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Executive Summary 

 
This master thesis assesses the taxation and pricing methods of two financial instruments; repurchase 

agreements (“repos”) and stock lending. The two instruments are somehow alike as the underlying assets 

(typically exchange traded bonds or shares) are transferred to the other party during the term of the 

agreement.  

 

The first part of the master thesis analyses how the pricing of the two instruments is carried out and which 

factors influence the price. It is found that the underlying asset is of utmost importance, while the 

negotiation on the price consists of negotiating the haircut and the repo-rate (stock lending fee). The 

haircut can be viewed as an overcollateralisation, meaning that the value of the collateral has to be greater 

than the value of the primary asset of the agreement.  

The repos are priced as a loan of money where the interest rate is paid only once at the end of the term. 

Stock lending is priced quite similarly to repos; however, the loan is of shares, not money.  

 

The second part assesses how the two instruments are qualified in accordance with Danish tax law. It is 

found that the Danish National Tax Tribunal qualifies repos as a normal loan with securities as collateral. 

However, it is argued that the proper way to consider a repo agreement in tax matters may as well be as 

two separate transactions; a spot sale and a forward contract.   

Stock lending is regarded as a loan of shares by the Danish National Tax Tribunal, and hence only one 

transaction. Taking into account that there is only one transfer of money in a stock lending (the fee for 

lending), the tax qualification made by the Danish National Tax Tribunal is presumed to be correct. 

 

Finally, on grounds of the likely implementation of a financial transaction tax in parts of the EU, an impact 

assessment of the repo- and stock lending markets is presented. The proposal for the implementation of a 

financial transaction tax has not yet been approved; however, the European-Commission expects the 

proposal to enter into force on 1 January 2014. The impact assessment reveals that the market for short-

term repos in the participating member states is highly likely to be replaced by non-taxable transactions.  
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Forklaring af ord og forkortelser 

 
- Aktielån: Udlån af aktier mod vederlag og eventuel sikkerhedsstillelse. 

- Baisse-spekulation: Spekulation i et værdipapirs kursfald. Man sælger således et værdipapir, som 

man har lånt, og lige inden tilbagelevering til udlåner, køber man værdipapiret tilbage til en 

forhåbentlig lavere kurs end salgsprisen.  

- Bl.a.: Blandt andet. 

- Collateral: Engelsk ord for ”sikkerhedsstillet aktiv”. 

- Dekomponeringsprincippet: Skatteretligt begreb dannet af Katja Joo Dyppel i TfS 2012, 303. 

Begrebet dækker over, at et givent finansielt instrument skatteretligt skal ses som de dele, som 

instrumentet består af (altså man ”dekomponerer” instrumentet). 

- Eurepo: Europæisk reference-rente på repo’er med et nærmere specificeret antal landes 

statsgaranterede obligationer som sikkerhed. Ansvarlig er den internationale organisation Euribor-

EBF (European Banking Federation). 

- Euribor: Den europæiske interbank offered rate – den rente som en bank vil låne til usikret til en 

anden bank. Ligeledes Euribor-EBF, som er ansvarlig organisation. 

- FTT: Financial Transaction Tax.  

- GC: General Collateral. 

- Haircut: Den forskel i værdi, der er mellem det sikkerhedsstillede aktiv og det lånte aktiv. 

- ICMA: International Capital Market Association. 

- Integrationsprincippet: Skatteretligt begreb dannet af Katja Joo Dyppel i TfS 2012, 303. Begrebet 

dækker over, at et givent finansielt instrument skatteretligt skal ses som en helhed (alle delene i 

instrumentet er således ”integreret”). 

- M.fl.: Med flere. 

- Repo: Repurchase agreement. 

- RMBS: Amerikansk og står for ”Residential Mortgage-Backed Security”. I Danmark har vi et lignende 

produkt kendt som en realkreditobligation. 

- SC: Special Collateral. 

- Securities lending: På dansk ”værdipapir udlåning”. En fællesbetegnelse for instrumenter, hvor der 

foretages udlån af værdipapirer – blandt andet repo’er og aktielån. 

- Sell and buy-back:  På dansk ”sælg og tilbagekøb”. Har samme økonomiske virkning, som en ægte 

repo. Forskellen ligger i det juridiske, idet der i en ”sell and buy-back” foreligger et reelt salg af det 

sikkerhedsstillede værdipapir. 

- Short-selling: Sælge noget, som man ikke ejer, men har lånt.  

- Tri-party repo: Repo, hvor de to kontrahenter inddrager en tredje part til at varetage håndteringen 

af udvekslingen af ydelser mellem de to kontrahenter.  
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Kapitel 1  

1.1 Indledning  

Finansielle instrumenter har eksisteret i flere hundrede år1 og er intet nyt fænomen, som nogen måske 

igennem den igangværende finansielle krise kunne foranlediges til at tro. De finansielle instrumenter bliver 

heller ikke udelukkende brugt af banker, men bliver i lige så høj grad anvendt af helt almindelige 

virksomheder i et forsøg på at afdække eventuelle risici forbundet med international handel, hvor f.eks. 

betalingen skal falde i udenlandsk valuta.  

De personer og virksomheder, som anvender finansielle instrumenter, siges overordnet at kunne inddeles i 

tre grupper2. Første gruppe er investorer, som er villig til at påtage sig en risiko for om muligt for at opnå en 

fremtidig gevinst. Anden gruppe består af de såkaldte ”hedgere”, som ønsker at afdække en uønsket risiko. 

Dette kan for eksempel være virksomheder, der i forbindelse med udenlands handel ønsker at sikre sig mod 

fald eller stigninger i valutakurser. Den sidste gruppe består af arbitragører, der søger at opnå risikofri 

gevinster i markedet. 

 

På baggrund af markedsaktørernes forskellige formål med anvendelse af finansielle instrumenter findes der 

i dag et utal af forskelligartede instrumenter, hvor de formentlig nok mest kendte er swaps, optioner, 

futures og aktielån3 - disse instrumenter findes så igen i et utal af afskygninger. Mindre kendt er formentlig 

en repo (en samlet betegnelse for de engelske ord ”repurchase agreement” eller ”sale and repurchase 

agreement”), som ellers betegnes som værende en vital del af det finansielle marked4. Vigtigheden og 

udbredelsen af anvendelsen af repos tydeliggøres af fremlæggelsen i juni 2012 af den 23. rapport om repo 

markedet i Europa udarbejdet af det Europæiske Repo Råd i foreningen International Capital Market 

Association (”ICMA”). Rapporten viste, at der alene i det europæiske marked den 13. juni 2012 blandt de 62 

deltagende finansielle institutioner var udestående repo aftaler for over EUR 5.647 milliarder (svarende til 

DKK 42.000 milliarder). Til sammenligning udgjorde den samlede danske statsgæld i 2011 DKK 413 

milliarder5.  

                                                           
1
 Jf. blandt andet; Tue Ravnhold Frandsen & Anne Kaas Hammer, Derivater og dokumentationen bag, RR.2.2010.62, p. 

63; Katja Joo Dyppel, Beskatning af Finansielle Kontrakter, 2012, forlag: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 17; 
Betænkning nr. 1139 af juni 1988 s. 47  
2
 Se bl.a. betænkning nr. 1139 af juni 1988, s. 44, og Jan Børjesson et al., Kursgevinstloven med kommentarer, 2. 

udgave, 2004, Jurist- og Økonomforbundets forlag, s. 369-370 
3
 Aktielån er også kendt for at blive anvendt til ”short selling” 

4
 Moorad Choudhry, 2010, The Repo Handbook, Butterworth Heinemann, s. 3 

5
 Nationalbankens publikation ”Statens låntagning og gæld 2011”, s. 6 
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Aktielån er ligeledes en vidt udbredt og anvendt måde at tjene penge på – også i Danmark. Et eksempel er 

udlånet af hele 17,2 % af aktiekapitalen i det danske aktieselskab, Vestas A/S, kort før offentliggørelsen af 

selskabets fjerde kvartalsregnskab for 20126. Et andet eksempel i samme periode var, hvor flere 

kapitalfonde ”shortede”7 større aktiebeholdninger i FLSmidth8. 

 

Trods den tilsyneladende store anvendelse af både aktielån og repos synes der ikke i Danmark at findes en 

klar måde skatteretlig at kvalificere eller behandle disse instrumenter på. Nærværende afhandling søger 

derfor at afklare, hvordan aktielån og repo’er skal kvalificeres og behandles i henhold til gældende danske 

skatteregler. Dette gøres først gennem en analyse af, hvordan de to instrumenter økonomisk bliver prissat 

og anvendt. Afhandlingen vil derefter søge at fremstille den nuværende danske skatteretlige kvalifikation af 

repo’er og aktielån gennem en analyse af lovgivningen og diverse afgørelser skattemyndighederne. 

Afhandlingen vil på den baggrund søge at komme med et svar på, hvordan kvalifikationen og herunder 

behandlingen burde være i henhold til gældende ret.  

 

På europæisk plan har der de seneste par år været forhandling om indførelse af en afgift på finansielle 

transaktioner9. Indføres denne afgift kan det tænkes at have vidtrækkende konsekvenser ikke blot for de 

lande, som deltager i samarbejdet om pålægning af afgiften, men også lande som står udenfor 

samarbejdet. Afslutningsvis vil afhandlingen derfor analysere effekten på repo- og aktielånsmarkedet af en 

afgift på finansielle transaktioner. 

1.2 Problemformulering 

Følgende problemformulering søger nærværende afhandling at svare på: 

 

1. Hvordan prisfastsættes repo’er og aktielån, og hvilke faktorer der spiller ind. 

2. Hvordan aktielån og repo’er efter gældende dansk skatteret bør kvalificeres, herunder 

behandlingen af instrumenterne. 

3. Effekten på repo- og aktielånsmarkedet ved indførelsen af en afgift, som den påtænkte ”Financial 

Transaction Tax”.  

                                                           
6
 Børsen, net-avis, 6. februar 2013, under overskriften ”Stadig støre spørgsmålstegn for Vestas”, af Ritzau. 

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/251286/stadig_store_spoergsmaalstegn_for_vestas.html?hl=c2hvcnRzZWxsaW5n 
7
 At ”shorte” betyder, at sælge aktier, som man har lånt.  

8
 Børsen, net-avis, 14. februar 2013, under overskriften ”Spekulanter opruster i FLS efter regnskab”, af Ritzau & Jens 

Nymark. http://investor.borsen.dk/artikel/1/251962/spekulanter_opruster_i_fls_efter_regnskab.html?hl=c2hvcnRzZWxsaW5n 
9
 Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift 

på finansielle transaktioner, COM(2013) 71 final 
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1.3 Metode 

I gennem de næste fire kapitler vil afhandlingen anvende og sammenholde litteratur nedskrevet i artikler 

trykt fortrinsvist i anerkendte tidsskrifter. Herigennem vil afhandlingen ved hjælp af undersøgelser af 

markederne for repo og aktielån forsøge at opstille et retvisende billede af, hvordan instrumenterne i 

praksis bliver anvendt og prissat.  

 

Kapitel 5 er afhandlingens juridiske del, som vil tage udgangspunkt i den retsdogmatiske metode.  

Den retsdogmatiske metode inddrager alle relevante retskilder, hvorefter retskilderne bliver fortolket og 

analyseret for på denne måde at udlede gældende ret (de lege lata)10. Analysen inddrager retskilderne efter 

den rækkefølge, hvorved analysen starter med at redegøre for reguleringen, dernæst retspraksis (og 

administrativ praksis), så retssædvaner og slutteligt forholdets natur. Metoden fastlægger således 

gældende ret gennem en beskrivelse, fortolkning og systematisering af retskilderne. I nærværende 

afhandling vil retskilder således blive inddraget, hvor disse findes relevante i forhold til problemstillingen.  

Afhandlingen sørger at finde gældende ret inden for skatteretten på området for kvalifikation og 

behandling af repos og aktielån.  

 

Ved behandlingen af reguleringen behandles primært kursgevinstlovens kapitel 6 om beskatning af 

finansielle kontrakter, samt aktieavancebeskatningsloven. Spørgsmålet er herefter om repos og aktielån 

som helhed falder indenfor betegnelsen af finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven11, om dele af 

repo’er og aktielån gør eller om de to instrumenter helt falder udenfor. Der vil herigennem primært blive 

set nærmere på ”dekomponerings-” og ”integrationsprincippet”12, hvor fokus er på, om der er tale om lån 

eller afståelser. Er loven ikke helt klart formuleret kan man til fortolkning af loven anvende lovens 

forarbejder, som fortolkningsbidrag.  

 

Udover love og bekendtgørelser findes der i den skatteretlige retskildelære adskillige vejledninger og 

cirkulærer, som går under fælles betegnelsen ”administrativt fastsatte forskrifter”13. Denne betegnelse har 

forskrifterne fået, da de ikke er udstedt med hjemmel i lov. For eksempel sker udstedelsen af et cirkulære i 

stedet gennem hjemlen i myndighedernes over-/underordnelsesforhold, men under hensyn til 

                                                           
10

 Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø, ”Retskilder & Retsteorier”, 3.reviderede udgave, 2011, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 28 
11

 Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter 
(kursgevinstloven) nr. 1121 af 14/11/2012 
12

 For nærmere beskrivelse se under kapitel 5 samt Katja Joo Dyppel, ”Beskatning af derivater – En analyse af dansk 
skatteret”, Ph.D-afhandling fra Copenhagen Business School, januar 2012, s. 17 
13

 Jan Pedersen et al., Skatteretten 1, 6. udgave, 2013, Forlag Karnov Group, s. 114 
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grundsætningen om lighed i beskatning må en skattepligtig dog kunne påberåbe sig og støtte ret på et 

cirkulære, selvom den skattepligtige ikke er i et underordnet forhold til den pågældende udstedende 

myndighed.14 

 

I mangel af direkte lovhjemmel, er retspraksis en væsentlig retskilde. I skatteretten er der, ligesom ved 

anden lovgivning, hjemlet mulighed for at tage en given uenighed med Skat (i andre tilfælde uenighed med 

myndighederne) op ved domstolene, jf. Skatteforvaltningsloven (herefter ”SFL”) § 48, stk. 1, samt 

retsplejeloven § 240. Dette er dog først muligt, når afgørelsen er blevet prøvet eller afvist af den øverste 

administrative klageinstans på området. Det betyder, at Told- og skatteforvaltningen (i daglig tale ”Skat”) 

udøver forvaltningen af lovgivningen om skatter, jf. SFL § 1. Til hjælp med forvaltningen har Told- og 

skatteforvaltningen mulighed for at forelægge den givne sag for Skatterådet, som herefter afgør sagen, jf. 

SFL § 2. Man kan klage over Told- og skatteforvaltningens afgørelse til Skatteankenævnet, jf. SFL § 5, stk. 1 

(dog kun fysiske personer og dødsboer). Skatteankenævnet behandler således ikke klager fra juridiske 

personer. 

Endvidere kan enhver som udgangspunkt bede om et bindende svar fra Skat på spørgsmål om den 

skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, jf. SFL § 21, stk. 1. Skat skal efter nærmere 

betingelser forelægge sagen for Skatterådet, jf. SFL § 21, stk. 3. Det bindende svar er som udgangspunkt 

bindende for skattemyndighederne i 5 år, jf. SFL § 25, stk. 1. 

 

Afgørelser truffet af Told- og skatteforvaltningen, Skatteankenævnet samt Skatterådets afgørelser over 

både fysiske og juridiske personer kan påklages til Landsskatteretten, jf. SFL § 11, som er øverste 

administrative klageinstans. Først herefter vil afgørelsen kunne blive prøvet ved domstolene. 

 

Administrativ praksis vil selvsagt ikke være bindende for domstolene at følge, idet domstolene er 

uafhængige af den udøvende magt (altså myndighederne). Det står derfor domstolene frit for at 

tilsidesætte administrativ praksis, men den administrative praksis har dog en ”vis normdannende effekt på 

domstolene”15. 

 

Nærværende afhandling vil grundet skatteforvaltningens opbygning af klageinstanser samt afhandlingens 

problemstilling inddrage en del afgørelser fra administrative myndigheder og kun et fåtal afgørelser fra 

domstolene. 

                                                           
14

 Jan Pedersen et al., Skatteretten 1, 6. Udgave, 2013, Forlag Karnov Group, s. 117-118 
15

 Jan Pedersen et al., Skatteretten 1, 6. Udgave, 2013, Forlag Karnov Group, s. 127 
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Afhandlingens kapitel 6 vil primært tage udgangspunkt i de i kapitlerne 2-4 fremkomne resultater, idet 

kapitlet primært vil analysere de økonomiske effekter.  

1.4 Afgrænsning 

Afhandlingen omhandler både aktielån og repo’er, idet disse falder under fællesbetegnelsen ”securities 

lending”. Trods det faktum, at der findes forskellige repos, vil kapitel 5, der omhandler den skatteretlige 

behandling, kun søge at udlede gældende ret for kvalifikation og behandling af en klassisk 

obligationsbaseret repo16.  

 

Afhandlingen vil ikke analysere regnskabsmæssige konsekvenser af anvendelsen af repo’er og aktielån, og 

den vil heller ikke analysere andre finansielle instrumenter, selvom disse muligvis kan generere samme 

afkast-profil som aktielån og repo’er. Dog kan afhandlingen inddrage andre finansielle instrumenter til at 

understrege pointer eller fremhæve eventuelle forskelle i den skatteretlige kvalifikation og behandling af 

finansielle instrumenter. 

 

Primært fokus i afhandlingens kapitel 5 vil være den skatteretlige kvalifikation af aktielån og repo’er, mens 

behandlingen af instrumenterne vil have sekundær vægtning.  

 

Spørgsmålet om kvalifikation vil rette sig mod de to kontraherende parter og vil således som udgangspunkt 

ikke inddrage betragtninger om tredjeparter eller eventuelle videre-overdragelser af de i 

aktielånet/repo’en underliggende værdipapirer. Kvalifikationen vil således tage stilling til, om 

instrumenterne mellem de to parter udgør en afståelse eller et lån i skatteretlig forstand. 

 

Spørgsmålet om den skatteretlige behandling af de to instrumenter vil omfatte mulige gevinster og tab på 

instrumenterne samt vederlag betalt af låntager til långiveren. Behandlingen af udbytter eller afkast fra de 

underliggende værdipapirer samt afkast på eventuelle sikkerhedsstillelser vil ikke blive behandlet i 

nærværende afhandling.17  

 

Afhandlingens juridiske afsnit vil udelukkende analysere de skatteretlige problemstillinger ved anvendelsen 

af aktielån og repos, med undtagelse af kapitel 6 om EU-Kommissionens forslag til indførelse af afgift på 

                                                           
16

Der henvises generelt til kapitel 3. Se bl.a. også Bo V. McCormick, ”Aktierepo – et ”nyt” finansielt instrument”, 
Finans/Invest 1/99, s. 32-35.  
17

 Der kan henvises til bl.a. Katja Joo Dyppel i artikel: SR.2013.0053  
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finansielle transaktioner. Afhandlingen vil derfor ikke komme nærmere ind på anden retlig lovgivning eller 

civilretlige regler, som for eksempel reglerne ved sikkerhedsstillelse, indgåelse af finansielle kontrakter, mv.  

 

I henhold til problemformuleringen vil afhandlingen følgelig blot analysere de danske skatteretlige regler og 

retspraksis. Der vil derfor ikke foretages en komparativ analyse af de skatteretlige problemstillinger. 

1.5 Struktur for afhandlingen 

 

Kapitel 1 giver et overordnet indblik i afhandlingens emne og problemstilling samtidigt med, at kapitlet 

redegør for afhandlingens afgræsninger og metodiske tilgang.  

 

Kapitel 2 beskriver, hvad repo’er og aktielån er, og hvordan de to instrumenter forretningsmæssigt bliver 

anvendt. Kapitlet angiver endvidere en skitsering af de forskellige delelementer, som de to instrumenter 

består af. 

 

Kapitel 3 analyserer de underliggende værdipapirer ved indgåelsen af en repo eller et aktielån, samt 

hvordan man fastsætter et ”haircut”, og hvad dette har af betydning. Til analysen anvendes undersøgelser 

af markedet for at finde frem til, hvilke værdipapirer og haircuts, der bliver anvendt i praksis. 

 

Kapitel 4 vil redegøre for, hvordan en repo og et aktielån bliver prisfastsat herunder, hvordan repo-renten, 

haircuttet og det underliggende værdipapir spiller ind i prisen.  

 

Kapitel 5 er inddelt i en analyse af den skatteretlige kvalifikation og behandling af repo og herefter en 

tilsvarende analyse af aktielån. Kapitlet udgør således den skatteretlige del af opgaven. 

 

Kapitel 6 analyserer, hvilke effekter en indførelse af en finansiel transaktions afgift kan tænkes at have på 

bl.a. prisen og haircuts i repo’er og aktielån. Forslaget om indførelsen af den finansielle transaktions afgift 

er dog endnu ikke trådt i kraft, men vurderes yderst relevant pga. de mulige påvirkninger af de finansielle 

markeder. 

 

Kapitel 7 er afhandlingens opsamlende konklusion.  
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Kapitel 2 – Definition og anvendelse 

2.1 Indledning  

”Securities lending” 18 er det internationale begreb, der dækker over udlån af værdipapirer, hvor en af de 

kontraherende parter får mulighed for at råde over den anden parts værdipapirbeholdning i en begrænset 

periode mod en på forhånd aftalt sikkerhed og vederlag19.  

 

Securities lending dækker over følgende tre instrumenter20: 

- Klassisk (ægte) repurchase agreement (se afsnit 2.2), 

- ”Sell and buy-back” (tilbagekøbsforretninger) (se afsnit 2.3), og 

- Aktie- eller obligationslån (se afsnit 2.4) 

 

Brugerne af securities lending er oftest finansielle institutter, såsom banker, pensionskasser og 

investeringsforeninger, men kan ligeledes være industrielle virksomheder21, der har en større beholdning 

værdipapirer.  

 

Dette kapitel vil redegøre for de primære karakteristika for de tre typer, herunder 

anvendelsesmulighederne. I det efterfølgende kapitel 3 vil anvendelsen af forskellige typer af værdpapirer 

blive analyseret samt brugen af ”haircuts”22, herunder risici.  

Kapitel 2 og 3 vil sammen med redegørelsen af ”repo-renten” i kapitel 4 udgøre bestanddelene i 

prisfastsættelsen af repo og aktielån. Kapitel 4 vil blive afsluttet med den generelle anvendelsesmetode til 

at prisfastsætte disse to måder at udlåne værdipapirer på.  

                                                           
18

 Se bl.a. Lars Eibeholm & Lars Brinch Jørgensen, Repo forretninger – en håndbog, 1. udgave, 1996, forlag Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 13 og Tobias Adrian et al. i artiklen ”Repo and securities lending”, NBER, 2012, s. 2    
19

 På engelsk ”collateral”. 
20

 Diverse syntetiske instrumenter kan skabe samme afkastprofil, men vil ikke blive behandlet i nærværende 
afhandling, idet fokus er på reelle overdragelser af værdipapirer ved udlån. Se hertil afgrænsnings-afsnittet under 
kapital 1. For uddybende beskrivelse af en syntetisk aktierepo kan henvises til Bo V. McCormicks artikel ”Aktierepo – 
et ”nyt” finansielt instrument”, Finans/Invest 1/99 
21

 Dette ses dog oftest på det amerikanske marked og kun i et begrænset omfang på det europæiske marked, jf. The 
REPO Handbook, af Moorad Choudhry, 2002, forlag Butterworth Heinemann, s. 7  
22

 Kaldes også for ”margin”. For en nærmere definition af ordet “haircut” kan henvises til kapitel 3. 
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2.2 Klassisk repurchase agreement 

En “Repurchase Agreement”, også kaldet en “Sale and Repurchase Agreement” (herefter “repo”), er et vidt 

anvendt instrument, og det var eftersigende US Federal Reserve, som i 1918 var de første til at indlede en 

repo transaktion23. Herefter har der været stor stigning i antallet af transaktioner verden over.   

 

Værdipapirerne handlet i repo’er er typisk optaget til handel på et reguleret marked, hvilket gør det let at 

sælge dem, såfremt medkontrahenten skulle misligholde deres del af aftalen. 

 

En klassisk repo24 er defineret ved en transaktion, hvor en kontrahent (”A”) indgår en aftale om at udlåne 

værdipapirer til en medkontrahent (”B”) mod at låne likvider (”vederlaget”) af B. Samtidigt aftaler parterne, 

at B på et senere aftalt tidspunkt skal tilbagelevere de lånte værdipapirer mod, at A leverer samme 

mængde likviditet tilbage til B plus et på forhånd aftalt tillæg. Dette tillæg kaldes for repo rate25 og kan 

anskues som en slags rente. En klassisk repo minder altså om et lån mod sikkerhed i værdipapirer. I 

repo’ens løbetid (udlånsperioden) har B i modsætning til et ”almindeligt” lån retten til at videresælge eller 

videreudlåne det lånte værdipapir. At videresælge det lånte værdipapir og købe værdipapiret tilbage 

umiddelbart inden repo’ens udløb kaldes at baisse-spekulere. B spekulerer i dette tilfælde i, at prisen på 

værdipapiret i den mellemliggende periode falder, hvilket vil bevirke et merafkast til B svarende til faldet i 

prisen på værdipapiret26. 

 

En reverse repo (på dansk ”omvendt repo”) er betegnelsen for B’s indgåelse af kontrakten med A. Altså er 

en reverse repo en betegnelse for B’s lån af A’s værdipapirer mod en aftale om senere at tilbagelevere 

selvsamme mængde af samme værdipapirer til A.  

 

I repo’ens løbetid er A risikobærer for, at der sker kursudsving i værdipapiret.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 The REPO Handbook, af Moorad Choudhry, 2002, forlag Butterworth Heinemann, s. xix 
24

 En “klassisk repo” bliver også kaldt for en “ægte repo”. 
25

 Fundamentals of Futures and Options Markets, af John C. Hull, 7. udgave, 2011, forlag Pearson, s. 81  
26

 Jf. bl.a. Lars B. Jørgensen & Lars H. Nielsen i ”Repomarkedet – anvendelsesmuligheder”, Finans/Invest 8/93, s. 27 
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Figur 2.2 illustrerer en klassisk repo: 

 

 

Fra A’s vinkel muliggør anvendelsen af en repo altså en ”konvertering” af værdipapirer til likvider uden at 

skulle sælge værdipapiret i markedet for senere at generhverve værdipapiret med risiko for kursudsving. En 

klassisk repo bliver således anvendt primært på baggrund af et ønske fra A om at opnå likviditet og 

sekundært ud fra B’s ønske om enten at få repo renten27 eller at komme i besiddelse af det pågældende 

værdipapir.  

