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Executive summary 

The object of this thesis is the repurchase agreement which can be defined as a transaction involving a 

party, the Cash Taker, who agrees to sell securities for cash to a counterparty, the Cash Provider, and 

simultaneously agrees to repurchase the same or equivalent securities for a specific price at a particular 

time in the future.  

 

The treatment of this object is divided into an economic, a legal and an interdisciplinary part. Consequent-

ly, the first part of the thesis deals with the pricing of the repurchase agreement which is addressed in the 

single period binomial model. Although the model is based on some restrictive assumptions, it is an ap-

propriate tool to use in order to elucidate the key characteristics of the repurchase agreement. However, it 

must be recognized that the model does not take account of all key features of the repurchase agreement. 

Therefore certain points regarding the collateral used in the transactions must be considered in order to 

make the pricing as feasible as possible.   

 

On the basis of the economic functions and pricing of the instrument, the legal part of the thesis can be 

initiated. Accordingly, the Danish tax treatment of the repurchase agreement is examined in depth. In 

short, the discussion concerns whether the instrument must be considered as a secured loan for tax pur-

poses, or if it should be qualified in accordance with its civil law nature; as a sale and repurchase of the 

collateral. In continuation of this, some issues regarding international taxation will be addressed due to 

the fact that the tax treatment of the repurchase agreement differs among jurisdictions which may give 

rise to double taxation or double non taxation.   

 

Finally, the interdisciplinary objective of the thesis is fulfilled through some legal policy considerations 

which are anchored in the pricing of the repurchase agreement and the tax treatment in force. These con-

siderations deal with how the tax treatment should be when taking into account the legal policy aims of 

legal certainty and a consistent taxation. The reflections will include lessons gained from the pricing of 

the repurchase agreement since legal policy thoughts are often rooted in economic thinking.  
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1. Indledning 

1.1 Forord 

Repo
1
, repurchase agreement, salgs- og tilbagekøbsforretning og repoforretning er alle betegnelser for det 

finansielle instrument, der er genstanden for nærværende afhandling. Kært barn har mange navne, siger 

ordsproget, men det afhænger givetvis af øjnene, der ser, om repo’en nu også er et kært barn. 

 

Faktum er imidlertid, at repo’en hovedsageligt anvendes af finansielle institutioner med henblik på kort-

sigtet finansiering af deres værdipapirbeholdninger.
2
 Netop denne anvendelse har givet anledning til stor 

opmærksomhed, eftersom det påpeges, at særligt amerikanske investeringsbanker var for afhængige af 

denne type finansiering op til den finansielle krise, der tog fart i 2008.
3
 Bear Stearns og Lehman Brothers 

kan således fremhæves som eksempler på finansielle institutioner, der finansierede en stor del af sine for-

pligtelser via repo’er.
4
 

 

Medens repo’en primært anvendes af finansielle institutioner til kortsigtet finansiering, bemærkes det 

yderligere, at OECD for nylig har pointeret, at instrumentet også anvendes i grænseoverskridende trans-

aktioner i et skatteplanlægningsøjemed, der udhuler staternes skatteprovenu på tværs af landegrænser.
5
 

 

Nok kan det anføres, at kært barn har mange navne, men dette ordsprog er ikke nødvendigvis dækkende 

for repo’en, når der henses til de seneste års begivenheder. Formålet med denne afhandling er imidlertid 

ikke at give et forkromet overblik over den samfundsøkonomiske eksistensberettigelse af repo’en, men 

ovenstående forhold understreger, at afhandlingens genstand er et højaktuelt emne i flere henseender. 

Med disse indledende bemærkninger er scenen sat for en nærmere indkredsning af emnet.  

 

1.2 Emnevalg, problemfelt og problemformulering 

Genstanden for denne afhandling er som nævnt en repo, der defineres som én transaktion, hvor den ene 

part, der kaldes cash taker (CT), sælger værdipapirer til en anden part, der kaldes cash provider (CP)
6
, og 

                                                           
1 Ordet ”repo” kommer af det engelske ord repossess, der betyder at tilbagetage. Det er denne term, der anvendes i nærværende afhandling. Selve 

repo’en defineres i afsnit 1.2. 
2 Se Choudry (2010), s. 156 ff. 
3 Se bl.a. Krishnamurthy (2010), s. 8 ff., Gorton et al. (2012), s. 425 ff. og Kensil et al. (2012). 
4 Bear Stearns var tæt på konkurs, men blev købt til udsalgspris af JP Morgan Chase d. 16. marts 2008 med støtte fra The Federal Reserve Bank, 

mens Lehman Brothers gik konkurs d. 15. september 2008. Se mere om hændelsesforløbet op til hhv. redning og konkurs af disse to investerings-
banker i Kensil et al. (2012).  
5 OECD (2012), s. 5 ff. 
6 Denne terminologi anses for at være mest passende, da den ikke er forudindtaget om, hvorvidt der er tale om et lån eller køb og salg af værdipa-
pirer. Terminologien anvendes også i Corrigan et al. (2007), s. 59. 
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samtidig, som en del af den pågældende transaktion, forpligter sig til at tilbagekøbe identiske eller ækvi-

valente værdipapirer
7
 af CP på en specificeret fremtidig dato til en specificeret pris.

8
  

 

Dette genstandsfelt anskues i både et økonomisk og juridisk perspektiv med en varierende grad af interdi-

sciplinaritet. Afhandlingen forankres således i økonomisk teori om prisfastsættelse samt i skatteretten og 

dens grænseflader med civilretten. Eftersom repo’en er et finansielt instrument, der i sig selv er forbundet 

med en vis kompleksitet, findes det nærliggende, at økonomisk teori anvendes til at skabe forståelse for 

instrumentets bestanddele og dets betydning for de finansielle markeder, så der opnås en økonomisk basis 

for den retsdogmatiske fremstilling.     

 

I nær tilknytning til denne skitsering af, hvordan afhandlingens genstand angribes, udspringer det bagved-

liggende motiv for emnevalget. Eftersom denne afhandling markerer afslutningen på forfatterens studie-

tid, er det således nærliggende at foretage et emnevalg, der fordrer multi- og interdisciplinær indsigt, idet 

sådan indsigt er et gennemgående tema i erhvervslivets rådgivning. Eksempelvis er der inden for skatte-

rådgivningsbranchen en tiltagende efterspørgsel efter sådan indsigt med henblik på, at der kan leveres 

helhedsorienteret rådgivning, hvor bevidsthed om den forretningsmæssige vitalitet af fx et finansielt in-

strument som repo’en holdes for øje, alt imens de skattemæssige konsekvenser af dispositionerne anskue-

liggøres.       

 

1.2.1 Økonomisk problemformulering   

Det økonomiske problemfelt indsnævres til en teoretisk forankret prisfastsættelse, hvori det belyses hvilke 

faktorer, der er afgørende for repo’ens pris. Med henblik på at indkredse afhandlingens økonomiske kerne 

yderligere, kan problemformuleringen præsenteres i disse to spørgsmål: 

  

 I hvilket omfang kan repo’en prisfastsættes under antagelse af fravær af arbitragemuligheder i en 

én-periode binomialmodel? 

 

 Hvilke faktorer, som én-periode binomialmodellen ikke tager højde for, har yderligere betydning 

for prisfastsættelse af repo’en? 

 

                                                           
7 Se nærmere i art. 2(v) i Global Master Repurchase Agreement (GMRA) om, hvad der skal forstås ved ækvivalente værdipapirer. GMRA er en 

rammeaftale, som er konciperet af International Capital Market Association (ICMA). Aftalen anvendes ofte af parterne i repo’en. Se mere i 

Choudry (2010), s. 342 ff. 
8 Se figur 2.1 til illustration.  
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1.2.2 Juridisk problemformulering 

Det juridiske problemfelt indkredses til den skatteretlige kvalifikation af repo’en. Imidlertid er problem-

stillingen om civilrettens betydning for skatteretten også et delelement, der spiller en væsentlig rolle for 

fremstillingen. Afhandlingens juridiske kerne kan herefter indsnævres til følgende problemformulering, 

der består af to spørgsmål: 

  

 Hvorfor kvalificeres repo’en som et sikret lån i dansk skatteret, når instrumentet i civilretten an-

ses for at bestå af et salg og et terminskøb af det underliggende aktiv? 

 

 I hvilket omfang løser OECD’s Modeloverenskomst og intern ret kvalifikationskonflikten, der op-

står som følge af asymmetrisk beskatning af repo’en over landegrænser?  

 

1.2.3 Interdisciplinær problemformulering 

Afhandlingens interdisciplinære problemfelt forankres i det økonomiske og juridiske problemfelt. Det 

interdisciplinære problem kan således defineres i nedenstående spørgsmål: 

 

 I hvilket omfang er der et retspolitisk behov for lovændringer i dansk skatteret, når der henses til 

besvarelsen af de foregående problemformuleringsspørgsmål?   

 

1.3 Afgrænsning  

1.3.1 Økonomisk afgrænsning 

Eftersom den kvantitative del af prisfastsættelsen af repo’en foretages i en én-periode binomialmodel, ses 

der bort fra øvrige mere avancerede prisfastsættelsesmodeller. Her tænkes bl.a. på en flerperiode binomi-

almodel i diskret tid
9
, som udelades, da det økonomiske problemfelt ikke omfatter repo’en som et instru-

ment, der løbende anvendes til funding af værdipapirer. Yderligere bortses fra modeller i kontinuert tid, 

da disse baseres på en matematisk kompleksitet, som er unødvendig at inddrage henset til det økonomiske 

problemfelt.
10

   

 

Multinomiale prisfastsættelsesmodeller udelades også, selvom de kunne bidrage til en mere nuanceret 

prisfastsættelse af repo’en.
11

 Det vurderes dog, at én-periode binomialmodellens to mulige udfald er et 

set-up, der fint kan anvendes til prisfastsættelsen.  

 

                                                           
9 Se mere i Pennacchi (2008), s. 153 ff. 
10 Ibid., s. 241 ff. 
11 Se Lee et al. (2010), s. 399-408.  



Prisfastsættelse og beskatning af en repo 
 

7 
 

Når modellen forlades, rettes fokus alene på forhold vedr. de værdipapirer, der anvendes som collateral.
12

 

Derfor bortses fra en række faktorer, som også kan have betydning for prisfastsættelsen. Her tænkes bl.a. 

på repo’ens løbetid, samt kreditvurderingen af de kontraherende parter og deres indbyrdes forhold, herun-

der i hvilket omfang den ene parts forhandlingsmagt kan påvirke prisfastsættelsen. Efter en konkret afvej-

ning vurderes det, at disse forhold ikke har samme signifikante betydning for prisfastsættelsen som for-

holdene vedr. det underliggende aktiv.  

 

1.3.2 Juridisk afgrænsning 

Da problemfeltet for den juridiske analyse er selve den skatteretlige kvalifikation af repo’en, bortses der 

fra at gå nærmere ind i den skatteretlige behandling af de værdipapirer, der anvendes i transaktionen.
13

 

Årsagen til dette er, at en sådan behandling vil fjerne fokus fra afhandlingens genstand og vil fordre en 

involvering af store dele af dansk skatteret. 

 

Tilsvarende foretages en afgrænsning fra de allokeringskonflikter, der kan opstå vedr. beskatningen af det 

løbende afkast på de anvendte værdipapirer. Dette begrundes i, at det vil kræve en omfangsrig fremstil-

ling af en væsentlig bestanddel af dansk skatteret, som ikke vil bidrage væsentligt til belysning af pro-

blemfeltet. Afgrænsningen støttes også af ønsket om kongruens mellem afhandlingens økonomiske og 

juridiske del, da det i prisfastsættelsen af repo’en forudsættes, at repo’ens underliggende aktiv ikke gene-

rerer afkastbetalinger.
14

 

 

Den skattemæssige behandling af repo’en foretages ofte i nær tilknytning til aktielånet, da arrangementer-

ne minder om hinanden.
15

 Imidlertid behandles aktielånet ikke, idet en inddragelse heraf vil tilsidesætte 

afhandlingens korrespondens, da der i den økonomiske analyse alene ses på prisfastsættelsen af repo’en.   

 

I kapitel 4 bortses fra specifikke dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er), idet der tages udgangs-

punkt i OECD’s Modeloverenskomst (MO). Det holdes for øje, at MO ikke i sig selv er en folkeretlig 

bindende traktat, men da de fleste danske DBO’er udformes med denne overenskomst som paradigme, 

findes det nærliggende at tage afsæt heri.
16

 Denne afgrænsning kan derfor foretages uden, at afhandlin-

gens praktiske relevans tilsidesættes. 

 

                                                           
12 Den gængse term for værdipapirer, der anvendes som sikkerhed i repo’en. 
13 Dog er det skatteretlige afståelsesbegreb en central bestanddel af analysen. Se afsnit 3.4.1. 
14 Se afsnit 2.3.1. 
15 Se bl.a. Joo Dyppel (2012a), s. 120 ff. og Joo Dyppel (2013). 
16 Jf. tilsvarende Winther-Sørensen et al. (2009), s. 26.  
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1.4 Metodiske overvejelser og struktur 

1.4.1 Økonomisk metode 

Formålet med kapitel 2 er at prisfastsætte repo’en så realistisk som muligt med afsæt i en metodisk til-

gang, som forankres i arbitrage pricing theory
17

, der er en forgrening af asset pricing theory.
18

 Som det 

demonstreres i analysen, er det således særligt antagelsen om fravær af arbitragemuligheder, der er afgø-

rende for, at prisfastsættelsen kan foretages på den foreliggende vis.  

 

Nærmere bestemt anvendes én-periode binomialmodellen som defineret af Cox et al. til prisfastsættelsen 

af repo’en.
19

 De nærmere forudsætninger for modellen præsenteres i kapitel 2, men i denne sammenhæng 

bemærkes det, at der er tale om et set-up i diskret tid, hvor prisfastsættelsen foretages på baggrund af fore-

liggende oplysninger, der vedrører to tidspunkter. Da repo’en netop bygges op om, at der aftales en tilba-

gekøbspris i dag, som først effektueres på ét tidspunkt i fremtiden, findes det nærliggende at anvende den 

pågældende model.  

 

De hårde antagelser i modellen bevirker imidlertid, at den teoretiske prisfastsættelse ikke i tilstrækkelig 

grad tager højde for visse væsentlige faktorer, der påvirker repo’ens prisdannelse.
20

 Af denne grund an-

lægges i afsnit 2.5 en metodisk tilgang, som bedst kan beskrives som en vekselvirkning mellem kvalitativ 

og kvantitativ metode
21

, der skal bidrage til at kortlægge forhold af betydning for repo’ens prisfastsættel-

se, som modellen ikke belyser.  

 

Således inddrages kvalitativ litteratur samt litteratur, der hviler på et kvantitativt grundlag, herunder empi-

riske data med henblik på at belyse visse forhold vedr. de anvendte værdipapirer. Anvendeligheden af den 

inddragne litteratur vurderes nøje, idet den ofte hviler på forskellige forudsætninger, hvilket også gør sig 

gældende for de anvendte empiriske data. 

 

1.4.2 Juridisk metode 

1.4.2.1 Retsdogmatik 

Formålet med kapitel 3 er at fastlægge gældende dansk ret, som defineret af Alf Ross
22

, for beskatning af 

en repo. Således er der tale om en retsdogmatisk fremstilling, hvor de relevante retskilder
23

 beskrives, sy-

                                                           
17 Oprindeligt fremlagt i Ross, S. (1976). 
18 For en generel indføring i asset pricing theory, se Pennacchi (2008). 
19 Cox et al. (1979). 
20 Antagelserne fastlægges i afsnit 2.3.1. 
21 Se mere i Thagaard (2004), s. 18-21. 
22 Ross, A. (1971), s. 41 ff. For en kritik af Ross’ retsteori, se Stuer Lauridsen (1974), s. 127 ff.  
23 Der tages udgangspunkt i Ross’ retskildebegreb. Se Ross, A. (1971), s. 93. 
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stematiseres og fortolkes med henblik på at vurdere om administrativ praksis er i overensstemmelse med 

gældende ret. 

 

Fremstillingsteknisk adskiller analysen sig fra en traditionel retsdogmatisk analyse derved, at der indled-

ningsvis gøres rede for administrativ praksis for beskatning af en repo. Årsagen hertil er, at praksis er 

ganske klar i medfør af TfS 1995, 48 LSR, hvorfor det findes nærliggende kort at skitsere retstilstanden, 

som den er, inden det analyseres, hvordan en domstol i dag vil kvalificere repo’en i skatteretlig forstand.
24

 

 

Efterfølgende inddrages den civilretlige kvalifikation af repo’en for at belyse dette retsområdes samspil 

med skatteretten og i særdeleshed dets samspil med den skatteretlige kvalifikation af repo’en, som er ka-

pitlets centrale problemfelt. Inddragelsen af de civilretlige retsforhold udgør således ikke i sig selv en 

dybdegående retsdogmatisk fremstilling, idet der fokuseres på de skatteretlige retskilder. 

 

I fortolkningen af de relevante retskilder holdes det for øje, at den skatteretlige retskildelære ikke adskiller 

sig grundlæggende fra retskildelæren på øvrige retsområder. Dog forventes det, at skatterettens retskilde-

polycentri
25

 bevirker, at det skal vurderes nøje hvilke normer, der i realiteten udgør retskilder iht. Ross’ 

retskildelære. Årsagen til dette er, at der på skatterettens område, givetvis i højere grad end på andre rets-

områder, er forskellige opfattelser af hvad korrekt juridisk metode er, da aktørerne på skatteområdet ty-

pisk har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.  

 

Yderligere skal det understreges, at skatteretlig lovfortolkning ikke adskiller sig fra lovfortolkning på an-

dre retsområder, idet skatterettens skærpede legalitetskrav i medfør af grundlovens (GRL)
26

 § 43, 1. led 

dog bevirker, at der er visse begrænsninger fsva. adgangen til at foretage udvidende og analog lovfortolk-

ning til ugunst for skatteyder.
27

 

 

1.4.2.2 Komparativretlige metodeovervejelser 

I kapitel 4 inddrages komparativ ret
28

  for at belyse, hvordan repo’en kvalificeres i skatteretlig forstand i 

andre jurisdiktioner.
29

 Det bemærkes, at problemfeltet kunne begrænses til alene at omfatte dansk skatte-

ret, men i tilknytning til analysen af internationale skatteret findes det nærliggende at skitsere retstilstan-

den i en række andre jurisdiktioner. 

                                                           
24 Jf. Ross’ prognoseteori. Se Ross, A. (1971), s. 47 ff. 
25 Se herom i Michelsen (1996).  
26 Lov nr. 169 af 05/06/1953. 
27 Michelsen et al. (2011), s. 130 ff. Det lægges til grund, at der ikke er nogen principiel forskel mellem udvidende og analog lovfortolkning. Se 

hertil Ross (1971), s. 176 og Stuer Lauridsen (1974), ), s. 614. 
28 Se mere herom i Lando (2009), s. 187-225. 
29 Se særligt bilag 3. 
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Der er ikke tale om en tilbundsgående retsdogmatisk fremstilling af gældende ret i de inddragne jurisdik-

tioner, men nærmere blot en kort statisk fremstilling
30

 af retstilstanden, som foretages med afsæt i Lände-

bericht-metoden
31

, idet der redegøres for retsstillingen i hvert retssystem for sig.  

 

De inddragne jurisdiktioner er valgt ud fra et kriterium om, at det skal være lande, som DK normalt sam-

menligner sig med inden for tilstødende lovgivnings- og samfundsforhold og som pr. definition er velud-

viklede industrilande, hvor repo’en anvendes på samme vis som i DK. Yderligere er visse af landene ud-

valgt ud fra et kriterium om, at landene spiller en vigtig rolle i grænseoverskridende virksomhedsfinansie-

ring.
32

  

 

1.4.2.3 International skatteret  

Efterfølgende inddrages OECD’s Modeloverenskomst for at se nærmere på, hvordan beskatningsretten til 

repo’en fordeles i grænseoverskridende handler. Formålet med afsnittet er at skitsere hvilke problemstil-

linger, der kan opstå, når to jurisdiktioner kvalificerer repo’en forskelligt, idet der blot tages udgangs-

punkt i et caseeksempel.  

 

Ved fortolkning af DBO’er tages Wienerkonventionens
33

 art. 31-32 i betragtning, idet bestemmelserne 

indeholder regler om fortolkning af traktater. Iht. art. 31 skal der lægges vægt på ordlyden af traktatbe-

stemmelserne, mens der iht. art. 32 kan tages hensyn til supplerende fortolkningsmidler, når fortolkning 

efter art. 31 fører til en uklar betydning eller et uklart resultat.
34

 Hvis dette er tilfældet, inddrages kom-

mentarerne til MO som et væsentligt fortolkningsbidrag.
35

  

 

1.4.3 Metodisk tilgang til den interdisciplinære analyse 

Mens prisfastsættelsen og den skatteretlige kvalifikation af repo’en hver især udgør analyser, der hoved-

sageligt hviler på en multidisciplinær tilgang med en varierende grad af fagintegration, tilsigtes det, at 

kapitel 5 baseres på interdisciplinære overvejelser, hvor den økonomiske teori inddrages i retsvidenska-

ben.  

 

Mere konkret skal der gøres nogle retspolitiske overvejelser om, hvordan den skatteretlige kvalifikation af 

repo’en bør udformes, når der henses til de foregående kapitler.
36

 De lege ferenda-betragtningerne baseres 

                                                           
30 I modsætning til en dynamisk fremstilling, der skildrer rettens udvikling gennem tiden. Se hertil Lando (2009), s. 207. 
31 Lando (2009), s. 206-207. 
32 Se tilsvarende Bärsch (2012), s. 6. 
33 jf. bkg. nr. 34 af 29/4/1980. 
34 Se mere i Winther-Sørensen et al. (2009), s. 38 ff. 
35 Michelsen et al. (2011), s. 1039. 
36 Se generelt om retspolitik i Stuer Lauridsen (1974) og Evald et al. (2002). 
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på den forudsætning, at retspolitik er en del af retsvidenskaben
37

 og ikke blot er en række friere overvejel-

ser, idet det holdes for øje, at der ikke eksisterer en konventionel metodisk tilgang til disse overvejelser.
38

 

 

I denne fremstilling anlægges dog den betragtning, at den retspolitiske disciplin kan anskues som et ana-

logiproblem, hvorefter det skal overvejes om de lege lata kan opretholdes, eller om der er specifikke for-

hold, som normalt ikke tillægges vægt i den dogmatiske ret, der taler for, at der bør indføres ændringer i 

retstilstanden.
39

 

 

Afhandlingens interdisciplinære sigte opnås herigennem ved, at de retspolitiske overvejelser forankres i 

den anvendte økonomiske teori, hvilket synes at være passende, idet retspolitiske hensigtsmæssighedsbe-

tragtninger i praksis domineres af økonomiske hensyn.
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Jf. hertil i det hele Stuer Lauridsen (1974), Evald et al. (2002), s. 10-11. og Bundgaard (2006), s. 52-53. I opposition hertil Ross (1971), s. 417 
ff. 
38 Jf. i denne retning Evald et al. (2002), s. 1 ff. 
39 Jf. Stuer Lauridsen (1974), s. 385. 
40 Evald et al. (2002), s. 9-10. 
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2. Prisfastsættelse af repo’en 

2.1 Indledning 

Repo’en, som den kendes i dag, kan spores helt tilbage til 1917, hvor den amerikanske Federal Reserve 

Bank begyndte at bruge instrumentet i åbne markedsoperationer som en finansieringskilde for dens med-

lemsbanker.
41

 Siden da har repo’en spredt sig, og den anvendes i dag med flere forskellige formål for øje, 

herunder finansiering, hedging, spekulation og arbitrage.
42

 I dette kapitel fokuseres imidlertid på selve 

prisfastsættelsen af repo’en, der som udgangspunkt er uafhængig af det konkrete formål med transaktio-

nen. 

 

Fremstillingsteknisk opbygges dette kapitel således, at repo’en indledningsvist i afsnit 2.2 placeres i dens 

finansielle sammenhæng. Efterfølgende belyses repo’en i afsnit 2.3 som et finansielt instrument, der kan 

opdeles i flere transaktioner, hvilket skitseres for at illustrere repo’ens bestanddele. I afsnit 2.4 introduce-

res en én-periode binomialmodel, der anvendes til at prisfastsætte repo’en som et afledt aktiv af de akti-

ver, der anvendes i transaktionen. Eftersom modellen ikke tager højde for alle forhold af betydning for 

repo’ens pris, belyses det i afsnit 2.5 hvilke værdipapirer, der anvendes i repo’en og hvilke problemstil-

linger, anvendelsen af forskellige værdipapirer giver anledning til.  

 

2.2 Repo’en i dens finansielle kontekst 

I litteraturen
43

 er der bred enighed om, at en repo, økonomisk set, i realiteten udgør et lån med sikkerhed i 

de værdipapirer, der anvendes som collateral. Der lægges i den forbindelse vægt på den bagvedliggende 

hensigt med transaktionen, som fra CT’s perspektiv ofte er at tilvejebringe likviditet. 

 

Repo’ens cash flows illustreres i figur 2.1, hvor det ses, at transaktionen består af et initialt cash flow i 

form af en betaling fra CP til CT, der modsvares af overdragelsen af collateral. Senere, på tidspunktet, τ1, 

tilbagekøber CT collateral til en pris, der er aftalt på tidspunktet, τ0. Selvom repo’en økonomisk set side-

stilles med et sikret lån og anses for reelt at bestå af én transaktion, viser figur 2.1, at instrumentet kan 

opdeles i to bestanddele. 

                                                           
41 Corrigan et al. (2007), s. 22. 
42 Se mere om bevæggrunde for anvendelsen af repo’en i Corrigan et al. (2007), s. 54 ff. og Choudry (2010), s. 159 ff. 
43 Corrigan et al. (2007), s. 53, McDonald (2009), s. 207, Choudry (2010), s. 5, Krisnamurthy et al. (2012), s. 8, Copeland et al. (2012), s. 8. 
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Figur 2.1 – cash flows i en repo 

 

Repo’en initieres typisk ved, at CT foretager et decideret køb af værdipapirer fra en tredjepart. CT anskaf-

fer sig ofte likviditeten til dette køb via en repo, hvor værdipapirerne sælges til CP, som er en finansiel 

institution med overskydende likviditet. Provenuet, som CT opnår ved dette salg, anvendes til at betale 

tredjeparten for værdipapirerne. Efterfølgende tilbagebetaler CT provenuet til CP på et aftalt tidspunkt til 

en specificeret pris, hvorefter CP tilbageleverer værdipapirerne. Eftersom transaktionen gennemføres på 

OTC-markedet, er modpartsrisiko en væsentlig bestanddel af kontraktforholdet mellem CT og CP.
44

 

 

2.2.1 Sell/buy backs  

I forlængelse af denne introduktion til repo’en bør en sell/buy back nævnes, da det er et arrangement, der 

ligner den klassiske repo.
45

 Således er det oftest de samme bevæggrunde, der ligger bag indgåelsen af af-

talerne, men hvor repo’en anses for at være én samlet transaktion, udgør en sell/buy back to særskilte 

transaktioner i form af et salg af værdipapirer og et efterfølgende tilbagekøb af værdipapirer.  

