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Abstract 
Blockchain and cryptocurrencies have in the previous years continuously impacted the market trade 

with a broader and deeper understanding of the technology, which have led to the growing use of block-

chain in a more digital and tokenized economy. 

This thesis focusses upon the possibilities of various assets and securities within blockchain and 

elaborates on how the Danish taxation laws are characterizing these tokens in comparison to its oppos-

ing current financial counterparts in the economy and society. 

The economic objective of the thesis is to analyze and address how the use of blockchain and 

tokenization can have a potential impact on transactions costs for transacting participants. The funda-

mental theories regarding transaction cost economics was first addressed by Ronald H. Coase in “The 

nature of the firm” and subsequently further specified by Oliver E. Williamson in “The Governance of 

Contractual Relation”. The theories are in the economic analysis used to address how the use of block-

chain might shift market structures for firms, and furthermore used to analyze the underlying research 

question of how the use of blockchain might minimize current transaction cost on a market basis. The 

economic conclusion indicates that external factors both positively and negatively need to be regulated 

in order to yield the underlying efficiency gains that blockchain can contribute with to a market. 

The legal objective of the thesis is to address how cryptocurrencies qualify within current taxa-

tion legislation in Denmark. The legal analysis concludes that most cryptocurrencies will most likely be 

taxed as assets held for capital investment for people and companies with tax obligation to the state of 

Denmark. This results in both investors and issuers being governed by a less favorable income tax and 

deduction rights compared to other investment alternatives. 

By combining the findings from both analyses, an integrated analysis aims to incorporate a solu-

tion in which new regulative corrections could bolster the economic conclusion on how regulative cor-

rections could partly support positive external factors. In addition, imposing regulative sanctions on neg-

atively external factors are advocated, while improving the legal certainty of the tax law, with consider-

ation of the principle of neutrality. 

The overall conclusion of the thesis specifies that economic efficiencies can be supported suffi-

ciently if regulative corrections are inaugurated in the current taxation laws in Denmark. 
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Appendix 
  LL – Ligningsloven 

IoT – Internet of Things 

Jf. – Jævnfør 

KGL – Kursgevinstloven 

KSL – Kildeskatteloven 

LBKG – Lovbekendtgørelse 

LR – Landsretten 

m.fl. – med flere 

m.v. – med videre 

Nr. – nummer 

OECD – Organization for Economic Cooperation and De-

velopment 

P. – page (side) 

PoA – Proof of Authority 

PoS – Proof of Stake 

PoW – Proof of Work 

PSL – Personskatteloven 

s. – side 

ST – Security token 

STO – Security token offering 

STAE – Security token med aktielignende egenskaber 

STOE – Security token med obligationslignende egenska-

ber 

Udg. – Udgave 

UT – Utility token 

USD – U.S. Dollar 

SEL – Selskabsskatteloven 

SFL – Skatteforvaltningsloven 

SL – Statsskatteloven 

Stk. – Stykke 

ABL – Aktieavancebeskatningsavanceloven 

AFL – Afskrivningsloven 

AM-Bidrag – Arbejdsmarkedsbidrag 

AMBL – Arbejdsmarkedsbidragsloven 

AT – Asset token 

ATF – Asset token der repræsenterer ejerskab af en hel el-

ler dele af en fast ejendom 

ATAF – Tokens der repræsenterer andre aktiver end fast 

ejendom 

BAT – Basic Attention Token 

Bl.a. – blandt andet 

DCO – a Decentralized collaborative organization 

d. – den 

DKK – Danske kroner 

DPoS – Delegated Proof of Stake 

EBL – Ejendomsavancebeskatningsloven 

ECB – European Central Bank 

EU – Den Europæiske Union 

EUR – Euro 

FBL – Fondsbeskatningsloven 

FIFO – First in First out 

f.eks. – For eksemble 

GBL – Gældsbrevsloven 

GRL – Grundloven 

H/HR – Højesteret 

Hhv. – henholdsvis 

ICO – Initial Coin Offering 

Ift. – I forhold til 

Ifm. – I forbindelse med 

LFF – Lovforslag som fremsat 

 



 9 

Kapitel 1 - Indledning 
Bitcoin, Libra, JPMorganCoin er eksempler på kryptovaluta og her tilhørende blockchains, som har været 

rapporteret af danske medier i de seneste år. Nationalbanken har i 2018 udtrykt offentligt, at kryptova-

lutaer som Bitcoin var noget, man skulle holde sig væk fra.1 Nationalbanken finder imidlertid også et 

stort potentiale i den underliggende teknologi, blockchain.  

Blockchainteknologien og kryptovaluta, har undergået en markant udvikling igennem de seneste 

år.2 Fra alene at være et alternativt betalingsmiddel, har kryptovalutaer udviklet sig til, på forsøgsbasis, 

at fungere som et middel til at overføre ejendomsrettigheder. Kryptovaluta som et spekulativt aktiv er i 

højere grad blevet erstattet af, hvad blockchainteknologien kan bidrage med. Dette er eksempelvis ud-

trykt ved, at banken Santander har forsøgt at tokenize obligationer via Ethereums blockchain.3 Ligeledes 

har det i Frankrig været forsøgt at tokenize fast ejendom og opdele flere ejerandele, der herigennem 

effektivt kan handles igennem blockchainteknologien, mens staten Delaware i USA åbner op for mulig-

heden for at foretage aktiehandel og registrering af ejerskab via blockchainteknologien.4 

Selvom blockchainteknologien i mindre grad bliver associeret med spekulative, fiktive aktiver som 

Bitcoin, er problemstillingerne ved brug af blockchainteknologien ikke nødvendigvis blevet mindre. Skat-

terådet har de seneste år igennem deres praksis fremført, at kryptovalutaer er underlagt en formodning 

om spekulation, men har endnu ikke taget stilling til, hvordan kryptovalutaer, der kan struktureres som 

lignende transaktioner, skal behandles.5 Omvendt har blockchainteknologien gennemgået flere økono-

miske behandlinger og er i skarpt fokus hos både EU6 og OECD7, som ved udarbejdelsen af adskillige 

rapporter, har undersøgt hvilke juridiske og økonomiske effekter, som blockchainteknologien medbrin-

ger. Hvordan blockchainteknologien kan påvirke handel og hvorledes kryptovalutaers forskellige funkti-

onsmuligheder skattemæssigt skal behandles, er endnu ikke afklaret. Disse kernespørgsmål søges afkla-

ret i denne afhandling. 

 
1 Berlingske, Nationalbanken: Kryptovalutaer vil aldrig vinde bredt indpas, af Jakob Us-sing, 18. januar 2018 
2 Børsen: “Nationalbanken ser stort potentiale i blockchain” af Nicoline Kjelland, 02/02/2018 
3https://www.santander.com/en/press-room/press-releases/santander-launches-the-first-end-to-end-blockchain-
bond%C2%A0 
4Forbes, Europe Completes Its First Ever Blockchain Real Estate Sale for €6.5 Million, Kamran Rosen, June 30. 2019 
5 Se hertil Skats vejledning, C.C.2.1.3.3.3 Spekulation 
6 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchain-technologies & Houben og Snyers, 2020 
7 OECD, 2020 



 10 

1.1 Problemfelt og emneafgrænsning 

Afhandlingen tager afsæt i digitalisering af værdier igennem blockchainteknologien ved udstedelse af 

tokens. I takt med denne digitalisering sker ved brug af tokenization, kan der rejses flere problematikker 

og spørgsmål. Anvendelsen af både den underliggende blockchainteknologi og handel med tokens, kan 

anskues i mange forskellige perspektiver, økonomiske teorier og juridiske fagdiscipliner. 

Denne afhandling tager afsæt i de skatteretlige problemstillinger, der kan opstå ved erhvervelse, 

afståelse og udstedelse af tokens. Hvor den økonomiske analyse tager afsæt i selve blockchainteknolo-

gien, med fokus på hvorledes denne teknologi kan minimere transaktionsomkostninger og hvordan 

statslig intervention i form af skat kan påvirke disse. Disse analyser sammenkædes i en integreret ana-

lyse, og herigennem skaber et retsøkonomisk og retspolitisk bidrag. Alle tre analyser tager udgangspunkt 

i en overordnet problemformulering. 

 
- Hvordan kan den skatteretlige regulering af tokens påvirke aktørers incitament til at foretage 

transaktioner via blockchainteknologien? 

1.1.1.1 Økonomisk problemformulering 

- Hvorledes kan blockchainteknologien påvirke transaktionsomkostninger og hvordan kan statslig 

intervention igennem skat præge dette? 

1.1.1.2 Juridisk problemformulering 

- Hvordan skal kryptovaluta skattemæssigt kvalificeres? 

1.1.1.3 Integreret problemformulering 

- I hvilket omfang er der et retspolitisk behov for lovændringer i dansk skatteret for regulering af 

blockchainteknologien, der i højere grad varetager retssikkerheden og neutralitetsprincippet, og 

herigennem fordre en samfundsefficient beskatningsstruktur ved benyttelse af blockchaintek-

nologien? 
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1.2 Synsvinkel 

Denne afhandlings økonomiske, juridiske og integrerede problemformulering vil blive analyseret ud fra 

en samfundsmæssig synsvinkel. Denne synsvinkel anvendes for at sikre et tilstrækkeligt niveau af objek-

tivitet, hvorigennem det ud fra et samfundsmæssigt perspektiv søges klarlagt hvorledes kryptovaluta 

skattemæssigt skal klassificeres. Hertil vil den samfundsmæssige synsvinkel anvendes til at sikre en ob-

jektiv økonomisk analyse, af om statslig intervention kan have en indvirkning på aktørernes anvendel-

sesmuligheder af blockchainteknologien og herigennem om dette kan have en indvirkning på aktøres 

transaktionsomkostninger. 

1.3 Afgrænsning 

I nedenstående afsnit er det klarlagt hvilke afgrænsninger der finder anvendelse for dette speciale i den 

juridiske og økonomiske analyse. 

 
Afhandlingen afgrænses fra neoklassisk teori der søger at gøre virksomheders beslutningsproblem som 

et profitmaksimeringsproblem, hvorfor afhandlingen tager udgangspunkt i den nyinstitutionelle økono-

miske teori, der søger at koble individ og systemanalyse sammen. 

