikke længere sikker på, at han husker
rigtigt i forhold til, at lånet først blev optaget i danske kroner og så siden omlagt til schweizerfranc. Han kan ikke huske baggrunden for, at der var et lån i schweizerfranc. Det var ikke
meningen, at der skulle lånes i schweizerfranc. De har sikkert alle tre talt med banken, men
teknisk set var det ham, der stod for optagelsen af lån.
Han var ikke involveret i valutaterminsforretningerne og rammen herfor. Det var D, der stod
for at få valutaterminsforretningerne åbnet og for at få dem forlænget. Det var overladt til
ham, da han jo er uddannet som fondsbørsmægler.
Der var ikke valutaspekulation forbundet med valutaterminsforretningerne. De skulle ikke
overstige ejendommens værdi. Det var heller ikke sådan, at valutaterminsforretningerne blev
handlet hyppigt, som er fremgangsmåden, når der er tale om spekulation. Der var tale om
anlægsinvesteringer, og han fulgte med i bogføringen heraf.
Projektet med K/S Parken Tårn D var ikke den eneste ejendom, som han var involveret i. Han
kan ikke nærmere angive mængden af ejendomme, som han i juli 2007 havde investeret i,
men det har nok været et tocifret antal. På tidspunktet var det her projekt dog formentlig det
største. Han var medejer af K/S Parken Tårn D indtil 2009. Han har ikke en lignende skatte-
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sag, da hans investering i projektet skete i selskabsform, hvor der ikke er tvivl om, at man har
ret til fradrag.
Der var ikke anden information til de potentielle investorer i projektet end budgettet for år
2008-2017 og prospektet af 21. august 2007. Hvis man vil spekulere i valuta, så skal man sige
til folk, at det er det, de går ind i. Man skal ikke blande valutaspekulation sammen med finansieringen af ejendomme.
Om valutarammeaftale, underskrevet af ham selv den 20. september 2007, sammenholdt med
valutalåneaftalen på 5.555.500 CHF, underskrevet af ham selv den 20. september 2007, forklarede han, at fejlen med valutarammens manglende nedskrivning må være begået både af
ham, D og banken. Han havde ikke noget ønske om at optage en større ramme. Det kunne han
have gjort, hvis han ville. Men så skulle det ikke være i et prospekt. Det var altså en fejl, at
det skete.
Rammen skulle bruges til at finansiere ejendommen med. I det samlede finansieringsbehov på
de 165 mio. kr., var der også indskudt egenkapital, depositum og låneomkostninger, hvilket
valutaterminsforretningerne altså også kom til at dække. Tanken har vel været, at man tog et
aktiv, uanset hvad det var, og så belånte det i schweizerfranc via valutaterminsforretningerne.
Det må være derfor, at den samlede ramme var på 165 mio. kr.
Renteforskellen var dengang to procentpoint mellem danske kroner og schweizerfranc. En
valutaterminsforretning er udtryk for, at man håber på, at valutakursen ikke ændrer sig. På
den måde opnår man renteforskellen på to procentpoint. I budgettet for projektet var der indregnet valutaterminsforretninger for en periode på 10-11 år. Man regnede med, at valutakursen ville vedblive at være den samme. Reelt var renteforskellen større end to procentpoint,
men når der kun er budgetteret med to procentpoints besparelse ved konvertering til schweizerfranc, hænger det sammen med, at man på den måde havde sikret sig mod eventuelle kursudsving på valutaen. Hvorfor der var forskel i renten, tænkte man ikke nærmere over, men det
hænger nok sammen med, at Schweiz er en større økonomi end den danske. Valutaterminsforretningerne havde ikke noget at gøre med en tro på, at renten ville stige.
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Han gjorde i prospektet de potentielle investorer opmærksomme på, at konvertering af lånet
til schweizerfranc var forbundet med valutausikkerhed og -risiko. Han skrev ikke noget om, at
det også kunne give en bonus, hvis kursen udviklede sig gunstigt, men det var også professionelle folk, som han henvendte sig til.
Om valutaterminsforretningen af 5. oktober 2007 forklarede han, at der er tale om 22,5 mio.
euro contra schweizerfranc i en periode på 4 måneder. Præmien, der blev indsat på kommanditselskabets konto, er en central del af konstruktionen ved en valutaterminsforretning og svarer til renteforskellen mellem danske kroner og schweizerfranc, hvilket i dette tilfælde var ca.
656.000 kr.
Hvis valutaterminsforretningerne ikke blev forlænget, når de udløb, skulle en eventuel difference afregnes med banken.