 

Hvor der i en klassisk repo fastsættes en eksplicit rente, der kaldes repo-renten
46

, har en sell/buy back 

nærmere en implicit forrentning, der er et resultat af differensen mellem priserne på de to særskilte trans-

aktioner.
47

 En sell/buy back underlægges endvidere som udgangspunkt ikke samme dokumentationskrav 

som en repo, da den normalt blot aftales mundtligt, mens repo’en typisk underlægges den internationale 

rammeaftale, GMRA. Der er ikke desto mindre også mulighed for at anvende GMRA på sell/buy backs, 

hvis et aftaleanneks tilføjes til kontraktgrundlaget.
48

 

  

                                                           
44 Se mere fra afsnit 2.4, hvor én-periode binomialmodellen anvendes til at belyse, hvordan risiko afspejles i prisen. 
45 Benævnes buy/sell back, hvis transaktionerne ses fra CP’s synspunkt. 
46 Det er denne forrentning, der i afsnit 2.4 belyses i én-periode binomialmodellen. 
47 Se nærmere herom i Choudry (2010), s. 397 ff. 
48 Se Buy/sell back annex (2011). 
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I denne afhandling fokuseres imidlertid hovedsageligt på den klassiske repo, idet denne transaktion er 

mere udbredt end sell/buy backs i Europa.
49

 Det skal dog bemærkes, at de konklusioner, der gøres i af-

handlingen i vid udstrækning kan overføres til sell/buy backs pga. instrumenternes nære tilknytning.
50

 

 

Både sell/buy backs og repo’er rubriceres som værdipapirfinansieringstransaktioner ligesom securities 

lending. Hvor motivationen bag de førstnævnte oftest er den ene parts ønske om at fremskaffe kapital til 

at finansiere værdipapirbeholdninger, er securities lending drevet af den anden parts ønske om at frem-

skaffe specifikke værdipapirer, som vedkommende låner i et afgrænset tidsrum.
51

      

 

2.2.2 Repo-markedets karakteristika 

Repo-markedet domineres på CT-siden af finansielle institutioner, herunder banker, hedgefonde, realkre-

ditinstitutioner, forsikringsselskaber, pensionsselskaber mv., der søger finansiering til deres værdipapir-

beholdninger.
52

 Adskillelsen af CT- og CP-siden på repo-markedet er ikke helt klar, hvilket betyder, at 

banker typisk også opererer på CP-siden, mens centralbanker tilsvarende anvender markedet som en plat-

form for eksekvering af åbne markedsoperationer, da repo’en er et effektivt instrument til at føre monetær 

politik i samfundet. Således engagerer centralbanker sig som CP ved at indgå repo’er med andre banker, 

når likviditeten skal øges i samfundet.
53

  

 

I de såkaldte tri-party repo’er hyrer CT en clearingbank til at facilitere transaktionen mellem CT og CP. 

Fordelen herved er bl.a., at de involverede parter kan overlade det administrative besvær, der er forbundet 

med udveksling af collateral og det kontante beløb til den pågældende agent. Imidlertid skal det bemær-

kes, at forpligtelserne mellem CT og CP opretholdes, og at tredjeparten alene fungerer som formidler.
54

 I 

USA er markedet for tri-party repo’er større end det bilaterale marked, mens det europæiske marked do-

mineres af bilaterale aftaler.
55

 For ikke at besværliggøre analysen unødigt, fokuseres der i overvejende 

grad på den bilaterale repo i modelleringen, men da meget af de ellers begrænsede empiriske data, der er 

tilgængeligt, stammer fra tri-party repo-markedet, inddrages disse i et vist omfang.
56

   

 

Da repo’en som nævnt fungerer som finansieringskilde for finansielle institutioner, kan der drages en pa-

rallel til et lån uden sikkerhed. Netop det forhold, at der anvendes collateral i repo’en, som minimerer 

                                                           
49 87,2 pct. af transaktionerne på det europæiske repo-marked består i andet halvår af 2012 af klassiske repo’er ifølge ICMA (2012), s. 20.  
50 Se mere om forskelle og ligheder mellem instrumenterne i Corrigan et al. (2007), s. 74 og Choudry (2010), s. 127. I kapitel 5 inddrages 
sell/buy backs også.  
51 Mere herom i CGFS (2010), s. 2. 
52 Se mere i Corrigan et al. (2007), s. 91. 
53 Ibid., s. 169. 
54 Se mere i Corrigan et al. (2007), s. 95 og Copeland et al. (2012). 
55 Ifølge ICMA (2012), s. 10 udgør kun 9,5 pct. af repo’erne, tri-party repo’er i andet halvår af 2012. 
56 Særligt i afsnit 2.5. 
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modpartsrisiko for CP, er givetvis en af hovedårsagerne til, at repo-markedet er vokset i de seneste år, 

hvis der ses bort fra den finansielle krise omkring 2008. Figur 2.2 viser således den kraftige vækst i ude-

stående repo’er på det europæiske marked bestående af repo’er og reverse repo’er
57

 siden juni 2001.
58

  

 
Figur 2.2 – Udviklingen i det europæiske repo-markeds størrelse 

 

Det ses, at markedet nåede sit hidtil højeste niveau i 2010, men herefter er faldet igen, hvilket primært er 

et udslag af, at den Europæiske Centralbank i 2011 lancerede sine long term refinancing operations
59

, 

som har medført, at europæiske banker ikke er lige så afhængige af repo-finansiering som tidligere.
60

 Ne-

denfor ses der mere teknisk på selve repo’ens bestanddele. 

 

2.3 Repo’ens iboende bestanddele 

2.3.1 Grundlæggende antagelser 

Inden ligheden mellem repo’en og en spot- og forwardkontrakt belyses, skal visse antagelser fastlægges, 

som også lægges til grund i én-periode binomialmodellen i afsnit 2.4. Således forudsættes følgende om et 

marked bestående af det risikofrie aktiv
61

, det risikofyldte aktiv
62

 samt afledte aktiver af disse to aktiver 

mellem tidspunkt, τ0 og τ1: 

 

                                                           
57 En reverse repo betegner repo’en set fra CP’s synspunkt. Således er det kun de transaktioner, hvor der ikke er en europæisk modpart, der med-
regnes én gang, mens de resterende transaktioner medregnes to gange i figuren.  
58 Figur 2.2 er blevet til med udgangspunkt i data fra ICMA (2012), s. 24. Figuren giver alene et repræsentativt indblik i udviklingen af repo-

markedets størrelse og ikke selve størrelsen af markedet, idet undersøgelsens data baseres på et udsnit af finansielle institutioner i Europa. 
59 ECB (2011). 
60 Se ICMA (2012), s. 8. 
61 Defineres som en bankbog, hvorefter et køb af det risikofrie aktiv udgør et udlån, mens et salg af det risikofrie aktiv udgør et indlån. 
62 Det aktiv, der i repo’en anvendes som collateral og som er det underliggende aktiv i spot- og forwardkontrakten. 
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1) Det risikofyldte aktiv genererer ingen udbetalinger.
63

 

2) Der er ingen fallitrisiko. 

3) Der kan købes og sælges enhver mængde af det risikofrie aktiv til samme pris.  

4) Der kan købes og sælges enhver mængde af det risikofyldte aktiv til samme pris.
64

 

5) Der er ingen transaktionsomkostninger.  

6) Der er ingen arbitragemuligheder.
65

  

 

Disse antagelser tegner et noget stiliseret billede af virkeligheden, men på nuværende stadie, er de essen-

tielle for forståelsen af sammenhængen mellem spot- og forwardkontrakt. I én-periode binomialmodellen 

må visse af antagelserne dog forkastes for at prisfastsættelsen af repo’en bliver så realistisk som mulig. 

 

2.3.2 En spotkontrakt 

En spotkontrakt defineres som en aftale mellem en spotsælger og -køber om at købe eller sælge et aktiv i 

dag, τ0, til en nærmere bestemt spotpris, L0.
66

 I figur 2.1 udgør spotkontrakten den øverste del af transak-

tionen på tidspunktet, τ0, hvilket betyder, at en spotkontrakt genererer et cash flow øjeblikkeligt, da spot-

sælger på tidspunktet, τ0, modtager spotprisen, L0, fra spotkøber. Værdien af spotkontrakten er derfor gi-

vet ved forskellen mellem spotprisen, L0, og værdien af det underliggende aktiv på tidspunktet, τ0, der 

benævnes S0.  

 

2.3.3 En forwardkontrakt  

Fokus rettes nu mod den nederste del af transaktionen i figur 2.1, hvor det aftales på tidspunktet, τ0, at CT 

tilbagekøber det risikofyldte aktiv af CP på tidspunktet, τ1, til forwardprisen, L1.
67

 En forwardkontrakt 

defineres som en aftale mellem to parter om salg af et underliggende aktiv på et fastlagt tidspunkt i frem-

tiden til en pris aftalt i dag.
68

 I modsætning til spotkontrakten udløser forwardkontrakten derfor ikke et 

cash flow på tidspunktet, τ0, men først på tidspunktet, τ1.  

 

Den tidsmæssige forskydning mellem aftale- og udvekslingstidspunkt af kontanter og det risikofyldte ak-

tiv betyder, at én af parterne kan opnå en gevinst ved aftalen, mens modparten vil indkassere et modsva-

rende tab, der afhænger af udviklingen i værdien af det underliggende aktiv mellem τ0 og τ1. Således er en 

                                                           
63 Kan være fx udbytter, renter mv. 
64 Forudsætningen medfører, at shortselling af det risikofyldte aktiv er mulig. Shortselling defineres således, at køber i spotkontrakten har mulig-

hed for at videresælge aktivet, hvis der er mulighed for at tilbagekøbe det underliggende aktiv eller et lignende aktiv til en lavere pris, inden det 

skal tilbagesælges. 
65 Herved forstås muligheden for at opnå en gevinst uden nogen sandsynlighed for et tab. Se nærmere i Pennacchi (2008), s. 67. 
66 Se afsnit 3.4.1 for en diskussion af om spotsalget i skatteretlig forstand udgør en afståelse. 
67 Se afsnit 3.4.2, hvor det vurderes om dette element af repo’en i skatteretlig forstand udgør en forwardkontrakt. 
68 McDonald (2009), s. 29 og Pennacchi (2008), s. 142. 



Prisfastsættelse og beskatning af en repo 
 

17 
 

forwardkontrakt et derivat
69

, der udgør et nulsumsspil, da én af parterne opnår et payoff, X1, der er posi-

tivt, mens modparten må indkassere et modsvarende negativt payoff, så: 

 

X1 = L1 – S1, 

 

der beskriver payoff for parten med den korte position i forwardkontrakten, dvs. den part, der sælger det 

underliggende aktiv på tidspunktet, τ1. Payoff er derfor omvendt for den part, der tager den lange position, 

dvs. den part, der køber det underliggende aktiv på tidspunktet, τ1. De symmetriske afkastprofiler for par-

terne illustreres i figur 2.3. 

 
Figur 2.3 – Payoffs i forwardkontrakt 

                                                                                

Sammenhængen mellem spot- og forwardkontraktens pris kan herefter beskrives på følgende vis: 

 

L1 = L0(1 + r)T,  

 

hvor L1, er den på tidspunktet, τ0, aftalte pris på forwardkontrakten, L0 er prisen på spotkontrakten, r er 

den risikofrie rente, mens T betegner tidsrummet mellem τ0 og τ1. Sammenhængen, der kaldes spot-

forwardpariteten, udtrykker, at der eksisterer en ækvivalens mellem spot- og forwardpris, hvorefter for-

wardprisen er lig med den fremtidige værdi af spotkontrakten forrentet med en risikofri rente.
70

  

 

Forskellen på spot- og forwardpris er et resultat af, at der ikke skal være mulighed for cash and carry-

arbitrage
71

, hvilket betyder, at det ikke skal være muligt at opnå arbitrage ved at konstruere en portefølje 

                                                           
69 Se generelt om derivater i McDonald (2009). 
70 Se mere om spot-forward-pariteten i Chacko et al. (2006), s. 229. 
71 Der må heller ikke være mulighed for reverse cash-and-carry arbitrage, hvorved forstås arbitrage ved at konstruere en portefølje bestående af 
en lang position i forwardkontrakten og en kort position i det risikofyldte aktiv. 
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bestående af en kort position i forwardkontrakten og en lang position i det risikofyldte aktiv.
72

 Således 

skal den part, der sælger det risikofyldte aktiv på tidspunktet, τ1, ikke have mulighed for at opnå en risiko-

fri gevinst ved at ”bære” aktivet mellem τ0 og τ1. Kompensationen for at ”bære” aktivet skal derfor præcis 

modsvare, hvad denne part opnår, hvis vedkommende investerer spotprisen, L0, risikofrit.  

 

At den part, der er i besiddelse af det underliggende aktiv fra τ0 til τ1, skal kompenseres herfor svarende til 

den risikofrie rente, er essentielt for de antagelser, der foretages i afsnit 2.3.1. Hvis det risikofyldte aktiv 

således genererer udbetalinger mellem τ0 og τ1, vil sammenhængen mellem spot- og forwardpris ikke 

kunne beskrives så enkelt som ovenfor. Fsva. fallitrisiko er det samme logik, der gør sig gældende. Hvis 

der fx er risiko for, at den aktør, der har en lang position i forwardkontrakten går fallit mellem τ0 og τ1, vil 

der skulle justeres i den anvendte rente, idet modparten med den korte position i forwardkontrakten vil 

kræve et tillæg for denne risiko.  

 

Den tredje antagelse, som medfører, at udlån og indlån kan foretages til den risikofrie rente, kan tilsva-

rende forklares med, at der vil være en arbitragemulighed forbundet med transaktionerne, hvis det ikke 

kan gøres gældende. Den part, der tager en lang position i forwardkontrakten kan opnå en risikofri ge-

vinst, hvis den risikofrie rente, r, er lavere end renten, som vedkommende selv udlåner til. De sidste anta-

gelser er ligeledes bygget op om, at den part, der tager en kort position i forwardkontrakten skal kompen-

seres svarende til den risikofrie rente for at besidde det underliggende aktiv mellem tidspunkt τ0 og τ1. 

 

2.3.4 Sammenfatning 

Med støtte i de foregående afsnit ses det, at kombinationen af spot- og forwardkontrakt genererer de 

samme cash flows som en repo. Således besidder CT reelt en reverse cash-and-carry-portefølje – et spot-

salg af det aktiv, der anvendes som collateral kombineret med en lang position i en forwardkontrakt, 

mens CP besidder en cash-and-carry-portefølje – et spotkøb af det aktiv, der anvendes som collateral 

kombineret med en kort position i forwardkontrakten. Repo’en kan derfor med udgangspunkt i de fore-

tagne antagelser dekomponeres til to finansielle instrumenter, på trods af, at den reelt fungerer som et lån 

med sikkerhed i et underliggende aktiv.
73

 Denne analogi tjener som afsæt for den forestående modelle-

ring, hvor der fokuseres mere specifikt på repo’en.  

 

                                                           
72 Se mere om cash-and-carry i McDonald (2009), s. 135. 
73 I afsnit 3.4.2.2 diskuteres et dekomponeringsprincip fsva. den skatteretlige kvalifikation af repo’en. 
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2.4 Én-periode binomialmodel   

Antagelserne i afsnit 2.3.1 lægges som nævnt også til grund i én-periode binomialmodellen. Imidlertid 

forudsættes det, at CT ikke kan låne til den risikofrie rente, da CT, hvis vedkommende er rationel, ellers 

ikke vil anvende repo’en som finansieringskilde.
74

 Dette bliver særligt tydeligt, når antagelsen om, at der 

ikke er fallitrisiko for CT og CP også forkastes, da dette intuitivt vil afspejle sig i forrentningen.
75

  

 

I modellen fokuseres der særligt på at belyse de risici, der er forbundet med som hhv. CP og CT at indgå 

en repo, og hvordan disse risici adresseres i prisfastsættelsen. Risiko defineres som enhver usikkerhed om 

repo’ens payoff for de to parter, som kan medføre en afvigelse fra det forventede afkast.
76

 Det er særligt 

kreditrisiko, hvorved forstås risikoen for fallit eller reduktioner i markedsværdi som følge af ændringer i 

kreditkvalitet af udsteder af værdipapirer eller modparten, der er central i modelleringen.
77

  

 

I én-periode binomialmodellen rettes fokus derfor særligt mod collateral-risiko og modpartsrisiko, der 

anses for at være to underkategorier af kreditrisiko.
78

 Førstnævnte er risikoen for, at det aktiv, der anven-

des som collateral undergår en værdiændring, der afviger fra det, der forventes, mens sidstnævnte er risi-

koen forbundet med, om modparten er i stand til at opfylde sine forpligtelser.
79

 Nedenfor præsenteres mo-

dellen og dens forudsætninger i generelle træk, hvorefter den anvendes på repo’en. 

 

2.4.1 Præsentation af modellen 

Én-periode binomialmodellen anvendes typisk til at prisfastsætte et afledt aktiv, fx en europæisk købsop-

tion
80

 eller en forwardkontrakt, hvis fremtidige værdi er afhængige af værdien af et eller flere underlig-

gende aktiver.
81

 I modellen eksisterer to omsættelige aktiver
82

; et risikofyldt aktiv og et risikofrit aktiv, 

som begge har betydning for værdien af det afledte aktiv.
83

 Både værdien af det risikofyldte aktiv og det 

risikofrie aktiv er kendt i dag på tidspunktet, τ0. På tidspunktet i fremtiden, τ1, er værdien af det risikofyld-

te aktiv ukendt, mens værdien af det risikofrie aktiv er kendt. Man ønsker derfor i en én-periode binomi-

almodel at belyse værdien af det risikofyldte aktiv på ét tidspunkt i fremtiden, τ1, som kan være om fx en 

uge, en måned eller et år, for herved at prisfastsætte det afledte aktiv. 

 

                                                           
74 Den tredje antagelse i afsnit 2.3.1 må således forkastes. 
75 Se nærmere fra afsnit 2.4.2.2. 
76 Choudry (2010), s. 291. 
77 Duffie et al. (2003), s. 4. 
78 Choudry (2010), s. 291. 
79 Ibid, s. 295-298. 
80 Se mere herom i McDonald (2009), s. 260-261. 
81 Van der Hoek et al. (2006), s. 1. 
82 Herved forstås aktiver, der kan købes eller sælges på ethvert tidspunkt i enhver ønsket kvantitet. 
83 Van der Hoek et al. (2006), s. 1. 
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I modellen opereres med to mulige tilstande på det tidspunkt i fremtiden, som modelleres, hvor det risiko-

fyldte aktiv kan antage én af to mulige værdier, mens det risikofrie aktiv kun kan antage én værdi uanset 

hvilken tilstand, der indtræffer. Således er den fremtidige værdi af det risikofyldte aktiv afhængig af hvil-

ken tilstand, der indtræffer på tidspunktet, τ1, mens den fremtidige værdi af det risikofrie aktiv er uaf-

hængig af hvilken tilstand, der indtræffer på tidspunktet, τ1. 

 

Værdien af det risikofyldte aktiv og det risikofrie aktiv på tidspunktet, τ0, kaldes hhv. S0 og B0. I modellen 

er der på tidspunktet, τ1, to mulige tilstande; up state og down state, som betegner hhv. en tilstand, hvor 

markedet er i vækst, som medfører, at værdien af det risikofyldte aktiv stiger, og en tilstand, hvor marke-

det rammes af et chok, som betyder, at værdien af det risikofyldte aktiv falder, hvis tilstanden indtræffer.  

 

Værdien af det risikofyldte aktiv på tidspunktet, τ1, benævnes hhv. S1(↑) og S1(↓) i de to tilstande, hvor 

pilene illustrerer hhv. værdistigningen, hvis up state indtræffer og værdifaldet, hvis down state indtræffer. 

På den anden side benævnes værdien af det risikofrie aktiv på tidspunktet, τ1, uanset tilstanden, B1, fordi 

værdien som nævnt er uafhængig af hvilken tilstand, der indtræffer, da aktivet jo netop er risikofrit. Føl-

gende sammenhæng belyser således værdien af det risikofrie aktiv i én-periode binomialmodellen: 

 

B1 = B0(1 + r), hvor B0 = 1 

 

Disse indledende bemærkninger kan opsummeres i binomialtræerne i figur 2.4, der bidrager til forståel-

sen af de mekanismer, som modellen bygges op om. 

 
Figur 2.4 – Det risikofyldte aktiv og det risikofrie aktiv 

  

Det bemærkes, at der er angivet et sandsynlighedsmål, q, for, at værdien af det risikofyldte aktiv på tids-

punktet, τ1, er givet ved S1(↑), og at der tilsvarende er en sandsynlighed, 1-q for, at værdien af det risiko-
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fyldte aktiv er givet ved S1(↓). Sandsynligheden, q, er et risikoneutralt martingalsandsynlighedsmål, der er 

givet ved følgende sammenhæng
84

: 

  

q = 
(   )       ( ) 

  ( )      ( ) 
, 0 < q < 1 

 

Udledningen af dette ækvivalente martingalsandsynlighedsmål, q, belyses nærmere nedenfor, hvor anta-

gelsen om fravær af arbitragemuligheder analyseres. 

 

2.4.1.1 Fravær af arbitragemuligheder og den replikerende portefølje 

Opretholdelsen af antagelsen om fravær af arbitragemuligheder er meget væsentlig for modelleringen, 

hvilket udtrykkes i følgende ulighed:  

 

S1( ) < B1 × S0 < S1( )85,  

 

hvorefter værdien af det risikofyldte aktiv, hvis down state indtræffer på tidspunktet, τ1, er mindre end 

værdien af det risikofyldte aktiv forrentet med det risikofrie aktiv, som tilsvarende er mindre end værdien 

af det risikofyldte aktiv, hvis up state indtræffer på tidspunktet, τ1.  

 

Ulighedens centrale betydning understreges ved omvendt at gøre gældende, at fx det første ulighedstegn 

vendes om, så: S1(↓) > B1 × S0, hvorefter en aktør på markedet vil købe aktivet
86

 på tidspunktet, τ0, til en 

pris, der svarer til aktivets værdi, S0, finansieret af et lån til den risikofrie rente. På tidspunktet, τ1, vil der 

herefter utvivlsomt tilflyde et positivt cash flow til køber af aktivet, idet S1 uanset hvilken tilstand, der 

indtræffer, vil være større end værdien af S0 forrentet med det risikofrie aktiv. Så der vil kunne opnås ar-

bitrage ved at konstruere en portefølje bestående af et køb af det risikofyldte aktiv og et lån til den risiko-

frie rente på tidspunktet, τ0. 

 

Ovenstående ulighed er således afgørende for, at antagelsen om fravær af arbitragemuligheder kan opret-

holdes i modellen, hvilket understreges af den replikerende portefølje, der inddrages nedenfor for at udle-

de sandsynlighedsmålet, q, og for at bevise, at modellen ikke rummer arbitragemuligheder. 

 

Ved at konstruere en portefølje, bestående af a enheder af det risikofyldte aktiv og b enheder af det risiko-

frie aktiv, der replikerer de cash flows, som det afledte aktiv genererer, illustreres det, at antagelsen om 

                                                           
84 Van der Hoek et al. (2006), s. 18.  
85 Bemærk, at B1 = B0(1+r), hvor B0 = 1. 
86 Bemærk, at det ikke benævnes som det risikofyldte aktiv i denne sammenhæng.  
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fravær af arbitragemuligheder opretholdes i modellen.
87

 Prisen på det afledte aktiv kan herefter udledes, 

da den svarer til den replikerende porteføljes payoff, når antagelsen om fravær af arbitragemuligheder er 

opfyldt. 

 

Da værdien af det risikofyldte aktiv, på tidspunktet, τ1, er afhængig af, om det er up state eller down state, 

der indtræffer, kan payoff for det afledte aktiv enten blive X1(↑), der benævner payoff, hvis up state ind-

træffer, eller X1(↓), der benævner payoff, hvis down state indtræffer. Konstruktionen af den portefølje, 

der replikerer payoffs fra det afledte aktiv, kræver herefter, at a og b kan bestemmes ved følgende sam-

menhæng: 

 

 a S1( ) + b(1+r) = X1( )                                                                                                                                                                                          a = 
  ( )    ( ) 

  ( )   ( ) 
 

 

a S1( ) + b(1+r) = X1( )                                                                                                   b = 
  ( )     ( )      ( )     ( ) 

   (  ( )   ( ))
  

 

Af udtrykkene for a og b, ses det, at det er afgørende, at værdien af det risikofyldte aktiv i up state og 

down state ikke er ens. Det bemærkes endvidere, at hhv. a og b kan være alle reelle tal i medfør af de fo-

retagne antagelser i afsnit 2.3.1. Prisen på den replikerende portefølje, som benævnes C0, på tidspunktet, 

τ0, bestående af de angivne a- og b-værdier, på tidspunktet, τ0, kan, når B0 = 1
88

, herefter udregnes til: 

 

C0 = a S0 + b 

 

C0 = 
  ( )    ( ) 

  ( )   ( ) 
S0 + 

  ( )     ( )      ( )     ( ) 

   (  ( )   ( ))
 

 

C0 = 
 

   
 [
(   )       ( ) 

  ( )     ( )
X1( ) + 

  ( )   (   )  

  ( )     ( )
X1( )] 

  

Idet antagelsen om fravær af arbitragemuligheder opretholdes, må det gælde, at det afledte aktivs payoff, 

X0, på tidspunktet, τ0, skal være lig med den replikerende porteføljes pris, C0. Hvis X0 fx er lavere end C0, 

vil den replikerende portefølje være dyrere end det afledte aktiv selv, hvilket betyder, at der vil være en 

arbitragemulighed ved at tage en kort position i den replikerende portefølje, dvs. at sælge a enheder af det 

risikofyldte aktiv og b enheder af det risikofrie aktiv og samtidig tage en lang position i det afledte aktiv. 

Den omvendte arbitragemulighed kan herefter forekomme, hvis C0 er lavere end X0.  

                                                           
87 Van der Hoek et al. (2006), s. 19.  
88 Jf. afsnit 2.4.1. 
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Den sidste ligning er meget central, da den udtrykker den generelle prisfastsættelsesformel for et derivat i 

en én-periode binomialmodel.
89

 Den første brøk i den kantede parentes udgør således martingalsandsyn-

lighedsmålet, q, som er sandsynligheden for, at up state indtræffer, og at payoff herefter bliver X1(↑). Den 

anden brøk i den nederste formel udgør sandsynligheden, 1-q, der er sandsynligheden for, at down state 

indtræffer, og at payoff herefter er givet ved X1(↓). Den udledte replikerende portefølje, C0 er derfor en 

martingalproces
90

, hvorefter prisen, der observeres i dag, τ0, svarer til den forventede værdi på tidspunk-

tet, τ1.  

 

For kort at opsummere dette afsnit, er den generelle prisfastsættelsesformel for et derivat i en én-periode 

binomialmodel udledt med afsæt i idéen om fravær af arbitragemuligheder samt konstruktionen af en re-

plikerende portefølje. Ydermere er det risikoneutrale sandsynlighedsmål, q, fastlagt, som er veldefineret, 

idet antagelsen om fravær ar arbitragemuligheder opretholdes. Nedenfor belyses værdien af det risiko-

fyldte aktiv i modellen. 

 

2.4.1.2 Værdien af det risikofyldte aktiv 

Værdien af det risikofyldte aktiv på tidspunkt, τ0, er givet ved: 

 

S0 = 
 

(   )
EQ [S1], 

 

hvor E
Q 

[S1] er den forventede værdi af det risikofyldte aktiv på tidspunktet, τ1, mens r er den risikofrie 

rente. Nærmere bestemt udgør sammenhængen en martingal, jf. ovenfor, da værdien af aktivet på tids-

punktet, τ0, svarer til den forventede værdi af aktivet på tidspunktet, τ1. Værdien af det risikofyldte aktiv, 

S0, kan således udtrykkes som den tilbagediskonterede værdi af den forventede fremtidige værdi af det 

risikofyldte aktiv, S1. Sammenhængen kan mere udførligt belyses ved at inddrage det i afsnit 2.4.1.1 

fundne udtryk for sandsynligheden, q: 

 

S0 = 
 

(   )
[
(   )        ( ) 

  ( )     ( )
S1( ) + 

  ( )   (   )  

  ( )     ( )
S1( )]                           

 

Udviklingen i værdien af det risikofyldte aktiv er således en væsentlig bestanddel af prisfastsættelsen af 

det afledte aktiv. Præsentationen af denne én-periode binomialmodel har tjent det formål at anskueliggøre 

det teoretiske fundament for prisfastsættelsen, hvor repo’ens særlige kendetegn gradvist implementeres.  