Afhandlingen afgrænses fra at betragte enkeltstående interpartes forhold, ud fra spilteoretiske 

modeller, som er en økonomiske betragtning som vil kunne benyttes til at analysere på enkeltstående 

interpartes forhold, som der i afhandlingen er afgrænset for. 

Yderligere afgrænses afhandlingen fra agency theory, som inden for den nyinstitutionelle øko-

nomiske teori beskæftiger sig med incitamentsstrukturer på principal agent niveau, hvorfor afhandlin-

gen istedet tager udgangspunkt i det transaktionsomkostningsteoretiske paradigme som forklaringsmo-

del på blockchainteknologiens økonomiske funktionelle påvirkninger på samfundsmæssigt niveau. 

Inden for transaktionsomkostningsteorien inddrages ikke Grossman og Harts teorier omkring 

vertikal og horisontal integration, da afhandlingen ikke inddrager, hvordan integration i governance-

strukturer udfoldes.8 

 
8 Grossmann og Hart, 1986, s. 693 
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Afhandlingen inddrager ikke statslige interventioner i form af allokering af ejendomsrettigheder 

eller sanktioneringer i form af bøder og straf, ved regulering af eksternaliteter, da analysen beror på en 

samfundsmæssig synsvinkel med skat som redskab. 

 
International skatteret, dobbeltbeskatningsoverenskomster og exitbeskatning vil ikke blive behandlet i 

dette speciale, grundet at det ved denne afhandling søges at klassificere kryptovaluta inden for dansk 

skatteret. Dertil vil lovbekendtgørelse nr. 149 af 10-04-1922, herefter SL, yderligere bestemmelser end 

§ 4, § 5, stk. 1, litra a og § 6 ikke blive behandlet, da disse bestemmelser anvendes til klassificeringen af 

gevinster og tab på kryptovaluta. 

I lov nr. 1148 af 29-08-2016 om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af 

aktier m.v., herefter benævnt ABL, vil der ikke behandles yderligere bestemmelser end § 1, § 4 A, § 4 B, 

§ 5, § 9, § 13, § 13 A, § 17 §23, § 26, da det ved inddragelsen af ABL’s bestemmelser analyseres om 

hvorledes en bestemt type af kryptovaluta er omfattet af ABL’s anvendelsesområder og såfremt dette 

er tilfældet, hvorledes gevinst og tab ved afståelse skattemæssigt skal behandles. Hertil inddrages § 5, 

nr. 1 & 2, § 9, §§ 49 - 52 og § 180 fra lovbekendtgørelse nr. 763 af 23-07-2019 om aktie- og anpartssel-

skaber, herefter benævnt selskabsloven, til at inddrage hvorledes kapitalandele er defineret og dertil 

hvilke regler der er opstillet for godkendelse af udbytte ved en generalforsamling, hvorved ikke yderli-

gere bestemmelser i selskabsloven findes relevant at inddrage, hvorfor dette speciale er afgrænset for 

disse. Afsluttende inddrages ikke yderligere bestemmelser i lovbekendtgørelse nr. 806 af 08-08-2019 om 

påligningen af indkomstskat til staten, herefter benævnt LL, § 16 A, da denne bestemmelse alene anven-

des til at definere udbytte i forhold til kryptovalutas egenskaber. 

Det er ved anvendelsen af lovbekendtgørelse nr. 961 af 17-08-2015 om beskatning af fonde og 

visse foreninger, herefter benævnt FBL, ikke blive inddraget andre bestemmelser end § 1, grundet denne 

bestemmelser er med til at afgrænse relevante skattesubjekter ved udstedelse af kryptovalutaer. 

Ved inddragelsen af lovbekendtgørelse nr. 1147 af 29-08-2016 om skattemæssige afskrivninger, 

herefter benævnt AFL, vil alle bestemmelser foruden §§ 5 - 10, § 15 og § 40, stk. 2 og 6 ikke blive anvendt, 

da disse anvendes til at definere fast ejendom, og om kryptovaluta kan er omfattet af begrebet udbyt-

tekontrakt. 
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I lovbekendtgørelse nr. 1283 af 25-10-2016 om skattemæssig behandling af gevinst og tab på for-

dringer, gæld og finansielle kontrakter, herefter benævnt KGL, behandles der ikke yderligere bestem-

melser end § 1, stk. 1, §§ 12-14, §§ 20 - 22, § 29 - 33, da inddragelsen af bestemmelserne i KGL anvendes 

til at analysere om hvorledes en specifik form for kryptovaluta er omfattet af KGL’s anvendelsesområder 

og herigennem hvordan tab og gevinster skattemæssigt skal behandles. Dertil vil ydereligere bestem-

melser i lovbekendtgørelse nr. 333 af 31-03-2014 om gældsbreve, herefter GBL, end § 4, stk. 2 ikke blive 

inddraget, grundet at GBL § 4, stk. 2 kort anvendes til at klarlægge om kryptovaluta opfylder definitionen 

for massegældsbreve i henhold til GBL’s bestemmelse herom. Foruden dette vil andre bestemmelser i 

Lovbekendtgørelse nr. 380 af 02-04-2020 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansie-

ring af terrorisme end § 2, stk. 1, nr. 16 ikke blive inddraget eller behandlet, da denne bestemmelse 

udelukkende avendes som en eventuel definitionsmodel for kryptovaluta. 

Af lovbekendtgørelse nr. 1164 af 06-09-2016 Selskabsskatteloven, herefter benævnt SEL, vil der 

ikke blive inddraget flere bestemmelser end § 1, stk. 1, nr. 1 - 2, § 2, § 2 C, § 8, § 13, stk. 1, nr. 1 og § 17, 

stk. 1, grundet at disse bestemmelser anvendes til at klarlægge hvorledes gevinst og tab på kryptovaluta 

skal medregnes i fysiske- og juridiske personers skattepligtige indkomst, hvortil at der fra lovbekendtgø-

relse nr. 799 af 07-08-2019 om indkomstskat for personer m.v. ikke behandles yderligere bestemmelser 

end § 3, § 4 og § 4 A. 

Det er ved anvendelsen af lovbekendtgørelse nr. 121 af 07-02-2020 om arbejdsmarkedsbidrag, 

herefter benævnt AMBL, afgrænset fra bestemmelser som ikke er omfattet af § 2 og § 4, da det ved 

inddragelsen af AMBL søges klarlagt om aktørers beskatningsstruktur skal indeholde AM-bidrag. 

Ved inddragelsen af lovbekendtgørelse nr. 132 af 25-01-2019 om beskatning af fortjeneste ved 

afståelse af fastejendom, herefter benævnt EBL, vil alle bestemmelser for uden § 1, § 3 A, §§ 4 - 6 ikke 

blive inddraget i analyse, grundet at det ved anvendelsen af EBL’s bestemmelser søges at klarlægge om 

hvorledes en specifik type af kryptovaluta er omfattet af EBL’s anvendelsesområde. 

Af lovbekendtgørelse nr. 678 af 31-05-2018 Skatteforvaltningsloven, herefter benævnt SFL, vil der 

ikke inddrages andre bestemmelser end § 26, stk. 2 og § 27, stk. 1, nr. 1, grundet at disse bestemmelser 

definerer hvornår en formueretlig disposition kan ophæves ifm. overdragelse af kryptovaluta der repræ-

sentere fast ejendom. 
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1.4 Økonomisk metode 

Den økonomiske analyse vil tage udgangspunkt i den deduktive metode, hvoraf der inddrages teoretiske 

betragtninger og logiske slutninger, der danner grundlag for konklusionen og besvarelsen af den økono-

miske problemstilling.9 Fundamentet for den økonomiske analyse er nyinstitutionel økonomi med fokus 

på Ronald Coase og på Oliver E. Williamsons transaktionsomkostningsteori.10 Afhandlingen tager afsæt 

i nyinstitutionel økonomi, da denne findes at bidrage til et realistisk grundlag for, hvordan teknologisk 

udvikling som blockchainteknologi kan påvirke markedet ud fra en samfundsmæssig synsvinkel. 

Udgangspunktet for den nyinstitutionelle økonomi og rammerne for Coase og Williamsons trans-

aktionsomkostningsteori er antagelserne om begrænset rationalitet, asymmetrisk information og op-

portunistisk adfærd. Dette er grundforudsætningerne for den analytiske problematisering og tilgangen 

til den økonomiske analyse. 11 Deraf vil der tages udgangspunkt i et marked med asymmetrisk informa-

tion og i de mulige markedsfejl og omkostninger, der udspringer heraf. Dette gøres med afsæt i George 

A. Akerlofs betragtninger om det såkaldt ”lemon problem”.12 Ud fra antagelserne om, at der af asymme-

trisk information affødes omkostninger, benyttes Frank Roses analyser af mellemmænd som en mulig 

løsningsmekanisme på omkostningsproblematikken forankret i asymmetrisk information.13 

Med afsæt i Akerlofs og Roses betragtninger og analyser14 dannes der en faglig og teoretisk 

grundlag for markedsfejl afledt af asymmetrisk information, hvor blockchainteknologi søges applikeret 

som en mulig løsningsmekanisme. Dette vil blive analyseret med afsæt i omkostningsparametrene søge-

, forhandlings- og kontrolomkostninger15, der videre danner grundlaget for at analysere, hvilke omkost-

ninger der er forbundet med en forestående transaktion for en aktør, og hvordan blockchainteknologien 

kan påvirke disse parametre.16 

Igennem Coase og Williamsons transaktionsomkostningsteori17 vil det analyseres og vurderes, 

hvorledes blockchainteknologien kan påvirke organisatoriske valg omkring udførelsen af transaktioner 

 
9 Knudsen, 1994, s. 57-58 
10 Knudsen, 1997, s. 206-210 
11 Knudsen, 1997, s. 213 & Eide & Stavang, 2017, s. 129-130 
12 Akerlof, 1970, s. 489 
13 Rose, 1999, s. 46-51 
14 Akerlof, 1970 & Rose, 1999 
15 Eide & Stavang, 2017, s.129-144 
16 Rose, 1999, s. 115 
17Williamson, 1979 & Knudsen, 1997, s. 220 
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igennem blockchainteknologien. Dette vil ske igennem transaktionsomkostningsteoriens analytiske di-

mensioner: frekvens, aktivspecificitet og usikkerhed.18 Dette er med til at danne et grundlag for at kunne 

vurdere dels de organisatoriske ændringer på et samfundsmæssigt niveau, og dels hvorledes block-

chainteknologien vil påvirke den efficiente governancestruktur.19 

Endeligt er det belyst, hvorvidt anvendelsen af blockchainteknologien afføder eksterne virknin-

ger. Heraf inddrages der i analysen Pigous og Coases betragtninger om, hvordan eksterne virkninger kan 

behandles.20 Dermed vil de eksterne virkninger blive analyseret på baggrund af Pigous teori og Coase-

teoremet og det begrænsede, normative Coase-teorem, samt hvordan skat kan påvirke incitamenter for 

eksterne virkninger.21 Dette kædes overordnet sammen med skat som mekanisme samt med, hvilke for-

mål skat tjener, og hvilke effekter et skattesystem kan have på et samfundsmæssigt analyseniveau.22 

Dette vil blive brugt for at understøtte en analyse af, hvilke regulatoriske muligheder der, via Pigous og 

Coases betragtninger, applikeres på de eksternaliteter, som kan påvirke blockchainteknologiens trans-

aktionsomkostningsmæssige effekter. Dette danner samlet grundlaget for besvarelsen af den økonomi-

ske problemformulering. 