Man taler derfor om, at de sikkerhedsstillede værdipapirer enten er ”General Collateral” (herefter ”GC”) 

eller ”Special Collateral” (herefter ”SC”)28. GC repræsenterer tilfælde, hvor repo’en primært bliver indgået 

ud fra det primære ønske fra A om at opnå likviditet i en periode. Sikkerheden behøver derfor ikke være af 

en speciel aktie eller obligation, men blot repræsentere en vis værdi og omsættelighed. SC repræsenterer 

derimod de tilfælde, hvor repo’en primært er indgået ud fra et ønske fra B om at komme i besiddelse af 

netop et specifikt værdipapir.29 SC-baserede repo’er vil typisk også have en lavere repo-rente end en GC-

baseret repo.  

 

Indgås den klassiske repo med et ønske fra A om at opnå likviditet, vil repo’en have samme effekt som et 

”almindeligt” lån, men dog have flere fordele end et ”almindeligt lån”. En fordel for A ved anvendelsen af 

en klassisk repo er, at det er værdipapirernes værdi og omsættelighed, og ikke A’s kreditværdighed, der er 

afgørende for indgåelsen af repo’en. Fordelen for B er, at denne er i besiddelse af værdipapirerne fra start 

                                                           
27

 Michael J. Fleming & Kenneth D. Garbade i “The Repurchase Agreement Refined: GCF Repo®”, Current Issues in 
Economics and Finance vol. 9, #6 June 2003, s. 2 
28

 De typisk anvendte værdipapirer vil blive gennemgået senere i nærværende afhandlingen. 
29

 Udviklingstendenser på det danske pengemarked, Nationalbanken, kvartalsoversigt – 3. kvartal 2011, del. 1, s. 102 
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til slut og i hele perioden har ret til at videresælge dem. Grundet sammenligneligheden med et 

”almindeligt” lån, omtales værdipapirerne typisk som sikkerheden i repo’en. 

 

Indgås den klassiske repo derimod ud fra B’s ønske om at komme i besiddelse af det pågældende 

værdipapir, vil A’s incitament for at indgå repo’en være at opnå ”billig” finansiering, idet B’s ønske oftest vil 

påvirke repo-renten negativt (til fordel for A)30. B vil således komme i besiddelse af det ønskede værdipapir 

samtidigt med at opnå en (mindre) rente på tilførslen af likviditet til A. A vil i dette tilfælde være i en 

stærkere forhandlingsposition, da A er i besiddelse af de værdipapirer, som B ønsker. A vil derfor kunne 

presse repo-renten ned. 

 

Repo’en bliver især brugt ved bankers lån i Nationalbanken, som herved opnår sikre udlån til bankerne. 

Samtidigt har bankerne mulighed for at opnå en bedre rente på deres lån, selvfølgelig under forudsætning 

af, at de sikkerhedsstillede værdipapirer repræsenterer en vis kvalitet og omsættelighed, som 

Nationalbanken accepterer. På denne måde kan Nationalbanken føre en penge-politik med ”indskud” i 

bankerne på en sikret basis. Nationalbanken foretager dog kun repo’er med banker, som er store og 

kreditværdige31. 

 

En anden fordel ved repo’er er, at banker, som er market-makers, får mulighed for at stille priser på især 

obligations-serier, som ellers ikke ville blive handlet så ofte på markedet. Bankerne, som stiller likviditet til 

rådighed for værdipapirer, vil kunne stille priser og sælge obligationerne i markedet, hvilket er med til at 

sikre omsættelighed i markedet og, dermed i teorien, et mindre bid-ask-spread. 

 

Varigheden af repo’er varierer fra én dag (”over-night repo”) og op til et tidspunkt, hvor parterne aftaler 

(”term repo”), dog typisk maksimalt op til ét år32. Repo’er kan dog også være ”open-repo”, hvor den 

indgåede repo ikke har en fastsat udløbsdato, eller ”flex-repo”, hvor långiver af likviditeten har mulighed 

for løbende og under nærmere betingelser at tage en del af likviditeten tilbage. 

2.3 ”Sell and buy-back” 

En ”sell and buy-back” (salg og tilbagekøb) bliver i Danmark betegnet som en ”tilbagesalgsforretning” eller 

en ”genkøbsforretning” og fungerer på samme måde som en klassisk repo. Forskellen ligger i, at der i en 

                                                           
30

 Jf. bl.a. Darrel Duffie i artiklen ”Special Repo Rates”, The Journal of Finance, vol. LI, no. 2, June 1996 
31

 Jf. Nationalbankens Kvartaloversigt 1. kvartal Del 1 2012, s. 80. Det er ikke nærmere anført, hvad betegnelsen ”store 
kreditværdige banker” reelt dækker over. 
32

 I 2011 blev over halvdelen af repo’erne foretaget i Danmark med en løbetid på under en måned. Se hertil Figur 3 på 
s. 99 i Nationalbankens Kvartalsoversigt – 3.kvartal 2011, Del 1.  
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”sell and buy-back” reelt foreligger et salg og en efterfølgende terminskontrakt om genkøb af det 

underliggende værdipapir. Forskellen mellem de to instrumenter er altså placeringen af det juridiske 

ejerskab og er altså rent civilretligt funderet33. Teknisk vil der også forekomme en mindre forskel ved 

udløbet af låneperioden, idet der ved en klassisk repo bliver tilbageført den lånte likviditet og et vederlag 

udgørende repo-renten, mens terminskursen for genkøbet ved en ”sell and buy-back” vil være inklusiv 

repo-renten.  

 

På grundlag af det faktum, at klassiske repo’er og ”sell and buy-backs” økonomisk er ens vil disse begreber 

fremadrettet i resten af afhandlingen blive henvist til under fællesbetegnelsen ”repo”34.  

2.4 Aktielån  

Et aktielån er, som navnet antyder, en aftale om udlån af aktier. De udlånte aktier vil som altovervejende 

hovedregel være børsnoterede aktier, hvilket gør aktierne let omsættelige. De lånte aktier vil altså være at 

betegne som en ”genus varer”. Lånet kunne lige såvel have været af obligationer, men i nærværende 

afhandling fokuseres udelukkende på aktielån. 

 

Et traditionelt aktielån er defineret ved en aftale mellem en kontrahent, långiver (A), og en medkontrahent, 

låntager (B), hvor A mod et vederlag og eventuelt en sikkerhed udlåner aktier optaget på et reguleret 

marked til B. Ved overdragelsen af de udlånte aktier overgår ejendomsretten til B således, at B 

efterfølgende fuldt kan disponere over aktierne. Dette bevirker, at B har ret til at afgive stemme ved 

generalforsamling, retten til at modtage udbytteudlodning, samt at sælge aktierne. 

Samtidigt med udlånet accepterer B at aflevere samme antal aktier tilbage til A på senere aftalt tidspunkt35.  

Ved lånet af aktierne vil det oftest blive aftalt, at A vil blive kompenseret for de til aktierne i udlånsperioden 

udloddende udbytter.  

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Jf. bl.a. Lars Eibeholm & Lars Brinch Jørgensen, Repo forretninger – en håndbog, 1. udgave, 1996, forlag Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 16 og Bo V. McCormick i “Repoforretninger I et internationalt perspektiv”, Finans/Invest 
6/94, s. 12.  
34

 Denne fællesbetegnelse vil ikke skabe komplikationer, idet forskellen mellem de to instrumenter er rent civilretligt 
funderet og derved hverken økonomisk eller skatteretligt, som nærværende afhandling behandler. 
35

 Lars Eibeholm & Lars Brinch Jørgensen, Repo forretninger – en håndbog, 1. udgave, 1996, forlag Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 17 
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Figur 2.4 illustrerer et aktielån 

   

Der er to essentielle forskelle mellem illustration, figur 2.2, af en repo og ovenstående illustration, figur 2.4, 

af et aktielån. Den første forskel ligger i starten af instrumenterne og den anden forskel ligger ved 

afslutningen. Ved starten er forskellen ”modydelsen” til de overdragne værdipapirer. Denne ”modydelse” 

er likvider ved en repo (figur 2.2), mens det ved et aktielån (figur 2.4) er en (eventuel) anden 

sikkerhedsstillelse end likvider36. Forskellen ved afslutningen er reelt, hvem af de to parter, som 

kompenserer den anden. Ved repo’en kompenseres ”Køber” af værdipapirerne med et vederlag som følge 

af udlån af likvider. Ved et aktielån kompenseres derimod Långiver af værdipapirerne. 

 

I et traditionelt aktielån udlåner långiver, A, aktierne med henblik på at opnå en yderligere gevinst ved at 

udlåne aktier end ved blot at have dem liggende i et depot. Den yderligere gevinst fremkommer således af 

vederlaget betalt af låntager, B, for lån af aktierne. I udlånsperioden overfører A altså aktierne til låntager, 

B, som accepterer at tilbagelevere samme mængde aktier af samme serie uanset eventuel kurs ved 

afslutning/tilbagelevering. Der er således ingen kursrisiko for A ved at udlåne aktierne. 

Låntager, B, låner derimod oftest aktierne med henblik på at videresælge aktierne og inden afslutning på 

udlånsperioden tilbagekøbe aktierne i markedet til en lavere pris end den pris, som B modtog ved salget af 

aktierne i markedet. Såfremt kursen på aktierne er faldet i perioden efter salget i markedet, vil B opnå en 

gevinst svarende til faldet i kursen. B kan derfor opnå en gevinst begrænset til aktiens kurs ved 

                                                           
36

 Består sikkerhedsstillelsen af likvider vil der være tale om en aktie-baseret repo. 
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salgstidspunktet, men har i realiteten en risiko for at opnå et ubegrænset tab37. Låntager spekulerer altså i, 

at kursen på den lånte aktie falder i låneperioden. Låntager foretager med andre ord ”short selling”, hvilket 

betyder, at låntager sælger aktier, som denne ikke har købt, men blot har lånt.  

 

Låntagers ønske om at indgå i et aktielån kan også være drevet ud fra låntagerens deltagelse i et andet 

instrument, hvor låntager er pålagt en forpligtigelse til at skaffe en bestemt aktie. Dette kunne for 

eksempel være, at låntager forinden havde indgået et andet aktielån på samme aktie som nu skal afleveres 

tilbage. Låntager har måske en forventning om, at prisen på aktien vil falde. I stedet for at gå ud i markedet 

og købe aktien tilbage, indgår låntager blot et nyt aktielån. Aktierne modtaget ved det nye aktielån bliver 

således brugt til at opfylde forpligtigelsen i det oprindelige aktielån.  

 

Sammenligner man et aktielån med en repo, kan et aktielån anskues som en ”ensidig REPO, idet 

likviditetsdelen ikke er medtaget”38. Ved begge instrumenter vil modtager af værdipapirerne, som tidligere 

forklaret, besidde en ret til at sælge værdipapirerne, men ved aktielån følger der ikke samme 

”likviditetsdel” med, som ved starten på en repo39.  

 

Et aktielån kan dog blive ens med en repo, såfremt sikkerhedsstillelsen for lånet af aktierne er et kontant 

pengebeløb. Sikkerhedsstillelsen kan dog også tænkes at være andre aktier, obligationer eller garantier 

udstedt med det formål at garantere for låntager. 

 

Idet de bagvedliggende grunde til at indgå aktielån varierer fra aftale til aftale, vil løbetiden på hvert enkelt 

aktielån ligeledes kunne variere. 

                                                           
37

 Låntager kan efter salget af aktierne i markedet risikere, at aktiekursen stiger markant, hvorfor låntager kan tabe 
”ubegrænset”. Låntager har jo forpligtet sig til at tilbagelevere samme antal aktier, som lånt, uanset kursen på 
tilbageleveringstidspunktet. 
38

 Katja Joo Dyppel, TfS 2012, 303, ”Finansielle kontrakter: dekomponering eller integration – et skatteretligt 
kvalifikationsspørgsmål”, s. 2286 
39

 Således anfører Niels Neergaard & Helle Søby Thygesen i RR.1999.08.0035, side 3, at ”Aktielån kan siges at svare til 
”værdipapirsiden” af en repoforretning.” 
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Kapitel 3 – Sikkerhed, herunder 
værdipapirer og ”haircuts” 

3.1 Indledning 

I kapitel 2 blev begreberne repo og aktielån defineret, som to instrumenter anvendt til blandt andet at låne 

værdipapirer ud mod sikkerhed. Som en fortsættelse på kapitel 2 vil nærværende kapitel analysere, hvilke 

slags sikkerheder, som parterne kan benytte sig af.  

 

Den primære sikkerhed er det underliggende værdipapir ved repo’er, og i aktielån er det et andet 

sikkerhedsstillet værdipapir, likvider eller garantier. Derudover kan parterne overveje at anvende et såkaldt 

”haircut”, som i al sin enkelthed går ud på, at man for eksempel ved en repo kun kan låne likviditet 

svarende til 95 % af værdien af det overdragne værdipapir.  

Parterne kan også sikre sig ved at have indgået en fyldestgørende kontrakt, som regulerer samtlige forhold 

mellem parterne40. En gennemgang af kontrakt-forhold vil dog ikke blive foretaget i nærværende 

afhandling41. 

 

Under afsnit 3.2 vil den primære sikkerhed blive analyseret med hjælp af empiriske undersøgelser for 

markederne i Danmark, Europa og USA. De anvendte værdipapirer i disse tre markeder vil herefter blive 

sammenholdt og vurderet ud fra generelle betragtninger om risici forbundet med de enkelte værdipapirer 

(afsnit 3.3).  

 

I afsnit 3.4 vil der blive redegjort for anvendelsen af et ”haircut”, også kaldet ”margin” eller 

”overcollateralisation”, og de fordele og ulemper, som indførelsen af et haircut medfører. 

 

Generelt set findes der kun en begrænset mængde af empirisk data omkring de underliggende 

værdipapirer og anvendte haircuts på markederne for repo og aktielån. Dette skyldes formentlig, at 

handlerne ikke er offentlige og at deltagelse i diverse undersøgelser derfor oftest foretages på frivillig basis.  

 

Nærværende afhandling tager således udgangspunkt i Nationalbankens undersøgelse af det danske repo-

marked (herefter benævnt ”Nationalbankens undersøgelse”)42, ICMA’s halvårlige rapport for det 

                                                           
40

 Dette kan for eksempel gøre ved anvendelsen af de internationale standard-kontrakter GMRA (for repo) og GMSLA 
(for aktielån) 
41

 Der henvises til afhandlingens afgræsning under kapitel 1. 
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europæiske tri-party repo-marked (herefter benævnt ”ICMA’s undersøgelse”)43,44 og endelig kredit-rating 

bureauet ”Fitch Ratings” undersøgelse af det amerikanske tri-party repo-marked (herefter benævnt ”Fitch’s 

undersøgelse”)45. 

Grundet de relativt sparsomme informationer om markederne, så afdækker de ovenfor nævnte 

undersøgelser ikke nødvendigvis helt de samme tal. Således vil ICMA’s undersøgelse blandt andet afdække 

vægtningen af sikkerhedsstillede værdipapirer fordelt på kredit-rating, hvilket Nationalbanken og Fitch 

Ratings ikke har afdækket i deres undersøgelser. Desuden afdækker ICMA’s og Fitch’s undersøgelser kun 

det tri-party repo-marked, mens Nationalbankens undersøgelse afdækker hele det danske repo-marked – 

altså både direkte handler, tri-party og elektroniske handler. 

Man skal således også være opmærksom på, at ICMA’s undersøgelse kan tænkes at indeholde data fra 

danske institutioner. I så fald vil de danske institutters deltagelse i både ICMA’s og Nationalbankens 

undersøgelse tælle med ”dobbelt” i nærværende sammenligning46. 

 

Det skal således også nævnes, at der er anvendt tal fra ICMA’s halvårlige undersøgelse, som tidsmæssigt 

stemmer bedst overens med Nationalbankens og Fitch’s undersøgelser. Det er således ikke nødvendigvis de 

nyeste tal, som bliver anvendt. Dette gøres for at skabe en større sammenlignelighed på tværs af 

undersøgelserne. 

3.2 Generelt om de sikkerhedsstillede værdipapirer 

I princippet kan alle slags værdipapirer blive anvendt ved repo’er og aktielån, idet parterne blot skal blive 

enige herom. Som tidligere nævnt under kapitel 2 findes der både GC og SC47 ved repo’er, mens 

værdipapirerne per definition i aktielån altid vil være nøje udvalgte af parterne.  

 

                                                                                                                                                                                                 
42

 Nationalbankens undersøgelse fremkommer med overordnede resultater for det danske repo-marked, men er ikke 
desto mindre eneste undersøgelse på markedet. Undersøgelsen er gengivet i Nationalbankens kvartaloversigt – 3. 
kvartal 2011, del 1. 
43

 En ”tri-party repo” er en repo, hvor de to parter aftaler at foretage transaktionen gennem en tredje part, som typisk 
er depotbank for låntager af likviditeten. Den tredje parts opgave er at agere mellemmand mellem de to parter i den 
forstand at stå for at sikre, at likviditeten og værdpapirerne er til stede forinden overdragelserne finder sted. Denne 
tredje part er oftest specialiseret i at prissætte værdipapirerne og vil derfor oftest stå for løbende at regulere værdien 
af repo’en og derved et eventuelt haircut. 
44

 ICMA’s halvårlige undersøgelse bygger på frivillig deltagelse af europæiske institutter, hvor 67 deltog i 
undersøgelsen fra december 2012 (publiceret marts 2013). Denne afhandling anvender ICMA’s ”European repo 
market survey, no. 24, conducted December 2012”.  
45

 Fitch Ratings undersøgelse bygger på 10 af USA's største handlende virksomheder. Denne undersøgelse er gengivet i 
artiklen ”Repo Emerges from the ”Shadow””, 3. feb. 2012 
46

 Dette antages dog ikke at kunne have de store indvirkninger på nærværende afhandlings resultater, idet det danske 
marked er så relativt lille i forhold til resten af Europa. 
47

 For definition på GC og SC henvises til afsnit 2.2 
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I repo’er, hvor værdipapirerne er GC, kan långiver af likviditeten ofte stille sikkerhed med flere forskellige 

værdipapirer (en slags ”kurv” af værdipapirer). Hvilke værdipapirer, som puttes i ”kurven”, bestemmes af 

låntageren af likviditeten48. Det må dog antages, at der er nogle overordnede krav, som de 

sikkerhedsstillede værdipapirer skal opfylde, såsom opnåelse af en bestemt kredit-rating eller vis 

omsættelighed. 

 

I april 2011 udgjorde GC-baserede repo’er på det danske marked cirka to tredjedele af alle handler med 

repo’er, mens GC-basede repo’er på europæisk plan for elektronisk trading i december 2012 kun udgjorde 

knap 16,0 %.49 At der i Danmark handles så relativt mange GC repo’er i forhold til SC repo’er tyder på, at 

repo’en som sådan i høj grad anvendes til finansiering og fremskaffelse/placering af likviditet.  

 

Samtidigt har finanskrisen forårsaget, at markedsaktørerne i Europa har øget deres fokus på kvaliteten af 

de værdipapirer, som indgår som sikkerhed i repo’erne50. Dette har blandt andet medført, at det samlede 

antal af tri-party repo’er med sikkerhed i statsobligationer er steget fra 20-30 % før krisens indtraf til 53 % i 

juni 200951. Dette må ses i lyset af, at statsobligationer generelt set har opnået bedre kredit-ratings og 

dermed været forbundet med betydelig mindre risiko end for eksempel erhvervsobligationer, 

strukturerede obligationer og aktier. Statsobligationer er, som navnet antyder, obligationer udstedt af 

staten og vil derfor først blive værdiløse, hvis den pågældende stat går konkurs og ikke kan opfylde sine 

forpligtigelser52. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Se bl.a. Palle B. Mindested & Lars Risbjerg, Udviklingstendenser på det danske pengemarked, Nationalbankens 
kvartaloversigt – 3. kvartal 2011, del 1, s. 102 
49

 Jf. ibid. s. 102 samt ICMA European Repo Market Survey Dec. 2012, s. 17. Der er ingen data for det europæiske 
marked for GC-baserede i den mellemliggende periode mellem april 2011 og december 2012, og ingen data for det 
samlede europæiske marked. Til sammenligning udgjorde elektronisk repo handel i Europa udgjorde over 55 % af de 
samlede repo-handler i 2011. 
50

 ECB article: ”Euro Repo Markets and the Financial Market Turmoil”, feb. 2010 
51

 Uden for Danmark eksisterer der kun en begrænset mængde data, om det øvrige repo-marked foruden markedet 
for tri-party repo’er.  
52

 I 2012 blev dette tilfældet for græske statsobligationer, da den græske stat gik konkurs.  
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Nedenstående tabel 3.2 viser anvendelsen af forskellige typer af værdipapirer til sikkerhedsstillelse i 

repo’er.  

 

Tabel 3.2 - Anvendelsen af collateral fordelt på markeder 

2011 

Collateral 

Nationalbankens 

undersøgelse 

Danmark 

ICMA’s undersøgelse 

Europa 

Fitch’s undersøgelse 

USA 

Statsobligationer 40 % 45,2 % (ikke tilgængeligt data) 

Erhvervsobligationer (ikke tilgængeligt data) 18,3 % 10 % 

Realkreditobligationer 

(på engelsk ”MBS53”) 

>40 %  

(størstedelen af alle repo’er 

foretages med 

realkreditobligationer som 

sikkerhed) 

1,6 % Ca. 16,6 %  

(83,3 % af alle repo’er 

med strukturerede 

obligationer, som 

sikkerhed) 

Aktier <20 %  12,8 % Ca. 14 % 

Kilde: Nationalbankens undersøgelse, ICMA’s undersøgelse og Fitch’s undersøgelse (alle defineret under afsnit 3.1) 

 

Som det kan ses i tabel 3.2, er der i Danmark en klar tendens til at anvende realkreditobligationer som 

sikkerhed ved repo’er. Dette kan dels skyldes, at parterne anser de anvendte realkreditobligationer som 

særligt likvide, eller det kan skyldes det faktum, at danske realkreditobligationer generelt set får top 

vurderinger fra de store internationale kredit-rating bureauer, så som ”Standard & Poors” og ”Fitch 

Ratings”54.  

Set over markedet i hele Europa bliver MBS’er stort set ikke anvendt og kun i 1,6 % af handlerne bliver 

MBS’er stillet som sikkerhed, hvilket står i skarp kontrast til både det danske og amerikanske marked. 

 

I Europa og Danmark ses det, at statsobligationer i høj grad anvendes til sikkerhed ved repo’er, hvor 

værdipapirerne faktisk er de hyppigst anvendte i Europa. Dette kan skyldes flere parametre, som dog nok 

kan ses i skyggen af Europas stadigt usikre finansielle markeder og derved en søgen mod relativt sikre 

værdipapirer.  

  

                                                           
53

 MBS står for ”mortgage-backed securities” og har mange af samme karakteristika med, hvad vi i Danmark kalder for, 
realkreditobligationer. MBS’er kan således være både ”Residential MBS” eller ”Commercial MBS”.  
54

 Jf. bl.a. BRFkredits og Realkredit Danmarks hjemmesider.  
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På markederne ses en andel af aktier stillet som sikkerhed for repo’er på over 10 %. Dette kan skyldes, at 

netop aktier er særlig anvendelige ved repo’er med SC, idet aktie-kurser i teorien er mere volatile end for 

eksempel statsobligationer og derved udgør en bedre mulighed for at baisses-spekulere. Det kan dog også 

tænkes, at aktier i de pågældende handler blot anses for mere likvide end andre værdipapirer, hvorfor det 

netop er aktier og ikke andre værdipapirer, som ønskes stillet som sikkerhed. 

3.3 De anvendte sikkerhedsstillede værdipapirer 

3.3.1 Statsobligationer 

Af tabel 3.2 ovenfor under afsnit 3.2 fremgår, at statsobligationer i vidt omfang anvendes som sikkerhed i 

repo’er både på det danske marked og det europæiske marked55.  

Statsobligationer bliver udstedt af staten (i praksis foretages dette af statens nationalbank), når den skal 

finansiere udgifter, der er forbundet med for eksempel udvikling af samfundet i den pågældende stat. 

Sådanne obligationer er så at sige garanteret af staten og vil først blive værdiløse, når staten ikke kan 

betale sine regninger. 

 

Statsobligationer er dog ikke et ”standardiseret” værdipapir i den forstand, at alle statsobligationer er 

forbundet med samme risiko. Dette er især blevet tydeliggjort af skiftet fra høj- til lavkonjunktur som følge 

af den finansielle krise (startende 2008), hvorefter det ikke er uden betydning, hvilket land, som udsteder 

obligationerne. Således opnår den danske stat oftest top vurderinger fra kredit-rating bureauer56, hvorimod 

for eksempel Grækenland og Cypern opnår væsentlig dårligere vurderinger.  

 

Valget af, hvilken statsobligation, som skal anvendes som sikkerhedsstillelse, bør ikke foretages i blinde, 

men bør nøje udvælges og vurderes ud fra flere parametre, såsom statens mulighed for at kunne opfylde 

sine fremtidige forpligtigelser (altså en slags egentlig kreditvurdering), långivers risikovillighed, om 

statsobligationen skal anvendes som GC eller SC, samt repo’ens løbetid57. 

                                                           
55

 Fitch Ratings undersøgelse inkluderede ikke data for repo’er med statsobligationer som sikkerhed. 
56

 Se bl.a. Standard & Poor’s kreditrating af Danmark på www.standardandpoors.com 
57

 Således minimeres risici ved en kort løbetid, mens der ved en lang løbetid er mulighed for at ske betydelige 
ændringer i statens økonomi, hvilket kan påvirke dennes betalingsmuligheder. 

http://www.standardandpoors.com/
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3.3.2 Erhvervsobligationer 

Erhvervsobligationer anvendes i nogen grad i USA og i en højere grad i Europa som sikkerhed, mens der i 

Danmark ikke er data omkring anvendelsen af denne form for værdipapir58. En erhvervsobligation er i 

sagens natur en obligation udstedt af en virksomhed, som ønsker at anvende en anden finansieringskilde 

end den klassiske finansiering gennem pengeinstitutioner. Erhvervsobligationers risici ligger i 

virksomhedens evne til at genere afkast af sine investeringer. Erhvervsobligationer bliver således udstedt 

på virksomhedsniveau og ikke samlet for flere virksomheder. 

 

I forhold til hierarkiet mellem øvrige kreditorer i en virksomhed ligger ejerne af erhvervsobligationer helt 

nede blandt simple kreditorer. Ved en konkurs bliver først ”super-prioritets” kreditorer, som har pant i 

bestemte aktiver, betalt. Herefter betales prioritets kreditorer, som f.eks. er Skat, medarbejdere (som ikke 

har krav på løn) mv. Først når disse kreditorer er betalt (der vil typisk ikke være meget værdi tilbage efter 

de foregående led59), vil ejere af erhvervsobligationer blive betalt sammen med simple kreditorer (denne 

gruppe kaldes også for ”pari passu” kreditorer). Under ejerne af erhvervsobligationerne finder man dog de 

”sub-ordinerede” kreditorer, som bevidst har accepteret at lade sig betale senere end de andre. Til sidst 

ligger aktionærerne60. 