Grunden til, at de indgåede valutaterminsforretninger var i euro contra schweizerfranc og ikke
i danske kroner contra schweizerfranc, var, at der ikke var nogen valutarisiko mellem danske
kroner og euro, men der var mere volumen i euro, hvilket gjorde det nemmere at omsætte valutaterminskontrakterne. De indgåede valutaterminskontrakter havde en varighed af 4 måneder. Længden afhang af, hvad der gav den bedste pris.
Som revisor bogførte han de valutaterminsforretninger, som D lavede.

Anbringender
A har anført, at de i sagen omhandlede valutaterminsforretninger indgået af K/S Parken Tårn
D havde tilknytning til selskabets erhvervsmæssige virksomhed med udlejning af fast ejendom i kontorejendommen Parken Tårn D, og derfor er tabene fradragsberettigede efter kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt. Beløbene i hans principale påstand svarer til hans andel af
tabene i 2008 og 2009.
Valutaterminskontrakternes tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed er tilstrækkeligt bevist. Terminskontrakterne er omtalt direkte i prospektet for selskabet og har en åbenbar tilknytning til selskabets virksomhed med ejendomsfinansiering. Det var ikke hensigten at spekulere i valuta, hvilket også fremgår af Bs forklaring.
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Valutaterminskontrakterne havde til formål at reducere kommanditselskabets finansieringsomkostninger ved at opnå en årlig rentebesparelse på 2 % ved reelt at omlægge lånene i kontorejendommen fra danske kroner til schweizerfranc. Hensigten om at reducere finansieringsomkostninger er fuldt ud erhvervsmæssig, hvilket følger af praksis fra Skatterådet.
Det skal efter en konkret vurdering ikke tillægges afgørende betydning ved kvalificering af
valutaterminskontrakternes erhvervsmæssige tilknytning til kommanditselskabet, at terminsforretningernes pålydende værdi oversteg ejendommens gæld finansieret i danske kroner. Det
bestrides ikke, at der ved terminskontrakterne ud over afdækning af gælden optaget i danske
kroner også er sket afdækning af kommanditselskabets egenkapital og gæld optaget i schweizerfranc. Det beror imidlertid på en fejl, at der også blev indgået valutaterminskontrakt vedrørende lånebeløb optaget i schweizerfranc.
Den klare hensigt om reduktion af finansieringsomkostningerne ved at afdække/omlægge
gælden i danske kroner til schweizerfranc, som fremgår af prospektet, understreger den erhvervsmæssige tilknytning af valutaterminskontrakterne. Der er reelt tale om én kontrakt, der
løbende er forlænget. Heroverfor skal fejlen ved fastlæggelse af valutaterminskontraktens
rette pålydende ikke tillægges afgørende betydning.
Det er konkret uden betydning for valutaterminskontrakternes tilknytning til kommanditselskabets erhvervsmæssige virksomhed, at kontrakterne er indgået i euro mod schweizerfranc
og ikke i danske kroner mod schweizerfranc. Det er godtgjort, at det var normal praksis at
afdække/omlægge gæld optaget i danske kroner til schweizerfranc ved benyttelse af terminskontrakter i euro mod schweizerfranc. Hensigten med denne praksis var således at opnå en
afdækning/omlægning af gælden på den mest hensigtsmæssige måde, idet den væsentligt
større volumen i euro sammenholdt med den nærmest ikke-eksisterende risiko mellem danske
kroner og euro gør det nemmere at omsætte terminskontrakterne, som det også er forklaret
under sagen af D og B. Baggrunden for valget af valutaterminskontrakterne i euro var således
fuldt ud erhvervsmæssig.
Fastkurspolitikken og den heraf følgende ubetydelige risiko ved udviklingen mellem danske
kroner og euro medfører, at afdækningen/omlægningen af gælden i danske kroner ikke mister
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sin erhvervsmæssige tilknytning til driften af kommanditselskabets ejendom som følge af, at
terminskontrakterne blev indgået i euro contra schweizerfranc. Der henvises bl.a. til Jura i
SKATs udtalelse gengivet i UfR 2016.967 V.
Han har for Højesteret frafaldet anbringendet om, at Landsskatterettens kendelse i SKM
2012.175 udgør en skærpende praksisændring i forhold til tidligere afgørelser fra Skatterådet,
og at praksisændringen derfor kun kan have virkning for fremtiden.