1.5 Juridisk metode 

Til besvarelse af den juridiske problemformulering gøres der brug af den retsdogmatiske metode. Den 

retsdogmatiske metode søger at beskrive, systematisere, analysere og fortolke retskilderne for at finde 

gældende ret.23 Hensigten med sammenkoblingen af retsfaktum og jus er at finde den retsfølge, som en 

dansk domstol forudsætningsvist vil komme frem til og som dermed er et udtryk for gældende ret, de 

lega lata. 

Ved anvendelse af den retsdogmatiske metode vil Alf Ross’ retskildelære anvendes. Retskilde-

læren er delt op i fire retskilder: regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur. Rækkefølgen 

er ikke et udtryk for en rangorden af retskilderne, hvorfor der som udgangspunkt kan støttes ret på hver 

enkelt retskilde.24 Der er imidlertid en rangorden inden for regulering, som styres af lex-principperne, 

 
18 Knudsen, 1997, s. 215 & Williamson, 1979, s. 246-254 
19 Knudsen, 1997, s. 218 & Williamson, 1979, s. 247 
20Pigou, 1920 & Eide & Stavang, 2017, s. 149-151 
21 Pigou, 1920 & Eide & Stavang, 2017, s. 129-130 og s. 143-144 
22 Simon & Christopher, 2015 
23 Tvarnø, m.fl. (2017) s. 29 
24 Tvarnø, Denta, (2015), s. 37 
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hvor retspraksis styres af, hvilken instans der er afsagt dom af. Gennemgangen af retskilderne i nævnte 

rækkefølge er imidlertid et udtryk for den objektive karakter, de indebærer, og dermed den afledte rets-

kildeværdi heraf. Derved anses regulering som den mest objektive, mens forholdets natur anses som 

den mindst objektive.25 Retskildelæren anvendes til at finde den rette hjemmel for en given problem-

stilling, hvor den retsdogmatiske metode søger at analysere retskilderne og deraf finde gældende ret.26 

Ved besvarelse af den juridiske problemformulering i en skatteretlig kontekst vil der blive lagt 

mest vægt på regulering og retspraksis, da retskilderne retssædvaner og forholdets natur ikke er vidt 

anvendt i skatteretlig kontekst.27 

 
Reguleringshierarkiet styres af lex-principperne. Overordnet styres hierarkiet af lex-superior-princippet, 

som foreskriver, at en lavere rangerende retsregel ikke må stride imod en retsregel af højere rang. Det 

betyder, at den danske grundlov er den øverste lov i Danmark, hvorfor almindelige love skal have hjem-

mel i denne, der er lex superior til bekendtgørelse, cirkulære og øvrige administrative forskrifter.28 

I skatteretlig sammenhæng findes lex superior i GRL § 43, hvor “Ingen skat kan pålægges, foran-

dres eller ophæves uden ved lov; ej heller kan noget mandskab udskrives eller noget statslån optages 

uden ifølge lov”. Tillige styres de skatteretlige regler af lex specialis-princippet. Det betyder, at en speci-

aliseret regel har forrang for en generel regel.29 Dette kommer til udtryk i statsskatteloven, hvor der i 

lex-sammenhæng er udtryk for en lex generalis, hvor ABL, KGL, EBL og AFL alle er lex specialis til SL. 

Dermed vil kvalifikationen af tokens søges placeret i lex specialis for at kunne finde frem til, om man må 

vende tilbage til lex generalis i SL som beskatningshjemmel. 

Udover den skrevne lov vil der i bredt omfang blive anvendt administrative forskrifter fra Skat-

terådet i form af cirkulærer, vejledninger og styresignaler. Disse forskrifter har en central placering i den 

skatteretlige retskildelære og er udtryk for skattemyndighedernes forståelse af retsreglerne eller æn-

dring af praksis.30 Dermed anvendes disse forskrifter som et fortolkningsbidrag til en nærmere afklaring 

af, hvad skattemyndighederne vil komme frem til. 

 
25 Tvarnø, m.fl. (2017) s. 33 
26 Tvarnø, m.fl. (2017) s. 29 
27 Michelsen, m.fl. (2019), s. 124-125 
28 Tvarnø, Denta (2015), s. 38 
29 Tvarnø, m.fl. (2017), s. 238-239 & Michelsen, m.fl. (2019), s. 124-126 
30 Pedersen, m.fl. (2018), s. 103-109 & Michelsen, m.fl. (2019), s. 112-113 
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Ved anvendelsen af den skrevne ret vil der ligeledes gøres brug af flere fortolkningsmetoder med 

en hensigt om at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål ved kvalificering af tokens i de anførte lex specialis. 

Disse metoder anføres i nedenstående. 

1.5.1.1 Fortolkning af regulering 

Ved fortolkning af retsreglerne vil der indledningsvist blive foretaget en objektiv fortolkning af de rele-

vante retsregler. Ved objektiv fortolkning forstås alene en fortolkning af retsreglens ordlyd, og derved 

fremhæves meningsindholdet derigennem.31 

Derudover vil der i forlængelse af den objektive fortolkning gøres brug af subjektiv fortolkning, 

der har til formål at klarlægge, hvad lovgiver havde af hensigt med fremsættelse af den pågældende 

retsregel.32 Disse hensigter findes i forarbejderne til den pågældende lov og kommer til udtryk i hen-

holdsvis det fremsatte lovforslag og efterfølgende udvalgsbetænkninger. Derved fremskaffes det oprin-

delige meningsindhold for den konkrete retsregels meningsindhold. 

Med disse to fortolkningsmetoder søges der en fyldestgørende klarlæggelse af de pågældende 

retsreglers anvendelse og derved hjemmel til beskatningen af avancer på tokens. 

 
Til besvarelse af den juridiske problemformulering vil der også anvendes retspraksis for at præcisere den 

skattemæssige behandling af tokens. Udgangspunktet for, at en dom har retskildeværdi, er, at denne 

har præjudikatværdi.33 De almindelige domstoles afsagte domme er bindende for sagens parter, hvor-

ved udgangspunktet for disse er, at de har præjudikatværdi.34 

Der er imidlertid et indbyrdes hierarkisk forhold domstolene imellem, hvor de højere retsinstan-

ser anses for at have større retskildeværdi end de lavere instanser. Dermed har domme afsagt af Høje-

steret større retskildeværdi end domme afsagt af landsretterne og byretterne.35 

Udover domstolsafgørelser vil afhandlingen også anvende administrativ praksis fra den skatte-

retlige administration til belysning af den skattemæssige behandling af tokens. Administrativ praksis har 

 
31 Michelsen, m.fl. (2019), s. 126 & Tvarnø, m.fl. (2017), s. 253 
32 Michelsen, m.fl. (2019), s. 126 & Tvarnø, m.fl. (2017), s. 244 
33 Tvarnø m.fl. (2017), s.141-142 
34 Tvarnø m.fl. (2017), s.146-147 
35 Tvarnø, m.fl. (2017), s. 142 
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ligesom domme retskildeværdi, men er alene bindende mellem myndigheden og spørger, hvorfor denne 

kan ændres ved højere retsinstans, i skattemæssig sammenhæng af Landsskatteretten og domstolene, 

jf. Skatteforvaltningslovens § 11. Den administrative praksis retskildeværdi er omdiskuteret, da højere 

instanser har mulighed for at ændre den administrative praksis.36 Den administrative praksis har imid-

lertid en normdannende virkning inden for skatteretten, da der produceres et stort antal principielle 

afgørelser i den statslige forvaltning, der fungerer som vejledende domspræjudikater.37 Derfor er den 

administrative praksis i skatteretlig sammenhæng en ikke ubetydelig del af praksis til fastlæggelse af 

gældende skatteret.38 

 
Juridisk litteratur vil også blive anvendt i et ikke ubetydeligt omfang. Det er imidlertid vigtigt at pointere, 

at den juridiske litteratur ikke er en retskilde, hvoraf der kan støttes ret. Den juridiske litteratur vil i 

denne afhandlings sammenhæng blive anvendt som et fortolkningsbidrag til, hvordan de juridiske pro-

blemstillinger skal fortolkes og løses. 

1.6 Integreret metode 

Til besvareles af den integrerede problemformulering vil der tages udgangspunkt i den retsøkonomiske 

og retspolitiske metode. Heraf vil der inddrages resultater fra henholdsvis den juridiske analyse i form 

af gældende ret og sammen med resultatet af den økonomiske analyse blive analyseret om disse er 

efficiente. Her vil der igennem et retspolitisk forslag og en retsøkonomisk analyse, søges analyseres 

hvordan den skatteretlige lovgivning burde være, de lege ferenda.39 Ved benyttelsen af den retspolitiske 

metode vil det søges at udfærdige anbefalinger der i højere grad varetager retssikkerhedsprincippet 

igennem legalitetsprincippet, samt det skatteretlige neutralitetsprincip.40 Derved vil der i forbindelse 

med den retspolitiske anbefaling igennem den retsøkonomiske metode blive analyseret, hvilke økono-

miske påvirkninger anbefalingen vil have, med udgangspunkt i resultaterne fra den økonomiske analyse. 