Det er altså klart, at ejere af erhvervsobligationer ved konkurs ikke har store chancer for at få deres lån 

tilbage, mens chancen for aktionærer er stort set nul.  

3.3.3 Aktier 

Aktier bliver ligesom erhvervsobligationer udstedt på virksomhedsniveau. Værdien (kursen) af en aktie 

afhænger ligeledes af virksomhedens evne til at genere profit af forretningen. Ejere af aktier får først 

udloddet overskud (dividende), når alle kreditorer i selskabet har modtaget deres ydelser fra selskabet. 

Aktionærerne er altså de nederste i ”kreditor hierarkiet”, som vist ovenfor i afsnit 3.3.2.  

Idet udstedelsen af aktier sker på virksomhedsniveau vil den nuværende værdi og den fremtidige værdi 

varierer fra selskab til selskab. Dette bevirker, at aktiers værdi generelt set, og i teorien, er de mest volatile 

af samtlige af de her nævnte værdipapirer. Det er derfor, at værdien af aktier i et selskab tæt på konkurs er 

(næsten) intet værd, da der som aktionær ikke er en chance for at få indskud tilbage ved en konkurs. Aktier 

er således forbundet med en vis usikkerhed i modsætning til f.eks. statsobligationer. 

                                                           
58

 Grunden til, at der ikke foreligger data for det danske marked kan skyldes, at erhvervsobligationer ikke er nær så 
udbredt i Danmark sammenlignet med i andre lande. Dette skyldes i høj grad lovgivningens udformning, jf. Rapport 
om Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder, nov. 2012, s. 4 
59

 Philip Wood, 2008 (reprintet 2010), Law and Practice of International Finance, University Edition, Sweet & Maxwell, 
s. 62 
60

 Philip Wood, 2008 (reprintet 2010), Law and Practice of International Finance, University Edition, Sweet & Maxwell, 
s. 58-65 
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Aktiebaserede repo’er bliver typisk anvendt til short-selling og altså til at baisses-spekulere med61. Aktier er 

derfor oftest anvendt i SC-baserede repo’er. 

3.3.4 Realkreditobligationer – og andre ”asset-backed securities” 

En realkreditobligation er et såkaldt ”asset-backed security” (eller bare ”ABS”) og betegnes blandt andet i 

USA som en ”RMBS” (“Residential Mortgage-Backed Security”) eller som en ”CMBS” (”Commercial 

Mortgage-Backed Security”). En ABS er obligation, hvis sikkerhed ligger i cash-flows genereret fra en slags 

”pulje” af aktiver. Denne ”pulje” af aktiver kan, som i en RMBS, bestå af pant i private ejendomme, men 

kan også bestå af for eksempel bil-lån, studielån, fly leasinger eller mange andre aktiv-klasser. En 

realkreditobligations værdi bygger således på, om de underliggende udlån til finansiering af ejendomskøb 

bliver tilbagebetalt, samt at de underliggende ejendommes værdi ikke falder.  

 

I henhold til Nationalbankens undersøgelse er danske realkreditobligationer de mest anvendte sikkerheder 

i danske repo’er. Dette kan skyldes de høje kreditvurderinger fra internationale kredit-rating bureauer. Den 

høje kreditvurdering medvirker således til en højere sikkerhed for långiver af likviditeten i en repo, da 

risikoen for at værdipapiret skulle blive værdiløst umiddelbart skulle være mindre for et højt kreditvurderet 

værdipapir. Herudover er der en række forhold, som bevirker, at netop realkreditobligationen er så 

anvendt i Danmark som sikkerhed i modsætning til anvendelsen af MBS’er i udlandet. Markedet for 

realkreditobligationer i Danmark er nemlig et meget likvidt og gennemsigtigt marked, som er lovreguleret 

med bl.a. faste maksimalsatser for belåning62 og tilsyn fra Finanstilsynet63. Dette gør, at det danske marked 

for MBS’er adskiller sig positivt fra andre landes markeder for lignende produkter.  

 

Realkreditobligationer er pt. også det eneste ABS-produkt udbudt i Danmark grundet den nuværende 

udformning af den danske lovgivning.  

3.4 Haircuts 

En måde yderligere at sikre sig mod tab i det tilfælde, hvor modparten i en repo eller i et aktielån ikke 

opfylder sine forpligtigelser, er at bede om et haircut (også kaldet for ”margin”, ”børskursfradrag” eller ” 

overcollateralisation”). Et haircut går ud på, at man i princippet reducerer værdien af det sikkerhedsstillede 

værdipapir for at kunne imødekomme eventuelle tab ved salg som følge af modpartens manglende 

opfyldelse af kontrakten.  

                                                           
61

 Se nærmere i Bo McCormick i artiklen ”Aktierepo – et ”nyt” finansielt instrument”, Finans/Invest 1/99.  
62

 F.eks. må man maksimalt gennem realkreditobligation belåne 80 % af et privat hus’ værdi 
63

 Se bl.a. Realkredit Danmarks publikation, Danish Mortgage Bonds, 2008, s. 8-15, og www.rd.dk 
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Generelt set betragtes likviditeten som den stærke del i repo’er, og det er altså den, der sikkerhedsmæssigt 

skal ”beskyttes” og overdækkes. Ved aktielån er det det udlånte værdipapir, der skal ”beskyttes” mod 

modpartens manglende opfyldelse af aftalens forpligtigelser. Dette påvirker således også likviditetsudlåners 

(i en repo) og aktieudlåners (i et aktielån med sikkerhed i andre værdipapirer) incitament til prøve at få så 

stort et indledende haircut som muligt for på denne måde at opnå rådighed over så mange værdipapirer 

som muligt.  

 

Der findes to slags haircuts; et indledende haircut (også kaldt ”initial haircut”) og et varierende haircut 

(også kaldt ”mark-to-market”).  

 

Det indledende haircut tages ved aftalens indgåelse og angives som en procent-sats af markedsværdien af 

de sikkerhedsstillede værdipapirer. Et eksempel med et indledende haircut i en repo er, hvor B aftaler at 

overføre DKK 98 mio. til A mod at få overleveret obligationer med en markedsværdi på DKK 100 mio.. I 

eksemplet er der således påført et indledende haircut svarende til DKK 2 mio.. Et indledende haircut 

påvirker således mængden af likviditet eller antallet af aktier, som man kan låne ved indgåelse af 

henholdsvis en repo eller et aktielån.  

 

Det varierende haircut tages løbende hen over løbetiden afhængigt af udsving i det sikkerhedsstillede 

værdipapirs værdi. Parterne aftaler, at likviditetslåntager skal stille ekstra sikkerhed, såfremt værdipapirets 

kurs/værdi falder med X-antal procent. Stiger værdipapirets kurs derimod med X-antal procent, så skal 

likviditetsudlåner i en repo tilbagelevere noget af sikkerheden. Et eksempel kunne være, at det varierende 

haircut blev sat til 5 %, hvilket bevirker, at kursen på værdipapiret kan svinge med 5 % uden, at det får 

konsekvenser.  

 

Både indledende og varierende haircuts beskytter således likviditetsudlåner i en repo (/aktieudlåner i et 

aktielån), mens det kun er det varierende haircut, som også kan komme låntager af likviditet (/aktierne) til 

gode. Således beskyttes långiver, som udlåner DKK 100 mio. mod sikkerhed i værdipapirer værd mindst DKK 

102 mio., og låntager beskyttes ved at låne DKK 100 mio. ved at stille sikkerhed i værdipapirer værd 

maksimalt DKK 102 mio. Haircuts kan dog ikke beskytte begge parter samtidigt64. 

 

                                                           
64

 Jf. Kenneth D. Garbade, ”The Evolution of Repo Contracting Conventions in the 1980s”, s. 29  
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Fastlæggelsen af, hvad et haircut dækker over er svært at afklare endeligt, idet litteraturen har forskellige 

opfattelser af haircuts. Derudover anses det generelt set for vanskeligt at sætte en ”pris” på blandt andet 

markeds-, operationel-, juridisk risici forbundet med aktielån og repo’er65. Intuitivt synes det dog 

nærliggende, hvis haircuts søger af afdækker følgende risici: 1) det sikkerhedsstillede værdipapirs 

forbundne risici (og derved udsteders evne til at skabe værdi), 2) modpartens kreditværdighed 

(modpartsrisiko)66, 3) varigheden af lånet og 4) eksistensen af eller manglen på en juridisk kontrakt mellem 

parterne67. Alene det faktum, at der altid vil være en vis grad af risiko for værdi-udsving i de 

sikkerhedsstillede værdipapirer, burde være nok til, at der altid burde tages et haircut. Selv 

statsgaranterede værdipapirer har en vis grad af risiko, hvilket især den finansielle krise har vist68. Der er 

dog set observationer på markedet, hvor haircut har været sat til 0 %,69 hvilket må kunne forklares ved 

enten et meget likvidt værdipapir, meget kort lånetid, en koncern-intern handel eller en kombination af 

disse. Derudover kan haircuts fastsættes forskelligt fra bank til bank (eller trader til trader) og fra situation 

til situation, hvorfor man må antage, at enkelte observationer af anvendte haircuts ikke nødvendigvist er 

fastsat rationelt i sammenligning med resten af markedet.  

 

Det skal nævnes, at der i modsætning til fastlæggelsen af repo-renten ikke er noget sted i litteraturen, der 

synes at blive taget stilling til, om forskellen mellem en GC- eller SC-baseret repo påvirker fastsættelsen af 

et eventuelt haircut.  

 

I tabel 3.2 nedenfor ses observationer af haircuts på repo’er efter aktivklasse og marked. Det skal dog siges, 

at haircuttet må antages at variere alt efter, hvilket specifikt værdipapir, der er tale om, og alt efter den 

pågældende aftale. Nedenstående tabel 3.2 kan derfor kun ses som en indikation på, hvordan anvendelsen 

generelt set er af haircuts.  Det kan ud fra tabellen ses, at der er forskel mellem de enkelte værdipapirer, 

hvilket indikerer, at det sikkerhedsstillede værdipapir både påvirker repo-renten, som nævnt under afsnit 

2.2, men tillige også haircuttet.  

 

                                                           
65

 R. Comotto, ”Haircuts and initial margins in the repo market”, ICMA, 8. Feb. 2012, s 11 
66

 BIS Committee on the Global Financial System har i deres “Paper no. 36, March 2011”, s. 12, foretaget en 
undersøgelse bygget på interviews med forskellige brugere af markedet for ”securities lending”. Undersøgelsen viser, 
at de interviewede (banker, brokere, custodians, m.fl.) bruger anvender haircuts til at kontrollere modpartsrisiko. Det 
samme ses indirekte i ICMA’s undersøgelse s. 26  
67

 Se bl.a. Moorad Choudhry, The Repo Handbook, Butterworth Heinemann, 2002, s. 124, og R. Comotto i ”Haircuts 
and initial margins in the repo market”, ICMA, 8. Feb. 2012 
68

 Således anvendte London Clearing House midt 2011 et haircut på irske statsobligationer på 80 % over et AAA-
benchmark, jf. Nationalbankens Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2013, del. 2, s. 29   
69

 ICMA’s undersøgelse, dec. 2012, s. 26 
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Fordelen for långiver (likviditets-långiver i repo og aktieudlåner i aktielån) ved at sætte et højt haircut 

opvejer ikke nødvendigvis mulige ulemper ved haircuts, som af nogen menes at være skyld i den finansielle 

krise. 

 

Arvind Krishnamurthy71, Gary Gorton og Andrew Metrick72 argumenterer således for, at ulempen ved 

anvendelse af haircuts er, at de sikkerhedsstillede værdipapirer pludselig er ”mindre værd” end 

markedsprisen, idet man ved indgåelse af en repo eller aktielån ikke kan låne mere end markedsprisen 

minus et haircut for værdipapirerne. At man ikke kan låne mere for værdipapirerne end dette kan muligvis 

blive opfattet i markedet som et signal om, at de pågældende værdipapirer ikke repræsenterer den værdi, 

som markedet pt. har sat. Værdipapirerne bliver i stedet opfattet som havende en lavere pris svarende til 

markedsprisen minus haircuttet. A. Krishnamurthy, G. Gorton og A. Metrick argumenterer for, at 

indførelsen af haircuts kan skabe en tendens til, at værdipapirernes markedsværdi således falder på 

baggrund af signalet i markedet. Og når markedsprisen så falder, vil der blive skabt en fornyet nervøsitet i 

markedet for, at priserne vil falde yderligere, hvilket igen medfører endnu højere haircuts på grund af 

”under-sikkerheden” – og så er en nedadgående spiral på markedspriserne startet. Ifølge dem var dette en 

af hovedårsagerne til den finansielle krise.   

 

                                                           
70

 For nærmere om RMBS henvises til afsnit 3.3.4  
71

 Arvind Krishnamurthy, ”How Debt Markets Have Malfunctioned in the Crisis”, The Journal of Economic Perspectives, 
vol, 24, no. 1, s. 12 
72

 Gary Gorton & Andrew Metrick, ”Securitized Banking and the Run on Repo”, Journal of Financial Economics s. 104  

Tabel 3.2 - Anvendelsen af haircut fordelt på aktivklasse og markeder 

Gennemsnitlige haircuts 

fordelt på aktivklasse 

ICMA’s undersøgelse 

Europa (dec. 2012) 

Fitch’s undersøgelse 

USA (aug. 2011) 

Statsobligationer 2,7 % 2,0 % 

Erhvervsobligationer 5,5 % 5,0 % 

Realkreditobligationer (også 

kaldet ”RMBS70”) 

8,7 % 5,0 %  

 

Aktier 5,5 % 8,0 % 

Kilde: ICMA’s undersøgelse og Fitch’s undersøgelse (begge defineret under afsnit 3.1) 
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Richard Comotto mener i stedet, at det er usikkert, hvilken rolle haircuts reelt har spillet i den finansielle 

krise73, idet der ikke er nogen generel accepteret metode for fastsættelsen af haircuts og derved, hvad 

haircuts skal dække af risici. Haircuts kan derfor være fastsat under vidt forskellige forudsætninger.  

Derudover mener R. Comotto ikke, at der foreligger tilstrækkelige undersøgelser, der helt afdækker brugen 

af og metoden for fastlæggelsen af haircuts74.  

3.5 Del-konklusion 

Den primære sikkerhedsstillelse ved repo’er og aktielån kan umiddelbart foretages i alle slags værdipapirer. 

Det ses dog af Nationalbankens, ICMA’s og Fitch’s undersøgelser, at de undersøgte repo-markeder i 

Danmark, USA og Europa samlet set i overvejende grad anvender statsobligationer som sikkerhed. 

Herudover er der især i Danmark en tendens til at bruge realkreditobligationer, formentlig på grundlag af 

disses høje kreditvurderinger af internationale kredit-rating virksomheder, en høj omsættelighed, 

lovreguleringen, tilsynet af Finanstilsynet samt de danske finansielle institutioners kendskab til produktet.  

 

Der foreligger ingen undersøgelse om sikkerhedsstillelse ved aktielån. Det må dog antages, at mange af de 

samme resultater for GC-baseret repo markedet kan finde anvendelse på markedet for aktielån, idet 

grundene til sikkerhedsstillelse i et aktielån ikke er forskellig fra en GC-baseret repo. 

 

Herudover må det konkluderes at valget af, hvilket værdipapir som stilles til sikkerhed kan variere markant 

fra aftale til aftale, både i form af GC- og SC-baserede repo’er, men i lige så høj grad alt efter, hvilke 

værdipapirer, som likviditetslåntager har liggende i sit depot. Ved sikkerhed i GC er udgangspunktet at 

modtage så kreditsikre og omsættelige værdipapirer som muligt. 

 

Vender man blikket mod den mere sekundære form for ”sikkerhed”, nemlig haircuts, ses det i litteraturen, 

at der generelt er tvivl om, hvordan man skal opfatte og fastsætte haircuts. Det er sikkert, at det 

sikkerhedsstillede værdipapir spiller en central rolle i fastsættelsen af et eventuelt haircut. Der er ingen 

generelt accepteret metode i praksis til at fastsætte haircuts, hvorfor det også kan være svært at 

konkludere, hvilke risici haircuttet forsøger at afdække, samt hvordan disse risici vægter i forhold til 

hinanden under specifikke aftaler.  

 

                                                           
73 Richard Comotto. 03. Maj 2012. “Haircuts’ on repos will jeopardize global recovery”, Financial Times. R. Comotto er 

direkte uenig i, at haircuts i repo’er var årsagen til den finansielle krise. Han mener, at G. Gorton og A. Metricks 
undersøgelse var alt for lille og i nogle henseender fejlagtig til at kunne konkludere dette.  
74

 R. Comotto, Haircuts and initial margins in the repo market, ICMA, 8. Feb. 2012, s 21 
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Kapitel 3 har således analyseret de hyppigst anvendte værdipapirer, samt deres og andre faktorers 

påvirkning af fastsættelsen af et eventuelt haircut. Det er ligeledes klarlagt, at det anvendte værdipapir ikke 

kun påvirker repo-renten men tillige et eventuelt haircut. 
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Kapitel 4 – Prisfastsættelse  

4.1 Indledende 

De to forudgående kapitler har behandlet og analyseret, hvordan aktielån og repo er defineret og 

struktureret og hvilke former for sikkerhed, der bruges ved anvendelsen af disse to instrumenter.  

 

Dette kapitel vil sammenkoble de forudgående to kapitler ved at redegøre for prisfastsættelsen af de to 

instrumenter. Prisen for de to instrumenter afhænger nemlig både af det underliggende aktiv, et eventuelt 

fastsat haircut, som behandlet under kapitel 3, og den fastsatte repo-rente/aktielåns-gebyr.  

 

Repo-renten og aktielåns-gebyret vil blive analyseret i afsnit 4.2, hvor der vil blive set nærmere på, hvilke 

faktorer, som påvirker renten. Herunder vil afhandlingen komme ind på den europæiske reference-repo-

rente, Eurepo, samt gængse dagskonventioner. Dagskonventioner vil blive behandlet sammen med 

renten/gebyret netop, fordi valget af dagskonvention i den enkelte transaktion spiller en betydelig rolle for 

beløbs-størrelsen af den pålagte rente/gebyr. 

 

Til slut vil kapitlet i afsnit 4.3 opstille en beregningsmetode for prisfastsættelsen af et aktielån og en repo. 

Herunder vil der blive beskrevet de faldgruber, som man skal være opmærksom på ved prissætning af 

udlåning af blandt andet realkreditobligationer.  

4.2 Fastlæggelsen af repo-renten og aktielåns-gebyret, herunder valg af 

dagskonvention 

4.2.1 Repo-renten  

Repo-renten bliver fastsat ud fra generelle betragtninger om udbud og efterspørgsel, hvilket alt andet lige 

betyder, at jo større efterspørgsel desto lavere rente. Der er to scenarier, nemlig, om der er tale om en GC-

baseret (likviditetsdrevet efterspørgsel) repo eller en SC-baseret (efterspørgsel drevet ud fra ønsket om det 

sikkerhedsstillede værdipapir) repo.  

 

Generelt afhænger renten af risikoen ved den givne transaktion, hvorved især typen af det 

sikkerhedsstillede værdipapir har betydning, samt størrelsen på lånet. Ligeledes vil den aktuelle situation i 

penge- og værdipapirmarked afspejles i renten, hvor også i mindre grad modpartens og udsteders 
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kreditværdighed afspejles75. Til dette hører også, at en rationel likviditetsudlåner teoretisk set ikke vil 

kunne udlåne til en lavere rente end vedkommendes egen funding omkostninger.  

 

Ved en likviditetsdrevet efterspørgsel (GC-baseret repo) vil repo’en blive anset som et alternativ til 

pengemarkedsforretninger, hvilket medfører, at renten til en vis grad påvirkes af bl.a. den generelle 

likviditet i markedet og Nationalbankens rentesatser. Renten bør således være lavere end de usikrede 

pengemarkedsrenter, idet et lån gennem en repo er sikret, og at modydelsen i form af sikkerhedsstillelse 

altid vil repræsentere en værdi for likviditetsudlåner. Er repo-renten højere end de usikrede 

pengemarkedsrenter, vil der kunne opstå arbitrage situationer, hvor man låner usikret og efterfølgende 

placerer midlerne i en sikret repo-forretning. Omvendt vil repo-renten heller ikke blive meget lavere end de 

usikrede lånerenter, da dette ligeledes kan skabe en arbitrage situation for en investor, der mener, at 

spreadet mellem den sikre repo-rentesats og den anden usikre rentesats er tilstrækkelig kompensation for 

den øgede risiko ved placering i usikre lån.  

 

At repo-renten ikke afviger meget fra den usikre pengemarkedsrente illustreres af figur 4.2, som viser 

reference-renterne Eurepo og Euribor76 i en syv års periode fra 2007 til nu. Af figur 4.2 ses det, at Eurepo i 

stort set alle observationer ligger lige under den usikre Euribor-rente, hvilket stemmer med den ovenfor 

beskrevne teorien om markeds-tilpasning ved arbitrage. Der er således ikke én observation i data-perioden, 

hvor Eurepo ligger over Euribor.  

 

                                                           
75

 Nationalbankens publikation ”Supplerende referencerente på det danske pengemarked”, 21. feb. 2013, s. 9, samt 
Lene B. Livbjerg, Det danske repomarked i dag og i fremtiden, 1994, s. 29 
76

 Euribor (European Interbank Offered Rate) er en pendant til den danske Cibor (Copenhagen Interbank Offered 
Rate). Euribor er den rente, hvortil en bank låner usikret til en anden bank i euro-området.  
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Reference-renterne på pengemarkedet har flere formål, herunder blandt andet at fungere som benchmark-

rente og som reference-rente i både finansielle kontrakter (som repo’en) og i ”almindelige” låneaftaler77.  

 

Eurepo er den rente, som en bank udbyder til en anden bank mod sikkerhed i et antal foreskrevne 

værdipapirer, som består af statsgaranterede obligationer fra 15 EU-lande (bl.a.Tyskland, Frankrig og 

Belgien)78. Eurepo bliver således stillet samlet for alle disse obligationer og ikke på specifikke obligationer, 

hvorfor denne rente ikke kan siges at repræsentere markedet for SC-baserede repo’er. 

Eurepo bliver stillet hver dag af en lang række europæiske banker.  

 

Er repo-transaktionen baseret på en værdipapir efterspørgsel (altså en SC-baseret repo), så vil renten ikke 

kunne sammenlignes med pengemarkedets rentesatser. Dette skyldes, at motivet til indgåelsen af repo’en 

er at få fat i et bestemt værdipapir, hvilket kan betyde, at låntager af det sikkerhedsstillede værdipapir 

bliver nødsaget til at få en lavere forrentning af sin likviditet end ved en likviditetsdrevet repo. Renten i 

disse tilfælde vil således som hovedregel være lavere end renten ved en likviditetsdrevet repo. Darrell 

Duffie argumenterer for, at det oftest er meget omsættelige og ny-udstedte værdipapirer, som bliver 

anvendt til SC-baserede repo’er. 79 

                                                           
77

 Nationalbankens publikation ”Supplerende referencerente på det danske pengemarked”, 21. feb. 2013, s. 3-4 
78

 http://www.euribor-ebf.eu/eurepo-org/eurepo-gc.html 
79

 Darrell Duffie, “Special Repo Rates”, The Journal of Finance, Vol. LI, no. 2, june 1996, s. 494-496 
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Figur 4.2 - Eurepo overfor Euribor  
- historisk 

Kilde: www.euribor-ebf.eu 

Eurepo - 1w

Eurepo - 1m
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Euribor - 1m

http://www.euribor-ebf.eu/eurepo-org/eurepo-gc.html
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Fastsættelsen af repo-renten ved en SC er således meget forskellig fra transaktion til transaktion, og det er 

svært at konkludere, hvad der specifikt influerer på rentesatsen.  

4.2.2 Gebyret ved aktielån 

Når man foretager aktielån taler man ikke om, at man skal betale en rente for lånet, men snarere et gebyr. 

Dette gebyr opgøres som et antal basis points80, der lig repo-renten er en funktion af udbud og 

efterspørgsel. Derfor vil aktier, der er ”lette” at låne, normalt blive pålagt et gebyr omkring 10 basis points, 

mens aktier, der er ”svære” at låne, bliver pålagt et gebyr på 500 basis points eller derover.  

I en undersøgelse foretaget af organisationen ISLA81 blev europæiske aktier i perioden april 2011 til april 

2012 handlet til et gebyr gennemsnit på 144,78 bp82.  

 

Ved aktielån, hvor der stilles sikkerhed med andre værdipapirer, beregnes dette gebyr i forhold til værdien 

af de udlånte aktier. Stilles sikkerheden derimod i likvider vil aktieudlåner skulle betale en rente, ligesom 

ved en repo, men fratrukket gebyret for udlånet af aktierne. Aktieudlåner skal altså investere de 

sikkerhedsstillede likvider for at kunne opnå et afkast83.  

4.2.3 Dagskonventioner 

Der findes flere forskellige dagskonventioner og valget af dem er typisk afhængig af den specifikke 

transaktion og i hvilket land, transaktionen er foretaget i84. Dagskonventioner bruges til at bestemme, hvor 

lang tid, der er mellem f.eks. to kuponbetalinger i forhold til året. Dagskonventioner er især vigtige ved 

beregning af tilskrevne renter. 

 

Nedenfor er listet fire forskellige dagskonventioner: 

1) Actual/Actual – Tilskrevne renter = rentesats x antal dage/antal dage i rente-perioden 

2) Actual/365 – Tilskrevne renter = rentesats x antal dage/365 (antaget 365 dage pr. år) 

3) Actual/360 – Tilskrevne renter = rentesats x antal dage/360 (antaget 360 dage pr. år) 

4) 30/360 – Tilskrevne renter = rentesats x antal dage (antaget at være 30 dage pr. måned) / 360 

 

Den økonomiske konsekvens af valget mellem de forskellige dagskonventioner kan være betydelig i store 

transaktioner, hvilket virker nærliggende, da forskellen er en nævner på enten 360 og 365. Det kan virke 

                                                           
80

 Et basis point (forkortet ”bp”) er hundrede-del procent. 100 bh = 1 %.  
81

 ISLA (”International Securities Lending Association”) er en international branche-organisation. 
82

 ISLA, Securities Lending – A Guide for Policymakers, 2012, s. 12 
83

 Ibid. s. 13 
84

 Se bl.a. opgørelsen af lande og anvendte dagskonventioner i Moorad Choudhry, The Repo Handbook, 2002, s. 30 
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underligt at antage, at året har 360 dage, når faktum er, at året er 365 dage (366 dage ved skudår). Ikke 

desto mindre antages dette i nogle dagskonventioner, som er udviklet over tid og er med til at sikre en vis 

ensformighed ved beregninger. 