 

                                                           
89 Van der Hoek et al. (2006), s. 19. 
90 Pennacchi (2008), s. 203. 
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2.4.2 Anvendelse af modellen på repo’en 

Modellen anvendes nu til at illustrere, hvordan udviklingen i værdien af det aktiv, der anvendes som col-

lateral i en repo, påvirker de cash flows, der genereres på hhv. tidspunkt τ0 og τ1, og hvordan repo-renten, 

rr, udvikler sig, når der ændres på forudsætningerne. Det forudsættes, at værdien af det risikofyldte aktiv, 

der anvendes som collateral, er kendt på tidspunktet, τ0, mens der iht. ovenstående forudsætninger, set fra 

tidspunktet, τ0, kan indtræffe to mulige værdier af det risikofyldte aktiv på tidspunktet, τ1. Således falder 

værdien af det risikofyldte aktiv drastisk i down state, som en følge af det chok, som markedet påføres, 

mens det forudsættes, at værdien af det risikofyldte aktiv stiger en smule, hvis up state indtræffer. 

 

Formålet med at anvende en én-periode binomialmodellen i denne sammenhæng, er at prisfastsætte det 

afledte aktiv, som er den pris, L1, CT skal betale for at tilbagekøbe det risikofyldte aktiv af CP og som 

aftales på tidspunktet, τ0. Det tilstræbes, at der anvendes en neutral terminologi, hvorefter repo’en hverken 

klassificeres som et lånearrangement eller et derivat. Derfor benævnes L0 for et kontantprovenu
91

, mens 

CT’s tilbagebetaling af dette kontantprovenu kaldes afregningsbeløbet, L1.
92

 Som det belyses nedenfor 

har repo-renten, rr, afgørende betydning for afregningsbeløbet, da det er denne forrentning, der anvendes, 

når kontantprovenuet, L0, forrentes mellem tidspunkt, τ0 og τ1. 

 

Fra CT’s perspektiv kan cash flows i repo’en illustreres som i figur 2.5, hvor payoff på tidspunktet, τ0, er 

bestemt af forskellen mellem kontantprovenuet, L0, og værdien af det risikofyldte aktiv, S0, mens cash 

flow på tidspunktet, τ1, er afhængig af hvilken tilstand, der indtræffer. 

 
Figur 2.5 – CT’s cash flows 

 

                                                           
91 L0 omtales i afsnit 2.3.2 som en spotpris.  
92 L1 omtales i afsnit 2.3.3 som en forwardpris. 
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2.4.2.1 Kvantificering i modellen 

Nu introduceres talværdier for herved at eksemplificere prisfastsættelsen af repo’en i modellen. Med ud-

gangspunkt i modellen og de foretagne antagelser lægges følgende til grund: 

 

Tidsrummet fra τ0 - τ1:  
 

  
 × 365

 

 
 dage ~ 1 måned 

S0 = 100 
S1( ) = 102 
S1( ) = 45 

Mdl. risikofri rente, r = 
    

  
  r = 0,4167 pct. 

q = 
(            )        

        
 = 0,9722  q = 97,22 pct. 

 

Værdien, S1(↓), afspejler en realistisk forestilling om, at en finansiel krise kan forekomme, hvilket vil af-

føde et væsentligt fald i værdien af det risikofyldte aktiv. Dog indikerer q-værdien, at sandsynligheden 

for, at up state indtræffer, hvorefter værdien af det underliggende aktiv bliver S1(↑), er klart størst. Endvi-

dere bemærkes det, at der anvendes en risikofri rente på 5 pct. p.a., som omregnes, da der ses på en repo 

med en løbetid på en måned.
93

 Som det ses af nedenstående, opfylder de angivne talværdier antagelsen 

om fravær af arbitragemuligheder, da
94

: 

 

45 < (1+0,004167)100 < 102 

 

Ydermere illustrerer nedenstående sammenhæng, at talværdierne opfylder kravene til en martingal, idet
95

: 

 

100 = 
 

(          )
[
(          )          

        
102 + 

      (          )   

        
45]                           

 

Om denne repo forudsættes endvidere, at: 

 

L0 = 100 
L1 = L0(1+rr) 

 

Af de angivne talværdier ses det, at kontantprovenuet, L0, fuldt ud modsvarer værdien af det aktiv, der 

anvendes som collateral, hvilket betyder, at CT opnår fuld finansiering af værdipapiret, når det anvendes i 

repo’en. Cash flow er derfor neutralt på tidspunktet, τ0. Herefter må det iht. antagelsen om fravær af arbi-

tragemuligheder gælde, at: 

                                                           
93 Det har ingen betydning, hvor lang løbetiden er i én-periode binomialmodellen, men en måned er en hyppigt anvendt løbetid for repo’en, jf. 

ICMA (2012), s. 21. 
94 Talværdierne er indsat i den øverste formel i afsnit 2.4.1.1. 
95 Talværdierne er indsat i den nederste formel i afsnit 2.4.1.2. 
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S1( ) – L0(1+rr) > 0 

∧ 

S1( ) – L0(1+rr) < 0,  

 

idet CP har mulighed for en risikofri gevinst, hvis den øverste ulighed ikke opfyldes, mens CT tilsvarende 

har mulighed for en risikofri gevinst, hvis den nederste ulighed ikke opfyldes.  

 

Ligningen nedenfor er den generelle sammenhæng mellem CT’s cash flows på hhv. tidspunkt, τ0 og τ1, 

hvorefter det forventede fremtidige cash flow tilbagediskonteres med den risikofrie rente, r. 

 

-L0 + S0 = 
 

   
[
(   )        ( ) 

  ( )     ( )
(S1( ) - L0(1+rr)) + 

  ( )   (   )  

  ( )     ( )
( S1( ) - L0(1+rr))] 

 

Det bemærkes, at L0 og S0, når der tages udgangspunkt i CT’s cash flows, angives med omvendt fortegn, 

hvilket afspejler, at hele sammenhængen reelt udgør en tilbagediskontering af samtlige cash flows, der 

genereres i repo’en. Det kan også udtrykkes på den måde, at værdien af de cash flows, der genereres mel-

lem CP og CT, skal være lig nul, da parterne ikke vil indgå transaktionen, hvis den giver et negativt cash 

flow. Når de angivne talværdier anvendes, kan repo-renten, rr, og afregningsbeløbet, L1, udledes:  

 

-100 + 100 = 
 

            
[0,9722(102 - 100(1+rr)) + 0,0278(45 - 100(1+rr))] 

 

   rr = 0,004167    rr = 0,4167 pct. 

 

Således svarer repo-renten på dette stadie til den risikofrie rente, r, hvilket betyder, at afregningsbeløbet, 

L1, er givet ved: 

 

L1 = 100(1+0 004167) ≈ 100,42 

 

Dette resultat stemmer fint overens med afsnit 2.3 om konformiteten mellem repo’en og en spotkontrakt 

kombineret med en forwardkontrakt, hvori det påpeges, at relationen mellem spot- og forwardpris afhæn-

ger af den anvendte rente. Intuitivt er dette resultat også forventeligt, idet forkastelsen af antagelsen om, 

at CT kan foretages udlån og indlån til samme rente først får betydning, når fallitrisiko introduceres. Med 

de angivne talværdier kan de mulige cash flows set fra CT’s synspunkt illustreres i figur 2.6. 
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Figur 2.6 – CT’s cash flow med talværdier 

 

På tidspunkt, τ0, er cash flow, som nævnt, neutralt, da CT opnår et kontantprovenu, L0, der modsvarer 

værdien af det risikofyldte aktiv. På tidspunkt, τ1, opnår CT enten et positivt payoff i up state, eller et ne-

gativt payoff i down state. Da den del af repo’en, der afvikles på tidspunktet, τ1, isoleret set er en for-

wardkontrakt, har cash flow på tidspunkt, τ1, blot modsat fortegn for CP.
96

 Nedenfor introduceres risikoen 

for, at modparten går fallit.  

 

2.4.2.2 CT’s fallitrisiko 

Det forudsættes nu, at CT går fallit, hvis og kun hvis down state indtræffer, og at begge parter på tids-

punktet, τ0, er i besiddelse af denne viden.
97

 Betydningen heraf er, at CT ikke er i stand til at betale afreg-

ningsbeløbet, L1, på det aftalte tidspunkt, hvorfor CP må beholde det risikofyldte aktiv og søge sig fyl-

destgjort ved at sælge det.
98

 Det bemærkes, at talværdierne i afsnit 2.4.2.1 fortsat finder anvendelse, men 

at cash flows nu ses fra CP’s perspektiv. 

 

Når fallitrisiko introduceres, står CP tilbage med collateral på tidspunktet, τ1, til en værdi på 45, hvis 

down state indtræffer, mens cash flow, hvis up state indtræffer, svarer til det cash flow, der angives i af-

snit 2.4.2.1, dog med den modifikation, at det nu ses fra CP’s perspektiv. Det forudsættes, at CP på tids-

punktet, τ1, afhænder collateral til dets værdi på 45, og at denne likvidation ikke er forbundet med likvidi-

tetsomkostninger
99

 for CP. Det er derfor relevant at se på, hvordan CP fastsætter repo-renten, rr, for at 

hedge risikoen for at stå tilbage med et negativt cash flow. 

                                                           
96 Det følger af afsnit 2.3.3, at en forwardkontrakt udgør et nulsumsspil. Se figur 2.3. 
97 Antagelsen om ingen fallitrisiko, jf. afsnit 2.3.1, må derfor forkastes. 
98 Forudsætningen bygger på art. 10 i GMRA, der regulerer den ikke-misligholdende parts retsstilling. 
99 Omkostninger forbundet med at afhænde collateral i markedet.  
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Figur 2.7 – CP’s cash flow med CT’s fallitrisiko 

 

Såfremt down state indtræffer, følger det af figur 2.7, at CP ikke får afregningsbeløbet, L1, på tidspunktet, 

τ1. I stedet må CP afhænde collateral til en tredjepart til dets værdi på τ1, som er 45. I denne forbindelse er 

det væsentligt at bemærke, at kontantprovenuet, L0, forrentes med den risikofrie rente, r, hvis down state 

indtræffer. Herefter kan CP’s cash flow på tidspunktet, τ1, i down state forklares ved, at collateral, som 

CT ikke får tilbage, da vedkommende ikke er i stand til at betale afregningsbeløbet, afsættes i markedet, 

mens det forudsættes, at CP har lånt et beløb svarende til kontantprovenuet, L0, i markedet til den risiko-

frie rente, som skal tilbagebetales på tidspunktet, τ1. Repo-renten, rr, er herefter:  

 

 100 - 100 = 
 

            
[0,9722(100(1+rr) – 102) + 0,0278(45 - 100(1+0,004167))] 

 

rr = 0,03583  rr = 3,583 pct. 

 

Som udregningen viser, er der tale om en væsentlig højere repo-rente end den, der udledes i afsnit 2.4.2.1. 

Således adresseres modpartsrisikoen ved, at repo-renten, som før svarede til den risikofrie rente, tillægges 

et risikotillæg, selvom sandsynligheden, q, for at down state indtræffer, er minimal. Den højere repo-

rente, rr, afspejler sig i afregningsbeløbet, L1, som nu udgør: 

 

L1 = 100(1+0,03583) ≈ 103,58 

 

Intuitivt er den højere pris på det afledte aktiv en naturlig konsekvens af, at der introduceres en risiko for, 

at CT ikke opfylder sin forpligtelse på tidspunktet, τ1. Således vil CP kompenseres for, at det er usikkert, 

om vedkommende må søge sig delvist fyldestgjort ved at afhænde collateral på markedet, hvilket afspej-

ler sig i den højere repo-rente. 
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2.4.2.3 CP’s fallitrisiko 

Hvis det nu omvendt lægges til grund, at CP går fallit, hvis og kun hvis down state indtræffer, og at både 

CT og CP ved dette, bliver det igen relevant at se på de cash flows, som CT genererer. Såfremt up state 

indtræffer, vil CT opnå samme cash flow, som i afsnit 2.4.2.1, men såfremt down state indtræffer, vil CP 

ikke være i stand til at tilbagesælge collateral på tidspunktet, τ1. Ved CP’s fallit forudsættes det, at CT 

ikke betaler afregningsbeløbet på tidspunktet, τ1, men i stedet beholder kontantprovenuet, L0
100

, der for-

rentes med den risikofrie rente, r, da det antages, at CT investerer L0 risikofrit på tidspunktet, τ0. 

 
Figur 2.8 – CT’s cash flow med CP’s fallitrisiko 

 

Med henblik på at fastsætte repo-renten, når CP går fallit, hvis down state indtræffer, rettes fokus nu igen 

mod CT’s cash flows, som illustreres i figur 2.8. Som nævnt forrenter CT kontantprovenuet, L0, med den 

risikofrie rente, r, i down state, hvilket betyder, at det, ligesom i afsnit 2.4.2.2, kun er i up state, at repo-

renten effektueres. Denne udledes nedenfor. 

 

-100 + 100 = 
 

            
[0,9722(102 - 100(1+rr)) + 0,0278(100(1+0,004167) - 45)]  

 

rr = 0,03583  rr = 3,583 pct. 

 

Det bemærkes, at repo-renten, rr, og og dermed også afregningsbeløbet, L1, svarer til værdierne, som ud-

regnes i afsnit 2.4.2.2
101

, hvilket intuitivt virker inkonsistent, da repo-renten umiddelbart fastsættes af CP 

for at adressere dennes modpartsrisiko, der er forbundet med at indgå repo’en med CT. Imidlertid afspej-

ler udfaldet, at cash flows blot er vendt om i forhold til i scenariet, hvor det er CT, der går fallit, hvis 

                                                           
100 Forudsætningen bygger også på art. 10 i GMRA.   
101 L1 = 103,583. 
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down state indtræffer. Dette må anses for at være en iboende begrænsning, som ikke kan forklares i mo-

dellen.  

 

2.4.2.4 CT’s fallitrisiko og likviditetsomkostninger 

Antagelsen i afsnit 2.3.1 om, at der ikke eksisterer transaktionsomkostninger, forkastes nu, da det tilstræ-

bes at modificere modellen yderligere med henblik på at nærme sig virkeligheden. Talværdierne i afsnit 

2.4.2.1 opretholdes, men i tilfælde af, at CT går fallit, hvis down state indtræffer, skal CP afholde en li-

kviditetsomkostning, k, når vedkommende afhænder collateral i markedet. Denne omkostning er et resul-

tat af, at collateral kan være illikvidt og derfor være svært at afsætte i markedet. Dog skal det bemærkes, 

at k er en søgeomkostning og derfor ikke er udtryk for, at det er umuligt at finde en køber, der vil betale 

for aktivets værdi, S1(↓) = 45. I det følgende implementeres derfor likviditetsomkostningen, k = 5.  

 

For at skitsere betydningen af likviditetsomkostningen, k, udregnes repo-renten nedenfor, hvor det forud-

sættes, at CT går fallit, hvis down state indtræffer.
102

 Likviditetsomkostningen indregnes ved, at CP på 

tidspunktet, τ1, ikke opnår et cash flow svarende til hele værdien af det risikofyldte aktiv, S1(↓), men blot 

et cash flow svarende til S1(↓) fratrukket likviditetsomkostningen, k. 

 

-100 + 100 = 
 

            
[0,9722(100(1+rr) - 102) + 0,0278(40 - 100(1+0,004167))]  

 

     rr = 0,03726  rr = 3,726 pct. 

 

Herefter udgør afregningsbeløbet: 

 

L1 = 100(1+0 03726) ≈ 103,73 

 

Det bemærkes, at likviditetsomkostningen, k, øger CP’s modpartsrisiko, hvilket afspejler sig i en stigning 

i repo-renten, der medfører, at afregningsbeløbet, L1, når et hidtil uset, højt niveau.  

 

2.4.2.5 Haircuts 

Ved et haircut forstås i nærværende sammenhæng den procentvise forskel mellem værdien på tidspunk-

tet, τ0, af det risikofyldte aktiv, S0 og kontantprovenuet, L0. CP betinger ofte sit engagement i repo’en af 

dette haircut, som kan bestemmes efter følgende simple formel: 

 

                                                           
102 Figur udelades, da denne ikke viser noget nyt i forhold til de foregående figurer. 
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Haircut = 
       

  
   

 

Haircuttet kan være betinget af flere forhold, men den konventionelle forståelse af baggrunden for at an-

vende et haircut, er, at det er en foranstaltning, der adresserer den risiko, der er forbundet med collateral i 

repo’en.
103

 Således er et haircut en justering i den anførte værdi af det risikofyldte aktiv, S0, der fra CP’s 

perspektiv hedger risikoen, der er forbundet med, at det risikofyldte aktiv kan undergå en værdiforringel-

se fra τ0 til τ1. CP opnår herved en kompensation for, at der kan forekomme et uventet tab, idet CP kan 

have svært ved at afhænde det risikofyldte aktiv i markedet, såfremt CT går fallit.
104

  

 

Umiddelbart lader det derfor til, at et haircut udelukkende adresserer collateral-risiko
105

, men når model-

leringen nedenfor fortsættes, belyses det om det ligeledes er en foranstaltning, der minimerer CP’s mod-

partsrisiko, som ellers hidtil adresseres af anvendelsen af collateral samt repo-renten. I denne henseende 

bemærkes det, at CP ved at anvende et haircut i modsætning til ved at justere på repo-renten, opnår et 

positivt cash flow på tidspunktet, τ0, i stedet for et potentielt cash flow på tidspunktet, τ1, som forudsætter, 

at CT ikke går fallit.
106

  

 

Fra CT’s synspunkt medfører et haircut, at vedkommende ikke opnår et kontantprovenu, L0, som fuldt ud 

modsvarer værdien af det risikofyldte aktiv, S0, hvilket betyder, at vedkommende skal søge yderligere 

kapital for at finansiere sine værdipapirer.  

 

Hidtil har der været forudsat et haircut på 0 pct., eftersom værdien af det risikofyldte aktiv, S0, på tids-

punktet, τ0, og kontantprovenuet, L0, har været kongruente. Med henblik på at gøre modelleringen endnu 

mere realistisk lægges det imidlertid til grund, at CP nu betinger sit engagement i repo’en af et haircut på 

20 pct., hvilket får den betydning, at L0 = 80. Nedenfor belyses den konkrete betydning heraf, når anta-

gelsen om, at CT går fallit, hvis down state indtræffer, opretholdes. Det bemærkes, at der ikke opstilles et 

scenarie med haircut, hvor CP går fallit, hvis down state indtræffer, da det forekommer mere sandsynligt, 

at det er CT, der berøres af et haircut, hvilket kan afføde en fallit. De i afsnit 2.4.2.1 angivne værdier og 

likviditetsomkostningen, k, finder fortsat anvendelse.   

 

 

 

                                                           
103 Comotto (2012), s. 2. 
104 Krishnamurthy (2010), s. 10.  
105 Jf. definitionen af denne risiko i afsnit 2.4. 
106 I afsnit 2.5 belyses det, hvad haircuttet reelt adresserer.  



Prisfastsættelse og beskatning af en repo 
 

32 
 

2.4.2.5.1 Haircut med CT’s fallitrisiko 

Med implementeringen af et haircut på 20 pct. af værdien det risikofyldte aktiv bliver det særligt interes-

sant at belyse CP’s cash flows, når det forudsættes, at CT går fallit, hvis down state indtræffer. Årsagen til 

dette er, at netop haircuts medfører, at CT ikke får adgang til det ønskede kontantprovenu, L0, og derfor 

givetvis er nødsaget til at søge yderligere finansiering, hvor andre værdipapirer eventuelt må anvendes 

som collateral for at opnå den ønskede likviditet. Det fremhæves bl.a. af denne grund, at anvendelsen af 

haircuts i repo’en var en væsentlig driver bag den finansielle krise, fordi foranstaltningen bidrager til 

usikkerhed og mistillid på markedet.
107

  

 

Det bemærkes af figur 2.9, at cash flow på tidspunktet, τ0, ikke længere er neutralt, da CP nu opnår et 

positivt cash flow, når haircuttet implementeres. Ligeledes er likviditetsomkostningen, k, indsat i down 

state, hvor CT går fallit, hvilket betyder, at S1(↓) = 40. 

 
Figur 2.9 – CP’s cash flow med haircut og CT’s fallitrisiko 

 

Kontantprovenuet, L0, forrentes med den risikofrie rente, r, hvis down state indtræffer, hvorefter repo-

renten, rr, udgør: 

 

-100 + 80 = 
 

            
[0,9722(80(1+rr) - 102) + 0,0278(40 - 80(1+0,004167))] 

 

      rr = 0,03226  rr = 3,226 pct. 

 

Herefter er afregningsbeløbet, L1: 

 

L1 = 80(1+0,03226) ≈ 82,58 

                                                           
107 Gorton et al. (2010), s. 1.  
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Den udledte repo-rente indikerer, at der ikke stilles samme krav til risikotillægget, når haircuttet anven-

des, idet den er faldet med ca. 0,5 procentpoint i forhold til i afsnit 2.4.2.4. Haircuttet resulterer naturlig-

vis også i et væsentligt fald i afregningsbeløbet, L1, da CP flytter et væsentligt cash flow til tidspunktet, τ0 

og kontantprovenuet, L0, er væsentligt mindre. Faldet i afregningsbeløbet er i mindre grad et resultat af, at 

repo-renten falder i forhold til i de foregående afsnit, men afspejler ikke desto mindre, at haircuttet også 

bidrager til at reducere modpartsrisikoen, og derfor umiddelbart ikke udelukkende adresserer collateral-

risikoen. 

 

2.4.2.6 Sammenfatning 

Med afsæt i antagelserne i afsnit 2.3.1 er der foretaget en prisfastsættelse af repo’en i en én-periode bino-

mialmodel, hvor instrumentets særlige karakteristika gradvist inddrages. På trods af, at set-up’et er for-

holdsvis simpelt, tegner især det sidste scenarie i afsnit 2.4.2.5.1 et ganske realistisk billede af de meka-

nismer, der har betydning for fastsættelsen af repo-renten, rr, og afregningsbeløbet, L1, idet CT’s fallitri-

siko, haircuttet og likviditetsomkostningen, k, er implementeret. 

 

Imidlertid skal det bemærkes, at modellen ikke tager højde for hvilken type værdipapir, der anvendes som 

collateral i repo’en, da der blot er forudsat et konstant haircut, som ikke nødvendigvis er realistisk. Der-

for forlades modellen i afsnit 2.5 for at belyse de forskellige typer værdipapirer, der anvendes som colla-

teral i repo’en, da det har væsentlig betydning for haircuttet, om det er en statsobligation eller fx et asset 

backed security.  

 

2.5 Collateral-analyse 

I én-periode binomialmodellen ovenfor belyses det hvilke faktorer, der er afgørende for prisfastsættelsen 

af repo’en. Idet modellen som nævnt ikke tager højde for hvilken type værdipapir, der anvendes som col-

lateral i repo’en, ses der i dette afsnit nærmere på dette og hvilke problemstillinger anvendelsen af for-

skellige værdipapirer rejser fsva. prisfastsættelsen af repo’en. 

 

Generelt er der mangel på empiriske data om både det amerikanske og europæiske repo-marked, som be-

lyser hvilke værdipapirer, der anvendes som collateral i repo’en og i hvilket omfang haircuts anvendes. 

Ikke desto mindre foreligger visse data, der tager afsæt i forskellige forudsætninger eller markeder, her-

under ICMA’s halvårlige undersøgelser, der belyser det europæiske repo-marked med udgangspunkt i 

oplysninger fra finansielle institutioner. 
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I bilag 1a forefindes en oversigt over udviklingen i hvilke værdipapirer, der anvendes som collateral på 

det europæiske tri-party repo-marked.
108

 Det ses, at statsobligationer er det foretrukne collateral i tri-

party repo’er, mens aktier og erhvervsobligationer ligeledes bidrager med en væsentlig andel af collate-

ral. Omvendt er forskellige asset-backed securities (ABS’er) mindre udbredte som collateral på det euro-

pæiske tri-party repo-marked. 

 

Nedenfor belyses disse værdipapirer med henblik på at analysere deres anvendelse som collateral samt i 

hvilket omfang haircut anvendes, når de benyttes. Belysningen af de forskellige værdipapirer bidrager til 

at modificere én-periode binomialmodellen, da haircuttet på 20 pct., som lægges til grund i afsnit 2.4.2.5, 

ikke nødvendigvis er normal markedspraksis.  

 

2.5.1 Forskellige typer af værdipapirer 

2.5.1.1 Statsobligationer 

Statsobligationen er det værdipapir, der anvendes hyppigst som collateral i repo’en, hvilket skal ses i ly-

set af, at det er et værdipapir, der typisk er forbundet med stor sikkerhed. Således anvendes statsobligatio-

nen som collateral i 37,2 pct. af transaktionerne på det europæiske tri-party repo-marked i andet halvår af 

2012.
109

 

 

Typisk betinger CP ikke sit engagement i repo’en af et haircut, når statsobligationen anvendes som colla-

teral. Dog ligger det gennemsnitlige haircut på 2,7 pct. på statsobligationer i 2012.
110

 Dette indikerer, at 

der trods alt anvendes haircuts, men at antagelsen om et haircut på 20 pct. umiddelbart ikke er realistisk, 

hvis det er en statsobligation, der er collateral.  

 

Som udviklingen i de økonomiske konjunkturer har været siden den finansielle krise ramte verden i 2008, 

er en statsobligation imidlertid ikke længere et standardiseret værdipapir. Således afhænger kreditvurde-

ringen i høj grad af, hvilket land den er udstedt i.
111

 Der er derfor væsentlig forskel på, om der er tale om 

en dansk eller en græsk statsobligation, idet kreditvurderingen af disse er vidt forskellig. Mens danske 

statsobligationer besidder den højeste kreditvurdering, opnår fx græske statsobligationer en betydeligt 

lavere vurdering hos de vigtigste kreditvurderingsbureauer.
112

 I den forbindelse bemærkes det, at CP i høj 

grad fokuserer på kreditvurderingen af collateral, og at det ikke er tilstrækkeligt, at der er tale om en 

statsobligation, da dette som nævnt ikke er et standardiseret værdipapir. 

                                                           
108 Bilaget er udarbejdet iht. data fra ICMA (2012). Ligesom for figur 2.2 tegner bilaget kun tegner et repræsentativt billede af udviklingen. 
109 ICMA (2012), s. 18. 
110 ICMA (2012), s. 26.  
111 Se bilag 1b, der bl.a. viser oversigt over kreditvurderinger af forskellige landes statsobligationer. 
112 Standard & Poor’s, Moody’s og Fitch Ratings. 
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På det europæiske tri-party repo-marked understreges dette af, at de værdipapirer, der udgør collateral i 

repo’er primært har en AAA-vurdering, sekundært en AA- eller A-vurdering.
113

 Således er det kun knap 

20 pct. af de anvendte værdipapirer, der har en dårligere kreditvurdering end dette, hvilket indikerer, at fx 

spanske, græske og italienske statsobligationer i mindre grad anvendes som collateral i repo’er.
114

  

 

2.5.1.2 Erhvervsobligationer 

Anvendelsen af erhvervsobligationer som collateral i repo’en nåede sit hidtil højeste niveau i andet halvår 

af 2009, hvor de blev anvendt i 28,4 pct. af tri-party repo’erne i Europa, men i den seneste undersøgelse 

er brugen af erhvervsobligationer dog faldet til 16,9 pct.
115

  

 

Alt andet lige er en erhvervsobligation også et endnu mindre standardiseret værdipapir end en statsobliga-

tion, hvilket betyder, at kreditvurderingen ikke nødvendigvis er af højeste kvalitet, som det trods alt oftest 

er tilfældet med de statsobligationer, der anvendes. Derfor er en erhvervsobligation et værdipapir, som i 

større omfang udsættes for et haircut, hvilket understreges af, at det gennemsnitlige haircut i andet halvår 

af 2012, hvor erhvervsobligationer bruges som collateral, lå på 5,5 pct.
116

  

 

Amerikanske data
117

 viser ydermere, at haircuttet på erhvervsobligationer afhænger meget af de økono-

miske konjunkturer. Fx ligger det gennemsnitlige haircut i foråret 2007 på 5 pct. på erhvervsobligationer 

med en kreditvurdering på A-/A3
118

 eller derover, mens det i efteråret 2008, hvor den finansielle krise 

indtraf, ligger gennemsnitligt på 20 pct. for erhvervsobligationer med samme kreditvurdering. Til sam-

menligning ligger kortsigtede amerikanske statsobligationer på et gennemsnitligt haircut på 2 pct. både 

før den finansielle krise indtraf og i efteråret 2008. 