 
36 Michelsen, m.fl. (2019), s. 112-113 
37 Graff Nielsen, 2003, s. 313 ff. 
38 Michelsen, m.fl., 2019, s.112-113 
39 Tvarnø, m.fl. (2017), s. 445 
40 Bundgaard, 2006, s.148-150 & Graff Nielsen, 2003, s. 313 
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I den retspolitiske analyse vil der blive inddraget flere inspirationskilder, til hvordan en eventuel skatte-

lovgivning vil kunne udformes. Heraf vil et notat fra skatteministeriet inddrages41, samt definition af 

virtuelle valutaer i hvidvaskningslovens § 2, stk. 1, nr. 1642, som er implementeret igennem EU’s 5. hvid-

vaskdirektiv43 til at afklare hvordan en fremtidig skattelovgivning kan varetage retssikkerhedsprincippet, 

samt sikre at eventuelle efficiensvirkninger af blockchainteknologien ikke unødigt bliver hæmmet. 

1.7 Struktur 

Afhandlingen er inddelt i 4 dele fordel på kapitlerne 2-5. Heraf er de tekniske aspekter af blockchainteknolo-

gien simpelt forklaret i kapitel 2. Dette har til formål at skabe bedre forudsætning for at læseren af denne 

afhandling er bekendt med de simple tekniske aspekter af hvordan teknologien overordnet fungere, således 

at forudsætningerne for at forstå de tekniske implikationerne i den økonomiske, juridiske og integrerede 

analyse, er understøttet. 

Med blockchainteknologien overordnede tekniske karakteristika klarlagt vil blockchainteknologien 

blive analyseret i den økonomiske analyse i kapitel 3. Den økonomiske analyse tager udgangspunkt i at defi-

nere asymmetrisk information som omkostningsforvoldende for transaktioner, denne omkostning søges 

mindskes ved anvendelses af blockchainteknologien. Efterfølgende vil eksternalitetsvirkninger ved brugen af 

blockchainteknologien blive fremhævet og hvordan disse kan løses ved pålægning af skatter. Endeligt vil der 

i forbindelse med pålægning af skatter på transaktioner søges analyseret, hvilke parametre der skal varetages 

ved regulering af eksternaliteter igennem skatter. Dette danner grundlaget for at påse, hvordan den nuvæ-

rende beskatningsstruktur regulerer transaktioner igennem blockchainteknologien i kapitel 4. 

I den juridiske analyse er det primære analysefokus på transaktioner igennem blockchainteknologien 

i form af tokens. Heraf søges det klarlagt hvordan coins og tokens beskattes både ved afståelse og udstedelse 

for fysiske og juridiske personer, der er skattepligtige til staten Danmark. Dermed er den juridiske analyse 

delt op efter hvilken type transaktion der kan foretages igennem blockchainteknologien i form af coins og 

tokens og hvordan disse beskattes efter gældende dansk skatteret. 

 
41 Skatteministeriets notet, 2018 
42 Lovbekendtgørelse nr. 380 af 02-04-2020 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terro-
risme 
43 Europa-parlamentets og rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om 
forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af ter-
rorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU 
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Analyserne i kapitel 3 og 4 danner grundlaget for den integrerede analyse i kapitel 5 der søger at 

inddrage hensyn fra begge analyser til en fremtidig beskatningsstruktur af transaktioner igennem block-

chainteknologien. 

Dette danner således grundlag for at besvare afhandlingens overordnede problemformuering i kapi-

tel 6.  
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Kapitel 2 - Teknologisk forklaring af blockchainteknologien 

2.1 Indledning 

I det følgende afsnit gennemgås det på en simplificeret måde, hvorledes blockchainteknologien funge-

rer, og hvilke typer af coins og tokens som har vundet indpas i parksis. De omtalte coins og tokens om-

fatter kryptovalutaer såsom Bitcoin ether mm., Asset Token, herefter benævnt AT, Utility Token, heref-

ter benævnt UT, og afsluttende Security Token, herefter benævnt ST. Det er specificeret hvilke funktio-

ner de enkelte typer af tokens er tillagt, og hvilke praktiske eksempler som er tilgængelige på nuværende 

tidspunkt. Afslutningsvis for dette tekniske forklaringsafsnit er ’smart contracts’ forklaret i sin enkelthed. 

2.2 Blockchainteknologien 

Personen, eller personerne, Satoshi Nakamoto klarlagde i 2008 i whitepaperet “Bitcoin: A Peer-to-Peer 

Electronic Cash System” muligheden for at skabe et sikkert netværk med den anvendelsesmulighed at 

sende digitale betalingstransaktioner, hvortil dobbelt bogføring ikke er muligt.44 Dette fremgår af white-

paperet som ”based on crypto-graphic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact 

directly with eachother without the need for a trusted third party.”45 Satoshi Nakamoto beskrev, hvorle-

des anvendelsen af blockchainteknologien og kryptografi kan sikre, at transaktioner kan verificeres i en 

sådan grad, at det ikke længere ville være nødvendigt at have tillid til enkelte parter, da tilliden til syste-

met i sin helhed vil være fyldestgørende ved benyttelsen af blockchain. 

 
Bitcoins blockchain er efter dens lancering i 2008 blevet videreudviklet af forskellige aktører, og disse 

aktører har derved skabt deres egen version af Bitcoins blockchain. Det har ledt til, at der i dag eksisterer 

tre grundlæggende og anerkendte former for blockchains. Disse omfatter offentlige, private og hybride 

blockchains.46 

 
44 Attaran og Gunasekaran (2019), s.7 
45 Oversat: Baseret på kryptografi som bevis frem for tillid vil det være muligt for to parter at indgå en aftale uden nogen 
tredjepart. 
46 Attaran og Gunasekaran (2019), s.16 
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Offentlige blockchains karakteriseres som et open source-system, hvor aktører, som ønsker at 

tilgå denne blockchain, valgfrit kan gøre dette. Offentlige blockchains er de hyppigst benyttede typer af 

blockchains, og de omfatter f.eks. Bitcoin og Ethereum.47 Ved offentlige blockchains varetager brugerne 

selv monitorering, verifikation og vedligeholdelse. Dette stimuleres via en inkorporeret incitaments-

struktur, som f.eks. ved Bitcoin udformer sig ved at en verifikationsenhed, kaldet en miner, som opnår 

en gevinst i Bitcoin ved at tilbyde sin service for blockchainfælleskabet. 

Private blockchains opererer som et lukket system, hvor brugerne alle er verificeret af den re-

spektive ejer, hvilket betyder, at alle aktører er kendte enheder. Private blockchains er ofte knyttet til 

virksomheder eller statsforvaltninger, som ønsker at anvende disse som et led i deres nuværende infra-

struktur. En styrke ved en privat blockchain er dens fleksibilitet og hurtigere frekvens, som udspringer i 

et ofte mindre antal enheder forholdsmæssigt set mod en offentlig blockchain. Eksempler på operatio-

nelle private blockchain omfatter JPMorgan, Mærsk, IBM, Hyperledger og The New York Stock Ex-

change48. 

Hybride blockchains er en kombination mellem den offentlig og private blockchainstruktur. Dens 

verifikationsenheder er, som ved private blockchains, udvalgt og inviteret af den respektive ejer. Den 

hybride blockchain har dog den funktion, at den er brugbar og tilgængelig for alle enheder, en meka-

nisme der kendes fra de offentlige blockchainsystemer. 

 
Blockchainteknologien er kendetegnet ved nogle grundlæggende funktioner, som går igen på tværs af 

de forskellige platforme. Dette omfatter f.eks. transaktionsprocessen ved skabelsen af flere blocks. En 

blockchain består af en mængde af datainput, der gemmes i blocks, hvor det ikke er muligt for den en-

kelte aktør at ændre i disse. Blocks bliver sat sammen i kronologisk rækkefølge og danner derved en 

kæde af blocks og deraf en blockchain. 

Aktørerne, der anvender den pågældende blockchain, råder over værdier og informationer, der 

kan overføres i systemet via depoter, som betegnes wallets. Mængden og typen af informationer, som 

det er muligt at opbevare i en wallet, varierer, alt efter hvilken form for blockchain som aktøren benytter. 

Ved anvendelse af Bitcoins blockchain benyttes aktørens wallet til at opbevare Bitcoins. 

 
47 Attaran og Gunasekaran (2019), s.16 
48 Attaran og Gunasekaran (2019), s.16 
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En transaktion igennem blockchainteknologien kan simpelt forklares med en situation, hvor A 

via blockchainen sender eksempelvis en coin, token, databesked eller noget helt fjerde til B. A igangsæt-

ter transaktionen fra sin wallet. Dette sker ved, at dataen, som ønskes sendt, krypteres til en hash, der 

er en lang række tal, der fungerer som et unikt, digitalt fingeraftryk.49 Efter krypteringen godkender A 

transaktionen med sin digitale signatur, hvor transaktionen efterfølgende sendes ud på blockchainen, 

der bliver verificeret efter de regler, der er sat op for den pågældende blockchain i protokollen. Efter at 

transaktionen har gennemgået verificeringsprocessen og er blevet godkendt, vil det fremsendte data 

blive modtaget i B’s wallet, hvorefter B vil have dataen til disponering. Informationen om den gennem-

førte transaktion vil efterfølgende blive lagret i en blok sammen med alle tidligere godkendte transakti-

oner på blockchainen og dermed blive en del af transaktionshistorikken. 