 

Både Eurepo og Euribor er beregnet ved brug af actual/360, hvilket ligeledes bliver anvendt for 

Nationalbankens Tomorrow-Next (T/N) rente og Cibor85.  

 

Valget af dagskonvention bør dog nøje overvejes, og beregningseksempler kan foretages for at finde frem 

til, hvilken konvention, der er bedst i den givne situation86.  

 

Idet konventionen actual/360 bliver anvendt i de nævnte reference-renter samt i litteraturen for beregning 

af prisfastsættelsen af repo’er og aktielån, vil afsnit 4.3 tage udgangspunkt i netop denne konvention87. 

4.3 Prisfastsættelse  

4.3.1 Repo 

Man kan foranlediges til at tro, at prisen på en repo består af det indledende spot-salg til markedspris og 

efterfølgende prisen på en almindelig forward.88 Dette er i midlertidigt ikke rigtigt, fordi repo’en netop er 

skabt og anvendt med det klare formål at låne – det være sig værdipapirer eller likvider.  Udadtil ligner en 

repo et spot-salg og en forward, men der er så stor sammenhæng mellem ”salget og tilbagekøbet”, at 

repo’en reelt blot er at anse og prisfastsætte som et lån. Det indledende spot-salg er således selve låne-

beløbet, mens terminskursen (tilbagekøbsprisen) kan anses som tilbagebetalingen af lånet89. 

 

Prisfastsættelsen af klassiske repo’er og ”sell and buy-backs” adskiller sig ikke fra hinanden, hvorfor alene 

prisfastsættelsen af en ægte repo vil blive opstillet her. Forskellen er reelt blot, om vederlaget for lånet er 

inkluderet i tilbagekøbsprisen af værdipapirerne eller først bliver lagt til tilbagekøbsprisen efterfølgende.   

 

                                                           
85

 Jf. hhv. Eurepo Technical Features, s. 1, Euribor Technical Features, s. 1, Finansrådets regler for T/N og CIBOR-
renterne på hhv. www.finansraadet.dk og http://www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark/cibor 
86

 For uddybende om de enkelte konventioner og eksempel-beregninger kan henvises til konsulent firmaet Eclipse 
Softwares hjemmeside: http://www.eclipsesoftware.biz/DayCountConventions.html  
87

 Ønskes en anden konvention brugt, er det ikke ”andet” end at skifte dette led ud i beregningsmetodikken under 
afsnit 4.3.  
88

 En forward kan bl.a. prissættes ved brug af en binominal-model, jf. John van der Hoek & Robert J. Elliot, Binominal 
Models in Finance, Springer Finance, 2006, s. 41 
89

 Darrell Duffie, Special Repo Rates, The Journal of Finance, vol. LI, no. 2, June 1996, s. 498 

http://www.finansraadet.dk/
http://www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark/cibor
http://www.eclipsesoftware.biz/DayCountConventions.html
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Repo’er er kendetegnet ved oftest at have en fast løbetid90 uden mellemliggende betalinger. Betalingerne 

foretages ved starten og ved afslutningen af den indgåede repo. Prisfastsættelsen tager således 

udgangspunkt i den lineære pengemarkedskonvention, hvor det forudsættes, at der ikke sker 

geninvestering i perioden.91 

 

Indledningsvis beregnes det spotprovenue, SP, som skal erlægges ved repo’ens begyndelse. SP er det beløb, 

som udlånes mod sikkerhed i værdipapirerne. Beregningen af SP er illustreret ved formel 1.  

(        )        (     (   ))  (
       
   

) 

, hvor N0 er aftalens nominelle værdi af de sikkerhedsstillede værdipapirer, K er markedskursen på de 

pågældende sikkerhedsstillede værdipapirer, H er det indledende haircut (hvis intet haircut, så er H=0). Det 

sidste led i formel 1 anvendes kun, såfremt det er en obligation, som er stillet som sikkerhed. I dette 

tilfælde er i obligationens rente (kupon) og TS
 er tiden fra sidste rentebetaling (kuponbetaling) til aftalens 

startdato (målt i dage). Det sidste led kaldes også for obligationens vedhængende renter, og er altså de 

akkumulerede renter på obligationen indtil aftalens start.  

 

Formel 1 kan også omformuleres, hvorved N0 isoleres (formel 2). Formel 2 anvendes, når man ved, hvor 

stort et beløb, som man ønsker at låne, men ikke ved, hvor stort et nominelt beløb af de pågældende 

sikkerhedsstillede værdipapirer, der i så fald skal stilles som sikkerhed.   

(        )       
  

(  (   ))  
    
   

 

Herefter beregnes tilbagekøbsprisen (termins- /forward-provenuet), FP, på aftalen. Dette kan ses af Formel 

3.   

(        )        
      

   
    

, hvor t er aftalens løbetid (målt i dage), og r er repo-renten (altså renten, man skal betale for at låne SP). 

Det ses af Formel 3 i sammenspil med Formel 1, at de variable er repo-renten og haircuttet. Skal man 

forhandle prisen på en repo kan det altså gøres ved at presse enten repo-renten eller haircuttet eller 

begge. 

(        )       
  
 

 

                                                           
90

 Open-repo har som angivet under afsnit 2.2 ikke en fastsat udløbsdato, men vil blive forhandlet (forlænget) 
løbende. En open-repo har dog ingen mellemliggende betalinger.  
91

 Se bl.a. Bo V. McCormick i ”Repoforretninger i et internationalt perspektiv”, finans/invest 6/94, og Lars Eibeholm & 
Lars B. Jørgensen, Repoforretninger – en håndbog, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1996, s. 45 
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, hvor A er antallet af underliggende værdipapirer. Formel 4 kaldes for ”All-in-price” eller ”repo-

forretningens pris”. Repo-forretningens pris giver udtryk for det givne spot-provenue i forhold til antal af 

værdipapirer. Dette tal viser således, hvor stort et låne-beløb hvert enkelt værdipapir som sikkerhed kan 

indbringe – altså reelt hvor stort det indledende haircut er. Er R = 100, betyder det, at det pågældende 

værdipapir repræsenterer en værdi, som kan stille sikkerhed for et lån på 100.  

4.3.1.1 Problematik vedr. benyttelse af obligationer med udtrækning og værdipapirer uden kupon 

Ovenstående beregningsmetodik skal anses som vejledende, idet anvendelse af værdipapirer som for 

eksempel realkreditobligationer kan kræve ændring af beregningen af spot-provenuet og 

terminsprovenuet.  

 

Anvendes således realkreditobligationer eller andre obligationer med udtrækning hen over låneperioden, 

skal man være opmærksom på at korrigere for de udtrukne obligationer. Der anvendes typisk to modeller 

til dette, hvor enten det nominelle beløb fratrukket udtrækningen tilbageleveres eller hvor hele det 

nominelle beløb tilbageleveres til trods for udtrækningen.   

Herudover kan man vælge, om beregningerne skal foretages ud fra en faktisk eller en teoretisk (sandsynlig) 

udtrækningsprocent92. I førstnævnte tilfælde afventer man at beregne terminskursen indtil udtrækningen 

har fundet sted. Ønsker parterne ikke at vente indtil udtrækningen har fundet sted, kan de i stedet anvende 

en teoretisk udtrækningsprocent, som bliver udregnet på baggrund af sandsynlighed93. Når udtrækningen 

er beregnet, skal man ligeledes huske at korrigere for vedhængende renter på de udtrukne obligationer.  

 

Anvendes værdipapirer uden kupon – f.eks. aktier eller nulkupon obligationer - så skal der ikke tages 

hensyn til vedhængende renter, idet disse selvsagt ikke findes. Når aktier bruges til sikkerhedsstillelse skal 

man desuden være opmærksom på, om der i repo-forretningens løbetid foretages udbyttelodning. Hvem 

denne udbytteudlodning tilfalder, vil være et civilretligt spørgsmål og vil derfor ikke blive behandlet 

nærmere i denne afhandling. Det skal dog nævnes, at parterne kan aftale, at der skal foretages 

kompensation for udbytteudlodningen fra den ene part til den anden. 

 

 

                                                           
92

 Låntager i en realkreditobligation kan lave ekstraordinære indfrielser, som kan få den sandsynlige udtrækning til at 
variere fra den faktiske. 
93

 Jf. Bo V. McCormick i ”Repoforretninger i et internationalt perspektiv”, finans/invest 6/94, og Søren S. Behrmann, 
Det danske repo- og reverse repomarked, 1995, cand.merc. afhandling, s. 14-25 
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4.3.2 Aktielån 

Beregningen af aktielån er ikke så forskellig fra beregningsmetodikken for repo’er.  

 

Aktielån er udlån af aktier for et gebyr mod eventuel sikkerhed i andre værdipapirer eller kontanter (i så 

fald beregnes aktielånet på samme måde som en repo). Gebyret fastsættes oftest til en rente af værdien af 

de lånte aktier. Alternativt kan gebyret være fast, hvorved en nærmere gennemgang af gebyret synes 

irrelevant. 

 

Foretages sikkerhedsstillelsen i andre værdipapirer, skal værdien af sikkerhedsstillelsen svare til værdien af 

de udlånte aktier fratrukket haircuttet (Formel 5). 

(        )                                                                            (   ) 

, hvor H er det haircut, der pålægges det sikkerhedsstillede værdipapir. 

 

Til slut beregnes det gebyr, der skal betales for at låne aktierne. Dette gebyr kan sammenlignes med de 

renter, der betales for at låne likvider i en repo-aftale.  

 

Gebyret beregnes som vist i Formel 6. 

(        )           (    )    
 

   
 

, hvor K er markedskursen, N0 er aftalens nominelle værdi, hvorved leddet, K gange N0, repræsenterer 

aktiernes markedsværdi ved overdragelsen. t er aktielånets løbetid og b er gebyrstørrelsen (målt i bp, altså 

en rentesats).  

4.4 Del-konklusion 

Det er vist, at valget af det sikkerhedsstillede (underliggende) værdipapir ikke kun påvirker haircuttet (som 

behandlet i kapitel 3) men ligeledes er en afgørende faktor, når repo-renten og aktielåns-gebyret skal 

fastsættes. Herved påvirker valget af underliggende værdipapir altså prisfastsættelsen af hele instrumentet 

to gange.  

Således påvirker valget af underliggende værdipapir især prisen ved SC-baserede repo’er og aktielån, hvor 

instrumenterne er drevet ud fra ønsket om at låne det pågældende værdipapir.  

Ved likviditetsdrevne repo’er ses der i midlertidigt en sammenhæng mellem repo-renten og de usikrede 

pengemarkedsrenter, pga. markedets udligning af arbitrage-muligheder. Dette skyldes, at repo’en i disse 

tilfælde bliver betragtet som et penge-lån og derfor er et alternativ til ”almindelige” lån. Fastsættelsen af 

repo-renten er her sammenfaldende med måden at fastsætte renten på ved usikre lån. 
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At aktielån og repo’er i det hele taget bliver anvendt og anset som henholdsvis lån af aktier og lån af 

likviditet bevirker altså, at disse instrumenter metodisk bliver prisfastsat herefter.  
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Kapitel 5 - Skattemæssig kvalifikation 
og behandling af repo’er og aktielån  

De forrige kapitler analyserede, hvordan repo’er og aktielån forretningsmæssig blev anvendt og prisfastsat. 

Deraf ses, at begge instrumenter bliver anset og brugt som lån – hhv. pengelån ved repo’er og lån af aktier 

ved aktielån.  

Nærværende kapitel vil prøve at klarlægge, om gældende dansk skatteret kvalificerer instrumenterne på 

samme måde, som man gør rent forretningsmæssigt. 

  

Kapitel 5 er derfor inddelt i to hovedafsnit (afsnit 5.1 og 5.2) dækkende over henholdsvis repo og aktielån, 

hvor det analyseres, om gældende ret anvender et dekomponerings- eller integrationsprincip94 i relation til 

kvalifikationen af det pågældende instrument. Princippet om dekomponering dækker over, at det 

pågældende instrument dekomponeres i flest mulige dispositioner, som så hver især beskattes efter 

reglerne for den enkelte disposition (afståelse og efterfølgende tilbagekøb). Princippet om integration 

dækker derimod over, at det pågældende instrument skatteretligt anskues som ét samlet instrument (lån) 

og beskattes som en helhed. Skulle den skatteretlige kvalifikation således følge den forretningsmæssige 

kvalifikation, så ville integrationsprincippet blive anvendt. 

 

Under hvert af de to hovedafsnit vil den skatteretlige behandling af instrumenterne ligeledes fremgå. 

 

De to hovedafsnit vil udmunde i en del-konklusion, hvor forfatteren vil konkludere på analysen og dermed 

forsøge at udlede gældende ret for den skatteretlige kvalifikation af repo’er og aktielån. 

 

I afsnit 5.3 foretages en perspektivering til den praktiske tilgang til administrativ praksis’ kvalifikation. 

                                                           
94

 Begreberne ”dekomponerings-” og ”integrationsprincippet” er anvendt med inspiration fra Katja Joo Dyppel, TfS 
2012, 303.  
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5.1 Repurchase agreement (”repo”)  

5.1.1 Indledende  

Set i lyset af den generelle skattepligtige indkomst- og formueinddeling i flere forskellige kategorier, er 

kvalificeringen af det finansielle instrument vigtig, idet det kan have skatteretlige, og deraf økonomiske, 

konsekvenser for de involverede parter alt efter, hvordan instrumentet kvalificeres95.  

Under ovenstående afsnit 2.2 redegøres det for, at det finansielle instrument, repo, reelt består af to dele, 

et salg og en indgåelse af en aftale om generhvervelse af samme værdipapirer i fremtiden. Instrumentet 

bliver økonomisk prissat efter at være et pengelån.    

 

Dette afsnit vil derfor analysere relevante retskilder for derigennem at finde frem til, om gældende dansk 

skatteret kvalificerer en repo under ét - altså som et samlet finansielt instrument - eller deler instrumentet 

op i de to dele, som instrumentet reelt består af.  

5.1.2 Kvalifikation 

Grundlaget for opgørelsen af den skattepligtige indkomst reguleres som udgangspunkt fortsat af 

statsskattelovens §§ 4-6, som stort set er uforandret siden 192296. Det var også statsskatteloven (herefter 

”SL”), der oprindelig regulerede beskatningen af finansielle kontrakter, hvor SL §§ 4 og 5 a blev anvendt. SL 

§ 4 f regulerer væddemål for ikke-næringsdrivende, mens SL § 5 a (”spekulationsreglen”) regulerer 

beskatningen ved næringsdrivendes spekulation97.  

 

Efter udstedelsen af statsskatteloven er der kommet en hel del supplerende lovgivning, og 

kursgevinstlovens kapitel 6 hjemler nu beskatningen af finansielle kontrakter98. Reglerne blev indført ved 

”lov nr. 394 af 6. juni 1991 om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre skattelove” med det formål 

at skabe et mere enkelt og klart regelsæt for den skattemæssige behandling af finansielle kontrakter99.  

                                                           
95

 Se bl.a. Katja Joo Dyppel, TfS 2012, 303, ”Finansielle kontrakter: dekomponering eller integration – et skatteretligt 
kvalifikationsspørgsmål”, s. 2282 
96

 Se bl.a. Jan Pedersen et al., Skatteretten 1, 4. udgave, 2006, Forlaget Thomson A/S, s. 142 
97

 Se bl.a. Jakob Dedenroth Bernhoft: ”Beskatning af aktiederivater og aktielån” i Finans/Invest 7/04, s. 20, Betænkning 
nr. 1139 juni 1998, og Jan Pedersen et al., Skatteretten 1, 4. udgave, 2006, Forlaget Thomson A/S, s. 173 
(notehenvisning 1). Jan Pedersen et al. argumenterer dog for, at ”den formelle hjemmel for beskatning af den 
skattepligtige indkomst – også spekulations- og næringsindkomst” findes i SL § 4, og dermed ikke særskilt i SL § 5, som 
egentligt blot indeholder en negativ afgrænsning af indtægtsbegrebet. 
98

 Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter 
(kursgevinstloven) nr. 1121 af 14/11/2012. 
99

 Jf. Bemærkning til Lovforslag nr. L 6 af 27. dec. 1990 om ”Forslag til Lov om ændring af lov om skattemæssig 
behandling af gevinst og tab på fordringer og gæld (kursgevinstloven) og forskellige andre skattelove”, s. 1 
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Reglerne om beskatning af finansielle kontrakter fra lov nr. 394 af 6. juni 1991 blev i vid udstrækning 

direkte videreført til den nu historiske lov nr. 439 af 10. juni 1997100, som så igen blev videreført til den 

gældende kursgevinstlov (lovbekendtgørelse nr. 1121 af 14. november 2012).101  

 

På baggrund af videreførelsen af reglerne kan den hidtidige fortolkning og praksis på området for den 

skattemæssige behandling af finansielle kontrakter i henhold til reglerne i kursgevinstloven, derfor fortsat 

anvendes.  

 

For at finde frem til, om der i gældende ret anvendes et integrations- eller dekomponeringsprincip, vil det 

være nødvendigt først at kigge på, om statsskatteloven hjemler et sådant princip. Herefter vil den 

supplerende lovgivning i form af kursgevinstloven blive analyseret for ligeledes at søge efter en klar 

hjemmel til kvalifikationsspørgsmålet. Ved analysen af kursgevinstloven vil det følgelig være nødvendigt 

først at konstatere, om en repo ved brugen af et integrations- eller dekomponeringsprincip overhovedet i 

sin helhed eller i form af delelementer heraf falder inden for lovens områdevirke.  

 

Analysen af kvalifikationsspørgsmålet vil herefter ledes hen på domstolenes og de administrative 

myndigheders afgørelser. 

5.1.2.1 Statsskatteloven 

Statsskatteloven udgør fortsat det reelle grundlag for indkomstbeskatning i Danmark. Statsskatteloven har 

derfor et meget bredt virke og er ikke udpræget specifik, hvorfor der er udformet en del såkaldt 

”supplerende” lovgivning, som er anlagt på mere specifikke områder.  

 

SL §§ 4 og 5 indeholder ikke specifikke regler for, hvordan finansielle kontrakter skal kvalificeres. SL §§ 4 og 

5 indeholder derimod hjemmel til blandt andet en generel beskatning af væddemål samt en undtagelse til 

hovedreglen i SL om, at kapitalgevinster er skattefrie – nemlig ved salg af ejendele foretaget i 

spekulationsøjemed eller spekulationshensigt.  

 

I søgen efter en hjemmel til at kvalificere det finansielle instrument, repo, må en analyse af den 

supplerende lovgivning derfor inddrages. 

                                                           
100

 Jf. ordlyden af lov nr. 439 af 10. juni 1997, jf. bemærkning til L 194 96/97 (senere lov nr. 439 af 10. juni 1997) § 29. 
101

 KGL § 31 A (om fradrag af tab på udvalgte kontrakter) blev efterfølgende indsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 
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5.1.2.2 Kursgevinstloven 

Kursgevinstlovens (herefter ”KGL”) kapitel 6 hjemler beskatning af finansielle kontrakter – 

terminskontrakter, køberetter, salgsretter eller sammensætninger heraf. Reglerne er udtømmende, og ikke 

nævnte typer af kontrakter er derfor ikke omfattet af reglerne102. Reglerne gælder for alle skattepligtige og 

omfatter således både fysiske og juridiske personer. Hovedreglen er en symmetrisk beskatning af de 

finansielle kontrakter, hvorefter alle gevinster er skattepligtige og alle tab er fradragsberettigede103. Det 

skal dog siges, at det er en betingelse, at der foreligger en gyldig indgået aftale før end nærværnede 

reglerne i KGL kapitel 6 finder anvendelse104. 

 

Beskatningen sker efter det såkaldte ”separationsprincip”, hvorved de finansielle kontrakter bliver 

beskattet uafhængige af og uden hensyn til de regler, som omhandler beskatningen af det underliggende 

aktiv105. Derudover skal opgørelsen af gevinst eller tab på de finansielle kontrakter ske uafhængig af 

formålet med anvendelsen af de finansielle kontrakter106. Så selv om, at det underliggende aktiv for 

eksempel er fritaget for beskatning, så vil en eventuel gevinst på den finansielle kontrakt som 

udgangspunkt være skattepligtig i henhold til KGL § 29.   

Det er vigtigt, at man ikke forveksler separationsprincippet med principperne om integration og 

dekomponering. Separationsprincippet betegner, som sagt, selve beskatningsforholdet mellem den 

finansielle kontrakt og det underliggende aktiv, hvorimod integrations- og dekomponeringsprincippet 

udelukkende vedrører, hvordan man skal anskue det finansielle instrument – under ét eller i de dele, som 

instrumentet består af. 

 

I bemærkningerne til KGL § 29 er det anført, at den indgåede aftales betegnelse og formål er ligegyldig for 

den skatteretlige behandling. Det er således ikke aftalens betegnelse eller formål, som afgør om aftalen er 

omfattet af reglerne om finansielle kontrakter. Det bevirker, at en aftale, som i grunden er en salgsret, 

køberet eller en terminskontrakt, skal behandles som en finansiel kontrakt efter KGL § 29107.  

 

                                                           
102

 Jf. pkt. 116 i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10/06 1997 (L 194) 
103

 Jf. pkt. 118 i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10/06 1997 (L 194) 
104

 Jf. pkt. 116 i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10/06 1997 (L 194) 
105

 Jf. pkt. 118 i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10/06 1997 (L 194). 
Se hertil bl.a. Jan Pedersen et al., Skatteretten 1, Karnov Group, 2013, s. 658 
106

 Jf. afsnit ”Der foreslås følgende ændringer af de gældende regler” underafsnit n, ”Finansielle kontrakter”, til 
bemærkningerne i lov nr. 439 af 10/06 1997 (L 194) 
107

 Jf. pkt. 116 & 128 i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10/06 1997 (L 
194) 
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I en repo kan der identificeres to særskilte økonomiske dispositioner – det initiale salg og den efterfølgende 

generhvervelse. Spørgsmålet er således herefter, om princippet for beskatning af finansielle kontrakter 

efter KGL § 29 ligeledes finder anvendelse på finansielle kontrakter som udgør et delelement af et finansielt 

instrument. Det fremgår således af bemærkningerne til lov nr. 439 af 10/06 1997 (L 194), at reglerne for 

finansielle kontrakter omfatter alle finansielle kontrakter, der falder inden for ”afgræsningen af 

terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter”. Det vil derfor i første omgang være relevant at 

analysere, om repo’ens to særskilte dispositioner overhovedet udgør en finansiel kontrakt i 

kursgevinstlovens forstand.  

 

Det er dog klart, at en repo ikke indeholder elementer af hverken en salgsret eller en køberet, idet 

indehaveren af repo-aftalen ikke har en ret til henholdsvis at sælge eller købe det underliggende aktiv108. 

De to parter i en repo har derimod, som gennemgået under afsnit 2.2, en pligt til at overdrage aktivet ved 

start og afslutning. Det vil således kun være relevant at analysere og se nærmere på, om elementerne 

udgør en terminskontrakt i kursgevinstlovens forstand.  

5.1.2.2.1 Terminskontrakt 

Der er ikke nogen klar definition i kursgevinstloven af en terminskontrakt, og hvad denne omfatter. Ser 

man dog i bemærkningerne til loven109 vil man finde en nærmere definition af, hvad en terminskontrakt er. 

En terminskontrakt (også kaldet ”forward-kontrakt”) er indgåelsen af en aftale om overdragelse af et aktiv 

eller en gældsforpligtigelse til en på forhånd aftalt pris, hvor afviklingen af kontrakten finder sted på et 

senere aftalt tidspunkt. En terminskontrakt giver således køberen og sælgeren pligt til henholdsvis at købe 

og sælge en fastsat mængde af et bestemt aktiv eller gældsforpligtigelse på et i aftalen fastlagt tidspunkt og 

til en fastsat pris. Der er altså tre betingelser, som skal være opfyldt for, at en aftale betegnes som en 

terminskontrakt.  

 

Første betingelse er, at der skal foretages en overdragelse af et aktiv eller en gældsforpligtigelse. 

Definitionen i bemærkningerne af en terminskontrakt synes ikke at dække over aftaler, som kun kan 

opfyldes ved differenceafregning, idet det er anført, at en terminskontrakt er en ”overdragelse af et aktiv 

eller gældsforpligtigelse” (forfatterens fremhævelse). ”Overdragelse” synes således ikke at dække over 

aftaler, som opfyldes ved differenceafregning. Det må dog antages, at ”differenceafregning” (f.eks. ved 

                                                           
108

 Jf. pkt. 124 & 125 i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997 (L 
194), 
109

 Bemærkninger til § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997 (L 194), hvor pkt. 120 og 121 i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 
er citeret 
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såkaldte ”syntetiske aktiver”110) i lovens forstand sidestilles med en overdragelse af aktiv eller 

gældsforpligtigelse, hvorved en terminskontrakt også omhandler aftaler, som opfyldes ved 

differenceafregning111. 

 

Anden betingelse er, at der på forhånd er aftalt en pris til, hvilken aktivet eller gældsforpligtigelsen skal 

overdrages til. Denne pris vil typisk kunne opgøres præcist på aftaletidspunktet, men betingelsen kan også 

være opfyldt, såfremt der for eksempel er fastsat klare regler for beregningsprincipper/-grundlag, der 

medfører, at der ”ikke er væsentlig usikkerhed om den fremtidige overdragelsespris”112. Hvad der menes 

med ”ikke væsentlig usikkerhed” er ikke nærmere beskrevet i bemærkningerne, og det må således være op 

til en konkret vurdering, hvad ”ikke væsentlig usikkerhed” kan anses for at dække over. 

 

Tredje og sidste betingelse er, at afviklingen sker på et tidspunkt, der ligger senere end tidspunktet for 

indgåelsen af aftalen. Dagen for afvikling vil oftest være aftalt som en fast defineret dato, men dette er dog 

ikke en betingelse for, at der reelt foreligger en terminskontrakt. Afviklingsdagen kan lige såvel foreligge i 

de situationer, hvor der for eksempel udløses et køb som følge af en bestemt begivenhed, som ikke på 

forhånd tidsmæssigt kan fastsættes113. 