 

2.5.1.3 Aktier 

Brugen af aktier som collateral er de senere år steget væsentligt og anvendes i dag i en femtedel af alle 

repo’er på det europæiske tri-party repo-marked.
119

 Haircuts er typisk forholdsvis høje på gennemsnitligt 

5,5 pct., hvilket dog naturligvis svinger fra aktie til aktie.
120

 Hvor repo’en i mange tilfælde anvendes til at 

finansiere aktieporteføljer
121

, er aktiens popularitet som collateral også et resultat af, at repo’en ikke ude-

                                                           
113 Kreditvurderingerne er fra Standard & Poor’s. Se bilag 1c for oversigt over kreditvurdering af collateral. 
114 ICMA (2012), s. 17. 
115 Jf. bilag 1a. 
116 ICMA (2012), s. 26. 
117 Krishnamurthy (2010), s. 10. 
118 Hhv. Standard & Poor’s og Moody’s klassifikation for samme kreditvurdering.  
119 Se bilag 1a. 
120 ICMA (2012), s. 26. 
121 Se nærmere i McCormick (1999). 
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lukkende anvendes som en finansieringskilde, men også anvendes med henblik på spekulation i form af fx 

shortselling. 

 

2.5.1.4 Asset-backed securities 

Securitization er ligesom repo’en isoleret set et middel til at fremskaffe kapital for finansielle institutio-

ner. I dette afsnit fokuseres dog på, hvordan de værdipapirer, der udstedes i en securitization-proces, kan 

anvendes som collateral i en repo og hvilke problemstillinger denne anvendelse kan medføre. Da kom-

pleksiteten iboende securitization i sig selv er væsentlig, er det essentielt, at der indledningsvis skabes en 

forståelse for selve processen.  

 

Ved securitization i sin mest grundlæggende form forstås således en finansieringsproces, hvor en origina-

tor, der søger finansiering, indledningsvis identificerer en række af sine finansielle aktiver og placerer 

dem i en såkaldt referenceportefølje.
122

 Puljen af finansielle aktiver sælges herefter til et special purpose 

vehicle (SPV), der etableres til lejligheden af originator. SPV’et finansierer opkøbet af referenceporteføl-

jen fra originator ved at udstede obligationer til investorer, der har sikkerhed i de cash flows, der genere-

res fra aktiverne i referenceporteføljen.  

 

Asset-backed security (ABS) er den generiske term for de obligationer, som SPV’et udsteder til investo-

rerne og kan karakteriseres som værdipapirer, hvis værdi og kuponbetalinger er afledt af den specificere-

de pulje af underliggende aktiver, der er udskilt i referenceporteføljen.  

 

Securitization-processen modificeres i denne sammenhæng af, at det belyses, i hvilket omfang og hvordan 

ABS’er anvendes som collateral i repo’en. Derfor illustreres det i figur 2.11, at de udstedte ABS’er an-

vendes som collateral af investor som CT i en repo med originator som CP.
123

 Netop denne anvendelse af 

securitization med repo som væsentligste finansieringskilde kaldes securitized banking, der blandt visse 

teoretikere
124

 anses for at have spillet en væsentlig rolle for udviklingen op til den finansielle krise særligt 

pga. anvendelsen af haircuts. 

                                                           
122 Der er typisk tale om realkredit-, forbrugs- og billån mv., der puljes i referenceporteføljen. Se mere i Davidson et al. (2003), s. 355. 
123 CT er ikke nødvendigvis originator, men dette er illustreret af hensyn til overskueligheden. Vigtigst er det at bemærke, at originator er en 

finansiel institution. Tallene mellem parrene af modsatrettede pile angiver rækkefølgen for de enkelte transaktioner i processen. 
124 Gorton et al. (2012), s. 425. Som det belyses i afsnit 2.5.3 er det dog ikke alle, der er enige heri. 
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Figur 2.11 – Securitized banking

125
 

 

På det europæiske tri-party repo-marked er brugen af forskellige ABS’er begrænset til 2,3 pct. af den 

samlede collateral-masse i andet halvår af 2012
126

, hvis RMBS
127

, CMBS
128

, andre ABS’er samt CDO
129

, 

CLN
130

, CLO
131

 mv. rubriceres som én samlet klasse af værdipapirer, hvilket indikerer, at ABS’er ikke er 

så udbredt som collateral. Det gennemsnitlige haircut for de forskellige ABS’er ligger i andet halvår af 

2012 på mellem 6,8 pct. og 8,7 pct.
132

 

 

2.5.1.5 Sammenfatning 

Idet én-periode binomialmodellen ikke belyser hvilke værdipapirer, der anvendes som collateral i re-

po’en, er dette skitseret i afsnit 2.5. Således anvendes særligt statsobligationer, erhvervsobligationer og 

aktier som collateral i tri-party repo’en. Fsva. haircuttet må det imidlertid erkendes, at det ikke alene er 

afgørende hvilken type værdipapir, der anvendes, men at kreditvurderingen ligeledes spiller en væsentlig 

rolle. Derfor ses der nedenfor nærmere på betydningen af kreditvurderingsbureauernes ratings af collate-

                                                           
125 Kilde: egen tilvirkning.  
126 Se bilag 1a. 
127 Residential mortgage-backed security, der er et kuponbetalende værdipapir, der understøttes af cash flows fra privatpersoners realkreditlån. Se 
nærmere i Folpmers et al. (2010), s. 57.  
128 Commercial mortgage-backed security, der er et kuponbetalende værdipapir med kommercielle realkreditlån som sikkerhed. Se nærmere i 

Davidson et al. (2003), s. 409. 
129 Collateralized debt obligation, der er et ABS med en referenceportefølje bestående af aktiver, der typisk ikke er realkreditlån, men en lang 

række andre forskellige gældsforpligtelser, som typisk opdeles i trancher. Se Benmelech et al. (2009), s. 166. 
130 Credit linked note, der anses for at være en kombination af en erhvervsobligation og en credit default swap, der typisk anvendes til hedging af 
kreditrisiko. Se nærmere i Hui et al. (2003), s. 455. 
131 Collateralized loan obligation, der er et ABS med en referenceportefølje bestående af erhvervslån, som minder meget om en CDO. Se nærmere 

i Benmelech et al. (2012), s. 94. 
132 ICMA (2012), s. 26. 



Prisfastsættelse og beskatning af en repo 
 

38 
 

ral. Ydermere diskuteres det med afsæt i litteraturens bidrag og empiriske data, hvordan haircuttet skal 

forstås. 

 

2.5.2 Kreditvurdering 

Som det nævnes i afsnit 2.5.1.1, er det ofte i højere grad kreditvurderingen end hvilket værdipapir, der er 

tale om, som er afgørende for, hvor attraktivt et værdipapir er som collateral for CP. I kølvandet af den 

finansielle krise har kreditvurderingsbureauerne imidlertid været udsat for massiv kritik og sagsanlæg, da 

det fremhæves, at kreditvurderingen af komplekse produkter, såsom RMBS’er og CDO’er har været deci-

deret misvisende.
133

 

 

En udsteder af et ABS er afhængig af, at værdipapiret opnår en meget høj kreditvurdering, idet instrumen-

tet netop struktureres efter investors minimumskrav, der ofte er en AA- eller AAA-vurdering.
134

 Den øn-

skede kreditvurdering opnås typisk ved at gennemføre såkaldte kreditforbedringer af SPV’et, der kan be-

stå i, at originator strukturerer en overcollateralization
135

, hvorefter salgssummen for referenceporteføljen 

ikke fuldt ud modsvarer værdien af de finansielle aktiver, der overdrages til SPV’et. Herved opnår SPV’et 

en øget kreditværdighed, som kreditvurderingsbureauerne typisk belønner i deres kreditvurdering af både 

SPV’et og de værdipapirer, som SPV’et udsteder.
136

 

 

Et ABS er som nævnt et komplekst instrument, der skal vurderes grundigt af CP inden vedkommende 

beslutter, om det skal anvendes som collateral i en repo og i tilfælde heraf, hvordan haircuttet skal fast-

sættes. Hvis der fx er tale om en ABS-CDO
137

, som i litteraturen
138

 anses for at have spillet en central rol-

le i den finansielle krise, kan denne vurdering dog være nærmest umulig at foretage for CP, da det ikke 

nødvendigvis kan gennemskues hvilke værdipapirer og cash flows, der understøtter instrumentet.  

 

En ABS-CDO opdeles således i trancher, der hver især fungerer som én separat CDO, der kan tiltrække 

forskellige investorer med forskellige risikopræferencer, som herefter har prioriterede krav på cash flows 

fra værdipapiret. Derfor kan det være nærliggende for CP at anse kreditvurderingen af værdipapiret som 

et tilstrækkeligt grundlag for at beslutte, om det kan anvendes som collateral i en repo. 

 

                                                           
133 Fx har det amerikanske justitsministerium anlagt sag mod Standard & Poor’s pga. deres kreditvurderinger af netop RMBS’er og CDO’er, som 
påstås at udgøre bedrageri over for investorer i de pågældende produkter. Se nærmere herom i US Department of Justice (2013). 
134 Standard & Poor’s klassifikation af kreditvurdering.  
135 Reelt udtryk for et haircut. 
136 Davidson et al. (2003), s. 289. 
137 Et værdipapir, der understøttes af værdipapirer, der selv er strukturerede, dvs., at der er tale om en toleddet securitization-proces. Ofte er det 

de mest risikable, private realkreditlån, der understøtter værdipapiret. 
138 Gorton et al. (2010), s. 8, Mählmann (2012), Beltran et al. (2013). 
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Med udgangspunkt i et omfangsrigt datasæt konkluderer Mählmann
139

 imidlertid, at investorer ikke ude-

lukkende baserer deres prisfastsættelse af ABS-CDO’er på kreditvurderinger, men at de blot forsøger at 

undgå bekostelige due diligence-undersøgelser, når der er tale om meget komplekse værdipapirer.  

 

Under den finansielle krise var der i høj grad tendens til, at strukturerede produkter, herunder særligt 

ABS-CDO’er, der havde en høj kreditvurdering, blev nedjusteret væsentligt af kreditvurderingsbureauer-

ne.
140

 Benmelech et al. påpeger, med afsæt i en række datasæt, at de massive nedjusteringer af ABS-

CDO’er bl.a. var et resultat af, at udstederne engagerede sig i rating shopping
141

, hvorefter man kun får 

foretaget én kreditvurdering, nemlig hos det bureau, der er villig til at give den højeste kreditvurdering af 

værdipapiret. Trancher, der kun var vurderet af et kreditvurderingsbureau, blev derfor i højere grad gen-

stand for væsentlige nedjusteringer under den finansielle krise end trancher, der blev vurderet af flere kre-

ditvurderingsbureauer. 

 

De massive nedjusteringer bidrager naturligvis til, at bl.a. ABS-CDO’er er mindre attraktive som collate-

ral i repo’en, hvilket også afspejler sig i de haircuts, som kræves. Fx viser data fra USA, at haircuttet på 

subprime-relaterede værdipapirer, herunder fx CDO’er understøttet af RMBS’er, var på 100 pct., da den 

finansielle krise var værst, hvilket svarer til, at disse værdipapirer simpelt hen ikke blev accepteret af CP 

som collateral i repo’en.
142

  

 

Der har givetvis hersket en overdreven afhængighed af og tillid til kreditvurderingsbureauerne under den 

finansielle krise, hvilket har påvirket repo-markedet. På trods af, at der kan argumenteres for, at kredit-

vurderingsbureauernes nedjusteringer har medført øgede haircuts på de pågældende værdipapirer, er der 

imidlertid ikke konsensus i litteraturen om, hvad haircuttet reelt adresserer, hvilket derfor diskuteres ne-

denfor. 

 

2.5.3 Baggrunden for haircuts 

I afsnit 2.4.2.5.1 illustreres det, at repo-renten reduceres, når et haircut anvendes. Det blev derfor konklu-

deret, at haircuttet ikke alene er et middel til at minimere collateral-risiko, men at det tilsvarende afdæk-

ker modpartsrisiko. Eftersom én-periode binomialmodellen ikke nødvendigvis afspejler virkelighedens 

fastsættelse af haircuts, skal det i dette afsnit belyses, hvordan haircuttet forklares i litteraturen, herunder 

i de empiriske data, der eksisterer. 

                                                           
139 Mählmann (2012), s. 1478. 
140 Benmelech et al. (2009), s. 1. 
141 Ibid, s. 16. 
142 Gorton et al. (2010), s. 9. Data i artiklen, der alene behandler strukturerede produkter, er tilvejebragt af én broker-dealer. 
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Indledningsvis bemærkes det, at der ikke eksisterer én generelt accepteret fremgangsmåde til at fastsætte 

haircuts i praksis, hvilket indikerer, at der er forskellige opfattelser af årsagerne til, at CP betinger sit en-

gagement i en repo af et haircut.
143

 

 

En tilgang, der belyser, hvordan et haircut kan forklares, tager afsæt i det enkelte værdipapirs informati-

onsfølsomhed, som er et mål for en markedsaktørs incitament til at erhverve information om afkastet på et 

givent værdipapir.
144

 I repo’ens kontekst er det således CP’s incitament til at erhverve information om det 

værdipapir, der potentielt skal anvendes som collateral, som denne tilgang belyser.  

 

Gorton et al. påpeger om denne tilgang, at panikken under den finansielle krise i høj grad var et resultat af 

”the run on the repo”
145

, der bestod i brugen af høje haircuts for at genskabe informationsufølsomheden 

om collateral, hvilket betød, at CT i større omfang måtte finansiere sine positioner med egenkapital eller 

være nødsaget til at sælge værdipapirerne. Forfatterne hævder hertil, at haircuttet ikke adresserer fallitri-

siko, men alene risikoen for, at CP møder en køber, der er bedre informeret om værdipapirets aktuelle 

værdi, når værdipapiret afhændes i markedet.
146

  

 

Det skal bemærkes, at Gorton et al. alene anvender idéen om værdipapirets informationsfølsomhed i rela-

tion til strukturerede produkter. Det er tvivlsomt, om denne tilgang kan overføres til at beskrive et haircut 

fsva. mere traditionelle værdipapirer, idet der argumenteres for, at fx statsobligationer ikke er informati-

onsfølsomme i samme grad som ABS’er, da de ikke påvirkes af cash flows fra værdipapirer, der ikke kan 

identificeres. 

 

I forlængelse af Gorton et al.’s argumentation, pointerer Dang et al.
147

 med afsæt i en model, som de kon-

struerer, at CT’s og CP’s fallitrisiko i samspil med værdipapirernes informationsfølsomhed er de faktorer, 

der bestemmer haircuttet i repo’en. Således påpeger de, at modpartsrisiko adresseres i haircuttet, mens 

collateral-risikoen kan beskrives med udgangspunkt i det enkelte værdipapirs informationsfølsomhed ud 

fra en tankegang om, at et haircut som følge af værdipapirets informationsfølsomhed er ensbetydende 

med, at CT må finansiere det beløb, der svarer til haircuttet ved at hæve penge i banken. Hvis sådan fi-

nansiering ikke er umiddelbart mulig, vil frasalg af værdipapirer være nødvendig, hvilket vil øge fallitri-

sikoen, der herefter adresseres i haircuttet.
148

  

 

                                                           
143 Comotto (2012), s. 11. 
144 Se Dang et al. (2010), s. 7. 
145 Se herom i Gorton et al. (2012), s. 425.  
146 Gorton et al. (2010), s. 7. 
147 Dang et al. (2011), s. 4. 
148 Ibid., s. 16. 
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CGFS
149

 bygger ikke deres forklaring af haircuttet op omkring genskabelsen af informationsufølsomhed, 

men hævder kortfattet, på baggrund af bilaterale interviews med markedsdeltagere, at modpartsrisiko 

mindskes ved at øge haircuttet. 

 

På den anden side påpeger Fitch Ratings
150

 i en undersøgelse af det amerikanske tri-party repo-marked 

med henvisning til data tilvejebragt af de største money market funds, at det er svært at vurdere, om mod-

partsrisiko reelt adresseres i haircuttet, idet CT ofte er en velrenommeret finansiel institution, som er i 

besiddelse af en så fin kreditvurdering, at CP ofte ikke finder det nødvendigt at vurdere modpartrisikoen. 

Ikke desto mindre viser undersøgelsen, at der ikke umiddelbart er noget, der indikerer, at der er en sam-

menhæng mellem haircuts og den konkrete CT i en repo.  

 

Krishnamurthy
151

 går mere simpelt til værks og postulerer, at haircuts på alle typer værdipapirer stiger 

under en finansiel krise, da den gennemsnitlige CT har en mindre kreditværdighed, hvorfor CP adresserer 

denne øgede fallitrisiko. Dette er i sig selv modsigende, idet Krishnamurthy i samme artikel fremlægger 

empiriske data, der viser, at haircuts på statsobligationer ikke var højere under den finansielle krise end 

tidligere.
152

 

 

Ovenstående bidrag illustrerer, at der generelt er mangel på empirisk data, som belyser, hvordan et hair-

cut skal fortolkes. Dog skal det, som nævnt, holdes for øje, at der formentlig er forskellige opfattelser af, 

hvad CP adresserer, når et haircut anvendes i en repo.  

 

Når dette er sagt, skal det pointeres, at idéen om at genskabe informationsufølsomhed til dels stemmer 

overens med det forhold, at kreditvurderingsbureauerne har haft en væsentlig betydning for CP’s vurde-

ring af CT og collateral, da et informationsufølsomt værdipapir givetvis kan vurderes alene ud fra dets 

kreditvurdering. Derfor taler meget for, at der er en vis interdependens mellem collateral- og modpartsri-

siko i en repo, hvilket afspejles i haircuttet. Det er derfor ikke nødvendigvis i strid med virkeligheden, når 

det i én-periode binomialmodellen findes, at haircuttet også minimerer modpartsrisikoen. 

 

2.6 Konklusion 

I dette kapitel kastes lys over hvilke faktorer, der er afgørende for prisfastsættelsen af repo’en. Med én-

periode binomialmodellen, hvor antagelsen om fravær af arbitragemuligheder er en meget væsentlig 

                                                           
149 CFGS (2010), s. 12. 
150 Fitch Ratings (2012), s. 4. 
151 Krishnamurthy (2010), s. 10. 
152 Data nævnes også i afsnit 2.5.1.2. 
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komponent, forsøges det således i afsnit 2.4 at prisfastsætte repo-renten og afregningsbeløbet. Det kan 

herefter konkluderes, at modellen er anvendelig til at prisfastsætte repo’en, når dette instruments særlige 

karakteristika løbende implementeres, men at modellen ikke tager højde for alle faktorer, der påvirker 

prisdannelsen.  

 

Derfor belyses en række forhold vedr. de værdipapirer, der anvendes som collateral, i afsnit 2.5. Det an-

skueliggøres, at kreditvurderingen af værdipapirer spillede en væsentlig rolle under den finansielle krise 

og stadig er vigtig. Fsva. haircuts må det umiddelbart konkluderes, at der givetvis er en vis indbyrdes af-

hængighed mellem modparts- og collateral-risikoen, som bevirker, at det ikke er helt fejlagtigt, når det i 

én-periode binomialmodellen findes, at repo-renten falder, når et haircut anvendes. 
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3. Kvalifikation af repo’en i dansk skatteret 

3.1 Indledning 

Idet kapitel 2 skaber forståelse for repo’ens bestanddele og prisfastsættelse, er der nu grobund for at se 

nærmere på de relevante retskilder for at vurdere om administrativ praksis, hvor repo’en kvalificeres som 

et lån i skatteretlig forstand, er i overensstemmelse med gældende ret.  

 

”Hvis ikke myndighederne havde løst problemstillingen på en pragmatisk måde, havde man hindret vel-

begrundede forretningsmæssige dispositioner, der allerede lod sig gøre i udlandet”.
153

 

 

Sådan analyserer Vinther resultatet i TfS 1995, 48 LSR, der er ledende administrativ praksis for beskat-

ning af en repo. Der kan med rette stilles spørgsmålstegn ved, om denne argumentation har støtte i accep-

terede lovfortolkningsprincipper eller traditionelle retskilder, da hjemlen til at løse problemstillinger på 

pragmatisk vis af hensyn til forretningsmæssige grunde ikke umiddelbart foreligger.  

 

Nedenfor gøres der i afsnit 3.2 rede for administrativ praksis for beskatning af repo’en, hvorefter der i 

afsnit 3.3 ses nærmere på den civilretlige behandling af repo’en med henblik på at vurdere, hvilken ind-

flydelse dette retsområde har for skatteretten og særligt den skattemæssige behandlingen af repo’en. I af-

snit 3.4 analyseres den relevante regulering for at vurdere om repo’en, eller et delelement heraf, er en fi-

nansiel kontrakt iht. kursgevinstloven (KGL)
154

, eller om de generelle regler i statsskatteloven (SL)
155

 om 

beskatning af renter er den korrekte hjemmel. 

 

3.2 Den administrative skattepraksis 

I medfør af administrativ praksis behandles repo’en i skattemæssig henseende som et lån med sikkerhed i 

de værdipapirer, som transaktionen vedrører.
156

 Den skatteretlige kvalifikation af repo’en er således end-

nu ikke blevet gjort til genstand for en domstols vurdering. Indledningsvis gøres der rede for Ligningsrå-

dets bindende forhåndsbesked i TfS 1993, 68 LR, der efterfølgende blev ændret i Landskatterettens ken-

delse i TfS 1995, 48 LSR, som ligeledes belyses. 

 

                                                           
153 Vinther (2004), s. 58. 
154 jf. lbkg. nr. 1121 af 14. november 2012 med senere ændringer. 
155 jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 med senere ændringer. 
156 Behandlingen svarer således til opfattelsen i den økonomiske litteratur. Se afsnit 2.2. 
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3.2.1 TfS 1993, 68 LR
157

 

3.2.1.1 Faktiske omstændigheder 

Sagens faktiske omstændigheder er, at A A/S indgår repo’er med andre finansielle institutioner, som såle-

des køber obligationer mv. af A A/S med aftale om, at tilsvarende værdipapirer skal tilbagesælges til en 

aftalt pris på et aftalt tidspunkt til A A/S.  

 

Aftalerne om salg og tilbagekøb af værdipapirerne indgås samtidig pr. telefon og dokumenteres ved, at 

telefonsamtalen optages på bånd, mens både salg og tilbagekøb registreres i Værdipapircentralen. Hand-

lerne foretages elektronisk, så A A/S på dag 1 sælger X obligationer fra en given fondskode til kurs Y, 

mens der samtidig indgås en terminshandel, hvor A A/S køber X obligationer inden for samme fondsko-

de, dvs. de samme obligationer, til kurs Z til levering typisk 1-30 dage senere. Kurserne fastsættes, så A 

A/S’s modpart tjener på transaktionerne. 

 

På denne baggrund anmoder A A/S Ligningsrådet om en bindende forhåndsbesked, om den skattemæssi-

ge behandling af repo’erne svarer til den regnskabsmæssige behandling, som foreskrevet af Finanstilsy-

net, der behandler forretningerne som hhv. indlån og udlån og udgift/fortjeneste som renteudgift eller ren-

teindtægt. 

 

3.2.1.2 Ligningsrådets bindende forhåndsbesked 

Ligningsrådet finder, at repo’erne skattemæssigt skal anses for to uafhængige transaktioner bestående af 

én transaktion, der for A A/S’s vedkommende består af et salg af værdipapirer, og én transaktion, der er et 

terminskøb af værdipapirer. Ligningsrådet henser i deres afgørelse til, at transaktionerne registreres i 

Værdipapircentralen, hvorfor der er tale om et ejerskifte af værdipapirerne, som beskattes iht. KGL.  

 

3.2.1 TfS 1995, 48 LSR
158

 

3.2.2.1 Parternes anbringender 

A A/S indbringer herefter denne bindende forhåndsbesked for LSR. A A/S’s repræsentant gør her bl.a. 

gældende, at repo’en efter sin art udgør én disposition, som umuligt kan adskilles forretningsmæssigt og 

ikke to adskilte dispositioner. Ydermere anføres det, at A A/S’s modpart reelt ikke køber værdipapirerne, 

og at registreringen i Værdipapircentralen alene er udtryk for en sikringsakt. Ydermere påpeges det, med 

                                                           
157 Afgørelsen kommenteres i Mou Jacobsen (1993), s. 113. 
158 Kendelsen kommenteres i Lykke Zeimer (1997), s. 61, Skouby et al. (2000), s. 170, Børjesson et al. (2004), s. 403, Vinther (2004), s. 57, Dam 

et al. (2008), s. 359, Michelsen et al. (2011), s. 615, Joo Dyppel (2012a), s. 122 ff., Joo Dyppel (2012b), s. 2284 ff., Joo Dyppel (2013), s. 55, 
Bundgaard et al. (2013), s. 673. 
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henvisning til en handel af fast ejendom, at terminsaftalen må anses for indgået på aftaledagen og ikke 

først på den dag, hvor aftalen afvikles.  

 

Told- og Skattestyrelsen bemærker hertil, at køberen af obligationerne rent faktisk bliver ejer heraf lige så 

længe, som terminsforretningen varer og ikke kun for et kort øjeblik.  

 

3.2.2.2 Landsskatterettens kendelse  

LSR finder, at der ikke kan lægges vægt på, at forretningerne formelt fremstår som en overdragelse af 

værdipapirer, men at forretningerne skal beskattes efter deres reelle indhold, indbyrdes sammenhæng og 

formål. Ud fra en samlet vurdering lægges det derfor til grund, at der reelt foreligger et låneforhold. Ret-

ten henser i sin korte begrundelse bl.a. til, at der ikke er nogen kursrisiko forbundet med repo’erne, samt 

at registreringen i Værdipapircentralen ikke er afgørende, idet der samtidig med registreringen indgås af-

tale om tilbagesalg af værdipapirerne.
159

 

 

3.3 Civilret og skatteret 

3.3.1 Civilretlig kvalifikation af repo’en 

Som netop beskrevet, kvalificeres repo’en skattemæssigt som et sikret lån i dansk administrativ praksis. 

Imidlertid er det indledningsvis værd at belyse den civilretlige behandling af repo’en, idet den grundlæg-

gende diskussion om, i hvilket omfang civilretten er styrende for den skatteretlige subsumption, er særde-

les relevant i netop denne kontekst. 