Når først en blok er accepteret på blockchainen, er det næsten umuligt at ændre på dette. Sik-

kerhedsforanstaltningerne for ændring i transaktionerne afhænger af, hvilken konsensusprotokol der er 

gældende i systemet.50 

51 

 
49Zhu, Gai og Li (2019), s. 12 
50Nofer, Gomber, Hinz og Schiereck (2017), s. 184 
51 Technology: Banks seeks the key to blockchain”, by J. Wild, M. Arnold and P. Stafford, 1 November 2015, Financial 
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I konsensusprotokollen fremgår det, hvilken verifikationsmekanisme der anvendes af systemet. Der fin-

des forskellige verifikationsmekanismer, men fælles for dem er, at de alle i nogen grad er decentraliseret, 

således at verificeringen ikke sker igennem en enkelt aktør. I teorien findes mange forskellige Konsen-

susprotokoller, men de mest praktisk anvendte er Proof of Work, herefter PoW, og Proof of Stake, her-

efter PoS. Der er dog udviklet varianter af disse i form af Delegated Proof of Stake, herefter DPoS, og 

Proof of Authority, herefter PoA, der som alternative Konsensusprotokoller afsluttende er fremhævet. 

PoW er verfikationsmekanismen på Bitcoins blockchain, der senere er implementeret i Ethe-

reums blockchain. PoW er bygget op som et distribueret system af verificeringsaktører i form af nodes, 

også kaldet minere. Minere er dem, der godkender transaktionerne og derved skaber nye blocks på 

blockchainen ved løsning af matematiske algoritmer, der skaber en unik block og hash, digitalt fingeraf-

tryk, på transaktionen. Dette udløser en belønning, eksempelvis i form af Bitcoins, til den, der først løser 

algoritmen. Processen udføres ved computerkraft og kan være tids- og energikrævende, grundet verifi-

kationsmekanismens kompleksitet.52 

PoS blev introduceret som et teoretisk eksempel for Ethereum blockchain, der efterfølgende er 

hyppigere anvendt i praksis. PoS er mindre ressourcekrævende end PoW, da processen for løsningen af 

den digitale algoritme er ændret, så løsningen ikke er skabt ved tilfældighed, men ved at nogle enkelte 

godkendere, forger, foretager godkendelsesprocessen. Disse forgere har alle låst en mængde af coins, 

en stake, i systemet, hvor disse bliver mistet ved falske godkendelser. Aktørerne på systemet kan derfor 

stole på, at forgerne vil handle i blockchainens fælles interesse. Foruden dette opnår forgeren betaling 

for gennemførslerne af alle transaktionerne i den nye block.53 

Anderledes er DPoS bygget op omkring et demokratisk system og adskiller sig dermed fra oven-

stående protokoller, hvor godkenderne ikke direkte er valgt til at verificere. DPoS benytter dermed færre 

forgere, der løbende bliver valgt af andre forgere til at godkende nye blocks, hvorfor det er muligt at 

blive valgt til eller fra, og er derfor mindre ressourcetung. Dermed er det i den enkelte forgers interesse 

ikke at forsøge at snyde systemet, da forgeren derved vil miste sine fremtidige muligheder for at kunne 

godkende nye blocks.54 

 
52 Zhu, Gai og Li, 2019, s. 16 
53 Zhang, Lee, 2019, s. 2 
54 Zhang, Lee, 2019, s. 2 
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PoA råder over flere lighedstræk med PoS og DPoS. Ved denne metode vælges godkenderne på 

forhånd, og de bliver gjort offentligt kendte i systemet, så alle aktører på blockchainen har mulighed for 

at identificere dem. Grundet dette er det ikke nødvendigt løbende at skulle stemme om nye forgere som 

ved DPoS. Godkenderne Forgerne er valgt grundet deres troværdighed. Forgerne skal indsætte en væ-

sentlig mængde af coins, som efterfølgende vil blive låst for at sikre imod, at en forger ikke snyder sy-

stemet. Disse beløb er af en væsentlig størrelse, hvilket skal skabe incitament for den enkelte forger, 

idet straffen for snyd med systemet vil være højere end den mulige gevinst. 

Fælles for disse protokoller er, at de godkender transaktioner, der indeholder både betaling og 

det aktiv, der overføres mellem aktørerne igennem deres wallets. En nærmere karakteristik af disse en-

heder er fremhævet nedenfor. 

 
Blockchainteknologien blev, som nævnt ovenfor, introduceret ved udgivelsen af Bitcoin blockchain. Bit-

coin blockhains primære funktion og vision var at skabe et system, der varetog sikre transaktioner mel-

lem to aktører uden en mellemmand i form af en bank. Til dette formål skabte Satoshi Nakamoto den 

digitale token Bitcoin. Bitcoin er, som det fremgår af navnet, søgt defineret som en coin. Coins primære 

funktion er at fungere som et betalingsmiddel på den gældende blockchain som f.eks. USD og EUR.55 

Over tid er der skabt flere forskellige typer tokens, der også kaldes altcoins. Altcoins er en fællesbeteg-

nelse for de typer af tokens, som ikke er Bitcoin. Disse er typisk, men ikke entydigt, opdelt i tre hoved-

kategorier: AT, UT og ST. Denne type af tokens er oftest skabt i en eksisterende blockchain. Dette er 

f.eks. tilfældet med Ethereums blockchain, hvor selve blockchainen er drevet af coinen ether, men det 

er muligt for aktørerne på platformen at programmere deres egen token ved anvendelse af ERC20.56 

ERC20 fungerer som en model, hvorfra det er muligt at programmere en token med forskellige funktio-

ner, hvor denne kan anvendes på Ethereums blockchain. 

AT er en token, som er tilknyttet et underliggende fysisk aktiv. Deraf kan en AT repræsentere et 

fysisk aktiv f.eks. malerier, biler og ejendomme. Det underliggende aktiv bliver, ved anvendelse af AT, 

opdelt i et antal af tokens, som skal repræsentere det underliggende aktiv. Denne opdeling sker digitalt 

med en form for digital fingeraftryk/mærkning på det underliggende aktiv. På denne måde er ejeren ikke 

 
55 The Federal Council, 2018, s. 83 
56 Dannen, 2017, s. 19 
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tvunget til at eje hele genstanden, men har ved anvendelse af AT mulighed for at anskaffe sig en brøkdel 

af den samlede genstand.57 Denne type af tokens er eksempelvist anvendt af det franske firma AnnA, 

som omdannede en luksuøs villa til tokens, som herefter kunne sælges i enheder af 10.000 til forskellige 

investorer.58 

UT er en type af token, som giver indehaveren rettigheder til et givent produkt eller service af 

mere immateriel karakter. Dette kan eksempelvis være en UT til at aktivere en licens inden i et system 

eller som en form for betalingsmiddel i videospil. UT er dermed ikke beregnet til at skulle benyttes som 

betalingsmiddel mellem aktørerne, men som en form for betalingsmiddel eller rettighedsbevis til et pro-

dukt eller service.59 UT forekommer i flere forskellige former. En af disse former er kommet til udtryk i 

udformningen af Basic Attention Token, BAT, hvor selve funktionen ved denne token er, at denne skal 

fungere som en betalingsenhed i en internetbrowser, som Chrome. BAT et som udgangspunkt kun an-

vendelig i platformen, men grundet at den er bygget på ERC20, så kan den forsat sendes imellem Ethe-

reum adresser.60 

Endeligt er ST kendetegnet ved, at de kan indeholde samme egenskaber, som ses ved aktier/ka-

pitalandele og obligationer. Et selskab vil kunne udstede sine ejerandele via en blockchain, og hvad der 

i dag er en kapitalandel i form af en aktie vil i dette scenarie skulle forstås som en ST. Ejeren af denne ST 

kan besidde tilsvarende rettigheder som ved ejeskab af en aktie, dvs. med ret til udbytte og til at stemme 

på generalforsamlinger, eller en obligation, dvs. med ret til rentebetalinger og indløsning. ST opbevares 

i aktørens wallet eller i et depot på en børs.61 Denne form for token er eksempelvis anvendt af Credit 

Suisse Group AG og ING Groep NV, som i 2018 etablerede et gældsforhold på 25.000.000 EUR ved an-

vendelsen af blockchainteknologien.62 

 
Ideen bag smart contracts blev introduceret af Nick Szabo i 1997. Ideen var, at implementeringen af 

smart contracts i computersystemer kunne skabe en mere sikker og troværdig relation mellem flere 

 
57 The Federal Council, 2018, s. 83 
58 OECD, 2020, s. 51 
59 The Federal Council, 2018, s. 83 
60 Howel m.fl., 2019, 12 
61 Leoplod, Vollmann, 2019, s. 4 
62 OECD, 2020, s. 53 
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parter.63 Smart contracts som funktion blev introduceret ved lanceringen af Ethereums blockchain, 

hvoraf det er muligt at automatisere selveksekverende kontrakter.64 

Lavpraktisk fungerer en smart contract ligesom hvis-funktionen i Excel, hvor betingelse X skal 

være opfyldt, før handling Y kan finde sted. Smart contracts kan deraf varetage mindre trivielle opgaver, 

der angår direkte overdragelse af information og aktiver. Disse kan f.eks. omfatte overdragelsen af virk-

somhedsdokumenter og rettigheder ved opfyldelse af betingelserne, overdragelse af skødet til en nyer-

hvervet ejendom osv. Tanken bag smart contracts er, at disse skal fungere som en troværdig mellem-

mand mellem to parter. Såfremt smart contracten er programmeret korrekt, kan hver af parterne stole 

på, at smart contracten vil gøre det, som de beder den om, og derved f.eks. sikre, at hver aktør sender 

de ydelser, som hver af aktørerne har lovet den anden. Såfremt de respektive parter ikke har de aftalte 

ydelser, vil smart contracten ikke eksekveres og blot undlade at overføre aktiverne mellem de aftalte 

depoter, wallets.65 

En smart contract bliver ved dens programmering tilknyttet en node i blockchainen. Derved er 

smart contracts sammensat med fuld åbenhed og sikkerhed, og det kan skabe en sikkerhed for aktører, 

som ønsker at handle uden inddragelse af en tredjepart.66  

 
63 Szabo, 1997 
64 Dannen, 2017, s. 11 
65 Dannen, 2017, s. 57 
66 Attaran og Gunasekaran, 2019, s. 48 
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Kapitel 3 - Økonomisk analyse 

3.1 Indledning 

I den økonomiske analyse er der taget afsæt i Coase-teoremets teori om en efficient handel, som angår 

en situation, hvor transaktionsomkostninger er lig nul, tilstrækkelig lave, ejendomsrettighederne er vel-

definerede, og antallet af agenter er lave. Dette vil medføre en pareto-optimal handel mellem parterne, 

hvor ejendomsrettighederne kan allokeres optimalt. 67 Forudsætningen om lave transaktionsomkostnin-

ger er ikke altid opfyldt, som b.la. kan udspringe af asymmetriske informationsforhold. Asymmetrisk 

information omhandler overordnet et ulige informationsforhold mellem to eller flere aktører, i en trans-

aktion. 