En aftale er ikke nødvendigvis en terminskontrakt blot, fordi der er en tidsmæssig forskydning mellem 

aftaletidspunktet og afviklingsfristen114. Der er således en negativ afgrænsning i KGL § 29, stk. 2 af 

terminskontrakter, som har følgende ordlyd: 

”Terminskontrakter omfatter ikke aftaler, hvor afviklingstidspunktet ligger senere end aftaletidspunktet, når 

afvikling finder sted inden for den afviklingsfrist, der på området anses for at være sædvanlig.”115 

Er forskellen anset for sædvanlig på området vil aftalen nemlig ikke være at anse for en terminskontrakt, 

men derimod en spot-handel116. For at opfylde betingelsen for at være en terminskontrakt skal forskellen 

mellem aftaletidspunktet og afviklingstidspunktet være længere end, hvad der på området for netop 

sådanne aftaler anses for sædvanligt. Som eksempel kan nævnes køb af aktier eller obligationer optaget til 

                                                           
110

 Et syntetisk aktiv er et aktiv, som ikke fysisk kan leveres, som f.eks. er et aktieindeks.  
111

 Jf. bl.a. pkt. 117 i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997 (L 
194), Katja Joo Dyppel, Beskatning af Finansielle Kontrakter, 2012, forlag: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 83, 
og Gitte Skouby et al., Kursgevinstloven – en lovkommentar, 2000, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Magnus A/S, s. 166 
(kommentarer til KGL § 29) 
112

 Jf. pkt. 121 i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997 (L 194)  
113

 Jf. pkt. 121 i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997 (L 194)  
114

 Jf. KGL § 29, stk. 2 og pkt. 120 i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10. 
juni 1997 (L 194)  
115

 Ordlyden af § 29, stk. 2 i bekendtgørelse af lov nr. 1121 af 14/11 2012 (Kursgevinstloven) 
116

 Jf. Gitte Skouby et al., Kursgevinstloven – en lovkommentar, 2000, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Magnus A/S, s. 165 
(kommentarer til KGL § 29) 
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handel på et nationalt eller udenlandsk reguleret marked, hvor der altid vil være en vis tidsforskydning fra 

aftalens indgåelse til, at købsordren er effektueret og registreret i en værdipapircentral osv.117 Hvad der må 

anses for sædvanlig i denne forbindelse må således bygge på en konkret vurdering af den enkelte sag.  

 

Mht. hvad der kan betegnes som ”sædvanlig”, kan henvises til TfS 1995.261 LR118. Afgørelsen vedrørte 

spørgsmålet om, hvorledes gevinst/tab skulle opgøres, når kunderne (til spørger) i forbindelse med køb af 

fremmedmøntede børsnoterede værdipapirer foretog en valutakurssikring ved at indgå en 

valutaterminskontrakt med udløb på tidspunktet for leveringen af værdipapirerne. Ligningsrådet fandt frem 

til, at der var tale om to særskilte transaktioner, dels et salg af de udenlandske aktier/obligationer og dels 

indgåelse af en valutaterminskontrakt. Ligningsrådet bemærkede, at man blandt andet lagde til grund, at 

afviklingsperioden af handlen med de udenlandske værdipapirer lå inden for en periode, som må anses for 

”normal for det pågældende aktiv fra det pågældende land”, selvom at afviklingsperioden for sådanne 

handler kunne variere fra 5 op til 30 dage.  

Til sammenligning blev det oplyst, at valuta normalt blev handlet med en afviklingsperiode på 2 dage. 

Ligningsrådet fandt herefter, at gevinst/tab på den del af forretningen, som vedrørte køb/salg af 

udenlandske værdipapirer, skulle opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler for det pågældende 

aktiv. Den del af forretningen, som vedrørte valutakurssikringen (valutaterminskontrakten), blev herefter 

ikke anset for en spothandel, da ”det først er på afviklingstidspunktet Sælger modtager valutaprovenuet fra 

handelen, uagtet at afviklingstiden på valutaen er kortere end afviklingstiden på aktivet”. Gevinst/tab på 

denne del af forretningen (valutaterminskontrakten) skulle herefter opgøres og beskattes efter reglerne i 

den dagældende KGL § 8 C (nu KGL § 29)119.  

 

Den klassiske obligationsbaserede repo’s to særskilte identificerbare dispositioner består af (i) et salg (/køb) 

og (ii) en senere generhvervelse (/tilbagesalg). Disposition (i) vil således ikke have elementer i sig til at 

kunne blive klassificeret som en terminskontrakt efter KGL, da denne disposition afvikles som en spot-

handel120. Disposition (i) vil således blive effektueret indenfor et tidsrum, som må antages for at være 

normalt på området og falder derfor uden for den tredje betingelse for at være en terminskontrakt. 

                                                           
117

 Jf. bl.a. Jan Børjesson et al., Kursgevinstloven med kommentarer, 2. udgave, 2004, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, s. 442-443, og Katja Joo Dyppel, Beskatning af Finansielle Kontrakter, 2012, forlag: Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 84 
118

 Spørger til Ligningsrådet var en bank, som ikke var et selvstændigt skattesubjekt for de omhandlede dispositioner, 
hvorfor Ligningsrådet afviste at give en bindende forhåndsbesked, men således kun udtalte sig vejledende.  
119

 Det skal nævnes, at der efter de dagældende regler ikke var hjemlet undtagelse til beskatning af sådanne 
valutaterminskontrakter efter KGL § 29, som udgangspunktet er nu efter KGL § 30, stk. 1, nr. 6 
120

 Med ”spot-handel” menes, at dispositionen handles her og nu. En ”spot pris” er således, hvad prisen på markedet 
for aktivet er her og nu.  
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Derimod vil disposition (ii) være at betragte som en terminskontrakt i KGLs forstand, da dispositionen 

opfylder de tre betingelser for at være en terminskontrakt. Som tidligere beskrevet under afsnit 2.2 vil der 

ved indgåelsen af en klassisk repo blive aftalt en pris til, hvilken værdipapirerne skal generhverves.  

Første betingelse er opfyldt, da der reelt foretages en overdragelse af obligationerne – idet værdipapirerne 

bliver generhvervet (/tilbagesolgt) ved repo’ens afslutning.  

Den anden betingelse for, at disposition (ii) kan betragtes, som en terminskontrakt, er således opfyldt ved, 

at der på forhånd er aftalt en fast pris.  

Den tredje og sidste betingelse for, at der foreligger en terminskontrakt er, at der er en tidsmæssig 

forskydning mellem aftaletidspunktet og afviklingstidspunktet, som ligger udenfor den på området 

sædvanlige tid for afvikling. Den sidste betingelse er ligeledes opfyldt, idet disposition (ii) ikke afvikles som 

en spot-handel, men derimod først afvikles på et senere tidspunkt til en ved aftaleindgåelsen fastsat pris121.  

 

Af ovenstående gennemgang kan det konstateres, at en klassisk repo består af en finansiel kontrakt i KGLs 

forstand (disposition (ii)). Man kan nu se nærmere på, om KGL hjemler et princip om kvalifikation af 

finansielle kontrakter (terminskontrakt), som indgår som et led i et finansielt instrument (repo).  

5.1.2.2.2 Integration eller dekomponering? 

Kursgevinstlovens kapitel 6 hjemler beskatning af gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om købe- 

eller salgsretter, jf. KGL § 29, stk. 1. I lovteksten er det ikke gjort klart, om reglerne finder anvendelse på 

finansielle kontrakter, som indgår i en kontrakt, der tillige indeholder andre elementer end finansielle 

kontrakter. Derfor er det nødvendigt at se nærmere på bemærkningerne til loven for at finde ud af, om 

loven også er tiltænkt at dække over sådanne situationer.  

 

Som nævnt kort under afsnit 3.1.2.2 dækker reglerne i KGL § 29 også over aftaler eller kontrakter, der ”er 

sammensat af terminskontrakter samt købe- og salgsretter”122 (forfatterens fremhævelser). Efterfølgende 

nævnes, ligeledes i bemærkningerne, at ”indeholder en kontrakt derimod ikke de ovenfor nævnte 

elementer, beskattes den efter skattelovgivningens almindelige regler”123. Sammenholder man disse to 

citater, og anlægger man en snæver betragtning af citaterne, kan der argumenteres for, at reglerne i KGL § 

29 kun omfatter aftaler eller kontrakter, som enten er en terminskontrakt, købe-/salgsret eller en 

                                                           
121

 Dette er selvfølgelig under antagelsen om, at den omhandlede repo er en klassisk repo, som beskrevet under afsnit 
2.1, med obligationer.  
122

 Jf. pkt. 128, 1. pkt., i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997 
(L 194) 
123

 Jf. pkt. 128, 3. pkt., i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997 
(L 194) 
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sammensætning af disse. Efter denne snævre betragtning vil aftaler eller instrumenter, der også indeholder 

andre dispositioner, som for eksempel en repo, ikke være omfattet af KGL § 29, da de af natur ikke kun 

indeholder en terminskontrakt, købe- eller salgsret, eller en sammensætning af disse.  

 

Efter de to ovenfor nævnte citater anføres det i bemærkningerne til loven, at ”Man skal være opmærksom 

på, at finansielle kontrakter kan indgå i såkaldte puljeordninger”124 (forfatterens fremhævelse) og lidt 

længere fremme anføres det, at ”finansielle kontrakter, f.eks. i form af valutaterminsforretninger, kan også 

indgå som et element i en puljeordning, hvor der ud over i finansielle kontrakter investeres i andre 

formuegoder, der beskattes efter andre regler, eksempelvis obligationer, aktier eller råvarer.”125 

(forfatterens fremhævelse). Heraf fremgår, at finansielle kontrakter også kan indgå i såkaldte 

puljeordninger126, hvor der bliver investeret i både finansielle kontrakter og andre formuegoder. Dette 

betyder, at reglerne ikke kun finder anvendelse på kontrakter, der udelukkende består af finansielle 

kontrakter eller sammensætninger heraf, men også på finansielle kontrakter, der indgår i de såkaldte 

puljeordninger. Det skal holdes for øje, at der i relation til puljeordninger således også anføres, at der 

beskattes efter henholdsvis reglerne om finansielle kontrakter og efter andre regler for de enkelte 

elementer afhængigt af, om der er tale om en finansiel kontrakt eller ”andre formuegoder, der beskattes 

efter andre regler, eksempelvis obligationer, aktier eller råvarer”127 i den pågældende puljeordning.  

 

I bemærkningerne til loven anføres udover eksemplet med puljeordninger også et eksempel med 

kontraktarten ”swap”. Ordet ”swap” er det engelske ord for ”bytning”. En swap er en aftale, hvor 

kontrahenterne aftaler at bytte for eksempel rente-betalinger på to reelle eller fiktive lån128. Et simpelt 

eksempel på en swap kunne være, hvor kontrahent A har et fast forrentet lån, mens kontrahent B har et 

variabelt forrentet lån. A og B indgår herefter en swap-aftale, hvorefter A fremover betaler den variable 

                                                           
124

 Jf. pkt. 128, 4. pkt., i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997 
(L 194) 
125

 Jf. pkt. 128, 6. pkt., i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997 
(L 194) 
126

 Definitionen af puljeordninger vil ikke indgå som en del af nærværende afhandling, men det nævnes i 
bemærkningerne til KGL § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997, at en puljeordning f.eks. kan være ”valutapuljer, hvor f.eks. 
et pengeinstitut for en række investorer samlet foretager investering i fremmed valuta ved anvendelsen af finansielle 
kontrakter”. 
127

 Jf. pkt. 128, 6. pkt., i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997 
(L 194) 
128

 For en mere fyldestgørende beskrivelse af swaps se bl.a. John C. Hull, Fundamentals of Futures and Option 
Markets, 7th edition, 2011 
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rente, mens B betaler den faste rente129. Swap-aftaler kan indeholde mange forskellige bestemmelser og er 

derfor ofte præget af en vis individualitet. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at ”Består swapaftalen 

af et antal elementer, sker beskatningen af de enkelte elementer og ikke af instrumentet som sådant”130. 

Det betyder, at, såfremt en swap indeholder et element i form af en finansiel kontrakt, vil beskatningen af 

dette element ske i henhold til reglerne i KGL § 29. Andre elementer i swapen vil blive beskattet efter 

reglerne for det pågældende element. For swaps gælder altså et dekomponeringsprincip, hvorefter 

beskatningen sker på hvert enkelt element, som swapen består af.  

Det nævnes dog til sidst i eksemplet om swaps, at der altid skal foretages en ”konkret vurdering” af aftalen 

for at fastlægge, ”hvorvidt reglerne for finansielle kontrakter skal anvendes i forhold til swap-aftalen eller 

enkelte elementer i denne”131. Heraf fremgår, at det altså ud fra en konkret vurdering skal afgøres, om 

reglerne for finansielle kontrakter skal anvendes på hele aftalen eller blot enkelte elementer i aftalen. 

Henses der til, at der tidligere i eksemplet i bemærkningerne er anført: ”består swapaftalen af et antal 

elementer, sker beskatningen af de enkelte elementer og ikke af instrumentet som sådant”, må det altså 

betyde, at reglerne om finansielle kontrakter kun finder anvendelse på hele swap-aftalen, såfremt 

elementerne i swap-aftalen alle er finansielle kontrakter eller at swap-aftalen kun indeholder et element, 

som særskilt kan beskattes efter reglerne om finansielle kontrakter132.   

 

Det skal siges, at der hverken i loven eller bemærkningerne er givet en definition på, hvad begrebet ”et 

element” i skatteretlig forstand dækker over. Ud fra eksemplerne i bemærkningerne må det dog med en vis 

sikkerhed kunne konkluderes, at begrebet dækker over transaktioner, hvis værdi særskilt kan identificeres. 

Dette ligger formentlig også implicit i det faktum, at såfremt værdien af det enkelte element ikke særskilt 

kan identificeres, vil en beskatning af det pågældende element pr. definition være praktisk umulig at 

foretage. Hertil følger, at et element for at være særskilt identificerbart ikke kan have en indbyrdes 

sammenhæng med andre elementer i den pågældende kontrakt133. Er sammenhængen for stor mellem 

elementerne, vil elementerne derfor ikke kunne adskilles fra hinanden, hvorved der reelt er tale om ét 

                                                           
129

 Der findes et utal af forskellige typer af swaps, hvorfor eksemplet i visse henseender kan virke forsimplet. Det 
henses til, at nærværende afhandling ikke nærmere kommer ind på behandlingen af swaps, men udelukkende 
anvender det som et eksempel til fortolkningen af loven. 
130

 Jf. pkt. 129, 4. pkt., i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997 
(L 194) 
131

 Jf. pkt. 129, 7. pkt., i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997 
(L 194) 
132

 Består swap-aftalen kun af et element, som er en finansiel kontrakt, vil selve swap-aftalen være at betegne som en 
finansiel kontrakt, idet aftalens betegnelse er uden betydning for kvalifikationen. Swap-aftalen er jo egentlig blot en 
finansiel kontrakt, da det kun består af en sådan.  
133

 Jf. Katja Joo Dyppel i TfS 2012, 303 
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element og ikke flere. Vurderingen af, om det enkelte elements værdi særskilt fra de andre elementer kan 

identificeres og opgøres, må dog bero på en konkret vurdering134.  

 

Det må konkluderes, at hverken lovteksten eller bemærkningerne hertil entydigt og klart beskriver, 

hvordan kvalifikationen af en repo skal foretages. I bemærkningerne er der, som sagt, givet eksempler på, 

hvordan to andre instrumenter (en puljeordning og en swap) skal kvalificeres. Holdes det in mente, at 

eksemplerne kun omhandler puljeordninger og swaps, tegnes der i disse to eksempler et billede af, at 

finansielle instrumenter bør kvalificeres ud fra et princip om dekomponering – altså at beskatningen skal 

foretages af de enkelte elementer og ikke instrumentet som helhed. Da der kun er tale om eksempler, kan 

der imidlertid ikke udledes noget generelt om kvalifikationen af finansielle instrumenter, som indeholder 

flere elementer, eller specifikt om kvalifikationen af repo’er.  

 

Ud fra det faktum, at lovteksten og bemærkningerne ikke giver et klart svar på spørgsmålet om 

kvalifikation, vil det være nødvendigt at analysere retspraksis på området.  

5.1.2.3 Praksis - specifikt i relation til kvalifikations-spørgsmålet 

Spørgsmålet om den skatteretlige kvalifikation af repo’er er endnu ikke blevet behandlet af domstolene i 

Danmark. Spørgsmålet er dog blevet behandlet af både Ligningsrådet (nu ”Skatterådet”) og 

Landsskatteretten, som begge rangerer under domstolene (byretten, landsretten og højesteret)135.  

 

Første gang en administrativ myndighed over SKAT tog stilling til spørgsmålet om kvalifikation af en 

obligationsbaseret repo var Ligningsrådet i TfS 1993, 68 LR. Ligningsrådet kom i denne sag frem til, at repo-

forretningen med obligationer skulle anses for to uafhængige og dermed særskilte transaktioner. De to 

uafhængige transaktioner var en salgsforretning og en tilbagekøbsforretning (eller købs- og 

tilbagesalgsforretning). Ligningsrådet udtalte, at beskatningen skulle foretages på hver enkelt transaktion. 

Ligningsrådet anlagde således et dekomponeringsprincip i kvalifikationen af repo’en, hvorved instrumentet 

blev opdelt og herigennem beskattet. I sagen lagde Ligningsrådet vægt på, at transaktionerne blev 

registreret i Værdipapircentralen, hvorved der i henhold til § 8 i ”bekendtgørelse nr. 101 af 10/02 1992 om 

lov om en værdipapircentral” forelå et reelt ejerskifte.  

 

                                                           
134

 Se blandt andet Katja Joo Dyppel som i TfS 2012, 303, s. 2292 anfører, at ”Der synes ikke at kunne udledes nogen 
tilstrækkelig fast praksis for, hvad der er afgørende i denne vurdering, hvorfor der ikke kan udledes nogen generelle 
kriterier.” 
135

 Der henvises til afsnit 1.3 for en nærmere gennemgang af forholdet mellem de administrative myndigheder og 
domstolene. 
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Afgørelsen i TfS 1993, 68 LR blev af spørgeren anket til Landsskatteretten, som i TfS 1995, 48 LSR tog stilling 

til sagen. Den bindende forhåndsbesked optrykt i TfS 1993, 68 LR ændrede Landsskatteretten til, at 

princippet om dekomponering ikke skulle følges. I stedet skulle der anvendes et integrationsprincip, 

hvorved repo-forretningen ”skulle behandles i overensstemmelse med deres reelle indhold”. Ud fra en 

samlet vurdering mente landsskatteretten, at der med gennemførelsen af forretningen reelt forelå et 

låneforhold.  I denne vurdering blev der lagt vægt på (i) ”formålet med de omhandlede repo-forretninger” 

og (ii) den indbyrdes sammenhæng mellem forretningens dispositioner. Herved henså Landsskatteretten 

også til, at der ikke var forbundet nogen kursrisiko ved forretningerne. Retten mente heller ikke, at der 

kunne lægges vægt på, at der ved dispositionerne blev taget hensyn til vedhængende renter, da dette 

forhold indgik i prisfastsættelsen.  

I modsætning til Ligningsrådet i TfS 1993, 68 LR mente Landsskatteretten ikke, at selve registreringen i 

Værdipapircentralen kunne være afgørende, ”idet der samtidigt med registreringen blev indgået aftale om 

tilbagesalg”. I tråd med rettens afgørelse om, at en repo skal kvalificeres som et låneforhold, anså retten 

overdragelsen af værdipapirer og det efterfølgende tilbagekøb/-salg som en sikkerhedsstillelse for lånet. 

 

Landsskatteretten vurderede, at det afgørende var aftalens reelle indhold, hvor der i vurderingen blev lagt 

vægt på formålet med aftalen, kursrisikoen forbundet med aftalen og den indbyrdes sammenhæng mellem 

forretningens dispositioner.  

 

Samme kriterier lagde Ligningsrådet vægt på i TfS 1999, 354 LR ved afgørelsen af kvalifikationen af en repo, 

men lagde tillige vægt på, at der blev handlet identiske obligationer. Ligningsrådet kommer i denne 

afgørelse frem til samme konklusion, som Landsskatteretten gjorde i TfS 1995, 48 LSR, nemlig at den rene 

repo-forretning skattemæssigt skulle behandles som lån/udlån136.  

Afgørelsen omhandlede kvalifikationen og behandlingen af repo-forretninger med obligationer, der løb hen 

over publiceringsdatoen, hvorved banken (den ene kontrahent (långiver)) skitserede to varianter for 

eliminering af bankens risiko. Ved variant 1 leverede banken samme mængde obligationer tilbage til 

kunden, hvorefter der blev foretaget en handel til udligning af udtrækningen. Ved variant 2 blev bankens 

tilbageleveringsforpligtigelse reduceret med samme størrelse, som de udtrukne obligationer.  

 

 

 

                                                           
136

 Dette er der ikke noget underligt i, idet Landsskatteretten netop rangerer over Ligningsrådet. For en nærmere 
beskrivelse af forholdet mellem Ligningsrådet og Landsskatteretten henvises til afsnit 1.3. 
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Begge varianter er skitseret i Tabel 5.1.2.3 nedenfor. 

Tabel 5.1.2.3 

Obligationsbeholdning 

Variant 1 Kunde Bank Kreditforening 

1/7 1998 Nominelt spotbeløb DKK -10.000.000 DKK 10.000.000  

1/10 1998 Sandsynlig 

udtrækning 

 DKK -1.779.000 DKK 1.779.000 

1/10 1998 Nominelt 

terminsbeløb 

DKK 10.000.000 DKK -10.000.000  

1/10 1998 Udligning af 

udtrækning 

DKK -1.779.000 DKK 1.779.000  

Totalt nominelt DKK -1.779.000 DKK 0 DKK 1.779.000 

    

Variant 2    

1/7 1998 Nominelt spotbeløb DKK -10.000.000 DKK 10.000.000  

1/10 1998 Sandsynlig 

udtrækning 

 DKK -1.779.000 DKK 1.779.000 

1/10 1998 Nominelt 

terminsbeløb 

DKK 8.221.000 DKK -8.221.000  

Totalt nominelt DKK -1.779.000 DKK 0 DKK 1.779.000 

 

Det ses af Tabel 5.1.2.3, at resultatet rent økonomisk er ens for de to varianter. Men som det bemærkes 

nedenfor og af Ligningsrådet, så vil størrelsen af repo-forretningen skattemæssigt være forskellig mellem 

de to varianter. Ligningsrådet bemærkede, at det faktum, at repo-forretninger løb over 

publiceringstidspunktet, ikke skulle tillægges betydning, ”idet der handles og leveres identiske poster 

obligationer”. Ligningsrådet fandt, at kun for den del, der blev leveret tilbage, ville der ”være tale om repo-

forretninger, der skattemæssigt behandles som lån/udlån”. Der blev således lagt stor vægt på, om de 

udlånte (/overdragne) obligationer reelt blev leveret tilbage eller ej. Den efterfølgende udligning (i variant 

1) og reduktionen i tilbageleveringsforpligtigelsen (i variant 2) blev herefter betragtet som et køb/salg.137  

 

Konklusionen på den administrative praksis er således, at kvalifikationen af repo’er følger 

Landsskatterettens afgørelse i TfS 1995, 48 LSR, hvorefter repo’er skal kvalificeres som pengelån/-udlån 

                                                           
137

 Se bl.a. Katja Joo Dyppel, som anfører, at ”det særligt interessante ved denne afgørelse er, at Ligningsrådet ikke 
anser de to varianter af REPO’er, som afgørelsen vedrører, for at skulle underlægges samme skatteretlige behandling”. 
Dette ses bl.a. ved at Kunden i variant 1 samlet har et lån/udlån på DKK 10 mio. og et efterfølgende salg på DKK 1,799 
mio., mens Kunden i variant 2 samlet har et lån/udlån på DKK 8,221 mio.  
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mod sikkerhed i værdipapirer. For repo’er baseret på obligationer med udtrækning gælder det, at en 

eventuel efterfølgende udligning af udtrækningen ved overførelse af samme mængde obligationer som 

udtrukket, eller en reduktion af tilbageleveringsforpligtigelsen svarende til udtrækningen, vil blive anset for 

køb/salg, og dermed ikke betragtet som en del af repo’en.  

5.1.2.3.1 Praksis for kvalifikationen af andre finansielle instrumenter 

Det kan forekomme relevant at se nærmere på, om administrativ praksis og/eller domstolene ligeledes ved 

kvalifikationen af andre finansielle instrumenter lægger ”integrationsprincippet” til grund. Såfremt det 

heraf kan ses, at andre finansielle instrumenter ligeledes bliver kvalificeret ud fra et integrationsprincip, da 

vil de administrative myndigheders anvendelse af dette princip ved kvalifikationen af repo’er få yderligere 

berettigelse. Det er fortsat nødvendigt at huske på, at domstolene vil kunne tilsidesætte administrativ 

praksis138. 

 

I relation til det finansielle instrument swap udtaler Landsskatteretten i TfS 1997, 127 LSR, at der i den 

”omhandlede swapaftale indgik elementer i form af terminskontrakter”, og at swapaftalen herefter reelt 

blev anset som en finansiel kontrakt i KGL’s forstand. Der blev således anvendt et dekomponeringsprincip, 

da kvalifikationen af den omhandlede swap blev foretaget.  

 

I TfS 2002, 73 LSR anvendte Landsskatteretten et integrationsprincip, idet Landsskatteretten anså 

kvalifikationen af en realkreditobligation med variabel rente og renteloft for at skulle ”bedømmes under 

ét”. 

 

Endelig anvender Ligningsrådet i TfS 2003, 114 LR et dekomponeringsprincip ved kvalifikationen af en 

konvertibel obligation. Ligningsrådet vurderede i den pågældende situation, at produktet skulle anses for at 

være et ”kombinationsprodukt bestående af en almindelig fordring og en køberet”. 

 

Som det anføres nedenfor under afsnit 5.2 om aktielån anvender administrativ praksis under nærmere 

betingelser et integrationsprincip i kvalifikationen af dette finansielle instrument. Aktielån bliver herefter 

anset som værende et lån af aktier og altså ikke en afståelse139.  

 

Af ovenstående udpluk af afgørelser truffet af de administrative myndigheder om kvalifikationen af 

forskellige finansielle instrumenter fremgår, at der ikke er en umiddelbar konsensus omkring anvendelsen 

                                                           
138

 Hertil se afsnit 1.3. 
139

 Under afsnit 3.2 foretages en analyse af, om aktielån reelt er en afståelse og generhvervelse eller et lån af aktier. 
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af et fast kvalifikationsprincip. Af administrativ praksis kan udledes, at en konkret vurdering er nødvendig at 

foretage. Man kan således ikke udlede, om anvendelsen af et integrationsprincip ved kvalifikationen af 

repo’er er korrekt i henhold til anden administrativ praksis på området for kvalifikation af andre finansielle 

instrumenter.  