 

På trods af, at repo’en formålsmæssigt har væsentlige ligheder med et sikret pengelån
160

, er det Tamasau-

skas’
161

 opfattelse, at transaktionen i civilretlig forstand kan defineres som en gensidig bebyrdende afta-

le
162

 indgået mellem CT og CP
163

, hvor CT initialt forpligter sig til at sælge nærmere bestemte værdipapi-

rer til CP og efterfølgende tilbagekøbe tilsvarende værdipapirer, mens CP omvendt forpligter sig til at 

hhv. købe og sælge værdipapirer af samme beskaffenhed.
164

 

 

Det kan dog diskuteres om denne kvalifikation kan opretholdes, da der kan sås tvivl om, hvorvidt der fo-

religger en overdragelse til eje
165

 eller en overdragelse til sikkerhed af værdipapirerne for låneforholdet i 

                                                           
159 Denne behandling bekræftes i TfS 1999, 354 LR, der bl.a. kommenteres i Joo Dyppel (2012a), s. 123 ff. I den bindende forhåndsbesked un-

derstreges det, at der skal ske tilbagelevering af værdipapirerne, før der er tale om en repo i skatteretlig forstand. 
160 Se hertil afsnit 2.2.  
161 Tamasauskas (2010), s. 359. Definitionen korresponderer med art. 1a i GMRA. 
162 Se mere om gensidigt bebyrdende aftaler i Gomard (2006), s. 6 og Werlauff (2011), s. 96. 
163 Terminologien fra kapitel 2 anvendes også i dette kapitel. Se figur 2.1 til illustration. 
164 Sml. med definition i afsnit 1.2.  
165 Begrebet overdragelse til eje tjener alene et fremstillingsteknisk formål, da det ”at besidde ejendomsret” begrebsmæssigt mangler semantisk 
referens, således at retsfølgen af at få overdraget en sådan ret over et givent formuegode ikke er tilstrækkelig klar. Se nærmere i Ross, A. (1951), 
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civilretlig forstand, når der henses til, at det samtidig med aftalen om den initiale overdragelse, aftales at 

CT forpligtes til at tilbagekøbe tilsvarende værdipapirer til en aftalt pris på et fastsat tidspunkt af CP.
166

  

Således erindres det, at skatteyder i TfS 1995, 48 LSR betoner, at registreringen i Værdipapircentralen er 

udtryk for en sikringsakt. Denne argumentation peger i retning af, at skatteyder anser repo’en for i civil-

retlig forstand blot at udgøre en overdragelse til sikkerhed.  

 

LSR påpeger imidlertid i sine præmisser, at registreringen i Værdipapircentralen ikke er afgørende, idet 

der samtidig indgås aftale om tilbagesalg af værdipapirerne. Umiddelbart kan dette ikke tages til indtægt 

for, at LSR tilsidesætter repo’ens civilretlige kvalifikation, men argumentationen er formentlig blot udtryk 

for hvilke forhold, der tillægges vægt i den skatteretlige kvalifikation. 

 

3.3.1.1 Det civilretlige lånebegreb 

Med henblik på at vurdere, om repo’en civilretligt udgør en overdragelse af værdipapirer til sikkerhed for 

et pengelån eller en overdragelse af værdipapirer til eje, skal der ses nærmere på det civilretlige lånebe-

greb, som omfatter to situationer, nemlig lån til brug og lån til eje.
167

  

 

Førstnævnte er ikke relevant i forhold til at vurdere om repo’en er et sikret pengelån, da lån til brug ken-

detegnes ved, at långiver vederlagsfrit udlåner et givent formuegode til låntager, der herefter skal tilbage-

levere selve det modtagne på forfaldstidspunktet.
168

 Som følge af et pengebeløbs generiske beskaffenhed 

udgør et pengelån ikke et lån til brug.  

 

Lån til eje omfatter derimod den situation, hvor en långiver overdrager ejendomsretten til et bestemt for-

muegode til låntager mod, at denne til gengæld påtager sig en forpligtelse til på et senere tidspunkt at til-

bagelevere ”generisk bestemte ting af væsentlig samme beskaffenhed”.
169

 Et af hovedområderne for lån til 

eje er pengelån, som i civilretlig forstand er et retsforhold mellem en låntager og en långiver, hvorefter 

långiver stiller et kontantbeløb eller en kreditfacilitet til låntagers disposition i en bestemt periode.
170

  

 

Et traditionelt sikret pengelån anses derfor som et lån til eje, da låntager tilbageleverer et pengebeløb af 

væsentlig samme beskaffenhed på forfaldstidspunktet, mens långiver, hvis der er tale om et sikret lån, 

alene har sikkerhed i et aktiv, der ved lånets forfaldstidspunkt tilbageleveres til låntager, som i hele lånets 

                                                                                                                                                                                           
s. 478 ff., Ross, A. (1971), s. 206 ff. og von Eyben (1983), s. 18 ff. For mere om begrebet ejendomsret, se i det hele Vinding Kruse (1929-1933), 

Ross, A. (1935), Ross, A. (1951) og von Eyben (1983), s. 18 ff. 
166 Se mere om overdragelse til eje og overdragelse til sikkerhed i von Eyben (1983), s. 155. 
167 Ussing (1946), s. 49 ff. og Tamasauskas (2006), s. 39. 
168 Ussing (1946), s. 51 og Gomard (2006), s. 45. 
169 Ussing (1946), s. 50. 
170 Bryde Andersen (2011), s. 122 ff. 
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løbetid har ejendomsretten over det pantsatte aktiv og blot i et vist omfang har en begrænset råden over 

det.
171

 I repo’en får CT naturligvis overdraget det beløb, der oppebæres fra CP til eje, lige så vel som dette 

er tilfældet i et traditionelt civilretligt låneforhold, hvorfor repo’en umiddelbart opfylder det civilretlige 

lånebegreb. Imidlertid må der ses nærmere på karakteren af de pågældende overdragelser af værdipapirer. 

 

3.3.1.2 Overdragelse til eje og overdragelse til sikkerhed 

Det er tvivlsomt, om CP i en repo initialt alene får overdraget værdipapirerne til sikkerhed, som dette er 

tilfældet i et sikret lån. Det fremgår således af TfS 1993, 68 LR, at de værdipapirer, som CP skal tilbage-

sælge til CT i terminshandlen blot skal være inden for samme fondskode – det er derfor ikke et krav, at 

det er præcis de samme værdipapirer, der tilbagesælges, men værdipapirerne skal blot være af samme ge-

neriske beskaffenhed. 

 

Et eksempel på, at domstolene civilretligt omkvalificerer overdragelser til eje til overdragelser til sikker-

hed kan findes i de såkaldte møbellånsdomme.
172

 Formålet med møbellånskonstruktionerne er at få det, 

der reelt er en pantsætning af et formuegode, til at fremstå som et salg kombineret med, at formuegodet 

forbliver i overdragerens besiddelse, hvorved køber og sælger undgår at alarmere overdragerens øvrige 

kreditorer gennem foretagelse af en særlig sikringsakt.
173

 

 

I den henseende kan der argumenteres for, at overdragelsen af værdipapirer i repo’en ligeledes alene er af 

formel karakter, eftersom det samtidig med overdragelsen aftales, at der skal ske en tilbagelevering af 

lignende værdipapirer. Skatteyders anbringende i TfS 1995, 48 LSR om, at overdragelsen alene har ka-

rakter af en sikringsakt, kan således formentlig tages til indtægt for, at vedkommende forsøger at sidestille 

den civilretlige behandling af repo’en med disse møbellån.  

 

Repo’en adskiller sig dog fra møbellånene derved, at CP i en repo får overdraget værdipapirerne til eje og 

ikke blot til sikkerhed i civilretlig forstand, da værdipapirerne ikke forbliver i CT’s besiddelse, men reelt 

overdrages til CP, hvilket tilsvarende registreres i Værdipapircentralen. Ydermere sker overdragelserne i 

modsætning til møbellånene ikke på baggrund af en hensigt om pro forma. 

                                                           
171 Iversen et al. (2012), s. 21. 
172 Se fx U 1888, 479 H, som kommenteres i Lassen (1920), s. 160 ff. 
173 Se mere om møbellån i Vinding Kruse (1929-1933), s. 1336 ff., von Eyben (1983), s. 182 ff. og Iversen et al. (2012), s. 26 ff. 
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3.3.1.3 Sammenfatning 

For at opsummere, bemærkes det, at forskellen på et sikret lån og repo’en i civilretlig forstand består i, at 

der i repo’en sker en overdragelse til eje af de anvendte værdipapirer, mens långiver i et traditionelt sikret 

låneforhold alene får sikkerhed i de værdipapirer, der anvendes som collateral.
174

   

 

Derfor korresponderer administrativ praksis om den skattemæssige behandling ikke med den civilretlige 

kvalifikation af repo’en. I civilretten må repo’en således karakteriseres som et retsforhold, der består af to 

gensidigt bebyrdende dispositioner mellem de implicerede parter, som udgør et salg og et terminskøb af 

værdipapirer set fra CT’s synspunkt. 

 

Nedenfor gives en kort indføring i de synspunkter, der er fremført i debatten om civilrettens betydning for 

skatteretten med henblik på at afdække, hvilken betydning den civilretlige kvalifikation af repo’en har for 

den skatteretlige behandling.  

 

3.3.2 Civilrettens betydning for skatteretten 

Det er generelt genstand for megen diskussion, om civilretten er styrende for den skatteretlige begrebs-

dannelse og subsumption.
175

 På baggrund af, at det i afsnit 3.2 konstateres, at repo’en i administrativ skat-

tepraksis udgør et sikret lån uafhængigt af instrumentets civilretlige kvalifikation, er netop denne centrale 

diskussion særlig relevant. Indledningsvis skal det vurderes, hvordan civilrettens potentielle styring af 

skatteretten kan påvirke den skatteretlige subsumption. 

 

3.3.2.1 Faktumfastlæggelsen 

På den ene side kan det anføres, at civilretten har en styrende funktion for skatteretten, når de retsanven-

dende myndigheder skal fastlægge faktum, mens civilretten alene potentielt styrer skatteretten, når rets-

faktum fastlægges.
176

 Denne opfattelse bevirker, at civilretten ikke påvirker den del af den skatteretlige 

subsumption, der vedrører fastlæggelsen af den skatteretlige retsfølge.  

 

Hvis dette er tilfældet, kan TfS 1995, 48 LSR forstås på den måde, at repo’ens faktiske indhold i civilret-

lig henseende består af to overdragelser til eje af værdipapirer, men at de retlige relevante fakta i skatte-

retlige henseende afviger fra civilretten, hvorefter der reelt er tale om et låneforhold. 

 

                                                           
174 Se TfS 2000, 1011 H, der kan tages til indtægt for, at der er forskel på om man civilretligt og skatteretligt er ejer af et formuegode. Dommen 
kommenteres yderligere i afsnit 3.4.3.3. 
175 Der henvises i det hele til Strobel (1991), Pedersen (1992), Vinther et al. (2003a), Vinther et al. (2003b), Bundgaard (2003a), Bundgaard 

(2003b), Feldthusen et al. (2004), Vinther (2004), Bundgaard (2006).  
176 Se hertil Mørup (2002), s. 2489 ff., Bundgaard (2003b), s. 3664 ff. og Bundgaard (2006), s. 187 ff. 
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Dog kan det med rette betones, at faktumfastlæggelsen ikke sker isoleret, idet den intet materielt indhold 

har, hvis ikke de faktiske omstændigheder samtidig henføres under de relevante retskilder.
177

 Således be-

står der et ufravigeligt samspil mellem faktumfastlæggelse og fortolkning af de konkrete retskilder, som 

bevirker, at civilrettens betydning for den skatteretlige subsumption ikke blot vedrører fastlæggelsen af 

faktum.  

 

3.3.2.2 Forankring med undtagelser 

På den anden side kan tilgangen til civilrettens betydning for skatteretten sammenfattes på den vis, at 

skatteretten er forankret i civilretten, og at der typisk vil være kongruens i de to retsområders begrebsdan-

nelse og subsumption, men at der i visse tilfælde kan være tungtvejende hensyn, som kan retfærdiggøre, 

at skatteretten fraviger, omkvalificerer eller frakender betydningen af dispositioner, der ubestrideligt er 

gyldige i civilretlig forstand.
178

 Ikke desto mindre skal det bagvedliggende hensyn om kongruens mellem 

retsområderne holdes for øje – nemlig, at det af retssikkerhedsmæssige grunde tilstræbes, at skatteretten 

ikke vilkårligt fraviger civilretten. I den forbindelse er det interessant at afdække hvilke hensyn, der kan 

retfærdiggøre fravigelser fra civilretten og særligt den fravigelse, som LSR foretager i kvalifikationen af 

repo’en.  

 

Det skal bemærkes, at der både i administrativ praksis og domstolspraksis forefindes utallige eksempler 

på, at civilretligt gyldige dispositioner ikke tillægges samme virkning i skatteretlig henseende.
179

 Imidler-

tid er det ikke evident, hvilken retsanvendelse, der hjemler disse fravigelser, hvilket også er et presserende 

spørgsmål fsva. LSR’s kortfattede præmisser i TfS 1995, 48 LSR. Denne uklarhed er særlig relevant i 

betragtning af, at det forvaltningsretlige legalitetsprincip inden for skatteretten skærpes af GRL § 43, 1. 

led, der fastslår, at ingen lov kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov.
180

 

 

Inden der foretages en dybdegående analyse af de relevante retskilder, skal det derfor vurderes, om den 

såkaldte realitetsgrundsætning kan påberåbes til støtte for LSR’s fravigelse fra den civilretlige kvalifikati-

on af repo’en.   

 

3.3.3 Realitetsgrundsætningen 

En måde, hvorpå skatterettens afvigelse fra dens forankring i civilretten søges forklaret, er rodfæstet i rea-

litetsgrundsætningen, hvis hovedindhold er et krav om, at beskatningen ved skatteudnyttelser knyttes til 

                                                           
177 Se i denne retning generelt for juridisk metode, Blume (2009), s. 126 ff. og for skatteretten Michelsen (2003b), s. 3031 ff. 
178 Se hertil Pedersen (1992), s. 102, Vinther et al. (2003), s. 1186 ff., Vinther (2004), s. 415 ff. 
179 Se fx TfS 2000, 1011 H, hvor skatteyder ikke har fradragsret, da vedkommende ikke anses for i skatteretlig forstand at være ejer af driftsmid-

ler. Dommen kommenteres bl.a. i Spang-Hanssen (2001), s. 547-552. 
180 Se mere om legalitetsprincippet i Graff Nielsen (2003) og Michelsen (2003b), s. 3027 ff. 
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realøkonomien og realindholdet i de dispositioner, som beskatningen skal ske i forhold til, snarere end 

dispositionernes formelle iklædning.
181

 Tilsyneladende er denne grundsætning vanskelig at forene med 

GRL § 43, 1. led
182

, men det pointeres, at realitetsgrundsætningen alene relaterer sig til den præjudicielle 

fastlæggelse af det faktum, som skattelovene anvendes på, hvorfor den ikke anvendes i lovfortolkning og 

ikke i sig selv udgør hjemmel.
183

  

 

Umiddelbart kan man foranlediges til at tage LSR’s kvalifikation af repo’en til indtægt for realitetsgrund-

sætningens anvendelse. Imidlertid må det påpeges, at realitetsgrundsætningen bestemt ikke har vundet 

fuld tilslutning i den skatteretlige retsteori.
184

 Dette skyldes bl.a., at faktum og jus adskilles, hvilket påpe-

ges er metodisk uheldigt, idet faktum ikke har noget indhold, medmindre det henføres under en konkret 

retskilde.
185

 Desuden kritiseres grundsætningen for ikke at bidrage med noget nyt, da lovfortolkning på 

baggrund af de principper, som er almindeligt accepteret i dansk ret, fører til samme retsfølge.
186

 Det 

fremhæves yderligere, at der ikke er behov for en realitetsgrundsætning, da der ikke som hovedregel be-

står en binding mellem skatteretten og civilretten.
187

 

 

Forfatteren bekendt er der ikke eksempler på afgørelser, hvor domstolene eksplicit har lagt realitetsgrund-

sætningen til grund i sine præmisser, men ikke desto mindre anvender skattemyndighedernes repræsen-

tanter grundsætningen gentagne gange, når de plæderer til støtte for deres påstande.
188

 Ydermere er der en 

tendens til, at visse afgørelser offentliggøres med realitetsgrundsætningen som overskrift, hvilket bidrager 

til, at der sås tvivl om den faktisk er lagt til grund af den retsanvendende myndighed.
189

 

 

Det skal holdes for øje, at realitetsgrundsætningen, hvis en sådan overhovedet eksisterer og anerkendes, 

alene kan ændre en dispositions formelle indhold således at beskatning foretages i overensstemmelse med 

dens realindhold, såfremt skatteyder har engageret sig i skatteudnyttelse.
190

 I den forbindelse skal det po-

interes, at skatteyder i TfS 1995, 48 LSR påpeger, at såfremt TfS 1993, 68 LR opretholdes, vil banken 

kunne forynge et underskud uden kursrisiko ved at benytte repo’er og dermed realisere kursgevinster på 

de underliggende aktiver i forretningerne.  

                                                           
181 Realitetsgrundsætningen formuleres i Pedersen (1991), s. 435 ff. 
182 Se hertil Graff Nielsen (2003), s. 345. 
183 Pedersen (2000), s. 351. Det er således misvisende, når det i Joo Dyppel (2012a), s. 88, påpeges, at realitetsgrundsætningen giver hjemmel til 
at tilsidesætte fiktion og fastlægge realitet. 
184 Se generelt i opposition til realitetsgrundsætningen bl.a. Foighel (1990), s. 60 ff., Nielsen (1990), s. 63, Strobel (1991), s. 377 ff., Graff Nielsen 

(2003), s. 345, Michelsen (2003b), s. 3031 ff., Siggaard (2003), s. 1624 ff., Friis Hansen (2007), s. 265 ff. Se dog også Nørgaard (2001), s. 69, 
hvori det udtrykkes, at Højesteret ikke afviser at anvende realitetsgrundsætningen. 
185 Se i samme retning afsnit 3.3.2.1 og Michelsen (2003b), s. 3031 ff. og Graff Nielsen (2003), s. 347.  
186 Nielsen (1990), s. 52. 
187 Strobel (1991), s. 379. 
188 Se fx TfS 2002, 390 V, TfS 2002, 760 V, TfS 2003, 889 H og TfS 2012, 671 Ø. 
189 Se Siggaard (2003), s. 1624. 
190 Pedersen (1991), s. 435.  
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Det er bemærkelsesværdigt, at det er skatteyder, der påberåber sig muligheden for skatteplanlægning, da 

dette normalt er skattemyndighedernes mest fornemme opgave, men det skal formentlig ses i lyset af, at 

skatteyder netop var i besiddelse af underskud og derfor kunne modregne dette i repo-renteindtægter, hvis 

repo’en blev kvalificeret som et sikret lån. 

 

Realitetsgrundsætningen kan dog kun påberåbes af skattemyndighederne, hvorfor TfS 1995, 48 LSR 

umiddelbart ikke udgør et eksempel på realitetsgrundsætningens anvendelse. Årsagen til dette er, ifølge 

Pedersen, at skatteyder kan engagere sig i skatteudnyttelse ved at påberåbe sig det reelle indhold af en 

given disposition med henblik på at indrette beskatningen så hensigtsmæssigt som muligt.
191

 I samme ret-

ning bemærker Vinther, at det vil være forkert at postulere, at kendelsen er udtryk for, ”at der eksisterer 

en omvendt realitetsgrundsætning.”
192

 

 

3.3.4 Sammenfatning 

For at opsummere afsnit 3.3 må det først og fremmest bemærkes, at civilrettens potentielle styring af skat-

teretten er en problemstilling, der er genstand for stor diskussion. I nærværende afhandling lægges det 

imidlertid til grund, at den skatteretlige begrebsdannelse og subsumption som hovedregel styres af civil-

retten. Derfor forkastes den tilgang, hvor skatteretten opfattes som et autonomt retsområde uden påvirk-

ning fra civilretten.  

 

Realitetsgrundsætningen er fremhævet som en måde, hvorpå skatterettens afvigelse fra civilretten kan 

forklares, men alene den tvivl, der hersker om selve grundsætningens eksistens, er givetvis tilstrækkeligt 

til at statuere, at den ikke skal tillægges vægt, når repo’ens skattemæssige kvalifikation skal fastlægges. 

 

Fokus har yderligere været på, om den skatteretlige fastlæggelse af de faktiske omstændigheder isoleret 

set kan retfærdiggøre fravigelsen fra repo’ens civilretlige identitet. Umiddelbart må det konkluderes, at 

subsumptionen skal foretages i sin helhed, hvorfor der i det følgende fokuseres på den for repo’en rele-

vante lovgivning og om lovfortolkningsprincipper kan begrunde den skatteretlige behandling i admini-

strativ praksis. 

 

                                                           
191 Pedersen (1991), s. 444. Se modsat Svanholm et al. (2000), s. 871 ff. 
192 Vinther (2004), s. 57. 
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3.4 Lovgrundlag for beskatning af repo’en 

Når der henses til GRL § 43, 1. led, er det bemærkelsesværdigt, at LSR ikke henviser til den hjemmel, der 

er udslagsgivende for beskatningen af repo’en i TfS 1995, 48 LSR.
193

 Imidlertid ligger det implicit i ken-

delsen, at beskatningen skal foretages iht. de generelle regler i statsskatteloven. Herved forstås, at CT har 

fradragsret for forskellen mellem kontantprovenu og afregningsbeløb
194

, da dette nettobeløb reelt er en 

renteudgift, jf. SL § 6, stk. 1, litra e, mens CP beskattes af dette beløb, da det reelt udgør en renteindtægt, 

jf. SL § 4, stk. 1, litra e. 

 

Repo’en besidder dog visse karakteristika, der indicerer, at den iboende forwardkontrakt skal beskattes 

iht. reglerne om finansielle kontrakter i KGL, hvilket analyseres nærmere i afsnit 3.4.2.
195

 Indledningsvis 

belyses det, om spotsalget af collateral overhovedet udgør en afståelse i skatteretlig forstand. 

 

3.4.1 Det skatteretlige afståelsesbegreb 

Det må lægges til grund, at fortolkningen af det skatteretlige afståelsesbegreb
196

 er uafhængig af hvilken 

type værdipapir, der er genstand for en overdragelse. Dette bevirker, at det er underordnet, om det er en 

aktie eller en obligation, der anvendes som collateral i repo’en, når det skal vurderes, om spotsalget i re-

po’en udgør en afståelse i skatteretlig forstand.
197

 

  

Ifølge Hansen
198

 er det almindeligt antaget, at det skatteretlige afståelsesbegreb følger de civilretlige reg-

ler og derfor blandt andet afhænger af de obligationsretlige regler om aftaleindgåelse. Herefter burde det 

kunne konkluderes, at repo’ens iboende spotkontrakt skal beskattes som en afståelse af værdipapirer, da 

det i afsnit 3.3.1 fastslås, at dette salg af værdipapirer udgør en overdragelse til eje i civilretlig forstand. 

 

Fsva. aktier mv. følger det imidlertid af aktieavancebeskatningslovens (ABL)
199

 § 30, stk. 1, at der ved 

afståelse i denne lov forstås salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse. Af særlig interesse for 

den skattemæssige behandling af repo’en følger det af bemærkningerne til bestemmelsen, at hvis der er 

tale om et aktiesalg med tilbagekøb af aktierne efter en kort periode, behandles salget som en afståelse, 

såfremt der foreligger en reel kursrisiko mellem salg og tilbagekøb.
200

  

 

                                                           
193 Se mere om GRL § 43, 1. led i Graff Nielsen (2003), s. 103 ff. 
194 Denne terminologi fastlægges i afsnit 2.4.2. 
195 I kapitel 2 prisfastsættes repo’en således med afsæt i en model, der er udviklet til at prisfastsætte derivater. 
196 Se mere om begrebet i Bundgaard et al. (2013), s. 463-477. 
197 Bundgaard et al. (2013), s. 463. 
198 Hansen (1997), s. 1047. 
199 Jf. lbkg. nr. 796 af 20/06/2011 med senere ændringer. 
200 Jf. bemærkninger til § 30 i L 78 af 16/11/2005. 
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LSR pointerer i TfS 1995, 48 LSR, at repo’erne ikke er forbundet med reel kursrisiko, hvilket det er svært 

at indvende noget imod, idet salgs- og tilbagekøbsprisen aftales samtidig. Til illustration af kravet om reel 

kursrisiko ved salg og tilbagekøb af aktier kan TfS 1999, 289 H nævnes, hvor der ikke fandtes grundlag 

for at tilsidesætte salg og tilbagekøb af aktier, da aftalen om tilbagekøb først blev indgået lang tid efter 

indgåelsen af det initiale salg, hvorfor kravet om reel kursrisiko var opfyldt.
201

 Sagens faktiske omstæn-

digheder adskiller sig således fra en traditionel repo. 

 

Det skatteretlige afståelsesbegreb er derfor umiddelbart snævrere end den civilretlige definition af en 

overdragelse til eje, hvilket medfører, at spotsalget formentlig ikke udgør en afståelse af værdipapirerne i 

repo’en fra CT til CP, der skal tillægges skatteretlig virkning.  

 

3.4.2 Kursgevinstlovens bestemmelser om finansielle kontrakter  

Det er SKAT’s overbevisning, at repo’en ikke er en finansiel kontrakt
202

, men når der henses til bemærk-

ningerne til KGL § 29 samt instrumentets bestanddele
203

, findes det nærliggende at vurdere, om denne 

holdning er udtryk for gældende ret. 

 

Idet spotkontrakten formentlig ikke udgør en afståelse i skatteretlig forstand, kan det imidlertid anføres, at 

den efterfølgende forwardkontrakt heller ikke har skatteretlig virkning. Da det ikke er helt klart, om der 

foreligger en afståelse eller ej i skatteretlig forstand, vurderes det dog, om repo’ens iboende forwardkon-

trakt
204

 udgør en finansiel kontrakt, jf. KGL § 29, stk. 1 med henvisning til et dekomponeringsprincip. 

 

3.4.2.1 Generelt om reglerne 

På baggrund af Optionsudvalgets
205

 anbefalinger blev det i 1991 vurderet, at statsskattelovens regler ikke 

i et ønskeligt omfang tager højde for finansielle kontrakters kompleksitet, hvorfor der blev indsat særlige 

bestemmelser til regulering af beskatningen af disse instrumenter.
206

 Bestemmelserne indsattes oprindeligt 

i KGL §§ 8 C-8 G, men er senere flyttet til §§ 29-33 uden væsentlige ændringer med betydning for frem-

stillingens problemfelt.
207

 

 

                                                           
201 Dommen kommenteres bl.a. i Bjørn (1999), s. 215-216. 
202 Se afsnit C.B.1.8.1 i JV (2013). 
203 Som disse dekomponeres i afsnit 2.3. 
204 Se nærmere herom i afsnit 2.3.3. 
205 Udvalg nedsat d. 2. april 1987 af Skatteministeriet, hvis arbejde udmøntede sig i Betænkning nr. 1139 (1988). 
206 Jf. lov nr. 394 af 6/6/1991. 
207 Jf. lov nr. 439 af 10/6/1997. Se mere om de konkrete ændringer for beskatning af finansielle kontrakter i Børjesson et al. (2004), s. 365 og 
Winther Jensen et al. (1997). 
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Ved finansielle kontrakter i KGL forstås bl.a. futures, terminskontrakter og optioner, der i finansierings-

teorien kaldes derivater.
208

 For at et instrument udgør en finansiel kontrakt, jf. KGL § 29, stk. 1 skal en 

række grundlæggende betingelser opfyldes
209

: 

 

1) der skal foreligge en bindende aftale, 

2) der skal være en tidsmæssig forskydning mellem aftale- og afviklingstidspunktet, og  

3) der skal ved aftaleindgåelsen aftales en afviklingspris eller -kurs. 

 

Umiddelbart er der ingen tvivl om, at repo’ens iboende forwardkontrakt er aftaleretlig bindende. Typisk 

indgås aftalen i telefonen mellem de involverede parter og dokumenteres efterfølgende i en skriftlig afta-

le. Tilsvarende er den fornødne forskydning mellem aftale- og afviklingstidspunkt pr. definition opfyldt 

efter repo’ens natur, ligesom prisen på forwardkontrakten også aftales på aftaletidspunktet. 