Gennem litteraturen er asymmetrisk information defineret som usikkerhed, der opstår mellem 

de interagerende aktører, når begge aktører ønsker at gennemføre en transaktion, som for hver af dem 

vil være nyttegivende. Asymmetrisk information danner grobund for usikkerhed, usikkerhed danner gro-

bund for mistillid, som dernæst vil kunne resultere i enten højere omkostninger forbundet med at gen-

nemføre en tranaktion, eller at transaktionen ikke vil finde sted. 

Dermed er transaktionen mellem aktører den centrale enhed i den økonomiske analyse. Ud fra 

en markedsmæssig betragtning er det analyseret, hvordan omkostninger, som udspringer fra asymme-

trisk information, vil kunne behandles med fokus på en omkostningsefficient løsning, der har udgangs-

punkt i tre specifikke omkostningsparametre i form af søge-, forhandlings- og kontrolomkostninger. 

Dette danner et udgangspunkt for at analysere, i hvilken udstrækning brugen af blockchaintek-

nologien kan påvirke de tre omkostningsparametre, og hvorledes eksisterende løsninger på transakti-

onsomkostningsproblematikken potentielt kan erstattes eller forholdsmæssigt effektiviseres og forbed-

res ved at benytte sig af blockchainteknologien. 

Williamssons transaktionsomkostningsteori klarlægger, hvorledes virksomhedsstrukturer kan 

blive påvirket af teknologien, der herigennem er forklaret ud fra tre analytiske dimensioner: frekvens, 

usikkerhed og aktivspecificitet. Disse to sammenkoblinger kan være med til at danne grundlag for at 

vurdere, i hvilket omfang blockchainteknologien potentielt vil kunne have en omkostningsminimerende 

effekt på transaktioner, hvis usikkerhed er forankret i asymmetrisk information. 

 
67 Coase, 1937 
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De to analyser danner grundlag for at illustrere, hvilke udfordringer blockchainteknologien kan 

løse, men tillige hvilke vanskeligheder brugen af blockchainteknologien medfører. Dette belyses igen-

nem eksterne virkninger og løsningen af disse, med udgangspunkt i Coase og Pigous løsningsorienterede 

tilgang. 68 I forlængelse af disse løsninger belyses det, hvorledes skat som økonomisk instrument kan 

påvirke og afhjælpe de udfordringer, som blockchainteknologien kan løse og står over for. 

3.2 Asymmetrisk information som markedsfejl 

Problematikken og udfordringerne ved asymmetrisk information i en transaktion er blevet analyseret af 

flere økonomer og er a George A. Akerlof blevet simplificeret via hans scenarie ”The lemon problem”.69 

Akerlof betragter et simplificeret scenarie ved handel med biler. Akerlof’s simplificerede scenarie om-

handler salg af biler, hvor der er nye og brugte biler, gode og dårlige biler, de dårlige biler kaldes lemons. 

Problematikken ligger i, at kun sælger ved, om en bil er god eller dårlig, dvs. er en lemon, uagtet om den 

er ny eller brugt. Køber har ikke den information, og er derfor usikker på det forestående køb, der kan 

medføre, at der ikke bliver fortaget en ellers optimal handel. Dette resulterer i en markedsfejl forårsaget 

af asymmetrisk information. Det må dog i denne sammenhæng fremhæves, at det er et stærkt simplifi-

ceret eksempel, men dog så simpelt, at problematikken er tilstrækkelig tydelig. Løsningen på problemet 

kan være informationsdeling mellem køber og sælger.70 

Udfordringen er, at der i et forhold mellem to aktører, køber og sælger, og informationen imel-

lem dem kan opstå en usikkerhed om ydelsens kvalitet, idet én part har mere viden end den anden. I 

hvilket omfang dette påvirker de respektive parter, afgøres af deres nytteudbytte ved at indgå i trans-

aktionen fra start. Det kan beskrives som et markedsscenarie, hvori der er ukomplet eller manglende 

information, som danner rammerne for en usikkerhed, aktørerne imellem.71 Det essentielle er, at par-

terne ikke ved eller kan vide, hvorvidt den information, som deles, er fyldestgørende, og mere specifikt 

hvorvidt informationen er valid eller mangelfuld.72 At håndgribeliggøre problematikken ved asymmetrisk 

information kan konkretisere de udfordringer, som aktører står overfor, omkring netop den potentielt 

manglende information. Det er essentielt for en aktør at opsøge og tilgå brugbar information; dette kan 

 
68 Coase, 1960 & Pigou 1920 
69 Akerlof, 1970, s. 489 & Levin, 2001, s.657-666 
70 Knudsen, 1997, s. 166 
71 Rose 1999 s. 32 
72 Rose 1999 s. 34 
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dog medføre omkostninger, som potentielt vil kunne overstige selvsamme nytte. Høje omkostninger for 

gennemførslen af en transaktion, der primært har sit afsæt i manglende information, kan være en pro-

blematik, som de handlende aktører har en interesse i at løse. 

Viden i form af informationer kan anskues som et aktiv af reel økonomisk værdi.73 Dette aktiv er 

grundlaget for asymmetrisk information. Aktører kan vælge at agere ud fra såkaldt ”adverse selection”, 

ift. hvilke informationer denne aktør ønsker at videregive til sin modpart. Adverse selection omhandler, 

at aktører aktivt tilbageholder information for at optimere deres egen nytte.74 Netop adverse selection 

er et bærende element for, at asymmetrisk information opstår og dermed skaber markedsproblemer i 

form af en øget usikkerhed. Hvordan to aktører skal tro og selv verificere den kommunikerede informa-

tion parterne imellem kan være en udslagsgivende faktor for, at en handel ikke vil finde sted. 

Der er konkret i transaktionsomkostningsteorien tre omkostningsparametre for en aktør ifm. at 

indgå i en transaktion: søge-, forhandlings- og kontrolomkostninger.75 Disse tre omkostningsparametre 

bliver analyseret hver for sig. Indledningsvist forklares de alle tre teoretisk. Dernæst analyseres det, 

hvordan en aktør kan forsøge at bearbejde de respektive omkostninger, ved enten egenhændigt at va-

retage omkostningen eller ved at tilgå en mellemmand. Begrebet og de teoretiske forhold omkring en 

mellemmand som et økonomisk partsled bliver indledningsvist inden analysen af de tre omkostningspa-

rametre specificeret. Mellemmænd som mekanisme til at bearbejde en omkostning vil i analysen blive 

inddraget med henblik på at se, hvilke markedsstrukturer de vil kunne afhjælpe ifm. med at omkost-

ningsoptimere en aktørs omkostninger ifm. en transaktion. 

 
Usikkerheden i et partsforhold mellem to aktører opstår grundet den asymmetriske information, som er 

og eller kan være i den information, som deles mellem aktørerne.76 Denne usikkerhed udspringer af, at 

aktørernes valg har økonomiske konsekvenser, som ifm. med at tilgå en transaktion ligger i aktørens 

omkostninger forbundet med at søge, forhandle og holde kontrol med aktørens modpart.77 

 
73 Rose, 1999, s. 36 
74 Eide & Stavang, 2017, s. 122 
75 Eide & Stavang, 2017, s. 129 
76 Rose, 1999, s. 83 
77 Eide & Stavang, 2017, s. 142 
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En aktør har derfor et problem, idet omkostningerne kan overgå det, aktøren enten har eller er 

villig til at bruge ifm. en forestående transaktion. En udbredt løsning på dette problem, er som nævnt at 

inddrage en mellemmand. Mellemmandens primære opgave består i at verificere den distribuerede in-

formation og sikre, at der aktørerne imellem kan etableres tillid, så en transaktion kan finde sted. 78 

Mellemmænd kan etableres i mange konstellationer; denne analyse vil anskue den mellemmandstype, 

som defineres som ”information intermediaries”, informationsmellemmænd.79 Informationsmellem-

mænd varetager flere konkrete roller i et partsforhold, hvor to eller flere aktører har behov for en uvildig 

tredjemand til at verificere den information, som skal distribueres. Denne distribution og verifikation 

medfører omkostninger for aktørerne, som indgår i forholdets informationsdeling. Mellemmanden vil 

ikke selv udvikle ny information, da mellemmanden som verifikationsled ikke er producent men media-

tor og fordeler. Dog kan der fremkomme ny information, som er essentiel for aktørerne i den forestå-

ende handel.80 En informationsmellemmand vil i sit virke af mediator kunne indgå som led i flere forhold 

og derved tilegne sig øget viden, også beskrevet som erfaring, i sit virke. Denne erfaring vil kunne bruges 

i nye forhold, da mellemmanden pga. sin samlede viden og erfaring opbygger en styrket kompetence. 

Denne kompetence vil også kunne defineres som mellemmandens tilegnelse af ”economics of scale” i 

sit virke.81 

De enkelte omkostninger, fx i forbindelse med at søge i markedet, kan mindskes ved en øget 

eksponering og konstant årvågenhed i markedet. Dette er for mellemmanden kun muligt, hvis aktørerne 

er villige til kontinuerligt at tilvælge mellemmandens ydelser frem for selv at søge at tilgå disse informa-

tioner. Her er det overordnede spørgsmål for aktøren, hvorvidt omkostningerne ved selv at søge i mar-

kedet er højere, samt hvorvidt kvaliteten af den tilegnede information er fyldestgørende ud fra de mu-

ligheder, aktøren selv besidder. Vigtigst af alt er tilliden til, at den fremskaffede og formidlede informa-

tion er verificeret korrekt af mellemmanden.82 Dette gælder både for sælger og købers forhold til mel-

lemmanden. 