5.1.2.4 Litteraturen  

I den sparsomme litteratur, som findes på området for skatteretlig kvalifikation af repo’er, er der uenighed 

omkring Landsskatterettens afgørelse i TfS 1995, 48 LSR og dermed kvalifikationen efter et 

integrationsprincip.  

 

Gitte Skouby et al. anfører, at: 

”Afgørelsen (red. TfS 1995, 48 LSR) forekommer at være i modstrid med lovens principper, da de netop 

kræver, at sammensatte finansielle kontrakter adskilles, og at de enkelte elementer beskattes i 

overensstemmelse med de regler, der gælder for de enkelte elementer”140. 

Gitte Skouby et al. kommer dog ikke nærmere ind på, hvor i loven de omtalte ”principper” er anført og ej 

heller hvilke argumenter, der ligger bag. 

 

Lidt mere ”forsigtigt”, men væsentlig mere konkret, udtaler Katja Joo Dyppel i sin artikel TfS 2012, 303, at 

”En samlet kvalifikation af instrumentet baseret på aftalens overordnede karakteristika, synes umiddelbart 

at være i strid med de principper, som anføres i forarbejderne til KGL § 29” (forfatterens fremhævelse) og 

”henses til bemærkningerne i forarbejderne til KGL § 29 og henses til, at obligationerne overdrages til eje 

med efterfølgende tilbagekøb på termin, er det formentlig mest korrekt at anlægge et 

dekomponeringsprincip”141 (forfatterens fremhævelse). K. Joo Dyppel kommer dermed ikke med en klar 

stillingstagen, men snarere en indikation på, hvordan loven formentlig bør tolkes.  

Som anført i de to citater fra artikel TfS 2012, 303, mener K. Joo Dyppel i modsætning til Landsskatteretten i 

TfS 1995, 48 LSR, at det faktum, at obligationerne har skiftet ejer, skal tillægges en betydning ved 

kvalifikationsspørgsmålet. Herved er K. Joo Dyppels holdning i tråd med Ligningsrådet i TfS 1993, 68 LR, som 

ligeledes tillagde overdragelsen til eje af obligationerne betydning i forhold til selve 

kvalifikationsspørgsmålet.  

 

                                                           
140

 Jf. Gitte Skouby et al., Kursgevinstloven – en lovkommentar, 2000, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Magnus A/S, s. 170 
(kommentarer til KGL § 29) 
141

 Katja Joo Dyppel, TfS 2012, 303, s. 2286 
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Af modsat holdning er Ove Lykke Zeimer, som mener, at ”der ikke er noget mærkeligt i”142, at 

Landsskatteretten kvalificerer repo’er, som lån mod sikkerhed i underliggende værdipapirer. Ove Lykke 

Zeimer er af samme overbevisning som Landsskatteretten i den forstand, at det er aftalens reelle indhold, 

der skal lægges vægt på og ikke det formelle.  

5.1.3 Del-konklusion - skatteretlig kvalifikation af en klassisk obligationsbaseret repo 

Lovteksten af kursgevinstlovens § 29 anfører ikke, hvordan finansielle instrumenter skal kvalificeres, hvis 

de, ligesom en repo, indeholder flere elementer, som kun delvist består af finansielle kontrakter omfattet 

af lovens § 29. I bemærkningerne til kursgevinstlovens § 29 anføres to eksempler på, hvordan to forskellige 

finansielle instrumenter skal kvalificeres. I de to eksempler anvendes dekomponeringsprincippet, hvorefter 

aftalen (/instrumentet) bliver opdelt i de særskilte identificerbare elementer, som aftalen formelt består af. 

Der bliver således ikke lagt vægt på aftalens betegnelse eller formål. Ud fra bemærkningerne synes der 

derfor at tegne sig et billede af, at kvalifikationen af en repo skal foretages ud fra et 

dekomponeringsprincip, hvorefter en repo kvalificeres som et salg og en terminskontrakt med aftale om 

tilbagekøb. Den klassiske repo’s to elementers værdi kan særskilt identificeres fra hinanden, hvilket taler 

for, at en klassisk repo ikke skatteretligt skal betragtes som ét samlet instrument, men snarere betragtes 

som de elementer, repo’en formelt består af. Samme konklusion når Gitte Skouby et al. og Katja Joo Dyppel 

frem til143.  

 

Administrativ praksis kvalificerer den klassiske repo efter princippet om integration baseret på en konkret 

vurdering af aftalens reelle indhold, hvorved der lægges vægt på formålet med aftalen, kursrisikoen 

forbundet med aftalen, den indbyrdes sammenhæng mellem forretningens dispositioner og 

tilbageleveringen af de overdragne værdipapirer. Efter administrativ praksis skal en repo kvalificeres, som 

var det et pengelån/-udlån mod sikkerhed i værdipapirer.  

 

Det kan herefter diskuteres om administrativ praksis kan danne grundlag for en egentlig ”gældende ret”, 

idet spørgsmålet om kvalifikation af en klassisk obligationsbaseret repo endnu ikke er blevet behandlet af 

domstolene144. Hertil kan lægges, at der, som vist under afsnit 5.1.2.3.1, ikke er en fast konsensus i de 

administrative myndigheder kvalifikation af finansielle instrumenter. 

                                                           
142

 Ove Lykke Zeimer, SU 1997, 36 – ”Asymmetrisk beskatning ved grænseoverskridende derivater og REPO”, s. 4 
143

 Katja Joo Dyppel, TfS 2012, 303, og Gitte Skouby et al., Kursgevinstloven – en lovkommentar, 2000, 1. udgave, 1. 
oplag, Forlaget Magnus A/S, kommentar til KGL § 29 
144 Hertil kan anføres, at der kun er foretaget et relativt sparsomt antal administrative afgørelser på området.  
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5.1.4 Behandling iht. administrativ praksis – gevinst/tab & renter 

Som det blev behandlet under afsnit 5.1.2.3 anser administrativ praksis skattemæssigt repo’er for at være 

pengelån/-udlån mod sikkerhed i værdipapirer145. Denne kvalifikation fremgår af TfS 1995, 48 LSR, hvor 

Landsskatteretten ud over at tage stilling til den skattemæssige kvalifikation af repo ligeledes tager stilling 

til den skattemæssige behandling. Af afgørelsen fremgår, at ”de pågældende REPO-forretninger 

skattemæssigt skulle behandles i overensstemmelse med den regnskabsmæssige behandling foreskrevet af 

Finanstilsynet”. Den nævnte regnskabsmæssige praksis må antages at være den i sagsfremstillingen oplyste 

vejledning udsendt af Finanstilsynet vedrørende pengeinstitutters m.v. regnskaber for første halvår 1992. 

Af denne vejledning fremgår, at aktiverne overdraget i repo’en skal blive i låntagers (overdragerens) 

balance, mens det modtagne beløb for aktiverne skal opføres som gæld til långiver (erhverver). Hos 

långiver skal det betalte beløb (lånet) opføres som en fordring på låntageren. Udgiften, bortset fra 

eventuelle transaktionsomkostninger, skal opføres som renteudgifter og renteindtægter henholdsvis hos 

låntager og långiver. Transaktionsomkostningerne bliver opført som værende netop 

transaktionsomkostninger146.  

 

Det følger af KGL § 1, stk. 1, nr. 1 & nr. 2, at kursgevinstloven omfatter gevinst og tab ved afståelse eller 

indfrielse af pengefordringer, samt ved frigørelse for gæld. Herefter vil behandlingen af selve pengelånet, 

som repo’en skatteretligt er kvalificeret som, være omfattet af kursgevinstloven, idet der netop er tale om 

en pengefordring. Det følger heraf i KGLs kapitel 2 og 3, at selskaber og fysiske personer som udgangspunkt 

er skattepligtige af gevinst og tab på fordringer og gæld.  

 

Det vil således ikke have betydning for den skatteretlige behandling, om det anvendte værdipapir i repo’en 

er en obligation, aktie eller andre værdipapirer, idet administrativ praksis kvalificerer repo’en som et 

pengelån.  

 

Indførelsen af et haircut vil heller ikke have betydning for behandlingen, idet et haircut således blot 

formindsker størrelsen af pengeudlånet. 

 

Med hensyn til de påførte renteudgifter og -indtægter skal man have in mente, at begrebsmæssigt er der 

forskel på den regnskabsmæssige definition og den skatteretlige definition af renter147. Jakob Bundgaard 

                                                           
145

 Som anført under afsnit 1.3 vil nærværende afsnit ikke omhandle behandlingen af det afkast, som det 
underliggende aktiv giver i låneperioden.  
146

 Se bl.a. Katja Joo Dyppel i SR.2013.0053, side 2 
147

 Se bl.a. Katja Joo Dyppel i SR 2013.0053 og Jakob Bundgaard, Skatteret & Civilret, 2006, Forlaget Thomson, s. 1019. 
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anfører i relation til rentebegrebet, at ”der som udgangspunkt ikke direkte overensstemmelse mellem det 

skatteretlige og det civilretlige rentebegreb”148. Landsskatterettens afgørelse er formentlig heller ikke et 

udtryk for, at det skatteretlige rentebegreb skal være sammenfaldende med det regnskabsmæssige 

begreb149. 

 

Det finansielle afkast, som fremkommer ved pengefordringer, udgør enten renter eller kursgevinst (/-

tab)150. Herefter vil finansielt afkast, som ikke kvalificeres skatteretligt som renter, være at betegne som 

kursgevinst (/-tab), som omfattes af kursgevinstlovens regler (som nævnt ovenfor).  

 

Renter behandles efter statsskatteloven (”SL”), hvorefter skattepligten hjemles i SL § 4, litra e, mens 

fradragsretten hjemles i SL § 6, litra e. Afgrænsningen af det skatteretlige rentebegreb findes hverken i 

statsskatteloven eller forarbejderne hertil, hvorfor afgrænsningen er dannet på baggrund af retspraksis. 

Herefter følger det, at det skatteretlige rentebegreb omfatter ydelser, der151: 

1) er vederlag for rådigheden over et pengebeløb,  

2) beror på en retlig forpligtigelse, 

3) beregnes for en given periode som en procentdel af det i perioden til enhver tid nominelle 

rådighedsbeløb, og 

4) erlægges eller modtages løbende. 

 

Det følger heraf, at der skal foretages en konkret vurdering af de pågældende finansielle afkast for at kunne 

fastlægge, om afkastet falder indenfor det skatteretlige rentebegreb. Det kan dog med en vis sikkerhed 

fastslås, at ved den skatteretlige behandling af vederlaget betalt (/modtaget) i en repo-forretning, der 

kvalificeres som et pengelån, vil opfylde de to første kriterier. Dette skyldes, at vederlaget netop betales 

som et vederlag for rådigheden over overdragelsessummen (lånebeløbet). Punkt nummer 2 er ligeledes 

opfyldt, idet parterne i repo-forretningen netop indgår aftale om betaling (/modtagelse) af vederlaget for 

udlånet (/lånet) af pengebeløbet. Pkt. 3 er et forhandlingsspørgsmål ved indgåelsen af repo’en. Pkt. 4 synes 

umiddelbart ikke at forefinde i praksis for repo-forretninger (som gennemgået i kap. 2-4), da ”renten” ikke 

”erlægges eller modtages løbende” men ved afslutning. 

                                                           
148

 Jakob Bundgaard, Skatteret & Civilret, 2006, Forlaget Thomson, s. 1019 
149

 Landsskatterettens udtalelse skal snarere ses som henvisning til den generelle kvalifikation og behandling af aftalen 
om repo-forretning. 
150

 Jf. bl.a. Gitte Skouby et al., Kursgevinstloven – en lovkommentar, 2000, Forlaget Magnus A/S, s. 32, Jan Børjesson et 
al., Kursgevinstloven, 2004, Forlaget Jurist- og Økonom Forbundet, s. 56 og Jan Pedersen et al., Skatteretten 1, 2006, 
Forlaget Thomson, s. 356 
151

 Jf. bl.a. Jakob Bundgaard, Skatteret & Civilret, 2006, Forlaget Thomson, s. 1019-1020, Katja Joo Dyppel i 
SR.2013.0053 og Jan Pedersen et al., Skatteretten 1, 2006, Forlaget Thomson, s. 355-356 
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Foretages kvalifikationen af den klassiske obligationsbaserede repo-forretning efter administrativ praksis og 

dermed som et pengelån mod sikkerhed i værdipapirerne, vil beskatningen ske efter kursgevinstlovens 

regler. Vederlaget for pengelånet vil på baggrund af en konkret vurdering blive beskattet som renter i 

henhold til statsskatteloven eller som kursgevinst (/-tab) omfattet af kursgevinstlovens regler.  

 

Vil kvalifikationen af den klassiske obligationsbaserede repo derimod blive kvalificeret efter 

”dekomponeringsprincippet”, vil forretningens to elementer blive behandlet særskilt. Herefter vil eventuel 

gevinst/tab af det initiale salg ske efter kursgevinstlovens regler, idet der er tale om salg af obligation. I 

dette tilfælde vil det således have betydning, hvilket værdipapir, som er anvendt i repo’en. Gevinst eller tab 

på terminskontrakten vil ligeledes blive beskattet efter kursgevinstlovens regler om beskatning af 

finansielle kontrakter (kapitel 6), dog uafhængigt af beskatningen af det underliggende aktiv 

(obligationen)152.  

5.2 Aktielån 

5.2.1 Indledning  

Ligesom med repo’er kan det have økonomiske konsekvenser for parterne i en aftale om aktielån, hvordan 

denne aftale om aktielån kvalificeres.  

Under afsnit 2.4 redegøres for, at en aftale om aktielån ofte bruges af låntager til at sælge den lånte aktie i 

markedet og forinden tilbageleveringen til långiver købe aktien tilbage i markedet til en, forhåbentlig, 

lavere kurs end ved salget. Dette kaldes også ”short selling” og, låntager foretager en egentlig baisses-

spekulation153.  

 

Dette afsnit vil derfor analysere relevante retskilder for derigennem at finde frem til, om gældende dansk 

skatteret kvalificerer et aktielån som et udlån af aktier eller om der er tale om en afståelse af aktierne og et 

senere tilbagesalg.  

                                                           
152

 Beskatningen sker efter separationsprincippet, som nævnt under afsnit 5.1.2.2, hvorved beskatningen af den 
finansielle kontrakt sker uafhængigt af beskatningen af det underliggende aktiv. 
153

 Se bl.a. Bent Ramskov, Intern Selskabs Omstrukturering, DJØF, 2001, s. 146 og Eivind Christiansen, Beskatning af 
aktionærer, Magnus Forlag, 1998, s. 60 
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5.2.2 Kvalifikation 

Som beskrevet under afsnit 5.1.2 er statsskatteloven grundlaget for opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst154. Til statsskatteloven er der senere blevet udstedt adskillige supplerende love, blandt andet 

kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven.  

 

For at finde frem til, om der i gældende ret anvendes et integrations- eller dekompeneringsprincip, vil det 

være nødvendigt først at kigge på, om statsskatteloven hjemler et sådant princip. Af afsnit 5.1.2.1 fremgår 

det, at der ikke hjemles et sådant princip i statsskatteloven, hvorfor dette ikke vil blive analyseret endnu en 

gang. Statsskatteloven hjemler derimod en grundlæggende skatteretlig behandling. 

 

Aktielån er en aftale om lån af aktier, hvorfor det i spørgsmålet om kvalifikation vil være relevant at se 

nærmere på aktieavancebeskatningsloven. Idet der er tale om et finansielt instrument, som er et lån, vil 

kursgevinstloven ligeledes blive inddraget for at belyse, om en kvalifikation af aktielån eventuelt hjemles 

her. I analysen af kursgevinstloven vil der til en vis grad blive anvendt de under afsnit 5.1.2.2 fremkomne 

resultater.  

 

Ved analysen af aktieavancebeskatningsloven vil spørgsmålet, om hvorvidt aktielån kvalificeres som et lån 

eller reelt en afståelse, blive analyseret.  Herudover vil der kort blive analyseret, om det finansielle 

instrument i sin helhed eller delkomponenter heraf falder inden for kursgevinstlovens regler – i 

særdeleshed reglerne om finansielle kontrakter.  

 

Analysen af kvalifikationsspørgsmålet vil til slut ledes hen på domstolenes og de administrative 

myndigheders afgørelser. 

 

Eventuelle bearbejdninger af nærværende problematik i litteraturen vil blive kommenteret og nævnt, hvor 

dette findes relevant. 

5.2.2.1 Aktieavancebeskatningsloven 

Aktielån er lån af aktier, hvorfor det er relevant at se nærmere på, om aktieavancebeskatningsloven 

(herefter ”ABL”) hjemler kvalifikation af denne form for overdragelse af aktier.   

 

                                                           
154

 Se nærmere under afsnit 5.1.2 
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I ABL § 1, stk.1 er anført, at ”Gevinst og tab ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst efter reglerne i denne lov.” Videre anføres det i ABL § 30, stk. 1, at ”Ved afståelse 

forstås i denne lov salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse155”.156 Afgørende for, om aktielån er 

omfattet af ABL er således, om det pågældende aktielån kan kvalificeres som en afståelse.  

 

I loven er ikke videre anført, hvad der forstås ved ”afståelse”, men det anføres i bemærkningerne157, at: 

"Hvor der er tale om et aktiesalg med tilbagekøb af aktierne efter en kort periode, behandles salget som en 

afståelse omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, såfremt der må anses for at have foreligget en 

reel kursrisiko mellem salget og tilbagekøbet. […] Er kravet om reel kursrisiko m.m. ikke opfyldt, betragtes 

salget i forhold til aktieavancebeskatningsloven som om, det ikke har fundet sted." (forfatterens 

fremhævelse). Det fremgår således af bemærkningerne, at der ikke foreligger en afståelse, såfremt (i) at 

aktien inden for en kort periode tilbagekøbes og (ii) at der ikke foreligger en reel kursrisiko mellem salget 

og tilbagekøbet158. I relation til aktielån foreligger der, som angivet under afsnit 2.4., ikke en kursrisiko, idet 

aftalen om overdragelsen til låntager og den efterfølgende tilbagelevering aftales på samme tid. Derudover 

vil vederlaget for et aktielån ikke være afspejlet i kurssvingninger på den omhandlede aktie, men vil snarere 

udgøre et vederlag, som afhænger af længden af låneperioden og renten159. Dette tyder indtil videre på, at 

aktielån ikke falder inden for ABL. 

 

Afståelsesbegrebet er ikke beskrevet nærmere i loven eller forarbejderne til loven, men er derimod udviklet 

i retspraksis160. Det fremgår således af Højesterets dom gengivet i TfS 1998, 397 HR, at 

”afståelsestidspunktet er tidspunktet for ejendomsrettens ophør ved overdragelse eller på anden måde, 

herunder ved selskabets endelige opløsning.”161 I tråd med denne afgørelse, anfører Jan Pedersen et al., at 

”det generelle afståelsesbegreb kan sammenfattes således, at det omfatter den definitive og endelige 

overførsel af tinglige rettigheder over et aktiv fra skattesubjektet til et andet retssubjekt.162”  

                                                           
155

 Ordlyden af henholdsvis § 1, stk. 1 og § 30, stk. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011 om den 
skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. 
156

 Med ”andre former for afhændelse” forstås blandt andet tvangsindløsninger efter reglerne i den dagældende 
aktieselskabslov § 20 b 
157

 Jf. bemærkningerne til § 30, stk. 1 i aktieavancebeskatningsloven (bekendtgørelse af lov om den skattemæssige 
behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. nr. 796 af 20/06 2011), som indsat ved lov nr. 1413 af 21/12 
2005 (L 78 07/06)  
158

 For en nærmere definition af, hvad ”en kort periode” tidsmæssigt dækker over, kan henvises til TfS 1999, 289 HD, 
SKM 2003, 221 ØLR, samt den juridiske vejledning for 2013 afsnit C.B.2.1.4.10  
159

 Se nærmere om prissætningen af aktielån i afsnit 4.3.2 
160

 Jf. Henrik Peytz, Aktieavancebeskatningsloven – kommenteret, 2008, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, s. 465 
161

 Jf. Højesterets bemærkninger i TfS 1998, 397 HR  
162 Jan Pedersen et al., Skatteretten 1, 2006, Forlaget Thomson, s. 415 
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Spørgsmålet ved aktielån er herefter, om långivers ejendomsret til de udlånte aktier ophører ved 

overdragelsen af aktierne til låntager og dermed er definitiv og endelig. Som det fremgår af afsnit 2.4 vil der 

ved et aktielån foretages en overdragelse af aktierne som ”lån til eje”. Med andre ord overgår 

ejendomsretten over aktierne til låntager i låneperioden, hvilket indbefatter retten til udloddende 

udbytter, stemmeret ved generalforsamling m.v. Långiver vil derefter hverken have ejendomsretten eller 

rådighedsretten over aktierne i låneperioden, men vil derimod få samme aktier163 tilbage samt eventuelt 

udloddende udbytter164, når låneperioden afsluttes. At låntager overdrages ejendomsretten over aktierne 

vil alt andet lige tale for, at der foreligger en afståelse af aktierne ved overdragelsen fra långiver til låntager.  

Idet aktierne er børsnoterede og dermed må anses for at være en genusvare, vil långiver ved 

tilbagelevering af aktierne have reetableret ejendomsretten over de samme aktier, som fra starten blev 

udlånt. Dette faktum må umiddelbart tale for, at der reelt foreligger et lån og altså ikke en afståelse i 

aktieavancebeskatningslovens forstand. Med til dette hører også, at långiver i låneperioden kompenseres 

af låntager for udloddende udbytter, tegningsretter mv. Långiver opgiver med andre ord ejendomsretten i 

en begrænset periode for derefter at få den tilbage igen. Det er således klart, at overdragelsen af 

ejendomsretten er fuldkommen, men ikke definitiv, idet låntager kun besidder ejendomsretten i en 

begrænset periode.  

 

Det synes svært at afgøre, om aktielån reelt falder indenfor afståelsesbegrebet, hvilket tillige afspejles i 

litteraturen, hvor blandet andet Bent Ramskov165 og Jakob Bundgaard166 umiddelbart kommer frem til to 

forskellige konklusioner.  

 

Bent Ramskov anfører, at ”afgørende må alene være, at der er tale om afståelse rent civilretligt, det vil sige, 

at ejendomsretten ophører167”. Senere uddyber han i relation til aktielån: ”Afgørende for, om der er tale om 

en afståelse for udlåner, er, om ejendomsretten ophører. Reelt er dette ikke tilfældet. Udlåner vil på et 

tidspunkt få sine aktier med tillæg af fondsaktier, udbytte mv. tilbage fra låntager via naturalopfyldelse. 

Ejendomsretten er reelt ikke ophørt, hvorfor der ikke foreligger en afståelse168”.  

 

                                                           
163

 Med ”samme aktier” menes, samme antal aktier af samme fondskode.  
164

 Låntager viderefører udbytter, som er udloddet i låneperioden, til långiver. Dette kaldes også for ”manufactured 
dividends”. Se bl.a. the International Securities Lending Association’s (“ISLA”) Global Master Securities Lending 
Agreement 2010 (“GMSLA”) sec. 4.4. 
165

 Bent Ramskov, Intern Selskabs omstrukturering, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2001 
166

 Jakob Bundgaard, Skatteret & Civilret, Forlaget Thomson, 2006 
167

 Bent Ramskov, Intern Selskabs omstrukturering, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2001, s. 136 
168

 Bent Ramskov, Intern Selskabs omstrukturering, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2001, s. 149 
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Jakob Bundgaard er af den modsatte opfattelse, og mener, at det ud fra et teoretisk synspunkt er 

”tvivlsomt at anerkende, at en de facto opgivelse af en aktionærposition ikke behandles som sådan. […] Det 

ses af oplysningerne i aktielånesagerne, at samtlige aktionærbeføjelser overgår til låntagere, at 

ejendomsretten anses for overgået til låntager, og at tilbageleveringen ikke skal ske med den samme aktie. 

Det er da også svært at forestille sig, at låntagers kreditor ikke skulle kunne støtte ret på, at ejendomsretten 

ligger hos låntager169”.  

 

Som det fremgår af gennemgangen ovenfor, er det ikke klart, om aktielån falder indenfor 

aktieavancebeskatningslovens anvendelsesområde som en afståelse. Det er derfor nødvendigt at se 

nærmere på rets- og administrativ praksis for at finde ud af, om domstolene eller de administrative 

myndigheder har taget stilling til nærværende problemstilling. Denne analyse vil dog først blive foretaget 

efter, at det er blevet analyseret, om aktielån eventuelt falder inden for kursgevinstlovens 

anvendelsesområde.  

Såfremt hverken ABL eller KGL danner grundlag og derved hjemmel for en klar kvalifikation af det 

finansielle instrument (aktielån), vil det være nødvendigt at se på, om rets- eller administrativ praksis har 

taget stilling til spørgsmålet om kvalifikation.  

5.2.2.2 Kursgevinstloven 

I KGL § 1, stk. 1, nr. 1-3 anføres lovens anvendelsesområde som omfattende: 

1) ”gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer herunder obligationer, pantebreve 

og gældsbreve, 

2) gevinst og tab ved frigørelse for gæld og 

3) gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter uden hensyn til de 

regler, der gælder for det underliggende aktiv.” 

 

Af afsnit 2.4 fremgår, at et aktielån hverken er en pengefordring170, obligation, pantebrev, gældsbrev eller 

frigørelse for gæld. KGL § 1, nr. 1-2 er således ikke opfyldt. 

 

I afsnit 5.1.2.2.1 om terminskontrakter defineres en terminskontrakt, som en aftale om overdragelse af et 

aktiv eller gældsforpligtigelse til en på forhånd aftalt pris. I relation til et aktielån er der tale om et udlån af 

                                                           
169

 Jakob Bundgaard, Skatteret & Civilret, Forlaget Thomson, 2006, s. 944 
170

 I relation til, hvad loven omfatter, anføres det således i bemærkningerne til LBK nr. 644 af 5/8 1999 (L 1994, 
1996/97) til § 1, at ”afgørelsen for bedømmelsen er alene, om der foreligger et retligt krav på betaling i form af 
penge.”  
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aktier, hvilket ikke umiddelbart kan karakteriseres som en terminskontrakt. Herudover forpligtiger et 

aktielån ej heller et køb eller salg af aktierne, men snarere en tilbagelevering.  

Ved indgåelse af et aktielån vil der heller ikke være aftalt en pris til, hvilken aktierne skal overdrages til, idet 

der er tale om et lån. Herved synes første og anden betingelse, som beskrevet under afsnit 5.1.2.2.1, for, at 

der foreligger en terminskontrakt ikke at være opfyldt. Tredje betingelse vil derfor ikke være relevant at 

analysere, idet de tre betingelser for en terminskontrakt er kumulative. 