 

I KGL anvendes samlebetegnelsen terminskontrakter
210

 for forwardkontrakter og futurekontrakter, der er 

en særlig type forwardkontrakt.
211

 En terminskontrakt er således en aftale om overdragelse af et aktiv eller 

af en gældsforpligtelse til en på forhånd fastsat pris, hvor afvikling af kontrakten finder sted efter aftale-

tidspunktet.
212

  

 

Det følger af KGL § 29, stk. 1, 1. pkt., at gevinst og tab på terminskontrakter mv. skal medregnes ved op-

gørelsen af den skattepligtige indkomst. Endvidere følger det af KGL § 33, stk. 1, at den skattemæssige 

opgørelse af gevinster og tab på finansielle kontrakter skal foretages efter et lagerprincip.
213

 Selve gevin-

sten eller tabet på en finansiel kontrakt opgøres efter et såkaldt separationsprincip, hvor der bortses fra 

beskatningen af det underliggende aktiv, som kontrakten vedrører.
214

 Dette princip bevirker derfor, at der 

skal foretages en skattemæssig opsplitning af det samlede afkast, hvorefter gevinst og tab på kontrakten 

samt gevinst og tab på det underliggende aktiv behandles hver for sig, såfremt kontrakten opfyldes ved 

levering.
215

 

 

                                                           
208 Jf. de alm. bemærkninger i L 6 af 27/12/1990. 
209 Se mere om betingelserne i Joo Dyppel (2012a), s. 56-66 og Bundgaard et al. (2013), s. 660. 
210 Se mere om terminskontrakter i Skouby et al. (2000), s. 165, Joo Dyppel (2012a), s. 66 ff. og Bundgaard et al. (2013), s. 661-663.  
211 Jf. bemærkningerne til § 29 i L 194 af 13/03/1997.  
212 Jf. bemærkningerne til § 1, nr. 18 i L 6 af 27/12/1990. 
213 Se mere i Skouby et al. (2000), s. 186 ff. og Børjesson et al. (2004), s. 518 ff. 
214 Jf. bemærkningerne til § 29 i L 194 af 13/03/1997. Se endvidere Børjesson et al. (2004), s. 442. 
215 Joo Dyppel (2012a), s. 185. 
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3.4.2.2 Dekomponeringsprincip 

Som nævnt består repo’en af et spotsalg af værdipapirer samt en efterfølgende terminskontrakt, hvor CT 

tilbagekøber værdipapirer af væsentlig samme beskaffenhed på et aftalt tidspunkt. Eftersom terminskon-

trakten umiddelbart opfylder betingelserne for at være en finansiel kontrakt, jf. KGL § 29, stk. 1, skal det 

gøres til genstand for diskussion, om dette delelement af repo’en skal beskattes efter disse regler med 

henvisning til, at KGL § 29, stk. 1 har et iboende dekomponeringsprincip.
216

 

 

Konkret fremgår det af bemærkningerne til KGL § 29, at ”reglerne om terminskontrakter og købe- og 

salgsretter anvendes på andre aftale- eller kontrakttyper end de nævnte, hvis de er sammensat af termins-

kontrakter samt købe- og salgsretter”.
217

  

 

Endvidere fremgår det, at dersom en kontrakt ikke omfatter ”de ovenfor nævnte elementer”
218

, så skal 

beskatningen foretages iht. skattelovgivningens almindelige regler. I den forbindelse bemærkes det, at 

repo’en ikke eksplicit er nævnt i KGL § 29, stk. 1 eller i § 30, stk. 1, der oplister en række kontrakter, 

som undtages fra beskatning efter kapitel 6 i KGL
219

, hvilket betyder, at det må vurderes på baggrund af 

bemærkningerne til KGL § 29, om repo’en udgør en anden aftale- eller kontrakttype, der er sammensat af 

terminskontrakter samt købe- og salgsretter. 

 

Skouby et al. påpeger hertil, at TfS 1995, 48 LSR er i modstrid med de bagvedliggende hensyn i KGL § 

29, stk. 1, 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”.
220

 Det er lidt uklart, om 

forfatternes argumentation skal tages til indtægt for en påstand om, at repo’en består af to finansielle kon-

trakter, eller om argumentationen blot er udtryk for mangel på begrebshygiejne.  

 

Umiddelbart er det ubestrideligt, at repo’ens iboende terminskontrakt er en finansiel kontrakt, mens re-

po’ens iboende spotkontrakt ikke udgør en finansiel kontrakt iht. KGL § 29, stk. 1, idet der ikke forelig-

ger den fornødne tidsmæssige forskydning mellem aftale- og afviklingstidspunkt. I den henseende er for-

fatternes skildring af lovbemærkningerne uheldig, da det er decideret forkert at kvalificere repo’en som en 

sammensætning af to finansielle kontrakter, mens det med rette kan anføres, at repo’en er et sammensat 

finansielt instrument.
221

 

                                                           
216 Dette fremføres i Joo Dyppel (2012a), s. 119 ff. og Joo Dyppel (2012b), s. 2282 ff. 
217 Jf. bemærkningerne til § 29 i L 194 af 13/03/1997. 
218 Ibid.  
219 Se mere om de undtagne kontrakter i Skouby et al. (2000), s. 172 ff., Børjesson et al. (2004), s. 444 ff. og Joo Dyppel (2012a), s. 138 ff. 
220 Skouby et al. (2000), s. 170. 
221 Se Joo Dyppel (2012a), s. 25 for klassifikation af forskellige finansielle instrumenter samt finansielle kontrakter som delmængde heraf. 
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Imidlertid medfører ordlyden af de nævnte bemærkninger til KGL § 29, at der formentlig gælder et ufra-

vigeligt krav om, at der skal være tale om en sammensætning af kontrakter, der hver især er en finansiel 

kontrakt, jf. KGL § 29, stk. 1, for at beskatningen skal foretages iht. bestemmelsen. Fx nævnes en køberet 

til en terminskontrakt, der netop er en sammensætning af to finansielle kontrakter, som et eksempel på en 

sammensat kontrakt, der skal beskattes iht. KGL § 29, stk. 1. 

 

I samme retning som Skouby et al., men mere konkret, påpeger Joo Dyppel om TfS 1995, 48 LSR, at hvis 

der ”henses til bemærkningerne i forarbejderne og henses til, at obligationerne overdrages til eje med 

efterfølgende tilbagekøb på termin, er det formentlig mest korrekt at anlægge et dekomponeringsprincip, 

således at en repo kvalificeres som de to separate instrumenter aftalen består af”.
222

 Herefter beskattes 

spotsalget særskilt, jf. KGL § 2
223

, mens terminskontrakten beskattes iht. KGL § 29, stk. 1 ud fra en idé 

om, at denne bestanddel af repo’en udgør en finansiel kontrakt. 

 

Joo Dyppel anfører således, at obligationerne overdrages til eje uden at tage nærmere stilling til om en 

civilretlig gyldig overdragelse til eje tilsvarende udgør en skatteretlig afståelse. Idet der henvises til afsnit 

3.4.1 skal der i denne sammenhæng ikke gøres yderligere bemærkninger hertil. 

 

3.4.2.3 En swap som sammenligningsgrundlag  

Dekomponeringsprincippet har ikke umiddelbart støtte i bemærkningerne til loven, hvis der alene ses på 

ordlyden heraf, men i relation til en swap
224

, der er en ubetinget gensidig forpligtelse indgået på aftaleda-

gen mellem to parter om bytte af betalingsrækker, typisk svarende til rente- og eventuelt afdragsbetalinger 

på to lån, anføres det, at ”for swaps gælder derfor, at det ved en konkret vurdering af aftalen må afgøres, 

hvorvidt reglerne for finansielle kontrakter skal anvendes i forhold til swapaftalen eller enkelte elementer 

i denne”.
225

 

 

I relation til dette og TfS 1995, 48 LSR påpeger Dam et al., at ”det synes vanskeligt at forklare, hvorfor 

swaps og repo’er behandles grundlæggende forskelligt i skattemæssig henseende: swaps opløses i flest 

mulige enheder, mens repo’er behandles under ét”.
226

 Det må medgives Dam et al., at en grundlæggende 

forskellig beskatning af disse to instrumenter ikke umiddelbart har støtte i lovbemærkningerne. Der må 

dog ses nærmere på praksis på området for at vurdere, om beskatningen af repo’er og swaps er neutral 

eller ej.
 
 

                                                           
222 Joo Dyppel (2012a), s. 125 og Dyppel (2012b), s. 2286. 
223 Såfremt det fx er en obligation, der er det underliggende aktiv. 
224 Se mere om beskatning af en swap i Børjesson et al. (2004), s. 411 ff., Joo Dyppel (2012a), s. 104 ff. og Bundgaard et al. (2013), s. 672. 
225 Jf. bemærkningerne til § 29 i L 194 af 13/031997. 
226 Dam et al. (2008), s. 359. 
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Den skattemæssige kvalifikation af rente- og valutaswaps er gentagne gange behandlet i administrativ 

praksis samt i mindre grad af domstolene.
227

 Så vidt vides, er der endnu ikke eksempler i praksis på, at 

swaps uden udveksling af hovedstole mellem de implicerede parter på aftaletidspunktet, er blevet anset 

for ikke at være en finansiel kontrakt omfattet af KGL § 29, stk. 1.
228

 

 

Denne behandling kan der ikke indvendes noget imod, eftersom de periodiske swapbetalinger mellem 

parterne ikke kan anses for at udgøre renter, da betalingerne ikke vedrører gæld, idet der ikke afleveres et 

lånebeløb til debitor ved aftalernes indgåelse. Omvendt foreligger den fornødne tidsmæssige forskydning 

mellem aftale- og afviklingstidspunkt for de enkelte betalinger, hvilket betyder, at KGL § 29, stk. 1 finder 

anvendelse, såfremt de øvrige betingelser, der gøres rede for i afsnit 3.4.2.1, er opfyldt.  

 

Den konkrete vurdering, der skal anlægges fsva. en swap, beror således på om aftalens enkelte elementer 

opfylder kravet om, at der foreligger denne tidsmæssige forskydning mellem aftaletidspunkt og de aftalte 

afkastbetalinger, hvorefter det kan retfærdiggøres at beskatte swappens enkelte elementer som finansielle 

kontrakter. 

 

Den type swap, som hidtil er behandles i praksis, adskiller sig fra repo’en derved, at alle dens delelemen-

ter udgør finansielle kontrakter hver især, jf. KGL § 29, stk. 1 i form af en række på hinanden følgende 

terminskontrakter, hvorimod repo’ens iboende spotkontrakt ikke har den fornødne tidsmæssige forskyd-

ning mellem aftale- og afviklingstidspunkt. Derfor er det misvisende, når Dam et al. anfører, at det er 

vanskeligt at forklare, hvorfor swaps og repo’er behandles grundlæggende forskelligt med henvisning til 

KGL § 29, stk. 1, da der netop er væsentlige forskelle mellem en repo og en swap almindeligvis. 

 

I det tilfælde, at de løbende afkastbetalinger på en valutaswap, hvor hovedstolene på de to gældsposter 

udveksles mellem parterne på aftaletidspunktet, beskattes som finansielle kontrakter, jf. KGL § 29, stk. 1 

vil der imidlertid være tale om en beskatning, som giver anledning til, at der med rette kan argumenteres 

for, at repo’ens iboende forwardkontrakt tilsvarende skal beskattes som en finansiel kontrakt. Årsagen 

hertil er, at både swappen og repo’en herefter vil besidde et element, der ikke i sig selv opfylder kravet 

om den tidsmæssige forskydning mellem aftale- og afviklingstidspunkt.  

 

                                                           
227 Se fx TfS 1997, 127 LSR, TfS 2006, 767 SR, TfS 2007, 892 SR og TfS 1999, 845 H. Sidstnævnte dom fra Højesteret vedrører omstændighe-
der, der finder sted inden reglerne om finansielle kontrakter blev vedtaget, men dommen kan tages til indtægt for, at en traditionel valutaswap 

ikke omfattes af KGL’s fordringsbegreb, hvorfor det løbende afkast hverken kan karakteriseres som en rente eller kurgevinst. Alle afgørelserne 

kommenteres i Joo Dyppel (2012a), s. 107 ff. 
228 Se hertil Børjesson et al. (2004), s. 412 og Jul Jacobsen (2009), s. 1933 ff. 
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Det springende punkt er, hvordan ordlyden af bemærkningerne til KGL § 29 skal forstås. Umiddelbart vil 

det være mest nærliggende at anlægge det synspunkt, at de delelementer af en valutaswap, hvor hovedsto-

lene på gældsposterne udveksles på aftaletidspunktet, som hver især er finansielle kontrakter, skal beskat-

tes efter KGL § 29, stk. 1 med henvisning til et dekomponeringsprincip. 

 

Det er imidlertid ikke afklaret i praksis om en valutaswap, hvor hovedstolene udveksles på aftaletidspunk-

tet, er omfattet af KGL § 29, stk. 1, hvorfor der i litteraturen er tilbageholdenhed med at tage et stand-

punkt herom.
229

 Det må umiddelbart bero på en konkret vurdering, idet selve udvekslingen af hovedstolen 

dog indikerer, at en sådan aftale nærmere udgør en etablering af et nyt gældsforhold, hvorfor der forment-

lig ikke er tale om en finansiel kontrakt. 

 

I samme retning påpeger Børjesson et al., at: ”består aftalen, hvilket ofte vil være tilfældet, af delelemen-

ter, der hver for sig opfylder betingelserne for at være en finansiel kontrakt, sker beskatningen af de en-

kelte elementer og ikke af aftalen som sådan”.
230

 Med en vis sikkerhed må denne formulering forstås så-

ledes, at det anses for at være et krav, at hvert delelement hver for sig opfylder betingelserne, for at der er 

tale om en finansiel kontrakt, jf. KGL § 29, stk. 1. 

 

3.4.2.4 Sammenfatning 

Når der henses til bemærkningerne til KGL § 29 er det ikke lige til at få øje på et dekomponeringsprincip, 

hvorefter repo’ens iboende terminskontrakt skal beskattes som en finansiel kontrakt. Dog skal det under-

streges, at der ikke er holdepunkter for, at repo’en behandles grundlæggende forskelligt fra en swap, der-

som en swap ligesom en repo kun delvist udgør en finansiel kontrakt. Med en vis sikkerhed kan det fast-

slås, at der ikke foreligger en sådan forskellig behandling af en repo og en swap. Det må således tillægges 

væsentlig betydning, at kun sammensatte finansielle kontrakter, der udelukkende består af delelementer, 

som hver især er en finansiel kontrakt omfattes af KGL § 29, stk. 1, hvilket accentueres af hidtidig praksis 

om beskatning af en swap. 

 

3.4.3 Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra e og § 6, stk. 1, litra e 

Da repo’ens iboende terminskontrakt ikke umiddelbart er en finansiel kontrakt iht. KGL § 29, stk. 1, skal 

det vurderes, om SL indeholder den rette hjemmel til beskatning af repo’en. I den henseende skal det ind-

ledningsvis bemærkes, at eksistensen og den retlige gyldighed af SL §§ 4-6 alene er fortsat bestående, idet 

fortolkningen af disse tilbageværende bestemmelser løbende er ændret i takt med samfundsudviklin-

                                                           
229 Se bl.a. Jul Jacobsen (2009), s. 1933 ff. og Joo Dyppel (2012a), s. 110. 
230 Børjesson et al. (2004), s. 420. 
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gen.
231

 Således var det givetvis ikke forudset ved konciperingen af statsskatteloven i 1903
232

, at et finan-

sielt instrument, hvis oprindelse først ligger flere år efter lovens vedtagelse, skulle henføres under lovens 

anvendelsesområde.  

 

TfS 1995, 48 LSR må forstås på den vis, at forskellen mellem kontantprovenu og afregningsbeløb i re-

po’en udgør hhv. en renteindtægt og en renteudgift, jf. SL § 4, stk. 1, litra e og § 6, stk. 1, litra e.
233

 Imid-

lertid står man efter at have læst kendelsen ikke tilbage med følelsen af, at LSR har gjort sig nøje overve-

jelser om, hvorvidt afkastet på repo’en er en rente i skatteretlig forstand. 

 

Med tanke på, at der i dansk skatteret opereres med en snæver rentedefinition
234

, og at repo’en i civilretlig 

forstand består af et salg og et terminskøb, er det derfor relevant at vurdere om repo-renten overhovedet 

udgør en rente i skatteretlig forstand eller om afkastet skal kvalificeres som et finansieringstillæg eller et 

kurstab.
235

  

 

3.4.3.1 Rentedefinitionen i dansk skatteret 

Der foreligger ingen rentedefinition i dansk skattelovgivning.
236

 Definitionen kan dog udledes af praksis, 

hvor den karakteriseres som den del af vederlaget for at kunne råde over fremmedkapital, der beregnes 

som en procentdel af den til enhver tid værende nominelle restgæld.
237

 Endvidere følger det af U 1941, 

563 H, at der ved renter, jf. SL § 6, stk. 1, litra e, ”alene kan forstaas Renter efter sædvanlig Sprogbrug, 

saaledes at en videregaaende Fortolkning af Udtrykket maa forkastes”.
238

 Den praksisskabte rentedefini-

tion kan sammenfattes til, at betalingen kan fradrages, jf. SL § 6, stk. 1, litra e, hvis den
239

:  

 

1) udgør et vederlag for rådighed over et pengebeløb, 

2) beror på en retlig forpligtelse, 

3) beregnes for en given periode som en procentdel af den til enhver tid værende til rådighed stillede 

gæld, og 

4) erlægges eller modtages løbende. 

                                                           
231 Se i denne retning Spang-Hansen et al. (2003), s. 1453. 
232 Se mere om den historiske udvikling af SL i Ferniss (2003). 
233 I det følgende henvises blot til SL § 6, stk. 1, litra e, idet det erindres, at beskatning af renter og rentefradragsret hører organisk sammen. Se 
hertil Hemmingsen (1982), s. 5. 
234 Sml. med rentedefinitionen i OECD’s MO art. 11, stk. 3, der også vil omfatte kursgevinst/-tab på gæld. Se mere i Winther-Sørensen et al. 

(2009), s. 234 ff. og Dalby Madsen (2004), s. 188. 
235 Det fremgår af s. 42-43 i Betænkning nr. 1050 (1985), at det finansielle afkast, der bliver tilbage, når renterne m.v. er udskilt, kan rumme en 

mængde forskelligartede afkast, der under ét kaldes kursgevinster og -tab. 
236 Wind Andersen (2010), s. 15. 
237 Hemmingsen (1982), s. 6. 
238 I dommen fastslås det, at den effektive rente ikke omfattes af SL § 6, stk. 1, litra e. Se mere i Tell (2012), s. 25 og Bundgaard et al. (2013), s. 

383. 
239 Se de alm. bemærkninger i L 60 af 5/11/2003. Se også Jeppesen (2007), s. 332 og Michelsen et al. (2011), s. 536 ff. 
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Betingelserne er kumulative, hvilket bevirker, at hvis blot én af betingelserne ikke opfyldes, udgør repo-

renten ikke en rente i skatteretlig forstand.
240

  

 

3.4.3.2 Repo-renten 

Joo Dyppel påpeger, at det beror på en konkret vurdering, om det vederlag, der svarer til forskellen mel-

lem kontantprovenu og afregningsbeløb i repo’en opfylder det skatteretlige rentebegreb.
241

 Umiddelbart 

kan der ikke indvendes noget imod dette, men da størstedelen af de repo’er, der handles, gennemføres på 

standardiserede vilkår, må det imidlertid være muligt at vurdere dette finansieringsvederlag på et generelt 

niveau. 

 

Indledningsvis skal der dvæles lidt ved den gængse terminologi, ”repo-rente”, som ikke nødvendigvis 

fremgår af det kontraktgrundlag, som repo’en hviler på. Praksis viser nemlig, at det tillægges betydning i 

vurderingen af om et finansieringsvederlag er en rente i skatteretlig forstand, om det også betegnes som 

en rente i kontraktgrundlaget. Dette kommer fx til udtryk i U 1960, 589 H, hvor en finansieringsafgift 

ikke betegnes som en rente i kontrakten, men blot er anført med et fast beløb, som i sin helhed fremtræder 

som et tillæg til købesummen. Dommen kan dog ikke tages til indtægt for, at selve ordet ”repo-rente” ud-

trykkeligt skal fremgå af kontraktgrundlaget, idet dette forhold sammenholdt med finansieringsvederla-

gets øvrige omstændigheder skal inddrages i en helhedsvurdering.
242

 

   

I TfS 1995, 48 LSR påpeger LSR, at repo’erne skattemæssigt skal følge den regnskabsmæssige behand-

ling, der foreskrives af Finanstilsynet. Rækkevidden af denne præmis må forstås således, at den skatte-

mæssige kvalifikation af repo-renten ikke skal forankres i den regnskabsmæssige behandling
243

, men at 

kvalifikationen af selve transaktionen i skatteretlig henseende også er et låneforhold.
244

 Selve vurderingen 

af om der foreligger en rente, overlades derfor til skatteretten, hvis kumulative betingelser gennemgås 

nedenfor. 

 

3.4.3.2.1 Udgør et vederlag for rådighed over et pengebeløb 

Denne betingelse hviler på en forudsætning om, at der skal foreligge et gældsforhold mellem de implice-

rede parter. Fsva. en repo, der involverer et køb og salg af værdipapirer, er der særlig grund til at hense til 

begivenhedsforløbet i sin helhed for at afdække realiteterne bag dispositionerne.
245

 Idet CT typisk har til 

                                                           
240 Bundgaard et al. (2013), s. 384. 
241 Joo Dyppel (2013), s. 56. 
242 Se i samme retning Hemmingsen (1982), s. 13. 
243 Regnskabsmæssigt rubriceres repo-renten som en låneomkostning, som der kan ses mere om i Fedders et al. (2012), s. 597 ff. 
244 Joo Dyppel (2013), s. 55. 
245 Se hertil Hemmingsen (1982), s. 7. 
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hensigt at finansiere værdipapirerne via repo’en, er der umiddelbart intet til hinder for at statuere, at repo-

renten efter sin art udgør et vederlag for CT’s råden over kontantprovenuet. Dette støttes yderligere af 

afsnit 2.3.3, hvori det fremgår, at CP skal kompenseres for at ”bære” aktivet i repo’ens løbetid. 

 

3.4.3.2.2 Beror på en retlig forpligtelse 

Det er hævet over enhver tvivl, at repo’en er en retlig bindende aftale. Aftalerne indgås typisk mundt-

ligt
246

, hvilket i sig selv er tilstrækkeligt til at statuere, at der foreligger en retlig forpligtelse, idet dansk 

aftaleret i almindelighed ikke stiller formkrav til aftaleindgåelse.
247

 Yderligere underlægges repo’en ty-

pisk rammeaftalen, GMRA samt en specifik aftale om den pågældende repo, hvor de relevante forhold 

klarlægges, der hver især dokumenterer de implicerede parters retlige forpligtelser.
248

 

 

3.4.3.2.3 Beregnes for en given periode som en procentdel af den til enhver tid værende til rådighed stil-

lede gæld 

Denne betingelse bevirker, at et aperiodisk finansieringsvederlag ikke udgør en rente, da en rente skal 

være umiddelbar beregnelig på det aktuelle, periodiske grundlag.
249

 Det kan påpeges, at repo-renten ikke 

opfylder denne betingelse, såfremt den blot fremkommer som differensen af kontantprovenu og afreg-

ningsbeløb, hvorefter der blot er tale om et forud fastsat kurstab for CT.
250

 Dette kan med rette hævdes 

om sell/buy backs
251

, men fsva. den klassiske repo efterlader bilag 2 imidlertid det indtryk, at repo-renten 

fremkommer ved en løbende rentetilskrivning på kontantprovenuet, idet der angives en rente, der tilskri-

ves løbende. På den anden side er der intet i GMRA, som indikerer, at forskellen mellem kontantprovenu 

og afregningsbeløb udgør en rente. Det skal dog erindres, at det ikke er en ufravigelig betingelse, at ordet 

”rente” fremgår af kontraktgrundlaget for, at den skatteretlige rentedefinition er opfyldt.
252

 

 

Det forhold, at repo-renten forudberegnes og forfalder som en del af det samlede afregningsbeløbet ved 

repo’ens afvikling, er ikke i sig selv en hindring for at statuere, at der foreligger en rente i skatteretlig for-

stand. Således må det lægges til grund, at repo-renten trods sin karakter har den fornødne tilknytning til 

gældsforholdets løbetid. 

 

                                                           
246 Se hertil afsnit 3.2.1.1. 
247 Se mere i Bryde Andersen (2009), s. 186 ff. 
248 Se bilag 2, der indeholder handelsbeviser på repo’er. 
249 Hemmingsen (1982), s. 12. 
250 Se i denne retning for belgisk skatteret Eynatten (2002), s. 138. 
251 Se afsnit 2.2.1. Se endvidere kapitel 5 for yderligere diskussion. 
252 Hemmingsen (1982), s. 13. 
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3.4.3.2.4 Erlægges eller modtages løbende 

CT afregner ikke repo-renten løbende, da den blot indgår som en integreret bestanddel af afregningsbeløb, 

der erlægges til CP ved repo’ens afslutning. Ydelsen er dog stadig en rente, når blot repo-renten forudbe-

regnes som en procentdel af den til enhver tid værende restgæld.
253

  

 

3.4.3.2.5 Sammenfatning 

Det beror, som Joo Dyppel påpeger, på en konkret vurdering af kontraktgrundlaget, om repo-renten i skat-

teretlig forstand udgør en rente. Imidlertid peger ovenstående betragtninger i retning af, at forskellen mel-

lem kontantprovenu og afregningsbeløb er omfattet af SL § 6, stk. 1, litra e.  

 

3.4.3.3 Den konkrete realitetsbedømmelse 

I afsnit 3.3.3 fastslås, at realitetsgrundsætningen ikke kan retfærdiggøre, at den skatteretlige kvalifikation 

afviger fra den civilretlige kvalifikation af repo’en. Ovenfor er det endvidere fundet, at repo’ens iboende 

terminskontrakt med en vis sikkerhed ikke er en finansiel kontrakt iht. KGL § 29, stk. 1, mens repo-renten 

derimod formentlig udgør en rente i skatteretlig forstand.  

 

Det står imidlertid endnu tilbage at vurdere på hvilket konkret fortolkningsgrundlag, at SL § 6, stk. 1, litra 

e er den korrekte hjemmel. Når der henses til afsnit 3.3.4, hvorefter civilretten som hovedregel er styrende 

for skatteretten samt skatterettens skærpede legalitetskrav, må det påpeges, at det er af væsentlig betyd-

ning at fastlægge de præcise bevæggrunde for at repo’ens formelle indhold fraviges. 

 

Lykke Zeimer pointerer, at der intet mærkeligt er i den skatteretlige kvalifikation, idet repo’en ”reelt blot 

er det samme som et lån mod sikkerhed”
254

, men han afholder sig fra at berøre hvilket fortolkningsgrund-

lag, der ligger bag vurderingen. Tilsvarende må det anføres, at Vinthers logik om, at TfS 1995, 48 LSR 

blot er en pragmatisk løsning, ikke umiddelbart har megen støtte i retskilder eller anerkendte fortolk-

ningsprincipper, hvilket understreges af, at han betragter kendelsen som noget ”enkeltstående”.
255

 

 

Højesteret anlægger i to domme udtrykkeligt en konkret realitetsbedømmelse af civilretligt, gyldige over-

dragelser med henblik på i skatteretlig forstand at bortse fra dispositioners formelle indhold. TfS 2000, 

374 H og TfS 2000, 1011 H
256

 vedrører således, hvornår der i skatteretlig henseende foreligger en afståel-

se af driftsmidler med heraf følgende afskrivningsadgang for erhververen. I begge domme nægtes af-

                                                           
253 Michelsen et al. (2011), s. 533. 
254 Se Lykke Zeimer (1997), s. 61. 
255 Vinther (2004), s. 58. 
256 Kommenteres bl.a. i Siggaard (2003), s. 1626 ff. 
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skrivningsret, idet Højesteret finder, at der i skatteretlig forstand skal bortses fra overdragelsen af det 

formelle ejerskab i de pågældende leasingarrangementer. 