Den økonomiske analyse forsøger at komme med eksempler på, hvordan omkostninger, som 

opstår ved, at der aktørerne imellem er asymmetrisk information, kan løses ved at mindske disse om-

kostninger ved at inddrage mellemmænd som instans. Hvilke tiltag og metoder som for en aktør vil være 

 
78 Rose, 1999, s. 31 
79 Rose, 1999, s. 76 
80 Rose, 1999, s. 77 
81 Rose, 1999, s. 78 
82 Rose 1999 s. 79 
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den eller de mest efficiente løsninger ifm. en transaktion, analyseres med udgangspunkt i de tre kon-

krete omkostningsparametre. Det analyseres også, hvorvidt mellemmænd via fysiske enheder vil kunne 

afhjælpe aktøren. Ligeledes er blockchain inddraget som en ny, digital struktur, der indeholder mekanis-

mer, som potentielt vil kunne hjælpe en aktør med at omkostningsminimere og gøre transaktionerne 

mere efficiente. 

 
I analysen inddrages blockchain og muligheden for at ”tokenize” aktiver med henblik på at analysere, 

hvor en blockchain vil have en potentiel substitutionskompetence mod eksisterende mellemmandskon-

struktioner, som operer på markedet. 

Det er indledningsvist nødvendigt at notere, at blockchain som en digital platform ikke er en ny 

metode at anskue digitaliseringsprocessen omkring mellemmænd og aktiver på, da fysiske aktiver og 

finansielle strukturer længe har været dematerialiseret og har via digitale platform været både markeds-

ført og solgt. 83 Derfor er det også disse digitale platforme, som bruges til at understøtte argumentet 

om, at en blockchain har en eksistensberettigelse grundet den voksende efterspørgsel på digitale plat-

forme, hvilket afspejler et øget udbud af aktører og mellemmænd som agter at sælge og operere på 

disse digitale platforme. 

Hvorvidt blockchain vil kunne være en potentiel mellemmandskonstruktion og varetage trans-

aktioner af informationer og salg af tokenizede aktiver via blockchainen, bliver analyseret ud fra de tre 

omkostningsparametre.84 Det bliver ved hvert omkostningsparameter analyseret, hvorvidt de nuvæ-

rende strukturer, som er etableret, har nogle udfordringer, som via tilegnelsen af en blockchain vil kunne 

gøres mere efficiente. Ligeledes er der fokus på, om der er områder, som ikke via en blockchain ville 

kunne opnå kvalitative fordele og korrektioner, evt. grundet transaktionens størrelse og kompleksitet. 

Ydermere har blockchainteknologien flere relevante transaktionsminimerende egenskaber. 

Overordnet er det muligt for to handlende aktører, via en blockchain, at komme i kontakt og handle med 

hinanden uagtet den fysiske distance imellem dem. Denne transaktion mellem aktørerne via en block-

chain vil gøre det muligt at overføre værdi fra en aktør til en anden, uden at denne transaktion skal 

verificeres gennem et eventuelt mellemmandsled.85 Grunden til dette er, at blockchainen agerer som 
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dette mellemmandsled. Det er dog ikke muligt udtømmende at antage, at det er praktisk anvendeligt, 

uden først at analysere de forskellige muligheder og udfordringer der er ved netop at tilgå en blockchain 

og derved fravige de transaktionskanaler, som der forinden ville benyttes via en fysisk mellemand. 

3.2.2.1 Søgeomkostninger 

Et naturligt førsteled for en aktør, der agter at tilgå en handel og derved foretage en transaktion, er de 

omkostninger, der er forbundet med at søge efter en modpart og et specifikt aktiv. Søgningen omfatter 

dels, hvad der reelt ønskes, hvilket marked det er muligt at foretage følgende handel på, samt hvilke 

aktører det er muligt at tilgå for at foretage denne handel.86 

I analysen af, hvordan beslutninger træffes, med fokus på de antagelser og overvejelser, som 

danner grobund herfor, inddrages Stiglers ”search model”. Modellen beskriver en teoretisk metode, som 

kan klarlægge disse overvejelser og anskue, hvordan det for en aktør er muligt at inddrage sine søgeom-

kostninger som en aktiv del af overvejelser for om en mellemmand skal benyttes.87 Akerlofs føromtalte 

”lemon problem”-scenarie videreformidler og udspringer af netop Stiglers grundantagelser om, at der 

mellem sælger og køber kan være et informationsmismatch, som beror på asymmetrisk information.88 

Stigler arbejder med en analyse, som afgrænser sig for reciprocitet, da Stiglers analyseenhed er en en-

keltstående handel, hvor en køber og sælger skal indgå en handel én gang.89 Stigler beskriver et scenarie, 

hvor et produkt søges solgt, og hvor der er en asymmetrisk information køber og sælger imellem. Uagtet 

prisen er det udgangspunktet, at køber, som søger, vil kunne øge sit udbytte ved at øge sin frekvens af 

købsforespørgsler, da dette vil give køber information, som vil styrke købers samlede viden om marke-

dets prissammensætning.90 Denne metode er for køber omkostningstung, da det er omkostningstungt 

at søge i markedet for at opnå denne viden, der i teorien også kaldes ”privat information”91. Samtidig er 

der en usikkerhedsskabende faktor for køber, hvis køber ved, at det absolut kun er muligt at afsøge 30 

% af markedet med de midler, køber har til rådighed. Det giver køber et skyggetal på 70 % af markedet, 
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88 Akerlof, 1970, s. 490 & J. Stigler, 1961, s. 220 
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som er utilgængelig information for køber.92 93 Stigler inddrager en konkret metode, nemlig ved at intro-

ducere en mellemmand, som skal agere bindeled mellem køber og sælger for at minimere omkostninger, 

der opstår ved at skulle søge i et marked. I Stiglers tænkte scenarie med salg af en brugt bil vil det oplagte 

være, at køber tilgår en brugtvognshandler, da køber ikke har kompetencerne eller økonomisk mulighed 

for at afsøge markedet fuldt ud efter en potentiel sælger. Dette kan opsummeres ved, at søgeomkost-

ninger basalt set tager afsæt i, at en aktør ønsker at finde den bedste løsning ud fra flere mulige scenarier 

og samtidig bruge mindst mulige midler i denne proces.94 

3.2.2.1.1 Eksempler på søgeomkostninger 

For at illustrere, hvor blockchain vil kunne have en reel indvirkning på nuværende scenarier, hvor aktører 

afholder omkostninger til at afsøge et marked, opstilles nogle virkelige eksempler ud fra situationer, 

hvor der i dag er mellemmænd, som videreformidler viden og varetager søgeomkostninger. Ligeledes er 

flere af disse mellemmandsmekanismer etableret for at varetage nogle udfordringer, som en aktør alene 

ikke ville kunne afholde, men grundet mellemmandens størrelse er denne i stand til det. 

Markedsaktører, der agerer som mellemmænd ved at forbinde købere og sælgere, er hyppige 

platforme, som både fysisk og digitalt operer i markeder. Det kan være ejendomsmæglere, bilforhand-

lere og platforme som Ebay, Pricerunner m.m. En egenskab, de har til fælles, er, at de varetager en 

opgave, som en enlig aktør enten ikke vil have kompetencer eller ressourcer til selv at varetage. Den 

eller de omkostninger, som en aktør har ved at tilgå en af de ovennævnte platforme eller mellemmands-

strukturer, vil, grundet de øgede muligheder for aktøren, give en større nytte, end hvis ikke aktøren 

havde tilgået denne markedsplatform. 

Ligeledes kan en mellemmandskonstruktion også medvirke til, at den asymmetriske information 

aktørerne imellem vil blive mindsket grundet tilliden til, at mellemmanden kan verificere informationen 

på vegne af begge parter. Som beskrevet i afsnit 3.2. omkring ”the lemon problem”95, er netop søgeom-

kostningerne høje grundet den eksisterende asymmetriske information parterne imellem, og denne mis-

tillid vil potentielt ende i et inefficient markedsscenarie, hvis det er grundlaget for, at en transaktion eller 

handel ikke vil blive foretaget. 
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Et andet praktisk eksempel er en ejendomshandel. En sælger af et hus kan have svært ved egen-

hændigt at manøvrere i markedet for salg af huse, hvorfor denne tilgår en ejendomsmægler, som vare-

tager dette. Ligeledes er begrænsningen ifm. at søge markedet for et potentielt nyt hus for sælger pro-

blematisk, hvis vedkommende alene skal søge i markedet. Omkostningerne er derfor for begge aktører 

høje, og begrænsningerne ift. at nå geografisk langt ud i markedet er en faktor, som for begge øger 

usikkerheden for, om de har fyldestgørende oplysninger til at træffe et valg, som begge aktører er kom-

fortable med. En ejendomsmægler vil i dette scenarie kunne varetage begge aktørers interesser og af-

hjælpe begge med at søge mere bredt i markedet, hvilket ejendomsmægleren kan gøre mere efficient 

grundet sin størrelse og fokuserede brug af kompetencer til netop kun at varetage denne type opgave. 

3.2.2.2 Omkostningsefficient løsning på søgeomkostninger 

En aktør, som har et behov for at tilgå information, skal i markedet opsøge viden omkring dette for at 

kunne danne sig et vidensgrundlag, som er fyldestgørende for, at aktøren er sikker på at ville indgå en 

handel. Denne søgeomkostning kan for mange aktører være yderst omkostningstung, da det at anskaffe 

privat information for en enkelt aktør er en større proces at skulle igangsætte, alt efter forholdet i mar-

kedet og specifikationerne for den efterspurgte information96. I flere tilfælde vil det for en aktør være 

besværligt og sågar potentielt så kompliceret at anskaffe, at det ikke er muligt at tilgå og dermed opnå 

den fornødne information, som vil gøre aktøren sikker omkring at indgå handlen. Dette er essensen af 

søge omkostninger97 

Den første barriere for en aktør er de søgeomkostninger, som kommer, når aktøren vælger at 

skulle tilgå et marked ifm. en forestående transaktion. Dette er den fundamentale start for alle aktører, 

som ønsker at indlede et forhold ifm. en forestående transaktion. Derfor analyseres forholdet for at 

belyse, hvilke udfordringer og søgeomkostninger en aktør står over for, og som vil kunne danne grundlag 

for, at denne aktør indleder et forhold til en mellemmand.98 

I alle scenarier, hvor en mellemmand tilgås af en aktør, er omkostningen ved dette en afgørende 

faktor for beslutningen. Ligeledes er det en faktor, hvorvidt det er muligt at afgrænse og afsøge et større 
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marked end det, en aktør egenhændigt ville kunne varetage. En mellemmand ses som en positiv meka-

nisme, men dog også som en ydelse, som sker på bekostning af en besparelse, da en mellemmand kan 

være en omkostningstung mekanisme at tilgå.99 

Antagelserne, som belyses i afsnit 3.2.2 om, at en blockchain besidder de teknologiske kompe-

tencer, som giver teknologien mulighed for at indgå som transaktionsmellemmandsled, analyseres her-

næst for at belyse, hvorvidt det er muligt at se transaktionshistorikken og informationerne herved, da 

disse er gemt og tilgængelige i de verificerede ”blocks”. Denne sikkerhed er af afgørende betydning for, 

at en aktør agter at indgå på en blockchain for at benytte denne mekanisme til at søge i et marked og 

dermed fravælge eksisterende, fysiske mellemmænd. 