 

I bemærkningerne til KGL § 29 er en køberet defineret som171: 

 ” en aftale om, at køberettens indehaver (erhververen) har en ret, men ikke en pligt til at erhverve et aktiv 

eller et passiv til en på forhånd aftalt pris på eller inden en bestemt dato.” 

 

Og en salgsret er defineret som172: 

”En aftale om en salgsret er en aftale om, at salgsrettens indehaver (erhver-veren) har en ret, men ikke en 

pligt til at afstå et aktiv eller passiv til en på forhånd aftalt pris på eller inden en bestemt dato.” 

 

Et aktielån synes heller ikke at falde ind under betegnelsen for en ”køberet” eller en ”salgsret”, idet et 

aktielån ikke udgør en ret for hverken låntager eller långiver til at købe eller sælge et aktiv eller passiv til en 

på forhånd aftalt pris.  

 

Et aktielån udgør altså hverken en terminskontrakt, en køberet eller en salgsret. Et aktielån falder derfor 

heller ikke umiddelbart inden for kursgevinstlovens regler173. 

5.2.2.3 Praksis – specifikt i relation til kvalifikations-spørgsmålet 

Der har de seneste årtier været afgivet en hel del administrative afgørelser om kvalifikations- og 

behandlingsspørgsmålet om aktielån. Ligesom ved repo’er, så har der ikke været afgivet egentlige 

domsafgørelser i sager om kvalifikationen af aktielån.  

 

                                                           
171

 Jf. pkt. 124, i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997 (L 194) 
172

 Jf. pkt. 125, i cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 citeret i bemærkningerne til § 29 i lov nr. 439 af 10. juni 1997 (L 194) 
173

 Af samme opfattelse er Bent Ramskov, som i Intern Omstrukturering, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001, s. 
145 anfører ” Det første spørgsmål der rejser sig i forbindelse med udlån af aktier er, om et sådant udlån er omfattet af 
kursgevinstlovens kapitel 6 om finansielle kontrakter. Dette kan ikke antages. For det første omfatter 
kursgevinstlovens kapitel 6 kun ”terminskontrakter” og aftaler om ”køberetter” og ”salgsretter”. Det er her angivet, at 
”terminskontrakter” forudsætter en overdragelse fra en køber til en sælger. ”Køberetter og salgsretter” er derimod 
ensidige erklæringer – et tilbud fra løftegiver til løftemodtager om at ville købe eller sælge på et bestemt fremtidigt 
tidspunkt til en forudsat pris. Ingen af disse dele kan karakteriseres som et udlån.” 
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I 1989 ville Ligningsrådet i TfS 1989, 471 ikke afgive et bindende svar i spørgsmålet om kvalifikationen af 

aktielån, idet rådet mente, at grundlaget ikke gav den fornødne sikkerhed til et sådant svar. Ligningsrådet 

udtalte alligevel, at aktielån til baissesspekulation som udgangspunkt skulle anses som afståelse.  

  

I TfS 1998, 357 LR kom Ligningsrådet frem til modsatte resultat, da rådet efter en ”samlet bedømmelse” af 

de foreliggende oplysninger mente, at aktielånet skattemæssigt ikke skulle anses som en afståelse. I 

bedømmelsen indgik, at Landsskatteretten havde afsagt afgørelse i TfS 1995, 48 LSR, om kvalifikationen af 

aftaler om repo’er, som netop blev kvalificeret som lån og ikke afståelse. 

 

I TfS 1999, 408 LR udtalte Ligningsrådet sig igen om aktielån, hvor et aktielån baseret på et standardvilkår 

udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningen ikke kunne anses som afståelse, men som et lån. I 

afgørelsen blev henset til, at vilkårene vedrørte ”børsnoterede aktier, hvorved der er sikret en vis mængde 

og handelsaktivitet med de pågældende aktier”. Der blev ligeledes lagt vægt på, at hvis tilbagelevering ikke 

kunne foretages, ville der indtræde suspension indtil levering var mulig. Tilbageleveres aktierne ikke eller 

kun en del af dem, vil der for så vidt angå den del, der ikke tilbageleveres, være tale om afståelse. 

Ligningsrådet lagde vægt på, at de lånte aktier skulle tilbageleveres for, at instrumentet kunne anses for 

værende et lån og ikke afståelse. 

 

Ligningsrådet bekræftede i TfS 2002, 755 LR, at tidligere afgørelser vedr. aktielån efter de under TfS 

1999,408 LR nævnte standardvilkår ligeledes finder anvendelse på aftaler indgået på vilkår efter ISLA/OSLA-

aftalerne. Ligeledes gjorde Ligningsrådet det klart, at det var uden betydning, at de lånte aktier er noteret 

på en børs i Danmark, EU, EØS eller anden børs, blot denne er ”medlem eller associeret medlem af 

Federation Internationales des Bourses De Valeur”. 

 

I TfS 2009, 982 SR udtalte Skatterådet, at det ikke har betydning i relation til kvalifikationsspørgsmålet, at 

der optræder en eller flere aktører i udlånet af værdipapirerne. I afgørelsen blev der lagt vægt på, at 

udlånsperioden er begrænset til seks måneder.   

 

I TfS 2010, 545 SR og i den senere afgørelse TfS 2011, 886 SR afviger Skatterådet fra betingelsen om, at et 

aktielån for at blive kvalificeret som et lån skal være begrænset til seks måneder. Skatterådet finder i TfS 

2010, 545 SR, at der under de omstændigheder, at låntager ikke har videresolgt aktierne, at långiver anses 

for retmæssige ejer ”også uanset at der ikke på forhånd er aftalt et udløbstidspunkt”. Skatterådet fjernede 

stort set den tidsmæssige betingelse i TfS 2011, 886 SR, hvor låneaftalen kunne opsiges af långiver tre 
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bankdage efter den dag, hvor opsigelsen kom låntageren i hænde. Låntageren kunne opsige lånet til ophør 

den næstfølgende bankdag. I TfS 2011, 886 SR henses endvidere til, at aktierne er optaget til handel på et 

reguleret marked (altså børsnoterede).  

 

På baggrund af TfS 2011, 886 SR blev det besluttet at foretage en praksisændring, hvorefter ”aftaler om lån 

af aktier, hvor der ikke på forhånd er aftalt et udløbstidspunkt for aftalen, men hvor aftalen af både långiver 

og låntager kan opsiges med få dages varsel, fremover kvalificeres som lån af aktier og ikke som afståelse 

af aktier, hvis aftalen i øvrigt må karakteriseres som lån, herunder at aktierne er overført fra långiver til 

låntager uden vederlag eller mod andet vederlag end købesummen for aktierne.” Praksisændringen betyder 

således, at lån af aktier godt kan kvalificeres som lån, selvom lånetiden ikke på forhånd er aftalt. Der lægges 

derudover vægt på, at der ikke overføres et beløb til långiver svarende til købesummen af aktierne. 

Skatterådet lægger således op til, at det er en formodning om afståelse, hvis låntager som vederlag betaler 

långiver et beløb svarende til købesummen af aktierne. Dette synes at være en rimelig formodning, idet 

låntager i stedet for at have lånt aktierne til et vederlagsbeløb svarende til købssummen lige så godt kunne 

have købt aktierne i markedet. Ideen med at låne aktierne må dermed være gået tabt. 

 

I kvalifikationsspørgsmålet om aktielån lægger administrativ praksis således vægt på, at aftalevilkårene er i 

overensstemmelse med dem udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningens eller ISLA/OSLA-

aftalerne. Dette indebærer bl.a., at aktierne er børsnoterede på en anerkendt børs (sikrer herved en vis 

omsættelighed), udlånet kan opsiges på anfordring, at aktierne er overført uden vederlag eller andet 

vederlag end købesummen, samt at der tilbageleveres samme mængde og type aktier. Der skal dog 

foretages en konkret vurdering i den enkelte sag, idet ovennævnte betingelser blot indikerer, at der ikke 

foreligger en afståelse af aktierne174. 

5.2.3 Del-konklusion – skatteretlig kvalifikation af et aktielån 

Af praksis fremgår det, at der skal en konkret vurdering til for at kunne afgøre, om et givent aktielån skal 

kvalificeres som en afståelse eller som et reelt lån af aktier.  

Henser man til vurderingskrav opstillet af adm. praksis, og at der ikke er en lov, som klart hjemler 

kvalifikation af aktielån, må det formodes, at administrativ praksis faktisk giver en korrekt kvalifikation af 

instrumentet. Endvidere bør det have betydning, at man i et aktielån ikke kan identificere mere end et 

særskilt identificerbart element med en særskilt værdi (udlånet af aktierne), som det ellers er muligt ved 
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 Se bl.a. Jane Bolander: SR.2011.0281, s. 4 
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repo-forretninger. Dette taler således for, at aktielån ikke bør kvalificeres som en afståelse, men et udlån af 

aktier. 

5.2.4 Behandling iht. administrativ praksis – gevinst/tab & vederlag 

Under forudsætning af, at de oplistede betingelser under afsnit 5.2.2.3 er opfyldt, fremgår det af 

ovenstående konklusion, at den formentlig korrekte måde at kvalificere et aktielån på er som et lån af 

aktierne og dermed ikke som en afståelse af aktierne. Herved fremkommer problematikken om, hvordan 

långiver skal beskattes af modtaget vederlag for udlånet af aktierne, samt låntagers beskatning af et 

eventuelt videresalg af aktierne i låneperioden. Behandlingen af modtagne udbytte-udlodninger og 

eventuel kompensation heraf, samt eventuelle sikkerhedsstillelser vil ikke blive gennemgået i nærværende 

afhandling175. 

5.2.4.1 Betingelserne for aktielån er opfyldt 

Aktierne vil fortsat være långivers ejendele, idet aktielånet ikke anses for en afståelse. ABL kan således ikke 

finde anvendelse. 

Aktielån udgør i modsætning til repo’er ikke et udlån af penge, men derimod aktier. Som beskrevet under 

afsnit 5.2.2.2 omhandler KGL kun pengefordringer og gæld, hvor det afgørende er, om der foreligger et 

retligt krav på betaling i form af penge. Krav, som består af en realydelse (i dette tilfælde aktier), kan 

formentlig heller ikke antages at være omfattet af KGL176. Vederlaget vil ej heller skattemæssigt blive 

betegnet som en ”rente”, idet betingelsen om, at vederlaget er givet for ”rådigheden over et pengebeløb”, 

ikke er opfyldt177.  

Et aktielån, som efter en konkret vurdering skattemæssigt kvalificeres som et aktielån, vil således ikke blive 

behandlet efter ABL eller KGL. Aktielån må herefter behandles efter den almindelige indkomstbeskatning i 

statsskatteloven, hvorefter långiver beskattes efter SL § 4f for modtagende vederlag.  

Låntagers eventuelle gevinst/tab forårsaget ved salg og efterfølgende generhvervelse af de lånte aktier vil 

ligeledes beskattes efter SL § 4f, da gevinsten/tabet ikke knytter sig til perioden for låntagers besiddelse af 

aktierne178. I låntagers gevinst/tab medregnes vederlaget betalt til långiver, jf. TfS 2004, 152 LSR. SL § 5, 

litra a, vil ikke finde anvendelse, da denne forudsætter ejerskab af aktierne, som låntager ikke har. 
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 Der henvises til nærværende afhandlings afgrænsning under afsnit 1.3.2. For en gennemgang af behandlingen af 
udbytter mv. kan henvises til bl.a. Katja Joo Dyppel: SR.2013.0053 
176

 Gitte Skouby et al., Kursgevinstlvoen – en lovkommentar, 2000, s. 37, samt Katja Joo Dyppel i SR.2013.0053 
177

 Se afsnit 5.1.4, hvor rentebegrebet gennemgås.  
178

 Jf. bl.a. TfS 2004, 152 LSR og Katja Joo Dyppel i SR.2013.0053 
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5.2.4.2 Betingelserne for aktielån er ikke opfyldt 

I denne situation vil aktielånet formentlig blive kvalificeret som en afståelse efter 

aktieavancebeskatningslovens regler samt en efterfølgende indgåelse af en terminskontrakt i henhold til 

kursgevinstlovens § 29. Afståelsen vil således blive beskattet efter ABL.  

 

Terminskontrakten vil umiddelbart falde ind under KGL § 29, idet de tre betingelser nævnt under afsnit 

5.1.2.2.1 formentlig er opfyldt179. Første betingelse for en terminskontrakt er opfyldt, da der foretages en 

overdragelse af et aktiv. Om anden betingelse er opfyldt kan dog diskuteres, da der antageligt ikke 

foreligger en på forhånd aftalt pris mellem de to kontrahenter (”långiver” og ”låntager”). Dette må 

formodes, at aftalen blev indgået med det formål, at der skulle foreligge et lån, men at det skattemæssigt 

blev kvalificeret anderledes. Vederlaget eller markedsprisen på tilbageleveringstidspunktet kan dog 

muligvis danne grundlag for værdiansættelsen, men dette må bero på en konkret vurdering. 

 

I TfS 2011, 886 SR anføres det, at ”det er Skatteministeriets opfattelse, at den af partnerne indgåede aftale 

om tilbagelevering skal anses for salg af aktier på termin, idet parterne herved har indgået aftale om, at 

aktierne ved opsigelse af udlånet (det fremtidige afviklingstidspunkt) skal overdrages til långiver til samme 

værdi, som aktierne havde på udlånstidspunktet (den aftalte pris)”. Herved henser Skatterådet altså til, at 

værdien ved tilbagelevering/tilbagesalg er den værdi, som aktierne havde på udlånstidspunktet.  

Tredje betingelse for en terminskontrakt er også opfyldt, da der er en tidsmæssig forskydning mellem 

aftaletidspunktet og afviklingstidspunktet.  

 

Såfremt det i den konkrete situation konkluderes, at der foreligger en terminskontrakt efter KGL § 29, vil 

undtagelsen i KGL § 30, stk. 1, nr. 5 dog finde anvendelse, hvorefter aftaler omhandlende køb og salg af 

aktier er undtaget fra reglerne om finansielle kontrakter i KGL, såfremt aftalen opfyldes ved levering og 

aftalen ikke afstås, jf. KGL § 30, stk. 3. Aftalen skal i stedet behandles efter skattelovgivningens almindelige 

regler, jf. KGL § 30, stk. 6, hvilket i dette tilfælde med aktier må betyde beskatning efter reglerne i ABL.  

 

Der er således for långiver tale om en situation med salg og efterfølgende tilbagekøb. Spørgsmålet bliver 

herefter, om der reelt foreligger en kursrisiko i perioden mellem salget og generhvervelsen af aktierne, og 

om netop denne periode kan betegnes som kort, som gennemgået i afsnit 5.2.2.1. Dette må igen bero på 

en konkret vurdering af den enkelte sag. Vurderes det, at der foreligger en kursrisiko eller at perioden 
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 Dette beror selvfølgelig altid på en konkret vurdering.  
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mellem salg og generhvervelse ikke er kort, så vil salget og generhvervelsen formentlig blive behandlet som 

en afståelse og efterfølgende anskaffelse i henhold til ABL.  

Interessant vil det være, såfremt det vurderes, at der ikke foreligger en kursrisiko mellem salget og 

generhvervelsen, samt at det vurderes, at salget og generhvervelsen foretages indenfor en kort periode. 

Herved kan salget og den efterfølgende generhvervelse ikke anses for at have skattemæssig værdi. 

”Långiver” vil således ikke skattemæssigt have afstået aktierne, men dog have modtaget et vederlag fra 

”låntager”.180 Behandlingen af denne situation synes herefter at ligne den situation, hvor aktielånet faktisk 

blev kvalificeret som et lån af aktier. 

 

Låntager vil, jf. TfS 2011, 886 SR, blive beskattet efter ABL, som køb af aktierne fra långiver og efterfølgende 

salg til långiver. Såfremt låntager i låneperioden sælger aktierne, vil avancen skulle opgøres som (ii) – (i), 

hvor (i) er erhvervelsen af aktierne fra långiver og (ii) er salget på markedet af de lånte aktier. Herefter 

opgøres en avance mellem tilbagekøbet af aktierne på markedet samt tilbageleveringen til långiver. 

5.3 Perspektivering – En praktisk tilgang til kvalifikationen 
Ovenstående analyser af kvalifikationen af de to instrumenter omhandler kun situationen mellem de to 

kontraherende parter181. Følger man administrativ praksis’ kvalifikation synes der at kunne opstå nye 

problemstillinger, såfremt man udvider perspektivet til også at omfatte de situationer, hvor henholdsvis 

modtageren af sikkerhedsstillelsen i en repo og låntageren i et aktielån vælger at videresælge eller 

videreudlåne det underliggende værdipapir.  

Som gennemgået i afsnit 5.1.2.3 og 5.2.2.3 kvalificerer administrativ praksis instrumenterne som lån og 

dermed ikke som afståelser. Instrumenterne giver dog mulighed for at videresælge eller videreudlåne de 

underliggende værdipapirer, hvilket især er en af de primære årsager til at indgå et aktielån182. 

Videresælges eller videreudlånes værdipapirerne vil der ved den nuværende administrative praksis’ 

kvalifikation opstå en situation, hvor der er to ejere af samme værdipapir. Dette rejser et teoretisk 

spørgsmål, om der reelt kan være to ejere af samme værdipapir. Umiddelbart burde dette ikke være 

muligt, men det er ikke desto mindre realiteten ved administrativ praksis’ nuværende kvalifikation af 

repo’er og aktielån. Dette gør ikke nødvendigvis kvalifikationen af instrumentet mellem de to indledende 

parter mindre rigtig, da der følgelig ikke er en pligt til at videresælge/-udlåne de underliggende 

værdipapirer.  

                                                           
180

 Denne situation synes dog blot at være teoretisk funderet, men kan i praksis muligvis forekomme i situationer, hvor 
aftalens opsigelse ikke kan ske på tilsvarende vilkår som i TfS 2011, 886 SR (långiver havde 3 bankdages opsigelse efter 
den dag, hvor opsigelsen kom låntageren i hænde, mens låntager kunne opsige lånene til ophør den næstfølgende 
bankdag).  
181

 Der henvises til afsnittet om afgræsningen af afhandlingen, afsnit 1.4 
182

 For nærmere om anvendelsen af instrumenterne henvises til kapitel 2 
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Bliver retten til at videresælge/-udlåne derimod udnyttet, afføder det et spørgsmål, om kvalifikationen af 

det pågældende instrument reelt kan afhænge af, om det underliggende værdipapir bliver videresolgt/-

udlånt eller ej. Skulle kvalifikationen af et givent instrument indgået mellem to parter afhænge af en af 

parternes mulige forretninger med en tredje part, vil det formentlig bevirke en del administrative 

udfordringer. For hvordan kan myndigheder kontrollere, at en part videresælger/-udlåner netop de lånte 

værdipapirer og ikke bare andre værdipapirer af samme art, som måske ligger i samme depot, som de lånte 

værdipapirer? 

Der åbnes således op for et behov for yderligere undersøgelse og analyse af den situation, hvor retten til 

videresalg/-udlån af underliggende værdipapirer udnyttes. En situation, som nærværende afhandling dog 

ikke går ind i183.     

  

                                                           
183

 Der henvises i øvrigt til afsnit 1.4 om afgrænsning. 
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Kapitel 6 – Effekt af FTT 

6.1 Baggrund 

Den 28. september 2011 fremsatte EU-Kommissionen et forslag om indførelse af en fælles ordning for 

beskatning af finansielle transaktioner på tværs af hele EU. Denne afgift blev kaldt for ”financial transaction 

tax” (herefter benænvt ”FTT”). Baggrunden for forslaget var, at der ”på europæisk og internationalt plan” 

mentes at være en bred konsensus om, at finanssektoren var underbeskattet og burde yde mere til 

omkostningerne forbundet med den seneste finansielle krise184.  

I sommeren 2012 blev det imidlertid klart at dette forslag til indførelsen af en fælles beskatningsordning på 

finansielle transaktioner ikke kunne opnå den enstemmige vedtagelse i EU, som forslaget krævede for at 

kunne træde i kraft. I stedet for at dække samtlige medlemsstater i EU blev forslaget indsnævret til kun at 

dække de 11 EU-medlemsstater185, som ønskede indførelsen af FTT. Forslaget blev herefter ændret til 

”Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på område 

for afgift på finansielle transaktioner COM(2013) 71 final” (herefter benævnt ”Forslag til Direktiv om FTT”).  

Forslag til Direktiv om FTT er altså fortsat på tegnebrættet, men officielt forventes det at træde i kraft den 

1. januar 2014186.  

6.2 Hovedtræk i Forslag til Direktiv om FTT 

Artikel 3 i Forslag til Direktiv om FTT anfører anvendelsesområdet for direktivet. Heraf fremgår, at det er 

påkrævet, at mindst én af de deltagende parter i den finansielle transaktion er etableret i et af de 11 

deltagende lande og er en finansiel institution. Definitionen af en finansiel institution er angivet i artikel 2 

og omfatter blandt andet banker, pensionskasser og forsikringsselskaber. Undtaget er dog centrale 

modparter (de såkaldte ”CCP’er” (Central Clearing Parties)), værdipapircentraler og medlemsstater og 

disses offentlige organer, der forvalter den offentlige gæld, når de udøver denne funktion. Derudover 

pålægges finansielle transaktioner med bl.a. den Europæiske Centralbank og EU-medlemsstaternes 

centralbanker ikke FTT.  

 

For at finde ud af, om en finansiel institution er etableret i af de deltagende medlemsstater er der i artikel 4 

opstillet to principper – ”hjemstedsprincippet” og ”udstedelsesprincippet”. Hjemstedsprincippet omfatter 

                                                           
184

 Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for 
afgift på finansielle transaktioner, COM(2013) 71 final, s. 2 
185

 De 11 medlemsstater er: Belgien, Østrig, Tyskland, Spanien, Slovenien, Slovakiet, Portugal, Estland, Frankrig, 
Grækenland og Italien. Disse 11 lande udgør tilsammen 2/3-dele af hele EU's BNP.  
186

 European Commission Memo/13/98, 14. feb. 2013, s. 6  



Side 71 af 83 
 

bl.a. parter, der har sit hjemsted, sit vedtægtsmæssige hjemsted eller har en filial (dog kun for så vidt angår 

denne filials transaktioner) i en deltagende medlemsstat. Udstedelsesprincippet dækker over, at blot det, 

at det underliggende værdipapir i transaktionen er udstedt i en af de 11 deltagende medlemsstater, vil 

medføre, at transaktionen bliver FTT beskattet.  

Forslag til Direktiv om FTT er således vidtrækkende og vil betyde, at selv finansielle transaktioner mellem to 

parter uden nogen som helst tilknytning til de deltagende medlemsstater kan blive pålagt FTT, blot det 

underliggende værdipapir er udstedt i en af de deltagende medlemsstater. Danske finansielle institutioner 

vil således også blive pålagt afgiften, hvis Forslag til Direktiv om FTT bliver vedtaget i sin nuværende form. 

 

De finansielle transaktioner, som er omfattet af forslaget er blandt andet køb og salg af finansielle 

instrumenter, derivataftaler, repo’er187 og aktielån. For en definition af repo’er og aktielån henvises der i 

forslaget til Rådets Direktiv 2006/49/EC, artikel 3, stk. 1, litra m og n. Her defineres en repo som ”en aftale 

hvorved et institut eller dets medkontrahent overdrager værdipapirer … og samtidigt forpligter sig til at 

købe dem … tilbage til en nærmere angiven pris og på et senere tidspunkt”188, mens et aktielån defineres 

som ”en transaktion, hvorved et institut eller dets medkontrahent overdrager værdipapirer … mod passende 

sikkerhed og betinget af, at låntageren vil tilbagelevere værdipapirer … af samme type på et senere 

tidspunkt”189. Definitionen af aktielån og repo’er er således stort set enslydende med den økonomiske 

definition.  

 

Størrelsen af afgiften er sat til to minimums-satser – 0,1 % for bl.a. køb og salg af værdipapirer, aktielån og 

repo’er, mens derivater som minimum pålægges en afgift på 0,01 %.190 Parterne i et aktielån vil således, 

hvis ellers øvrige betingelser for bl.a. etablering er opfyldt, blive pålagt en minimums afgift på 0,1 % hver191. 

Selvom en repo-forretning muligvis kan anses for at være et salg og efterfølgende tilbagekøb, bliver repo-

forretninger, ligesom aktielån, i relation til Forslag til Direktiv om FTT anset for kun at udgøre én finansiel 

transaktion192. Parterne i en repo bliver derfor afgiftspålagt med 0,1 % ligesom ved aktielån.  

 

Størrelsen af afgiften påvirkes ikke af løbetiden af de pågældende transaktioner, hvorfor afgiften kan 

anskues som en slags transaktionsomkostning.  

                                                           
187

 Repo’er er i den danske version af forslaget omtalt som ”genkøbsaftaler”  
188

 Jf. Rådets Direktiv 2006/49/EC, art. 3, stk. 1, litra m 
189

 JF. Rådets Direktiv 2006/49/EC, art. 3, stk. 1, litra n 
190

 Jf. Forslag til Direktiv om FTT art. 9, jf. art. 6 & 7 
191

 Se bl.a. beregningseksemplet i Commission Staff Working Document, SWD(2013) 28 Final, 14. feb. 2013, Impact 
Assesment, s. 28 
192

 Se Forslag til Direktiv om FTT, under-afsnit 3.3.2 (Kapitel II (anvendelsesområde for den fælles AFT-ordning) i 
hovedafsnit ”Begrundelse”, s. 8, og EU-Kommissionens MEMO/13/98, s. 3 
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6.3 Påvirkning af prisen af aktielån og repo’er 

Det er klart, at indførelsen af FTT vil forøge prisen på både aktielån og repo’er. Faktisk forventes det, at de 

11 deltagende landes markeder for repo’er med kort løbetid vil forsvinde helt, hvis direktivet træder i 

kraft.193 Påvirkningen af markederne for aktielån vil være svære at måle, idet løbetiden og incitamenterne 

for at indgå de enkelte aktielån varierer. Ved aktielåns-forretninger skal man være opmærksom på, at der 

vil blive pålagt FTT både ved videresalg af de lånte aktier (short-selling) og ved tilbagekøb af aktierne 

forinden tilbageleveringen til långiver. 

 

Påvirkningen af prisen på likviditetsdrevne repo’er kan illustreres med to eksempler for en repo med en 

løbetid på hhv. en uge (syv dage) og et år (antages til 360 dage), mellem to tyske banker med tyske 

statsobligationer værd EUR 10 millioner (SP = 10 millioner EUR) som sikkerhed194. Den anvendte 

dagskonvention er act/360. Der antages et haircut på 0 %. Repo-renten sættes lig med reference-renten, 

Eurepo, den 20. juni 2013 (repo-rente ved 7 dage = 0,030 % p.a. og ved 360 dage = 0,054 % p.a.). 