Hvis Højesteret finder, at valutaterminskontrakternes pålydende værdi overstiger gælden i
ejendommen så væsentligt, at der ikke er godtgjort en fuld erhvervsmæssig tilknytning til
kommanditselskabet, bør sagen hjemvises til fornyet behandling ved SKAT. Det gøres gældende, at de indgåede terminskontrakter i så tilfælde har den nødvendige erhvervsmæssige
tilknytning til kommanditselskabet for så vidt angår et beløb svarende til den afdækkede/omlagte gæld i danske kroner.
Skatteministeriet har anført, at valutaterminsforretningerne ikke opfylder kravet om erhvervsmæssig tilknytning i kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt.
Det er A, der bærer bevisbyrden for, at valutaterminskontrakten havde den fornødne erhvervsmæssige tilknytning til driften af erhvervsvirksomheden i kommanditselskabet, og
denne bevisbyrde er ikke løftet. Der må i den forbindelse foretages en samlet, konkret bevismæssig vurdering af, om hensigten reelt har været at opnå det samme resultat økonomisk set
som ved en egentlig låneomlægning.
Valutaterminsforretningerne svarer ikke reelt til en omlægning af kommanditselskabets lån,
og derfor er As tab ikke fradragsberettiget.
I den forbindelse fremhæves, at terminskontrakten blev indgået for et større beløb end kommanditselskabets samlede lån, idet den beløbsmæssigt oversteg de optagne lån med næsten 15
mio. kr. I det samlede finansieringsbehov var også indskudt kommanditselskabets egenkapital, hvilket valutaterminskontrakten også kom til at dække. Egenkapital er imidlertid ikke
gæld, hvorfor der ikke er noget sikringsformål, og der kan naturligvis heller ikke være tale om
en de facto låneomlægning.
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En stor andel af kommanditselskabets lån var allerede i schweizerfranc. Det gjaldt således
valutalån svarende til omkring 28 mio. kr. En reduktion af finansieringsomkostningerne ved
udnyttelse af den lavere rente på schweizerfranc kunne ikke opnås for så vidt angår den del af
lånene, der allerede var i schweizerfranc. På dette punkt forøgede valutaterminskontrakten
blot kommanditselskabets eksponering mod schweizerfranc og var hverken en afdækning af
en risiko eller en låneomlægning.
Når valutaterminskontrakten også dækker egenkapitalen og lånet i schweizerfranc, viser dette
også et spekulativt element, og der er intet grundlag for at hævde, at disse enkle forhold var
udtryk for fejl.
Kommanditselskabets budget i prospektet forudsatte en konstant og vedvarende gevinst på
valutaterminsforretningerne på 3,3 mio. kr. årligt gennem en periode på 10 år, uanset at selskabets lån efter det samme budget skulle afdrages. Af budgettet fremgår det, at kommanditselskabet tilsyneladende uden den årlige gevinst på 3,3 mio. kr. ville have et likviditetsunderskud i den 10-årige periode på mellem 2,895 mio. kr. (2008) og 1,066 mio. kr. (2017), at det
regnskabsmæssige resultat ville være negativt frem til 2016, og at et stigende overskud frem
til 2017 derfor ville forudsætte, at der hvert år kunne tjenes på valutaterminsforretningerne.
Valutaterminskontrakten blev endvidere indgået i euro over for schweizerfranc og var dermed
uegnet til at sikre en låneomlægning fra danske kroner til schweizerfranc. Den danske krone
kan ikke sidestilles med euro, selv om Danmark fører en fastkurspolitik. Der er tale om to
forskellige valutaer, jf. Vestre Landsrets dom i UfR 2016.967. Kursen mellem euro og danske
kroner svinger, og inddragelsen af euro som tredje valuta medfører en yderligere – om end i
normale valutariske situationer mindre – risiko/chance. Det følger af lovens forarbejder,
SKATs administrative vejledninger og af administrativ praksis, at det er et krav, at én af de i
valutaterminskontrakten anvendte valutaer skal være identisk med valutaen for underliggende
lån.
Kommanditselskabets salg – kun tre dage efter indgåelsen af valutaterminskontrakten den 2.
oktober 2007 – af en call-option, som gav selskabet en kontant præmie på 655.092 kr., viser
også, at formålet ikke var låneomlægning. Hvis schweizerfranc faldt, ville kommanditselska-
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bet ikke tjene yderligere, jf. Ds forklaring for landsretten. Hvis man har optaget et lån i fremmed valuta, får man hele gevinsten/tabet ved ændringer i den fremmede valuta. Salget af calloptionen harmonerer således heller ikke med, at hensigten bag terminsforretningen var at
omlægge lånene. Salget viser derimod, at formålet ikke var låneomlægning.