 

I TfS 2000, 374 H påpeger Højesteret, at ”adgangen til ud fra en konkret realitetsbedømmelse at frakende 

en formel overdragelse skattemæssig betydning har - også for så vidt angår leasingprojekter - været for-

udsat af lovgivningsmagten og skattemyndighederne”.
257

 Højesteret benytter sig også af denne formule-

ring i TfS 2000, 1011 H, mens LSR i efterfølgende kendelser
258

 tilsvarende påberåber sig en konkret rea-

litetsbedømmelse som begrundelse for at tilsidesætte leasingarrangementer i skatteretlig forstand. 

 

I litteraturen
259

 tages disse domme til indtægt for, at Højesteret anvender realitetsgrundsætningen, hvilket 

imidlertid må afvises. Omvendt må afgørelserne forstås på den vis, at der i den skatteretlige subsumption 

påkræves en vurdering af realiteten i disse leasingarrangementer. Den konkrete realitetsbedømmelse ad-

skiller sig fra realitetsgrundsætning derved, at den ikke blot er udtryk for en tilgang til fastlæggelse af fak-

tum, men nærmere gør hele den skatteretlige subsumption til genstand for et realitetstjek, når den for rets-

faktum relevante lovgivning skal fortolkes. 

 

I lighed med denne praksis indebærer kvalifikationen af repo’en som et sikret lån, at civilretligt, gyldige 

overdragelser til eje frakendes betydning, hvorefter der ikke foreligger et salg og en terminskontrakt i 

skatteretlig forstand. LSR henviser dog ikke eksplicit til, at der foretages en konkret realitetsbedømmelse i 

TfS 1995, 48 LSR, men påpeger blot, at ”det ud fra en samlet vurdering måtte lægges til grund, at der 

reelt forelå låneforhold”.  

 

Yderligere er der den lighed mellem de nævnte Højesteretsdomme og TfS 1995, 48 LSR, at det i alle tre 

sager tillægges betydelig vægt, at erhverver af formuegodet ikke får overdraget reel ejerrisiko. Dette kan 

anføres til støtte for, at kvalifikationen af repo’en som et sikret lån også skal ses som et resultat af en kon-

kret realitetsbedømmelse.  

 

I TfS 2000, 1011 H hæfter Højesteret sig ved, at leasingaftalerne udgør et aftalekompleks, hvor de enkelte 

bestanddele af aftalen forudsætter eksistensen af hinanden. På samme vis består repo’en af et aftalekom-

pleks, hvor aftalen om at sælge værdipapirer og efterfølgende tilbagekøbe tilsvarende værdipapirer er 

                                                           
257 Herefter henviser Højesteret til den konkrete lov, som problemstillingen vedrører. 
258 Se fx TfS 2001, 403 LSR og TfS 2002, 713 LSR. 
259 Se Ramskov (2001), s. 293 ff. og Hansen et al. (2003), s. 1126. Se endvidere Pedersen (2000), s. 354, hvori det anføres, at TfS 1998, 201 Ø er 
udtryk for, at realitetsgrundsætningen finder anvendelse. Dommen er den forudgående landsretsdom for TfS 2000, 1011 H. 
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indbyrdes afhængige, idet CP ikke vil indgå aftalen om at købe værdipapirerne, hvis ikke det samtidig 

aftales, at CT forpligtes til at tilbagekøbe værdipapirer. 

 

Holdepunkterne for at sidestille repo’en med sale and lease back-arrangementer, som disse kvalificeres 

skatteretligt med forankring i en konkret realitetsbedømmelse af Højesteret, synes på baggrund af oven-

stående at være til stede. Henset til skatterettens skærpede legalitetskrav står tilbage blot at vurdere på 

hvilket fortolkningsgrundlag en sådan konkret realitetsbedømmelse iht. SL § 6, stk. 1, litra e har retlig 

gyldighed.  

 

Bedømmelsen kan umiddelbart ikke støttes med henvisning til objektiv eller subjektiv fortolkning
260

 af 

SL § 6, stk. 1, litra e. Således giver ordlyden af bestemmelsen ikke noget indtryk af det nærmere formål, 

mens forarbejderne giver klart indtryk af, at man ikke har gjort sig overvejelser om fortolkningen af de 

anvendte begreber.
261

 

 

Til trods for skatterettens skærpede legalitetskrav skal det holdes for øje, at udvidende og analog fortolk-

ning af en skattelovsbestemmelse ikke kan udelukkes.
262

 Til støtte for en sådan fortolkning kan det anfø-

res, at såfremt SL § 6, stk. 1, litra e var konciperet efter, at repo’en, som i dag, er blevet et vigtigt element 

på de finansielle markeder, ville repo-renten formentlig også kunne subsumeres under lovens anvendel-

sesområde. 

 

Meget kan derfor anføres til støtte for, at repo’en med henvisning til en konkret realitetsbedømmelse skal 

kvalificeres som et sikret lån. I den henseende skal det bemærkes, at dette resultat alene kan fremkomme 

ved, at der anlægges en realitetsbetragtning på den skatteretlige subsumption i sin helhed med udgangs-

punkt i traditionelle fortolkningsprincipper. I den konkrete realitetsbedømmelse fortolkes den relevante 

lovgivning således henset til de faktiske omstændigheder, der har retlig relevans, hvorefter repo’en med 

rette må anses for at være et sikret lån, der omfattes af SL § 6, stk. 1, litra e. 

 

Det må dog påpeges, at adgangen til at foretage en sådan konkret realitetsbedømmelse ikke synes at være 

forudsat af lovgivningsmagten i SL. Imidlertid virker det en smule uklart, hvad Højesteret lægger i, at en 

sådan bedømmelse er forudsat af lovgivningsmagten.
263

 Når der henses til den dynamiske fortolkning, 

som statsskattelovens tilbageværende bestemmelser underlægges, må det derfor formentlig kunne statue-

                                                           
260 Se mere om objektiv og subjektiv lovfortolkning i Ross (1971), s. 143 ff.  
261 Ferniss (2003), s. 1421. 
262 Pedersen (1991), s. 300 ff. og Graff Nielsen (2003), s. 327. 
263 Se hertil Siggaard (2003), s. 1626 ff. 
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res, at det ikke er nødvendigt, at den konkrete realitetsbedømmelse, jf. SL § 6, stk. 1, litra e er forudsat af 

lovgivningsmagten. 

 

3.5 Konklusion 

I dette kapitel afdækkes, hvorfor den skatteretlige kvalifikation i administrativ praksis afviger fra den ci-

vilretlige kvalifikation af repo’en. Således systematiseres og fortolkes det skatteretlige lovgrundlag, hvor-

efter det med en vis sikkerhed kan fastslås, at repo’ens iboende spotkontrakt ikke udgør en afståelse i 

skatteretlig forstand, og at repo’ens iboende terminskontrakt ikke kan subsumeres under anvendelsesom-

rådet for KGL § 29, stk. 1.  

 

Med støtte i domspraksis og en konkret realitetsbedømmelse må det omvendt lægges til grund, at forskel-

len mellem kontantprovenu og afregningsbeløb i repo’en udgør en rente, der omfattes af SL § 6, stk. 1, 

litra e. Den konkrete realitetsbedømmelse, der ikke må forveksles med realitetsgrundsætningen, bygger på 

traditionelle lovfortolkningsprincipper, der medfører, at den skatteretlige subsumption i sin uadskillelige 

helhed kan retfærdiggøre en fravigelse fra repo’ens formelle, civilretlige iklædning.    
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4. Internationale skatteretlige aspekter 

4.1 Indledende betragtninger 

I kapitel 3 blev repo’ens skatteretlige behandling analyseret med henblik på at vurdere om administrativ 

praksis i dansk skatteret er i overensstemmelse med gældende ret. Idet repo’en er et finansielt instrument, 

der anvendes af finansielle institutioner i hele verden, er den skattemæssige behandling af repo’en i andre 

jurisdiktioner og på tværs af landegrænser ligeledes interessante emner, der aktualiseres af, at repo-

markedet i højere grad end tidligere er præget af, at de kontraherende parter ofte kommer fra forskellige 

lande.
264

   

 

Således er den internationale skatteretlige behandling af repo’en også et emne, der tiltrækker sig stor op-

mærksomhed i udenlandsk litteratur
265

, mens den asymmetriske beskatning af repo’en i forskellige juris-

diktioner også har affødt en række domstolsafgørelser, hvor skatteyder har forsøgt at minimere skattebeta-

lingen.
266

 

 

OECD har også skærpet opmærksomheden på repo’en i grænseoverskridende transaktioner, eftersom de 

anser instrumentet for at udgøre en hybrid overdragelse, der kan anvendes til at udnytte forskelle i den 

skattemæssige behandling af overdragelsen mellem to jurisdiktioner, hvilket kan reducere den samlede 

skattebetaling af skatteyderne på tværs af landegrænser.
267

 

 

Mere konkret påpeger OECD, at “Hybrid mismatch arrangements that arguably comply with the letter of 

the laws of the two countries but that achieve non-taxation in both countries, which result may not be in-

tended by either country, generate significant policy issues…”
268

 Selvom skatteyderne reelt set agerer i 

overensstemmelse med national ret i de involverede jurisdiktioner, når sådanne hybride mismatcharran-

gementer anvendes, påpeger OECD således, at denne dobbelt ikke-beskatning skal undgås. 

  

I den henseende fremhæves DK som et forgangsland, der indsætter nationale værnsregler rettet mod netop 

sådanne hybride mismatcharrangementer
269

, men på nuværende tidspunkt er der ikke umiddelbart speci-

                                                           
264 ICMA (2012), s. 11. 
265 Se bl.a. Zhu et al. (2000), Jung et al. (2006), Whatley et al. (2007), s. 360-361, Vergani (2008), Rosembuj (2011), s. 243, Steeves (2013). 
266 Se til illustration dommen, BNZI fra New Zealand, der kommenteres i Prebble (2009), s. 106 ff. 
267 OECD (2012), s. 5. 
268 Ibid., s. 25. 
269 Jf. OECD (2012), hvor bl.a. LL § 5G, SEL § 2A og SEL § 13, stk. 1, 3. pkt. omtales som nationale værnsregler. 
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fikke værnsregler, der skatteretligt omkvalicerer repo’en i grænseoverskridende handler, hvilket gør ne-

denstående analyse særlig relevant.
270

  

 

4.1.1 Systematik 

I de følgende afsnit analyseres den skattemæssige behandling af en grænseoverskridende repo med ud-

gangspunkt i komparativretlige studier samt inddragelse af OECD’s MO. I afsnit 4.2 skitseres den skatte-

retlige kvalifikation af repo’en i andre jurisdiktioner således for at belyse, om retstilstanden adskiller sig 

fra den danske retstilstand, der er analyseret i kapitel 3. 

 

I afsnit 4.3 konstrueres en case, der omhandler en repo mellem en aktør i et land, hvor repo’en i skatte-

mæssig forstand behandles som et sikret lån og en aktør i et land, hvor repo’en behandles som et salg og 

terminskøb. Formålet er at vurdere, om der kan forekomme dobbelt ikke-beskatning eller dobbeltbeskat-

ning, når MO og intern ret i de to jurisdiktioner tages i betragtning. Efterfølgende inddrages intern dansk 

ret for at vurdere, om kvalifikationskonflikten kan løses, såfremt den ene aktør er hjemmehørende
271

 i 

DK.  

 

4.2 Komparative betragtninger 

Idet der i øvrigt henvises til bilag 3 for en belysning af den skattemæssige kvalifikation af repo’en i de 

udvalgte jurisdiktioner, skal der blot gøres enkelte bemærkninger til disse komparative studier i dette af-

snit.  

 

Generelt er der således en tendens til, at repo’en i skatteretlig forstand kvalificeres som et sikret lån. I fle-

re lande foreligger lovbestemmelser, der eksplicit regulerer beskatningen af repo’en, mens andre lande 

fastslår kvalifikationen af repo’en i praksis, eftersom det findes muligt at henføre repo’en under anvendel-

sesområdet for en mere generel lovbestemmelse. Konklusionen må være, at de nationale skattemyndighe-

der, politikere og domstole henser til repo’ens reelle formål frem for dens formelle identitet, når skatte-

lovgivning og -praksis udformes.  

 

Af de udvalgte jurisdiktioner er det kun Australien og New Zealand, der ikke kvalificerer repo’en som et 

sikret lån. Af denne grund er repo’en stadig et instrument, der beskattes asymmetrisk over landegrænser 

og som derfor kan anvendes til international skattearbitrage.
272

 

                                                           
270 Der kan dog givetvis tænkes konstruktioner, som SKAT vil anfægte iht. LL § 5 G, stk. 1 om double dip. 
271 Ved hjemmehørende forstås skattemæssigt hjemmehørende, jf. fx SEL § 1, stk. 1, nr. 1-6 og stk. 6. 
272 Ved sidstnævnte forstås en arbitragemulighed, der opstår i en grænseoverskridende handel, hvor den udløste profit er et resultat af fordele af 

asymmetrien mellem forskellige jurisdiktioners skattelovgivning, der afføder et mere favorabelt resultat, end hvis handlen foretages mellem to 
parter i én jurisdiktion. Se hertil Rosenbloom (2000), s. 142. 
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4.3 Case om grænseoverskridende repo 

Der ses nu nærmere på en repo, hvor CT er hjemmehørende i Land X, som behandler repo’en som et sik-

ret lån i skatteretlig forstand, mens CP er hjemmehørende i Land Y, hvor repo’en skattemæssigt kvalifice-

res som to særskilte afståelser, med beskatning til følge.
273

 Det forudsættes, at de to jurisdiktioner har ind-

gået en DBO svarende til MO. 

 

X Invest S.A.R.L., som er hjemmehørende i Land X har et finansieringsbehov og ejer aktier i SPV Funding 

S.A.R.L., der også er hjemmehørende i Land X. Finansieringsbehovet imødekommes ved, at der initieres 

en repo med Y Credit Facilities Pty. Ltd., der er hjemmehørende i land Y. Aktierne i SPV Funding 

S.A.R.L. udgør collateral i repo’en, så de overdrages til Y Credit Facilities Pty. Ltd., der til gengæld her-

for erlægger et kontantprovenu til X Invest S.A.R.L. Samtidig aftales det, at X Invest S.A.R.L. tilbagekøber 

aktierne på et specificeret tidspunkt til et specificeret afregningsbeløb. 

 

4.3.1 OECD’s Modeloverenskomst og kvalifikationskonflikter 

Anvendelsen af MO forudsætter, at en person
274

 er hjemmehørende
275

 i en af de kontraherende stater, som 

anses for at være domicilland, mens det land, hvor den for beskatning relevante indkomst hidrører fra, 

benævnes overenskomstens kildeland.
276

 Da det tilsigtes at analysere beskatningen af Y Credit Facilities 

Pty. Ltd. i casen, er Land X overenskomstens kildeland, mens Land Y er domicilland. 

 

4.3.1.1 Land X som overenskomstens kildeland  

Det bemærkes, at overenskomstens kildeland er Land X uanset om repo’en kvalificeres som et sikret lån 

eller to særskilte aktieafståelser. Hvis repo’en anses for at være et sikret lån er det X Invest S.A.R.L., der 

betaler repo-renten, som således hidrører fra Land X, jf. MO art. 11, stk. 1, som regulerer fordeling af be-

skatningsretten til renter. Land X er også overenskomstens kildeland, hvis det lægges til grund, at der er 

tale om to særskilte aktieafståelser, idet SPV Funding S.A.R.L. er hjemmehørende i Land X. 

 

Eftersom det ikke defineres, hvad der skal forstås ved en afståelse i MO art. 13, er det intern ret i de kon-

traherende stater, der skal lægges til grund.
277

 Land X vil derfor statuere, at der ikke foreligger afståelser i 

skatteretlig forstand, idet repo’en iht. intern ret udgør et sikret lån, hvorefter repo-renten skal beskattes 

som en rente, jf. MO art. 11, stk. 2, 1. pkt. Herefter har Land X ret til at indeholde en kildeskat på 10 pct. 

                                                           
273 Det behandles ikke yderligere, om Land Y anser den anden afståelse for at være et derivat. Iht. MO anses også den anden afståelse for at være 

en afståelse af en formuegenstand, jf. MO art. 13, stk. 5. 
274 Fysisk eller juridisk – i denne sammenhæng er det en juridisk.  
275 Begrebet hjemmehørende skal fortolkes iht. national ret i den stat, som vedkommende er hjemmehørende i, jf. MO art. 4, stk. 1, 1. pkt. 
276 Se nærmere i Winther-Sørensen et al. (2009), s. 113 ff. 
277 Jf. kommentarer til art. 13, pkt. 6 i MO (2010). 
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af repo-renten, der betales til Credit Facilities Pty. Ltd. Det forudsættes, at Land X har intern hjemmel til 

en sådan kildeskat, da dette er et krav for beskatning i medfør af den gyldne regel, hvorefter DBO’er kun 

kan lempe, men ikke udvide en jurisdiktions beskatningsret.
278

  

 

Det bemærkes, at rentedefinitionen i MO art. 11, stk. 3 er udtømmende og som hovedregel skal under-

lægges en autonom fortolkning uden hensyntagen til intern ret i overenskomststaterne.
279

 Dog omfattes en 

betaling af rentedefinitionen, hvis et lån anses at foreligge iht. en substance over form-regel eller enhver 

lignende doktrin.
280

 

 

Kvalifikationen af afkastet på repo’en som en rente kan formentlig subsumeres under MO art. 11, stk. 3 

som ”indkomst af gældsfordringer af enhver art”, men idet Land Y givetvis ikke anser repo-renten for at 

udgøre en rente iht. MO art. 11, stk. 3 kan der argumenteres for, at det nærmere er en substance over 

form-betragtning, der medfører, at Land X anser repo-renten for at opfylde rentedefinitionen i MO. 

 

4.3.1.2 Land Y som domicilland 

Eftersom repo’en kvalificeres som to særskilte afståelser i Land Y, vil de nationale skattemyndigheder 

umiddelbart lægge dette til grund, uagtet at Land X indeholder kildeskat af repo-renten.
281

 Herefter udgør 

repo’ens to transaktioner hver især afståelser af en formuegenstand, der beskattes efter MO art. 13, stk. 5. 

 

Imidlertid blev der ved revisionen af MO i 2000 tilføjet nye kommentarer til art. 23 A og 23 B, som ved-

rører den lempelse, der skal foretages i domicillandet, når de kontraherende stater kvalificerer en ind-

komst forskelligt.
282

 Ifølge de nye kommentarer skal artiklernes formulering ”i overensstemmelse med 

bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes” fortolkes således, at det skal afgøres ud fra overens-

komstens kildelands præmisser, om denne stat er tildelt beskatningsretten til indkomst.
283

  

 

Det fremgår endvidere af kommentarerne, at såfremt de kontraherende stater kvalificerer indkomst for-

skelligt pga. forskelle i intern ret, skal man også ved anvendelsen af overenskomsten i domicillandet un-

dersøge, om overenskomstens kildeland har været berettiget til at beskatte, såfremt man lægger kildelan-

                                                           
278 Se nærmere i Lindencrona (1994), s. 24, Michelsen (2003a), s. 49 ff. og Winther-Sørensen et al. (2009), s. 32.  
279 Se kommentarer til art. 11, stk. 3, pkt. 21 i MO (2010). 
280 Se kommentarer til art. 11, stk. 3, pkt. 21.1 i MO (2010). 
281 Dette er et resultat af, at MO art. 3, stk. 2 fortolkes således, at det ikke er overenskomstens kildelands interne ret, men anvenderstatens interne 

ret, der skal anvendes, når der skal fortolkes udtryk, der ikke defineres i MO. Dette er den generelle opfattelse i litteraturen. Se fx Vogel (2003), s. 
41 ff. og Winther-Sørensen et al. (2009), s, 54 ff. Se yderligere Pizzoni (2006), s. 14 ff. for gennemgang af litteraturens bidrag om diskussionen. 
282 Se kommentarer til art. 23, pkt. 32.1-32.7 i MO (2010). 
283 Se om disse nye kommentarer Winther-Sørensen (2000), s. 242 ff., Avery Jones (2001), Michelsen (2003a), s. 65 og 183 og 
 Winther-Sørensen et al. (2009), s. 60-62. 
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dets internretlige indkomstkvalifikation til grund. Dette betyder, at domicilstaten skal indrømme lempelse 

for dobbeltbeskatning uanset den kvalifikationskonflikt, der følger af forskellene i intern ret.
284

 

 

Det er imidlertid omgærdet af en vis tvivl i flere henseender, om der skal tages højde for disse kommenta-

rer ved fortolkning af en DBO. Først og fremmest skal det vurderes, om kommentarerne udgør ændringer 

eller præciseringer af de fhv. kommentarer til MO, idet nyere kommentarer til MO i højere grad kan til-

lægges vægt ved fortolkning af ældre overenskomster, såfremt de ikke er udtryk for egentlige ændringer, 

men nærmere udgør præciseringer af fhv. kommentarer.
285

 

 

Der kan argumenteres for, at den angivne fortolkning af formuleringen ”i overensstemmelse med bestem-

melserne i denne overenskomst kan beskattes” ikke tidligere er fremført i dansk skatteretlig litteratur og 

snarere er begrundet i et ønske om at nå frem til et bestemt fortolkningsresultat end et udtryk for en tradi-

tionel ordlydsfortolkning. Derfor tyder meget på, at de nye kommentarer ikke kan tillægges væsentlig 

vægt ved fortolkning af DBO’er, der er indgået før, de blev indsat.
286

  

 

Endvidere er det kun, såfremt kvalifikationskonflikten er et udslag af forskelle i de kontraherende staters 

interne ret, at de nye kommentarer finder anvendelse ved vurdering af om domicillandet skal indrømme 

lempelse. I det tilfælde, at den forskellige kvalifikation af repo’en nærmere er udtryk for en divergerende 

fortolkning af de faktiske omstændigheder eller af selve DBO’en, skal Land Y ikke uden videre være 

bundet af Land X’s kvalifikation.
287

 Som det fremgår nedenfor, kan denne stillingtagen være vanskelig at 

foretage for domicillandet.  

 

4.3.1.2.1 Intern ret 

Til støtte for, at kvalifikationskonflikten kan begrundes i forskelle i intern ret, kan det anføres, at Land X 

behandler repo’en som et sikret lån, mens Land Y anser repo’en for at bestå af to særskilte afståelser. 

Imidlertid fremgår det af kommentarerne, at det skal være forskelle i ”national lovgivning”, der er årsagen 

til kvalifikationskonflikten. Spørgsmålet er, om der ved ”lovgivning” alene skal forstås regulering, eller 

om henvisningen er til gældende ret i bred forstand. Sidstnævnte opfattelse er formentlig korrekt, idet 

henvisningen til nationale ”skattelove” i MO art. 3, stk. 2 i hvert fald i DK fortolkes som en reference til 

gældende dansk skatteret og ikke blot lovgivning.
288

 Såfremt Land X’s kvalifikation af repo’en ikke er 

                                                           
284 Se kommentarer til art. 23, pkt. 32.3 i MO (2010). 
285 Introduktion, pkt. 35 I MO (2010). Se generelt herom i Vogel (2000), Avery Jones (2002) og Rust (2003), s. 45. 
286 Jf. i samme retning Winther-Sørensen (2000), s. 242, Michelsen (2003a), s. 183 og Winther-Sørensen et al. (2009), s. 62. 
287 Jf. pkt. 32.5 i kommentarer til art. 23 i MO (2010). Se hertil Winther-Sørensen et al. (2009), s. 61-62. 
288 Se fx TfS 1994, 184 H, hvor udtrykkene ”bosat” og ”midlertidigt ophold” fortolkes iht. dansk skattepraksis. 
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lovfæstet, men snarere er udtryk for en praksis, er dette således ikke ensbetydende med, at kvalifikations-

konflikten ikke kan begrundes i forskelle i intern ret. 

 

4.3.1.2.2 Faktiske omstændigheder 

Det kan betones, at Land Y ikke skal tage højde for de nye kommentarer ved vurdering af kvalifikations-

konflikten, eftersom Land X blot henser til transaktionernes reelle formål og indbyrdes sammenhæng, 

mens land Y alene ser på de formelle transaktioner, som repo’en består af, hvilket kan tages til indtægt for 

en divergerende opfattelse af de faktiske omstændigheder. Omvendt kan der argumenteres for, at de fakti-

ske omstændigheder ikke kan udledes uden, at de samtidig henføres under de relevante retskilder, hvilket 

dog formentlig ikke er den metodiske tilgang i alle jurisdiktioner.
289

  

 

4.3.1.2.3 Fortolkning af DBO 

Yderligere til støtte for, at Land Y ikke skal hense til de nye kommentarer, kan det anføres, at kvalifikati-

onskonflikten nærmere er et resultat af, at rentedefinitionen i MO art. 11, stk. 3 fortolkes forskelligt af de 

kontraherende stater til trods for, at den er underlagt en autonom fortolkning. Den forskellige behandling 

affødes af, at det er op til de enkelte kontraherende staters interne ret at fastlægge det skatteretlige afståel-

sesbegreb, idet Land X ikke anser repo’ens iboende elementer for at udgøre afståelser, mens det modsatte 

gør sig gældende i Land Y.   

 

4.3.1.2.4 Sammenfatning 

Det beror således på et konkret skøn om de nye kommentarer til MO kan anvendes som fortolkningsbi-

drag til løsning af kvalifikationskonflikten mellem de kontraherende stater.
290

 Generelt kan det dog anfø-

res fsva. den skattemæssige behandling af repo’en, at den forskellige kvalifikation formentlig ikke ude-

lukkende beror på en forskel i de nationale regler i de kontraherende stater. Derfor kan det med en vis 

sikkerhed konkluderes, at Land Y ikke vil tillægge de nye kommentarer væsentlig betydning, uanset 

hvornår den konkrete DBO er konciperet. 

 

Retsvirkningen heraf er givetvis, at kvalifikationskonflikten består, hvorefter Land Y ikke indrømmer 

creditlempelse og ikke beskatter iht. MO art. 11, stk. 1, men i stedet beskatter spotsalg af aktierne fra X 

Invest S.A.R.L. til Y Credit Facilities Pty. Ltd. som en afståelse af en formuegenstand i medfør af MO art. 

13, stk. 5, som sidstnævnte beskattes af iht. intern ret i Land Y. Dette bevirker, at Y Credit Facilities Pty. 

Ltd. beskattes mere byrdefuldt, end hvis modparten også er hjemmehørende i Land Y. 

                                                           
289 For dansk skatteret se afsnit 3.3.2.1. 
290 Jf. i samme retning Winther-Sørensen et al. (2009), s. 244. 
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4.3.2 Intern dansk ret 

I det følgende belyses intern dansk ret, når DK er hhv. overenskomstens kildeland og domicilland, idet 

der tages udgangspunkt i casen i afsnit 4.3. 

 

4.3.2.1 DK som overenskomstens kildeland 

Såfremt CT er hjemmehørende i DK, mens CP er fra Land Y, giver det anledning til en række overvejel-

ser om hjemlen i intern dansk skatteret til beskatning af denne modpart. DK tillægges således en beskat-

ningsret på op til 10 pct. af bruttorentebeløbet, jf. MO art. 11, stk. 2, men der er ikke hjemmel i intern 

dansk ret til denne beskatning, da SEL § 2, stk. 1, litra d ikke omfatter renter, der betales til et selskab, der 

er hjemmehørende i en jurisdiktion, som DK har indgået en DBO med.
291

 Bestemmelsen omfatter desu-

den udelukkende renter i koncerninterne forhold, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet i denne grænse-

overskridende repo. Derfor giver repo’en på trods af kvalifikationskonflikten, ikke umiddelbart anledning 

til dobbeltbeskatning, da det kun er domicillandet, der beskatter indkomsten.  