Uden FTT vil prisen for repo’en med en uges løbetid være EUR 58,33, mens prisen for en ét års-repo er EUR 

5400.  

Pålægges FTT, vil hver part blive pålagt en afgift på 0,1 % af værdien af de tyske statsobligationer (EUR 10 

millioner), svarende til EUR 10.000. Det må dog antages, at långiver af likviditeten ikke ønsker at se sit 

afkast sænket som følge af FTT’en og vil derfor vælge at overføre hele omkostningen af FTT’en på låntager 

ved at øge prisen på udlånet tilsvarende. Låntager af likviditeten vil herefter se den samlede ”pris” på 

indgåelse af repo’en stige med to gange EUR 10.000 fra situationen uden FTT. Dette svarer til, at prisen på 

en uges-repo’en stiger til EUR 20.058,33 (2x EUR 10.000 + EUR 58,33) og prisen på et års-repo’en stiger til 

EUR 25.400. Omregnes dette, svarer det til, at repo-renten for låntager af likviditeten på én uges-repo’en 

ikke er 0,030 % p.a., men derimod 10,32 % p.a., og ét års-repo’ens rente nu er på 0,25 % p.a. mod 0,054 % 

p.a. før195.  

Sammenholder man disse ”rente-satser” med den usikre reference-rente, Euribor, fra samme dag på hhv. 

0,099 % p.a. for en uge og 0,516 % p.a. for et år, og husker man samtidigt på, at en likviditetsdrevet repo 

økonomisk er det samme som et sikret lån, ses det tydeligt, at det ikke kan betale sig for låntager at indgå i 

                                                           
193

 Commission Staff Working Document, SWD(2013) 28 Final, 14. feb. 2013, Impact Assesment, s. 29 
194

 Valget af tyske statsobligationer er ikke tilfældigt. Tyske statsobligationer er således omfattet af reference-renten, 
Eurepo, jf. www.euribor-ebf.eu, og er ligesom de tyske banker omfattet af Forslag til Direktiv om FTT (Tyskland er én 
af de 11 deltagende medlemsstater).  
195

 Man skal dog være opmærksom på, at det ikke er långiver, som modtager den højere ”rente”. Långiver modtager 
sammen rente, som før indførelsen af FTT, altså hhv. 0,030 % p.a. og 0,054 % p.a. ved at låne ud, mens låntager dog 
skal betale hhv. 10,32 % p.a. og 0,25 % p.a. (altså 0,030/0,054 % p.a.+ FTT). Der kan således ikke opstå arbitrage 
muligheder, idet den forhøjede pris (FTT’en) for repo’en vil gå til staten.   

http://www.euribor-ebf.eu/
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én uges repo-forretning. Påvirkningen er derimod ikke lige så betydelig i tilfældet med en repo-forretning 

på et år.  

Da langt de fleste repo’er har en løbetid på under et år, vil afgiften netop forventes at have en stor negativ 

effekt på repo-markedet196.  

6.4 Mulig påvirkning af haircuts 

Det er ikke kun prisen på aktielån og repo’er, som påvirkes af indførelsen af FTT. Af tal-eksemplet i tabel 6.4 

ses det, at der bliver et behov for at øge haircut med en procentsats svarende til størrelsen af FTT. 

Eksemplet i tabel 6.4 antager, at långiver ikke modtager værdien af repo-renten ved default af modparten, 

men kun værdien af det sikkerhedsstillede værdipapir. Derudover antages, at værdien af sikkerhedsstillelse 

er ens ved start og slut (100). Opfylder begge parter deres forpligtigelser vil långiver af likviditet uden FTT 

opnå en gevinst på 10 ved udløb (tilbagekøbspris = 110). Eksemplet er set fra långivers side. 

 

Tabel 6.4 – Effekt af FTT på haircut ved en repo 

 Scenarie 1 (ingen FTT) Scenarie 2 (FTT) 

Ingen default af 

modpart 

Default af 

modpart 

Ingen default af 

modpart 

Default af 

modpart 

Start værdi af sikkerhedsstillet 

værdipapir (= lånets størrelse) 

100 100 100 100 

Haircut 0 0 0 0 

Slut værdi af sikkerhedsstillet 

værdipapir (tilbagekøbspris) 

110 0 (dog salg i 

markedet til 

100) 

110 0 (dog salg i 

markedet til 

100) 

FTT (ved repo) - - 0,1 0,1 

FTT (ved salg af værdipapir i 

markedet) 

- - - 0,1 

I alt 10 0 9,9 -0,2 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                           
196

 Se Commission Staff Working Document, SWD(2013) 28 Final, 14. feb. 2013, Impact Assessment, s. 29, samt afsnit 
2.2  



Side 74 af 83 
 

For at undgå et tab på 0,2 i scenarie 2, hvor FTT er pålagt på både repo’en og videresalget i markedet, idet 

modparten ikke kan betale (går ”default”), er långiver nødsaget til at påføre forretningen et indledende 

haircut på 0,2 % eller forøge et indledende haircut fastlagt ud fra et scenarie uden FTT med 0,2 %. 

 

Samme resultat kan overføres til aktielån. 

6.5 Hvorfor er transaktioner med centralbanker fritaget? 

Artikel 3, stk. 4, litra b & c i Forslag til Direktiv om FTT indfører undtagelsen om, at transaktioner med alle 

centralbankerne i EU-medlemsstaterne samt ECB er fritaget for FTT. En repo-forretningen mellem f.eks. en 

fransk bank og den franske centralbank vil således ikke blive pålagt afgiften.  

Baggrunden for at undtage sådanne transaktioner må findes i det faktum, at centralbankerne netop, 

ligesom indførelsen af FTT, sørger at agere i den generelle offentligheds interesse. Centralbankernes 

varetagelse af bl.a. udførelse af penge-politikken i de pågældende lande vil blive svækket, såfremt afgiften 

blev pålagt transaktioner med disse197. Penge-politikken kan udføres bl.a. ved at udlåne likviditet mod 

sikkerhed i værdipapirer – reelt, likviditetsbaserede repo’er198.  

Selvom centralbankerne i egenskab af at være et offentligt organ allerede er fritaget for FTT, vil modparten 

nødvendigvis ikke være fritaget. Hele transaktionen med centralbanken er derfor fritaget for FTT. I modsat 

fald ville centralbankerne have svære ved at udøve den pålagte penge-politik, som netop udøves i den 

generelle offentligheds interesse.  

Selvom disse transaktioner er undtaget, mener den tyske centralbanks præsident, Jens Weidmann, dog 

fortsat, at man ud fra et penge-politisk synspunkt skal se stærkt kritisk på Forslag om Direktiv om FTT.199 

Jens Weidmann mener, at indførelsen af en finansiel afgift kan have store uforudsete konsekvenser for 

penge-politikken.  

6.6 Påvirkning af det danske repo- og aktielånsmarked 

Danmark står lige nu udenfor samarbejdet om indførelsen af FTT. Dette betyder, at danske finansielle 

institutioner som udgangspunkt ikke skal betale afgiften. De danske institutioner vil dog blive pålagt FTT, 

såfremt transaktionerne omfatter værdipapirer udstedet i en af de 11 deltagende medlemsstater 

(udstedelsesprincippet) eller indgås med institutioner i et af de 11 deltagende lande. For at undgå FTT skal 

de danske finansielle institutioner altså handle med andre værdipapirer, som ikke er udstedt i de 

                                                           
197

 Jf. Forslag til Direktiv om FTT, under-afsnit 3.3.2 (Kapitel II (anvendelsesområde for den fælles AFT-ordning) i 
hovedafsnit ”Begrundelse”, s. 9 
198

 Se således Nationalbankens kvartaloversigt, 1. kvartal 2012, del 1, s. 80, hvor det anføres, at Nationalbankens kerne 
i likviditetsberedskabet netop er repo’er. Derudover kan henvises til Nationalbankens oversigt over pengepolitiske 
instrumenter: http://nationalbanken.dk/DNDK/pPolitik.nsf/side/Instrumenter!OpenDocument 
199

 The Telegraph, 24.04.2013, artikel ”Bundesbank chief Jens Weidmann attacks FTT”.  

http://nationalbanken.dk/DNDK/pPolitik.nsf/side/Instrumenter!OpenDocument
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deltagende lande, og undlade at handle med finansielle institutioner i disse lande. Dette begrænser således 

de danske institutioners handlen, selvom Danmark umiddelbart står udenfor samarbejdet om FTT.  

Herudover vil finansielle institutioner i de 11 deltagende institutioner måske være mindre tilbøjelige til at 

handle danske værdipapirer, pga. pålægningen af FTT på samtlige af disse institutioners transaktioner200.  

Derimod kan indførelsen af FTT have den virkning, at finansielle institutioner udenfor de 11 deltagende 

medlemsstater vil handle mere med danske finansielle institutioner og oftere anvende danske 

værdipapirer.  

Det er derfor uvist, hvordan påvirkningen af det danske marked for repo- og aktielån vil være som følge af 

vedtagelsen af Forslag om Direktiv om FTT201. 

 

Med hensyn til det danske repo-marked skal man i øvrigt huske på Nationalbankens undersøgelse 

(gennemgået i afsnit 3.2) af, hvilke sikkerhedsstillede værdipapirer, der reelt bliver anvendt i Danmark ved 

repo’er. Heraf ses det, at realkreditobligationer udgør mere end 40 % af de i repo’er sikkerhedsstillede 

værdipapirer. Og er modparterne på det danske repo-marked kun danske finansielle institutioner vil der 

altså ikke blive pålagt FTT på transaktionerne med sikkerhedsstillede realkreditobligationer202.  

6.7 Del-konklusion 

Forslag til Direktiv om FTT er endnu ikke vedtaget, og det er således ikke sikkert, at en sådan finansiel 

transaktions afgift overhovedet vil blive indført.  Det er alligevel interessant at behandle dette 

direktivforslag, da det kan have store konsekvenser for markedet for kortsigtede repo’er.  

 

Indføres afgiften, som indtil videre fremsat, er der ingen tvivl om den signifikante stigning i prisen på 

repo’er med kort løbetid (se afsnit 6.3). Dette vil, som EU-Kommissionen selv indrømmer, bevirke, at 

markedet for sådanne repo’er vil ophøre med at eksistere203. Markedet for aktielån vil ligeledes blive 

påvirket negativt, men den reelle påvirkning er usikker, da priserne for aktielån varierer meget fra aftale til 

aftale.  

 

                                                           
200

 Nationalbankens brev til Skatteministeriet, 18. marts 2013, ”Ministry of Taxation’s consultation on EU proposal for 
enhanced cooperation in the area of financial transation tax”.  
201

 Ibid. 
202

 Dette er selvfølgelig under antagelse af, at realkreditobligationerne er udstedt i Danmark. 
203

 Commission Staff Working Document, SWD(2013) 28 Final, 14. feb. 2013, Impact Assesment, s. 29 
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Ud fra gennemgangen i afsnit 6.6 og ud fra indholdet i et åbent brev fra den danske Nationalbank til det 

danske Skatteministerium204, vil påvirkningen af de danske finansielle markeder som følge af vedtagelsen af 

Forslag til Direktiv om FTT være vanskelig på nuværende tidspunkt at konkludere på. Det kan således føre 

til en øget aktivitet på de danske finansielle markeder, men det kan lige såvel påvirke aktiviteten negativt.  

 

  

                                                           
204

 Nationalbankens brev til Skatteministeriet, 18. marts 2013, ”Ministry of Taxation’s consultation on EU proposal for 
enhanced cooperation in the area of financial transation tax”. 
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Kapitel 7 – Samlet konklusion 

Forskellene mellem repo’er og aktielån er ikke store og består reelt af de motivationer, som de 

kontraherende parter har ved at indgå instrumenterne. Ved repo’er er det oftest drevet ud fra ønsket om 

at opnå likviditet, mens aktielån indgås for at komme i besiddelse af en bestemt aktie. Metodisk prissættes 

de to instrumenter også forholdsvist ens, hvor det underliggende værdipapir, renten og haircuttet er 

afgørende for prisfastsættelsen. Det underliggende værdipapir påvirker både renten og haircuttet. 

Prismæssigt anses instrumenterne for at være lån – repo’er for pengelån og aktielån for lån af aktier.  

 

Samme kvalifikation følger administrativ skatteretlig praksis, når myndighederne har kvalificeret 

instrumenterne. Af administrativ praksis fremgår, at de to instrumenter skal kvalificeres som lån og ikke 

som afståelser af de underliggende værdipapirer. 

 

For repo’ens vedkommende kan det diskuteres, om den korrekte måde skatteretligt at kvalificere 

instrumentet på reelt burde være som to særskilte transaktioner – et spotsalg efterfulgt af en 

terminskontrakt. Det faktum, at der falder betaling ved start og slut i en repo-forretning muliggør i hvert 

fald, at de to særskilte transaktioner kan identificeres og særskilt beskattes. Lovgivningen er ikke helt klar 

på området, hvorfor det kan synes vanskeligt at udlede gældende ret, når øverste retsinstans endnu ikke 

har taget stilling til problemstillingen.  

 

Ved aktielån forfalder der udelukkende en betaling i slutningen af låneperioden i form af et gebyr 

(vederlag) for lånet af aktierne. Det faktum, at der ikke kan identificeres mere end ét særskilt element med 

en særskilt værdi, taler for, at aktielån skal kvalificeres som lån af aktier. Lovgivningen på området er ikke 

helt klar på kvalifikationen af instrumentet. Litteraturen er ligeledes i tvivl, om der reelt foreligger en 

afståelse eller blot et lån. Et problem ved at kvalificere aktielån som lån synes at være i forbindelse med, at 

låntageren af aktierne videresælger eller viderelåner aktierne, hvorved der opstår en situation med mere 

end én ejer i skatteretlig forstand. 

 

Vedtages Forslag til Direktiv om FTT i sin nuværende form vil det få betydninger for prisen på både aktielån 

og repo’er, såfremt de pågældende forretninger er afgiftspålagte, som følge af hjemsteds- eller 

udstedelsesprincippet. Især effekten på det kortsigtede repo-marked i de deltagende medlemsstater vil 

være stor, og ifølge EU-Kommissionen vil dette marked formentlig ophøre med at eksistere. Dette 
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tydeliggøres af eksemplet beregnet under afsnit 6.3. Effekten på markedet for aktielån er svær at måle på 

forud for indførelsen af afgiften, idet dette marked er meget diversificeret.  

Da direktivforslaget endnu ikke er vedtaget, er der fortsat mulighed for, at der kommer ændringer inden 

direktivet eventuelt vedtages.   

  



Side 79 af 83 
 

Litteraturliste 

Bøger 

- Choudhry, Moorad. 2002. The REPO Handbook. Forlaget Butterworth-Heinemann 

- Choudhry, Moorad. 2010. The REPO Handbook. Forlaget Butterworth-Heinemann 

- Christiansen, Eivind. 1998. Beskatning af aktionærer. Forlaget Magnus A/S. 3. udgave 

- Bundgaard, Jakob. 2006. Skatteret & Civilret. Forlaget Thomson. 1. udgave/1. oplag 

- Børjesson, Jan, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz. 2004. Kursgevinstloven med kommentarer. 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 2. udgave 

- Dyppel, Katja Joo. 2012. Beskatning af finansielle kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 

1. udgave/ 1. oplag. 

- Eibeholm, Lars og Lars Brinch Jørgensen. 1996. Repo forretninger – en håndbog. Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag. 1. udgave/ 1. oplag. 

- Fabozzi, Frank J. (Editor). 1997. Securities Lending Repurchase Agreements. Frank J. Fabozzi 

Associates. 

- Hull, John C. 2011. Fundamentals of Futures and Option Markets. Pearson. 7th Edition. 

- Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø. 2011. Retskilder og retsteori. Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag. 3. udgave.  

- Pedersen, Jan, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen og Jakob Bundgaard. 2006. Skatteretten 1. 

Forlaget Thomson. 4. udgave/2. oplag. 

- Pedersen, Jan, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen, Jakob Bundgaard, Inge Langhave Jeppesen, 

Jane Ferniss, Malene Kerzel, Claus Hedegaard Eriksen og Jens Wittendorff. 2013. Skatteretten 1. 

Forlag Karnov Group. 6. udgave. 

- Peutz, Henrik. 2008. Aktieavancebeskatningsloven – kommenteret. Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag. 2. udgave. 

- Ramskov, Bent. 2001. Intern Selskabsomstrukturering. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 1. 

udgave. 

- Skouby, Gitte, Jytte Hjorth og Peter Nellemann. 2000. Kursgevinstloven – en lovkommentar. 

Forlaget Magnus. 1. udgave/1. oplag. 

- Tabbert, Birgitte, Christen Amby og Jørgen Egelund. 1994. Kursgevinstloven 1994 med 

kommentarer. A/S Skattekartoteket, Informationskontor. 1. udgave, 1. oplag. 

- Van der Hoek, John og Robert J. Elliott. 2006. Binominal Models in Finance. Springer Finance. 



Side 80 af 83 
 

- Wood, Philip. 2008 (reprinted 2010). Law and Practice of International Finance. Sweet & Maxwell. 

University Edition. 

Artikler 

- Adrian, Tobis, Brian Begalle, Adam Copeland og Antoine Martin. 2012. Repo and Securities Lending. 

National Bureau of Economic Research – Working Paper Series. 

- Bernhoft, Jakob Dedenroth. 2004. Beskatning af aktiederivater og aktielån. Finans/Invest 7/04. 

- BIS Committee on the Global Financial System. Marts 2011. Paper no. 36, March 2011. 

- Bolander, Jane. SR.2011.0281. Udvalgte domme, kendelser og afgørelser. 2011. SR-Skat. Karnov 

Group Denmark. 

- Comotto, Richard. Maj 2012. Haircuts’ on repos will jeopardize global recovery. Financial Times.  

- Comotto, Richard. 8. Februar 2012. Haircuts and initial margins in the repo market. ICMA European 

Repo Council. 

- Duffie, Darrell. Juni 1996. Special Repo Rates. The Journal of Finance. VOL. LI. NO. 2 

- Dyppel, Katja Joo. SR.2013.0053. Beskatning af aktielån og repo’er. 2013. SR-Skat. Karnov Group 

Denmark. 

- Dyppel, Katja Joo. TfS 2012, 303. Finansielle kontrakter: dekomponering eller integration – et 

skatteretligt kvalifikationsspørgsmål. 2012. Tidsskrift for Skatter og Afgifter 10/5 2012. Magnus. 

- Fitch Ratings. 3. februar 2012. Repo Emerges from the ”Shadow”.  

- Jørgensen, Lars Brinch og Lars Holm Nielsen. 1993. Repomarkedet – anvendelsesmuligheder. 

Finans/Invest 8/93.  

- Frandsen, Tue Ravnhold og Anne Kaas Hammer. RR.2.2010.62. Derivater og dokumentationen bag. 

2010. Regnskab & Revision. 

- Jørgensen, Lars Brinch og Lars Holm Nielsen. 1993. Repomarkedet – et vækstområde. Finans/Invest 

7/93.  

- Garbade, Kenneth D. Maj 2006. The Evolution of Repo Contracting Conventions in the 1980s. 

Economic Policy Review 

- Michael J. Fleming og Kenneth D. Garbade. April 2004. Repurchase Agreements with Negative 

Interest Rates. Federal Reserve Bank of New York. Vol. 10, No. 5. 

- Gorton, Gary. Januar 2009. Information, Liquidity, and the (ongoing) panic of 2007. National Bureau 

of Economic Research – Working Paper Series. 

- Gorton, Gary, og Andrew Metrick. Maj 2010. Haircuts. National Bureau of Economic Research.  

- Gorton, Gary, og Andrew Metrick. November 2010. Securitized banking and the run on repo. 

Journal of Financial Economics. 



Side 81 af 83 
 

- Krishnamurthy, Arvind. 2010. How Debt Markets Have Malfunctioned in the Crisis. The Journal of 

Economic Perspectives, Vol. 24, No. 1 (Winter 2010).   

- ICMA. August 2012. European repo market survey – Number 23 – conducted June 2012. 

- ICMA. Marts 2013. European repo market survey – Number 24 – conducted December 2012. 

- ISLA. 2012. Securities Lending – A Guide for Policymakers. 

- McCormick, Bo V.. 1994. Repoforretninger i et internationalt perspektiv. Finans/Invest 6/94. 

- McCormick, Bo V.. 1999. Aktierepo – et ”nyt” finansielt instrumen. Finans/Invest 1/99. 

- Nationalbankens publikation. 2012. Statens låntagning og gæld 2011.  

- Nationalbankens publikation. Kvartalsoversigt – 3. kvartal 2011 – Del 1. Udviklingstendenser på det 

danske pengemarked.  

- Nationalbankens publikation. Kvartalsoversigt 1. kvartal 2012 Del 1. 

- Nationalbankens publikation. Kvartalsoversigt 1. kvartal 2013 Del 2. 

- Nationalbankens publikation. Supplerende referencerente på det danske pengemarked. 

- Nationalbankens publikation. Marts 2013. Ministry of Taxation’s consultation on EU proposal for 

enhanced cooperation in the area of financial transactoin tax. 

- Neergaard, Niels og Helle Søby Thygesen. RR.1999.08.0035. Dansk aktielåneordning. 1999. Karnov 

Group. 

- Oxera publikation. Maj 2013. Analysis of European Commission staff working document on the 

proposed Financial Transaction Tax.  

- Realkredit Danmarks publication. 2008. Danish Mortgage Bonds. 

- The Telegraph. 24.04.2013. Bundesbank chief Jens Weidmann attacks FTT. 

- Zeimer, Ove Lykke. SU 1997, 36. Asymmetrisk beskatning ved grænseoverskridende derivater og 

REPO. 1997. Magnus. 

Afgørelser 

- TfS 1989, 471 LR 

- TfS 1993, 68 LR 

- TfS 1995, 48 LSR 

- TfS 1995.261 LR 

- TfS 1997, 127 LSR 

- TfS 1998, 397 HR 

- TfS 1998, 735 LSR 

- TfS 1999, 408 LR 

- TfS 1999, 354 LR 



Side 82 af 83 
 

- TfS 2000, 909 LSR 

- TfS 2001, 146 LR 

- TfS 2002, 73 LSR 

- TfS 2002, 755 LR 

- TfS 2003, 114 LR 

- TfS 2004, 152 LSR 

- TfS 2008, 600 SR 

- TfS 2008, 704 SR 

- TfS 2009, 283 SR 

- TfS 2009, 982 SR 

- TfS 2010, 545 SR 

- TfS 2011, 886 SR 

- TfS 2011, 877 SM 

Love, bekendtgørelser, forarbejder, mv.  

- LBK nr. 1121 af 14/11/2012 (Kursgevinstloven) 

- Lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011 (Aktieavancebeskatningsloven), som ændret ved lov nr. 

1380 af 28. december 2011, lov nr. 1382 af 28. december 2011, lov nr. 118 af 7. februar 2012, lov 

nr. 433 af 16. maj 2012, lov nr. 557 af 18. juni 2012, lov nr. 591 af 18. juni 2012, lov nr. 922 af 18. 

september 2012, lov nr. 1255 af 18. december 2012 og lov nr. 1354 af 21. december 2012 

- Lov nr. 394 af 06/07/1991 

- Lov nr. 149 af 10/04/1922 (Statsskatteloven), som ændret senest ved lov nr. 180 af 23. marts 

1995, lov nr. 427 af 14. juni 1995, lov nr. 1063 af 12. december 1996, lov nr. 1219 af 27. december 

1996, 1223 af 27. december 1996, lov nr. 238 af 2. april 1997, lov nr. 410 af 2. juni 2003 og lov nr. 

428 af 6. juni 2005 

- L 194 1996/97 Bemærkninger til lovforslaget (senere LOV nr. 439 af 10/07/1997) 

- CIR nr. 134 af 29/07/1992 

- Lovforslag nr. L 6 Folketinget 1990-91 (2. samling) (fremsat 27/12/1990) 

- Betænkning nr. 1139 (Skattedepartementet juni 1988) – ”Beskatning af finansielle instrumenter” 

 

- Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006. 

- Europa-Kommissionen. Forslag til Rådets Direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på 

området for afgift på finansielle transaktioner. COM(2013) 71 final. Bruxelles, den 14.02.2013. 



Side 83 af 83 
 

- European Commission. 14.feb. 2013. Memo. Financial Transaction Tax through Enhanced 

Cooperation: Questions and Answers.  

- European Commission. Commission Staff Working Document Impact Assessment. SWD(2013) 28 

final. Brussels, 14.02.2013. 

Internet-sider 

- www.borsen.dk (Børsen netavis) 

- http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/251286/stadig_store_spoergsmaalstegn_for_ve

stas.html?hl=c2hvcnRzZWxsaW5n (Børsen. 6. feb. 2013. ”Stadig støre spørgsmålstegn for Vestas”) 

- http://investor.borsen.dk/artikel/1/251962/spekulanter_opruster_i_fls_efter_regnskab.html?hl=c2

hvcnRzZWxsaW5n (Børsen. 14. feb. 2013. ”Spekulanter opruster i FLS efter regnskab”)  

- http://www.eclipsesoftware.biz/DayCountConventions.html  

- www.euribor-ebf.eu (Euribor EBF) 

- www.finansraadet.dk (Finansrådet) 

- www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark/cibor (Nasdaq Omx Nordic) 

- www.rd.dk (Realkredit Danmark) 

Andet  

- Behrmann, Søren S. 1995. Det danske repo- og reverse repomarked. Cand.merc. afhandling. 

Handelshøjskolen i Aarhus. 

- Dyppel, Katja Joo. Januar 2012. Beskatning af derivater – En analyse af dansk skatteret. Ph.D-

afhandling fra Copenhagen Business School 

- ISLA. Global Master Securities Lending Agreement 2010 

- Livbjerg, Lene Boserup. 1994. Det danske repomarked i dag og i fremtiden. HD hovedopgave. 

Handelshøjskolen i København. 

 
 

http://www.borsen.dk/
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/251286/stadig_store_spoergsmaalstegn_for_vestas.html?hl=c2hvcnRzZWxsaW5n
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/251286/stadig_store_spoergsmaalstegn_for_vestas.html?hl=c2hvcnRzZWxsaW5n
http://investor.borsen.dk/artikel/1/251962/spekulanter_opruster_i_fls_efter_regnskab.html?hl=c2hvcnRzZWxsaW5n
http://investor.borsen.dk/artikel/1/251962/spekulanter_opruster_i_fls_efter_regnskab.html?hl=c2hvcnRzZWxsaW5n
http://www.eclipsesoftware.biz/DayCountConventions.html
http://www.euribor-ebf.eu/
http://www.finansraadet.dk/
http://www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark/cibor
http://www.rd.dk/