Der er heller ikke grundlag for at tage As subsidiære påstand til følge. Der kan ikke ske en
delvis omlægning og en delvis spekulation med én terminsforretning. Én finansiel kontrakt
kan i sagens natur ikke samtidig både være spekulativ og erhvervsmæssig i relation til vurderingen af erhvervsmæssig tilknytning, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt. Formålet med
indgåelsen af den finansielle kontrakt er afgørende for, om det er enten omlægning eller spekulation – og når den finansielle kontrakt, som her, går ud over de optagne lån, kan der ikke
være tale om et formål om omlægning.

Højesterets begrundelse og resultat
Sagen angår, om A som kommanditist i K/S Parken Tårn D har krav på fradrag i 2008 og
2009 for sin andel af tabet på selskabets valutaterminskontrakter i schweizerfranc under henvisning til, at kontrakterne har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt.
Efter kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt., kan personer fradrage tab på terminskontrakter
mv. uden kildeartsbegrænsning, hvis kontrakterne har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen (Folketingstidende 1996-97, tillæg A,
lovforslag nr. L 194, s. 4114), at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en sådan tilknytning,
må bero på en konkret vurdering. Som eksempel på erhvervsmæssig tilknytning nævnes en
valutaterminskontrakt, der indgås med henblik på at sikre en virksomheds tilgodehavender og
leverancer. Under behandlingen af lovforslaget besvarede skatteministeren et spørgsmål
herom fra Folketingets Skatteudvalg (L 194 – bilag 17). Det anføres i svaret, at det ikke er
muligt på forhånd at fastlægge alle de tænkelige situationer, finansielle kontrakter kan indgås
i, og at det derfor heller ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at opstille sort-hvide regler for,
hvornår en kontrakt kan anses for at have erhvervsmæssig tilknytning. Efter lovens vedtagelse
er det anerkendt i administrativ praksis, at ikke alene sikring af lån i udenlandsk valuta, men
også valutaterminskontrakter indgået i direkte tilknytning til en omlægning af lån fra danske
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kroner til en fremmed valuta efter omstændighederne kan have tilknytning til erhvervsmæssig
virksomhed, jf. herved cirkulære nr. 173 af 22. november 2000 (TSS-cirkulære 2000-32).
Højesteret finder på denne baggrund, at det må bero på en konkret vurdering af den enkelte
sags omstændigheder, om valutaterminskontrakter har tilknytning til den erhvervsmæssige
virksomhed. En sådan tilknytning vil normalt foreligge ved valutaterminskontrakter, der indgås med henblik på at afdække kursrisikoen ved lån eller tilgodehavender i fremmed valuta
eller omlægning til en sådan valuta. Det samme kan efter omstændighederne gælde for valutaterminskontrakter, der indgås med henblik på at reducere finansieringsomkostningerne ved
at stille den pågældende, som om et lån var omlagt til den fremmede valuta. Dette må forudsætte, at der er en tæt sammenhæng mellem valutaterminskontrakterne og lånet.
I denne sag har valutaterminskontrakterne beløbsmæssigt oversteget kommanditselskabets
lån, der var optaget i danske kroner, og omfattede også lån i schweizerfranc og egenkapitalen.
Selskabet havde således i den relevante periode gæld i ejendommen på ca. 153 mio. kr.,
hvoraf lån svarende til ca. 28 mio. kr. var optaget i schweizerfranc, mens de løbende valutaterminskontrakter var på 22,5 mio. euro svarende til ca. 169 mio. kr. Hertil kommer, at der i
budgettet for perioden fra 2008 til 2017 var kalkuleret med en fast årlig indtægt på 3,3 mio.
kr. fra valutaterminskontrakterne, uanset at en del af selskabets gæld forudsattes afdraget.
Under disse omstændigheder finder Højesteret, at valutaterminskontrakterne ikke kan anses
for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.
Valutaterminskontrakterne må anses for indgået i spekulationsøjemed, og derfor finder Højesteret ikke grundlag for at hjemvise sagen til SKAT med henblik på at indrømme delvis fradragsret svarende til den del af valutaterminskontrakterne, der modsvarede selskabets gæld i
danske kroner.
Højesteret finder herefter, at der ikke er fradragsret for nogen del af tabet på valutaterminskontrakterne, og stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:
Landsrettens dom stadfæstes.
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I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 75.000 kr. til Skatteministeriet.
De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.