 

4.3.2.2 DK som domicilland 

Såfremt DK er domicilland, eftersom CP er hjemmehørende her i landet, mens Land Y er overenskom-

stens kildeland, er situationen en anden. Land Y indeholder således ikke kildeskat, da der i medfør af in-

tern ret foreligger afståelser, hvorefter beskatningsretten iht. MO art. 13, stk. 5 alene påhviler domicillan-

det. Som det anføres i afsnit 4.3.1.2 er det herefter afgørende, om DK lægger overenskomstens kildeland 

til grund ved beskatning. Idet der i øvrigt henvises til diskussionen herom ovenfor, skal det blot nævnes, 

at DK formentlig ikke vil hense til Land Y’s kvalifikation af repo’en, hvilket medfører, at repo-renten er 

skattepligtig for CT, jf. SL § 4, stk. 1, litra e. 

 

4.4 Konklusion 

Formålet med dette kapitel har været at skitsere enkelte problemstillinger, der kan opstå, når en repo ind-

gås mellem en CT og CP, der er hjemmehørende i hver deres jurisdiktion, som kvalificerer repo’en som 

hhv. et sikret lån og to særskilte afståelser af det underliggende aktiv.  

 

Risikoen for dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning mellem parter, der er hjemmehørende i hver 

deres DBO-jurisdiktion er særligt afhængig af, om de nye kommentarer til MO art. 23 skal tillægges vægt 

ved fortolkning af den konkrete DBO. Dog fremgår det, at der i intern dansk ret sammenholdt med MO 

umiddelbart foreligger de fornødne foranstaltninger til at imødegå dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-

beskatning. 

                                                           
291 Se mere i Holmberg et al. (2004) og Winther Sørensen et al. (2009), s. 233 ff. 
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5. Retspolitiske overvejelser forankret i økonomisk teori 

5.1 Indledende betragtninger  

I de foregående kapitler analyseres repo’en med afsæt i en multidisciplinær tilgang, hvor økonomisk teori 

og retsdogmatik på civil- og skatterettens område udgør fundamentet for de hidtidige resultater. I naturlig 

forlængelse af disse analyser skal der nu gøres nogle retspolitiske overvejelser, hvor det tilstræbes at vur-

dere om gældende ret for beskatning af en repo kan betegnes som rimelig ud fra principper og hensyn, 

som ikke tillægges vægt i den retsdogmatiske disciplin. Disse de lege ferenda-betragtninger forankres i 

stedet i prisfastsættelsen af repo’en.  

 

Det forekommer særligt relevant at anskue de retspolitiske overvejelser om beskatning af repo’en ud fra 

en vurdering af, om det, også ved inddragelse af andre hensyn, end retsdogmatikkens gængse retskilder 

og fortolkning heraf, på baggrund af en analog eller udvidende fortolkning af SL § 6, stk. 1, litra e bør 

opretholdes, at repo-renten udgør en rente i skatteretlig forstand.  

 

Således konkluderes det netop i den dogmatiske fremstilling af retten, at den skatteretlige kvalifikation af 

repo’en som et sikret lån formentlig kan retfærdiggøres med henvisning til en konkret realitetsbedømmel-

se, som givetvis hviler på en udvidende eller analog fortolkning af SL § 6, stk. 1, litra e. Imidlertid er det 

nærliggende at vurdere om denne fortolkning kan udstrækkes til også at gælde sell/buy backs. 

 

5.2 Retspolitiske målsætninger 

5.2.1 Materiel retssikkerhed 

Retspolitiske overvejelser fordrer, at man identificerer hvilke målsætninger, der ligger bag de konkrete 

overvejelser. Når der henses til skatterettens i forvejen tiltagende kompleksitet samt kravet om lovhjem-

mel til enhver pålæggelse af skatter, jf. GRL § 43, 1. led, findes det nærliggende at anse den materielle 

retssikkerhed
292

 som et hensyn af stor retspolitisk værdi. Derfor tager de følgende overvejelser bl.a. ud-

gangspunkt i en målsætning om, at retstilstanden for beskatning af repo’en bør være forudsigelig for skat-

teyder.   

 

5.2.2 Beskatningskonsistens 

Yderligere tager overvejelserne afsæt i, at det fra et retspolitisk synspunkt er hensigtsmæssigt og ønske-

ligt, at transaktioner, der søger at opfylde samme formål, underlægges en ensartet, neutral beskatning. 

Henset til, at der eksisterer forskellige typer af repo’er, der i sagens natur har samme formål som en klas-

                                                           
292 Dækker over krav til lovgrundlagets klarhed og forståelighed. Se Fogh Rasmussen (2004), s. 466 ff. og Munk-Hansen et al. (2012), s. 21-22. 
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sisk repo, men som måske ikke i samme grad opfylder den snævre rentedefinition i dansk skatteret, findes 

det særligt presserende at undersøge om gældende ret også opfylder hensynet til beskatningskonsistens.
293

  

 

5.3 Prisfastsættelsen af repo’en som fundament for overvejelserne 

Prisfastsættelsen af repo’en i afsnit 2.4 forankres i en analyse af de cash flows, der genereres i transaktio-

nen. Idet prisfastsættelsen giver en god intuition om de forhold, der er afgørende for repo’ens pris, må det 

dog bemærkes, at den ikke tager højde for den indbyrdes sammenhæng mellem transaktionens bestandde-

le og det bagvedliggende juridiske grundlag. 

 

Sammenhængen mellem spot- og forwardkontraktens pris, som belyses i afsnit 2.3 for at skabe en forstå-

else for repo’ens komponenter, adresserer således blot generelt en repo, men kan ikke anvendes som et 

redskab til at vurdere om forskellen mellem kontantprovenu og afregningsbeløb skal anses for at være en 

rente iht. dansk skatterets rentedefinition. I vurderingen af om forskellen mellem disse to beløb bør udgø-

re en rente i skatteretlig forstand, når der henses til de retspolitiske målsætninger, kan analysen imidlertid 

tillægges en vis vægt. 

 

Videre kan det anføres, at dekomponeringen af repo’en, som denne foretages i afsnit 2.3 og 3.4.2.2, slører 

for den bagvedliggende hensigt og den indbyrdes sammenhæng mellem transaktionerne, hvorfor en sådan 

opdeling i delelementer ikke bør lægges til grund ved beskatning af en klassisk repo samt lignende trans-

aktioner. Eftersom der i den nuværende retstilstand, i hvert fald på et teoretisk plan, kan anføres syns-

punkter til støtte for, at repo’en skal dekomponeres iht. KGL § 29, stk. 1, synes den materielle retssikker-

hed at være udfordret. 

 

I den henseende bemærkes det, at prisfastsættelsen i afsnit 2.4 kan foretages på samme vis, hvis det er en 

sell/buy back
294

, der er genstand for analysen, idet dette instrument tilsvarende kan dekomponeres til en 

spot- og en forwardkontrakt vedr. nogle værdipapirer, som handles mellem de samme parter. På trods af, 

at en sell/buy back pr. definition består af to transaktioner i modsætning til den klassiske repo, som er 

nærværende afhandlings genstandsfelt, der anses for at udgøre én transaktion, er incitamentet bag indgå-

elsen af aftalerne typisk det samme – nemlig, at CT får sit behov for finansiering af sine værdipapirer 

dækket. 

 

                                                           
293 Hensynet kan defineres således, at: “a given sequence of net cash flows give rise to the same taxable income flows for all taxpayers, regardless 

of how that cash flow is composed out of one or more financial instruments”, jf. Bradford (1995), s. 759. 
294 Se nærmere herom i afsnit 2.2.1. 
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Spørgsmålet rejser sig således om forskellen mellem kontantprovenu og afregningsbeløb i en sell/buy 

back, hvor sammenhængen mellem disse beløb er aftalt på så løst et grundlag, at det formentlig ikke kan 

anses for at være beregnet for en given periode som en procentdel af den til enhver til værende til rådig-

hed stillede gæld
295

, alligevel kan anses for at være en rente i skatteretlig forstand med henvisning til en 

konkret realitetsbedømmelse, eller om det vil være en for vidtgående udvidende fortolkning af SL § 6, 

stk. 1, litra e. 

 

Henset til den retspolitiske målsætning om beskatningskonsistens kan det påpeges, at en sell/buy back bør 

beskattes på samme vis som en klassisk repo, da instrumenterne genererer de samme cash flows, og at 

hensigten bag deres anvendelse er ens. På den anden side skal det holdes for øje, at der i medfør af skatte-

rettens skærpede legalitetskrav i GRL § 43, 1. led, er grænser for spændvidden af SL § 6, stk. 1, litra e.  

 

Der kan i den henseende argumenteres for, at hensynet til den materielle retssikkerhed blokerer for, at 

forskellen mellem kontantprovenu og afregningsbeløb i en sell/buy back i den bestående retstilstand kva-

lificeres som en rente i skatteretlig forstand. Årsagen til dette er, at transaktionerne i en sell/buy back 

umiddelbart ikke er lige så nært forbundne som i en klassisk repo og i visse tilfælde vil den indbyrdes 

sammenhæng mellem fastsættelsen af kontantprovenu og afregningsbeløb være af så fjern karakter, at den 

snævre rentedefinition i dansk skatteret formentlig ikke opfyldes.
296

 

 

De retspolitiske målsætninger er derfor i den gældende retstilstand umiddelbart i modstrid med hinanden, 

da hensynet til beskatningskonsistens umiddelbart fordrer, at den klassiske repo og en sell/buy back be-

skattes ens, idet instrumenterne genererer de samme cash flows, mens hensynet til den materielle retssik-

kerhed givetvis bevirker, at SL § 6, stk. 1, litra e har nået sin maksimale spændvidde, når den klassiske 

repo kan henføres under bestemmelsens anvendelsesområde. Dette giver anledning til, at en ændring i den 

dogmatiske ret kan være at foretrække, frem for at det samme resultat nås via dristige fortolkningskunster, 

der udfordrer den materielle retssikkerhed. 

 

5.4 Retspolitiske anbefalinger 

Med henblik på at imødekomme begge de retspolitiske målsætninger er det derfor nærliggende at foretage 

en egentlig kodifikation af den administrative praksis for beskatning af repo’en. Herefter bør både den 

klassiske repo og en sell/buy back udgøre et sikret lån, hvor forskellen mellem kontantprovenu og afreg-

ningsbeløb betragtes som en rente i skatteretlig forstand. En sådan kodifikation forankres således i en 

                                                           
295 Se afsnit 3.4.3.2.3 om denne betingelse for, at der foreligger en rente i skatteretlig forstand. 
296 Se generelt om dansk skatterets rentedefinition i afsnit 3.4.3.1. 
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økonomisk tankegang om, at ens cash flows skal underlægges en konsistent beskatning, og at de reelle 

økonomiske rationaler bag transaktionerne skal tillægges afgørende vægt i klassifikationen. 

 

Imidlertid er der naturligvis også ulemper ved en sådan kodifikation, eftersom der kan skabes usikkerhed 

om det indbyrdes forhold mellem SL § 6, stk. 1, litra e og den nye specifikke bestemmelse. Således er der 

risiko for, at indsættelsen af en ny bestemmelse i et stadigt mere tætmasket net af værnsregler i dansk 

skattelovgivning vil give anledning til, at man ikke rammer alle tilfælde af repo-lignende transaktioner. 

Tilsvarende vil en mere specifik regulering af beskatning af repo’en formentlig gøre det vanskeligere at 

foretage udvidende og analog fortolkning i det tilfælde, at man befinder sig i en gråzone for, hvad der kan 

omfattes af bestemmelsen. Derfor vil der givetvis være tilbageholdenhed med at indsætte en sådan speci-

fik regulering. 

 

5.5 Konklusion 

Når der henses til konklusionerne i de foregående kapitler og de retspolitiske målsætninger om materiel 

retssikkerhed og beskatningskonsistens, må det fremhæves, at der kan argumenteres for, at en ændring i 

den dogmatiske ret om beskatning af repo’en bør overvejes. På baggrund af prisfastsættelsen i kapitel 2 

står det således klart, at en repo og en sell/buy back efter instrumenternes karakter i alle tilfælde bør un-

derlægges en konsistent beskatning, uagtet at rentedefinitionen i dansk skatteret i den bestående retsorden 

i visse tilfælde vil medføre, at forskellen mellem kontantprovenu og afregningsbeløb formentlig ikke kan 

henføres under anvendelsesområdet for SL § 6, stk. 1, litra e. 
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6. Samlet konklusion 

Nærværende afhandlings genstandsfelt består af en belysning af repo’en i et økonomisk, juridisk og inter-

disciplinært perspektiv. Denne multi- og interdisciplinære tilgang til emnet har udmundet sig i besvarel-

sen af problemformuleringsspørgsmålene, der opridses nedenfor. 

 

I kapitel 2 anvendes én-periode binomialmodellen til at prisfastsætte repo-renten og afregningsbeløbet 

med afsæt i en række hårde antagelser. Det kan herefter konkluderes, at modellen i vid udstrækning er et 

fint værktøj til prisfastsættelsen af repo’en, idet der kan implementeres fallitrisiko, likviditetsomkostnin-

ger samt haircuts, som alle er væsentlige parametre. Imidlertid har modellen sine begrænsninger, da den 

ikke tager højde for hvilke værdipapirer, der anvendes som collateral. Derfor inddrages en række faktorer 

om forskellige værdipapirer i afsnit 2.5. Således har det fx stor betydning for haircuttet hvilke værdipapi-

rer, der anvendes samt hvilken kreditvurdering det konkrete værdipapir besidder. 

 

I kapitel 3 belyses det, hvorfor den skattemæssige behandling af repo’en i dansk administrativ praksis 

adskiller sig fra den civilretlige kvalifikation af instrumentet. Det konkluderes med henvisning til en kon-

kret realitetsbedømmelse, at denne behandling kan retfærdiggøres, idet repo-renten opfylder dansk skatte-

rets rentedefinition. Det konkluderes yderligere, at repo’ens iboende spotkontrakt ikke udgør en afståelse i 

skatteretlig forstand, medens den iboende terminskontrakt heller ikke kan kvalificeres som en finansiel 

kontrakt omfattet af KGL § 29, stk. 1. 

 

I kapitel 4 belyses en række internationale skatteretlige problemstillinger, idet repo’en stadig kvalificeres 

forskelligt på tværs af landegrænser. Det konkluderes, at såfremt en repo indgås mellem to parter fra hver 

deres jurisdiktion, der kvalificerer repo’en forskelligt, og som har indgået en DBO med hinanden, vil det 

særligt bero på en vurdering af om de nye kommentarer til MO skal lægges til grund, om der er risiko for 

dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning. Fsva. DK er der formentlig ikke risiko for dette, når der 

henses til intern ret. 

 

I kapitel 5 forenes de foregående analyser for at se nærmere på, om der bør ændres i retstilstanden for 

beskatning af repo’en. Med afsæt i en interdisciplinær tilgang, hvor den økonomiske forståelse af repo’en 

inddrages, konkluderes det således, at der med rette kan argumenteres for en kodifikation af administrativ 

praksis, når der henses til de retspolitiske målsætninger bestående af hensynet til materiel retssikkerhed 

og beskatningskonsistens.  
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Bilag 1 – Analyse af collateral 

 
Bilag 1a. Kilde: ICMA
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Bilag 1b. Kilde: Bloomberg. 
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 Figuren tager udgangspunkt i data fra ICMA (2010), ICMA (2011) og ICMA (2012).  
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Asset-backed securities

(ABS'er)
Aktier

Øvrige

Kreditvurdering af udvalgte 10-årige statsobligationer pr. 22. april 2013

Land BB Number Bond  Moody's S & P's Fitch Ratings

Danmark EJ326060 Corp DGB1 ½ 11/23 Aaa AAA AAA

Det forenede Kongerige (UK) EJ237349 Corp UKT1 ¾ 09/22 Aa1 N/A AA+

Finland EJ341415 Corp RFGB 1 ⅝ 22 Aaa AAA AAA

Frankrig EJ384577 Corp FRTR 2 ¼ 22 Aa1 N/A AAA

Grækenland EJ044531 Corp GGB2 02/24/23 N/A B- CCC

Holland EJ565405 Corp NETHER1 ¾ 23 N/A N/A AAA

Irland EJ591894 Corp IRISH 3.9 23 Ba1 BBB+ BBB+

Italien EJ341690 Corp BTPS 5 ½ 22 Baa2 N/A BBB+

Japan EJ580150 Corp JGB 0.6 03/23 Aa3 N/A A+

Norge EJ202631 Corp NGB2 05/24/23 Aaa AAA N/A

Polen EJ412726 Corp POLGB 4 10/23 A2 A A

Portugal EH396864 Corp PGB4.95 10/23 Ba3 BB WD*

Rusland EJ516888 Corp RFLB 7 01/23 Baa1 N/A BBB

Schweiz SS102372 Corp SWISS 4 02/23 Aaa NR AAA

Spanien EJ525879 Corp SPGB5.4 01/23 Baa3 BBB- BBB

Sverige EJ399154 Corp SGB1 ½ 11/23 Aaa AAA N/A

Tyrkiet EJ578505 Corp TURKGB 7.1 23 N/A N/A BBB

Tyskland EJ506625 Corp DBR1 ½ 02/23 Aaa AAA AAA

USA 912828UN Govt T 2 02/15/23 Aaa AA+u AAA
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Bilag 1c. Kilde: ICMA

298
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
298

 Figuren tager udgangspunkt i data fra ICMA (2010), ICMA (2011) og ICMA (2012). 
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Bilag 2 – Handelsbevis pa  repo299 

Handelsbevis på en hollandsk statsobligation. Der er tale om en repo og der betales 2 basis-

punkter i en uge. Altså betales der 0,02 % på 7/360 dage af settlement amount (10.99 
mnDKK) = 42.74 kr.  

--- Original Sender: ______ _____, ___________ __ --- 

 

VCON * BS - DEALER BORROWS COLL.: NETHER 2 ½ 01/15/17  *        

 

                           Isin: NL0009819671   Cusip: EI7197___ 

SETTLEMENT           11/02/12 || TERMINATION 11/09/12 (  7 days) 

PRICE 107.91000000    0.58846%|| FWRD PX 107.86261320   0.59121% 

ACCRUED (292 days)  1.99453552|| ACCRUED (299 days)   2.04234973 

                              || FORWARD POINTS:        0.047387 

REPO RATE (ACT/360)  0.0200%                                     

FACE AMOUNT  M        10000       COLLATERAL: 100.00% of MONEY   

                    - MONEY AT TERMINATION -                     

+ SETTLEMENT AMOUNT                              10,990,453.55 + 

+ REPO INTEREST                                          42.74 + 
+ TERMINATION MONEY                              10,990,496.29 + 

Handelsbevis på en tysk statsobligation. Der er tale om en repo reverse, hvorfor reporenten 

er negativ. 

--- Original Sender: ______ _____, ___________ __ --- 

 

VCON * SB - DEALER LENDS COLL.:   DBR 4 ¼ 01/04/14  *           

 

                           Isin: DE0001135242 Cusip: ED1954___ 

SETTLEMENT           10/05/12 || TERMINATION 11/02/12 ( 28 days) 

PRICE 105.34500000   -0.02918%|| FWRD PX 105.01817501  -0.02978% 

ACCRUED (275 days)  3.19330601|| ACCRUED (303 days)   3.51844262 

                              || FORWARD POINTS:        0.326825 

REPO RATE (ACT/360) -0.0200%                                     

FACE AMOUNT  M        31000       COLLATERAL: 100.00% of MONEY   

                    - MONEY AT TERMINATION -                     

+ SETTLEMENT AMOUNT                              33,646,874.86 + 

+ REPO INTEREST                                        -523.40 + 

+ TERMINATION MONEY                              33,646,351.46 + 
 

 

 

 

                                                           
299 Bloomberg-udskrift tilvejebragt fra anonymiseret finansiel institution. 
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Bilag 3 – Beskatning af repo’en i andre jurisdiktioner 

Australien  

I Australien behandles repo’en i skatteretlig forstand som to adskilte transaktioner; dvs. ét salg og ét køb 

af værdipapirer. Der har længe været planer om at ændre retstilstanden, så repo’en beskattes iht. transak-

tionens økonomiske substans som et lån, men endnu er der ikke blevet vedtaget lovgivning, der ændrer 

retstilstanden.
300

 

 

Således beskattes repo’en som et financial arrangement i medfør af division 230-15 i Income Tax Asses-

sment Act fra 1997 således, at gevinst ved afståelse er skattepligtig, mens tab ved afståelse er fradragsbe-

rettiget. Der er således tale om overdragelser til eje i skatteretlig forstand. 

 

Canada 

I canadisk lovgivning foreligger der specifikke bestemmelser, der omhandler beskatningen af aktielån, 

som tilsvarende i de fleste tilfælde også finder anvendelse for repo’en.
301

 For at repo’en falder ind under 

anvendelsesområdet for bestemmelserne skal den konkrete aftale anses for at udgøre et security lending 

arrangement (SLA). Hertil kræves det bl.a., at en person overfører et kvalificeret værdipapir
302

 til en an-

den person. Det er ikke nødvendigt, at det er identiske værdipapirer, der tilbageleveres; værdipapirer af 

tilsvarende karakter kan også anvendes i transaktionen. Den person, der får overdraget værdipapiret er 

forpligtet til at betale et kompenserende beløb, der svarer til de afkastbetalinger, der har været på værdi-

papiret i den tid det har været overdraget. 

 

Iht. art. 260 (2) i Loi de l’impôt sur le revenu
303

 skal overdragelsen af de pågældende værdipapirer ikke 

anses for at udgøre en afståelse i skatteretlig forstand. Således vil afståelsesbeskatning ikke finde sted og 

den oprindelige ejer af værdipapirerne vil fortsætte med at være ejer i repo’ens løbetid. I repo’er, der kun 

involverer canadiske parter, vil den part, der får overdraget værdipapirer kunne fradrage et beløb svarende 

til forskellen mellem den pris, der betales spot for værdipapirerne og den pris, som vedkommende tilba-

gesælger de relevante værdipapirer til. Dette følger af generelle canadiske indkomstbeskatningsprincipper 

og fremgår således ikke af lovgivningen.
304

  

 

 

                                                           
300 Se Joseph (2013), s. 66 ff. 
301 Steeves (2013), s. 1. 
302 Se nærmere i art. 260(1), hvor a qualified security defineres.  
303 Den canadiske indkomstskattelov med seneste ændringer pr. 1. marts 2013.  
304 Steeves (2013), s. 4.  
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Det forenede Kongerige (UK) 

I det forenede Kongerige behandles repo’en som et lån med sikkerhed i de værdipapirer, som transaktio-

nen vedrører. Dette følger konkret af section 542 i Corporation Tax Act 2009, der angiver, at  

 

“the charge to corporation tax reflects the fact that the arrangement equates, in substance, to such a 

transaction” (et lån). Endvidere er beskatningen af afkast på de værdipapirer, der anvendes i repo’en re-

guleret i section 809 i Corporation Tax Act 2010.  

 

Frankrig 

I Frankrig kvalificeres repo’en som et lån med sikkerhed i de værdipapirer, som transaktionen vedrører. 

Således anses der ikke for at foreligge en afståelse i skattemæssig forstand af værdipapirerne, jf. art. 38 

bis-0 A
305

 i Code génerál des impôts, der foreskriver: 

 

I. Les titres financiers mis en pension par une personne morale dans les conditions prévues aux articles 

L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier sont, pour l'application des dispositions du présent 

code, réputés ne pas avoir été cédés sous réserve des dispositions des articles précités. 

 

I bestemmelsen henvises der til Code monétaire et financier, hvori repo’en i artikel 211-27 til 211-34
306

 

konkret er reguleret. Om repo’en, eller på fransk, en pension, fremgår det af artikel 211-31, at uagtet den 

nærmere form af aftalen skal betalingen til CP anses for at udgøre gæld:  

 

La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est trai-

tée sur le plan comptable comme des intérêts. 

 

Som det fremgår, er der i Frankrig både i skatte- og civilret taget eksplicit stilling til kvalifikationen af 

repo’en. Der henvises således i skatteretten til bestemmelserne i civilretten, hvilket bidrager til en klar 

retstilstand. 

 

Holland 

I hollandsk ret er der ingen specifikke bestemmelser om beskatning af repo’en. Der har således været stor 

diskussion om, hvordan beskatningen skulle foretages. Retstilstanden er nu den, at der i skatteretlig for-

                                                           
305 Indsat ved bekendtgørelse nr. 2010-421 af 27. april 2010 - art. 1. 
306 Disse bestemmelser er indsat ved anordning nr. 2009-15 8. januar 2009 - art. 1. 
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stand bortses fra overdragelsen af de pågældende værdipapirer og transaktionen kvalificeres som et lån, 

hvorefter repo-renten er skattepligtig hhv. fradragsberettiget for de implicerede parter.
307

 

 

Italien 

I Italien anvendes termen pronti contro termine som en samlebetegnelse for repo’er og buy/sell backs. Det 

følger af art. 89(6) af den italienske indkomstskattelov, Testo unico delle imposte sui redditi
308

, at den 

negative eller positive forskel mellem det beløb, der udbetales spot og på termin skal medregnes i den 

skattepligtige indkomst. Således kvalificeres repo’en som et lån med sikkerhed i de værdipapirer, som 

transaktionen vedrører.
309

  

 

Sverige 

I svensk ret er beskatningen af repo’en ikke direkte reguleret i lovgivningen og så vidt vides findes der 

ingen retspraksis på området.
310

 Det diskuteres imidlertid om den skatteretlige kvalifikation skal følge den 

regnskabsmæssige behandling. Imidlertid anføres det andetsteds, med en vis sikkerhed, at repo’en beskat-

tes som et lån med sikkerhed i de værdipapirer, som transaktionen vedrører.
311

 Generelt er repo’en dog 

ikke gjort til genstand for megen diskussion i den skatteretlige litteratur i Sverige.
312

 

 

USA 

I USA har domstolene flere gange fastslået, at repo’en skal beskattes i overensstemmelse med dens øko-

nomiske realitet frem for det formelle indhold.
313

 Således anlægges en substance-over-form approach, 

hvorefter repo’en behandles som et lån med sikkerhed i de værdipapirer, som transaktionen vedrører og 

ikke som et salg og tilbagekøb af værdipapirer. Denne tilgang, hvor den økonomiske substans tillægges 

afgørende vægt er en afgørende faktor i en stor del af den amerikanske skatteret. 

 

New Zealand 

Der er ingen specifikke lovbestemmelser, der regulerer beskatningen af repo’en. Imidlertid følger det af 

praksis, at repo’en skal beskattes i overensstemmelse med dens formelle indhold; dvs. som to selvstændi-

ge afståelser af de underliggende værdipapirer. Dette følger bl.a. af de to store skatteunddragelsesdomme 

BNZ og Westpac.
314

 

                                                           
307 Denne retstilstand bekræftes af Gerechtshof Amsterdam i dommen afsagt d. 8. juni 2005, VN 2005/55.17.  
308 Decreto del presidente della repubblica af 22. december 1986, nr. 917. Konsolideret udgave pr. 1. oktober 2012. 
309 Se mere om kvalifikationen af repo’en i italiensk ret i Vergani (2008), s. 39 ff. 
310 Dette fremgår af Skatteverket (2012), s. 101. 
311 Bernhardtsson et al. (2011), s. 44. 
312 I en ph.d om beskatning af finansielle instrumenter i svensk ret nævnes repo’en end ikke. Se Hilling (2007). 
313 Se til illustration Nebraska Department of Revenue v. Loewenstein. 
314 Dommene kommenteres i Prebble (2009). 