3.2.2.2.1 Transaktionssikkerhed 

Et grundkriterie ved et frit marked er at fremme udvekslingen af ydelser mellem henholdsvis købere og 

sælgere. Heraf har enhver transaktion karaktertræk, som kræver at blive verificeret mellem de to hand-

lende aktører, som søger information i markedet. For køber er det relevant at kunne verificere kvaliteten 

af det solgte aktiv, hvor det for sælger er relevant at sikre, at køber er betalingsdygtig med den rette 

betaling for den solgte ydelse. Dette kan være forholdsvist overkommeligt ved en almindelig fysisk mar-

kedsplads, hvor det eneste mellemled for transaktionen er den pågældende centralbank, der har ud-

stedt likviderne. Anderledes forholder det sig, når transaktioner foretages online, da det via denne salgs-

kanal kræves, at der er en eller flere finansielle mellemled, som verificerer transaktionens indhold, ejer-

skab og parternes lokation, hvilket kan være omkostningstungt og i flere scenarier ikke muligt for en 

privat, enkeltstående aktør.100 

I ovenstående scenarie, hvor en enkelt aktør ikke alene kan varetage det at søge globalt i et 

marked, kan der være funktioner, som blockchainteknologien vil kunne varetage og dermed afhjælpe 

den enkelte aktør med. Herunder vil den pågældende information for transaktionen være sikret i en del 

af en block, der er blevet verificeret igennem transaktionshistorikken, som beskrevet i afsnit 2.2.2. Heraf 

kan man sikre sig, uden inddragelse af et mellemled, at den aktør, som vil overføre et pågældende aktiv 

eller likvid, ligeledes er den retsmæssige ejer af det pågældende aktiv, som der forsøges overført, hvilket 
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reelt set betyder, at aktørerne kan tilgå hinanden, uagtet deres tidligere fysiske eller digitale forskellig-

heder, som har forhindret dem i selv at kunne finde hinanden.101 Verifikationen medfører en mere trans-

parent søgning i markedet og tildeles den fremtidige transaktion, som efter dens verifikation på block-

chainen vil kunne sikre, at informationen ikke undervejs eller forinden er blevet korrigeret eller forfal-

sket. Dette er en grundessens og et hovedkarakteristikum ved en blockchain, da de verificerede blocks, 

grundet diverse konsensusprotokoller og verifikationsled, giver et output af troværdige informationer 

omkring en transaktion. Visionen og forhåbningen er, at disse karakteristika er så uddybende og bredt 

accepterede, at de brugere og aktører, som tilgår en respektiv blockchain med interesse i at indgå i en 

eller flere transaktioner, har tillid til både transaktionen på blockchainen og herigennem til deres mod-

kontrahent. Det ønskede kriterium for parterne er, at det for aktørerne er muligt korrekt at definere, 

hvilke informationer, evt. i form af et aktivs retmæssige ejerskab som skal indgå og benyttes på en block-

chain, og hvem det tilhører. Dette er en yderst essentiel information, som i flere forskellige transakti-

onstyper og -mekanismer er en viden, der kan være omkostningstung at verificere, hvilket giver øgede 

transaktionsomkostninger ift. at søge markedet forud for en given transaktion.102 

Selvom blockchain kan bidrage til en mere transparent og retvisende definition omkring ejerska-

bet af et givent aktiv, og til at informationen omkring dette er sikker og verificeret, er det en konkret 

forudsætning, at aktivet ligeledes eksisterer digitalt. En af de større udfordringer ved transaktioner via 

en blockchain er usikkerheden forbundet med dennes repræsentation af et fysisk aktiv, som potentielt 

vil kunne eksistere uafhængigt af eller offline fra blockchainsystemet, off chain103. Selvom en transaktion 

af ejerskab over f.eks. et hus eller en bil kan gennemføres vha. teknologien, er det ikke entydigt og sik-

kert, at dette ligeledes er realiteten off chain.104 

En anden grundessens, som kan have en indvirkning på, hvorvidt en aktør vælger at tilgå en of-

fentlig eller privat blockchain, er transaktionshistorikken omkring de transaktioner, som har været fore-

taget, og de fremtidige transaktioner, som vil blive gennemført. Denne viden kan eventuelt være af en 

karakter, som gør, at en aktør, evt. et selskab, ønsker at holde den tilgængelig for et mindre udvalg af 

aktører, som selskabet selv er i stand til at udpege. Ligeledes vil denne grundessens også kunne anses 
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som en positiv mekanisme, f.eks. hvis et aktiv skifter ejer flere gange, og den nye potentielle køber øn-

sker at se og få et indblik i de tidligere ejere, som har været i besiddelse af dette specifikke aktiv. Dette 

er muligt at spore tilbage gennem alle de transaktionsled, som er blevet foretaget på den respektive 

blockchain. Den potentielle nye ejer vil, grundet blockchainens verifikationsmekanismer, som har verifi-

ceret de enkelte transaktioner og placeret dem på en specifik block, kunne følge et tillidsfuldt spor, som 

medfølger det aktiv, som søges handlet. 

Transaktionssikkerheden er essentielt for, at blockchainstrukturen vil blive et anerkendt og på 

sigt validt system til distribution af informationer, hvorpå transaktioner vil kunne foretages. Denne sik-

kerhed kan hovedsageligt opdeles i to hovedgrupper: Tilliden til de verifikationsmekanismer, som verifi-

cerer informationerne, inden disse bliver til en block, samt tilliden til den data, som danner rammen for 

den givne transaktion. Begge tillidsproblematikker bliver i de to følgende afsnit analyseret via forhand-

lings- og kontrolomkostninger med henblik på at klarlægge, hvilke reelle og relevante og udfordringer 

som eksisterer for, at blockchain vil kunne varetage og til dels efterleve og overtage nogle af de mar-

kedsfunktioner, som mellemmænd på nuværende tidspunkt udfører.105 

3.2.2.3 Forhandlingsomkostninger 

Efter at en aktør har afsøgt markedet og fundet en aktør, som det ønskes at indgå en handel med, er 

første delfase klarlagt. Den næste transaktionsomkostning, som for aktøren er essentiel at tage stilling 

til, er de omkostninger, som indgår ifm. de forestående forhandlinger med en kommende modpart.106 

Det er i denne fase, at de kontraktuelle forpligtigelser mellem aktørerne forhandles og fastlægges med 

udgangspunkt i at minimere usikkerheden ved opportunistisk adfærd fra nogle af parterne.107 Ligeledes 

er forhandlingsfasen den fase, hvor de kontraktuelle forpligtigelser som via kontrolfasen skal blive ud-

færdiget med udgangspunkt i, at disse er så komplette for aktørerne som muligt, for at mindske de 

fremtidige kontrolomkostninger. 

For aktørerne er denne fase udslagsgivende i forhold til at klarlægge de retlige forpligtigelser, 

som begge aktører tilegner sig og indgår med henblik på at overholde. Med dette in mente er graden af 

tillid, som aktøren er nødsaget til at have overfor denne mellemmand, som benyttes, nødt til at være 
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høj. Den asymmetriske information, som forinden har været en hovedsagelig årsag til en potentiel mis-

tillid aktørerne imellem, er udslagsgivende i form af, at der til de valgte mellemmænd er behov for øget 

tillid. Denne tillid afspejler en øget omkostning, da mellemmanden dermed er nødsaget til at bruge be-

tydelige ressourcer for at kunne udarbejde fyldestgørende kontrakter, som dels vil minimere omkost-

ningerne i kontrolfasen, og ligeledes være for aktørerne fyldestgørende til, at de agter at indgå i kon-

trakten på baggrund af den af mellemmanden udfærdigede kontrakt. 

Hyppige mellemmandskonstruktioner, hvis forretningsmodel bygger på at varetage forhandlin-

ger for aktører, er ofte at finde inden for juridisk bistand og via finansielle formidlere og verifikations-

mekanismer såsom banker.108 Disse mellemmænds opgaver for aktørerne ligger hovedsageligt i at vare-

tage forhandlingerne på aktørernes vegne. Det analyseres med udgangspunkt i disse kriterier, hvor en 

aktør tilgår en mellemmand, hvordan blockchain og mekanismer som smart contracts og mikrotransak-

tioner109 vil kunne medvirke til, at en aktør vil kunne benytte en blockchain, hvor der i dag benyttes en 

fysisk mellemmand, som medfører omkostninger, som potentielt via en blockchain vil kunne minimeres. 

3.2.2.3.1 Smart contrats som sikkerhedsforanstaltning 

Afsnit 2.2.5 klarlægger, hvad en smart contract omfatter, og hvilken funktion den har. Det gøres med et 

eksempel på en hvis-funktion, hvor det at X sker, udløser Y. Denne mekanisme kan programmeres på en 

blockchain og tillige indgå som et led i både forhandlingsfasen samt i kontrolfasen. Ifm. forhandlingsfa-

sen er en hyppig omkostning at forhandle en kontrakt, som for begge aktører minimerer asymmetrisk 

information og dermed usikkerhed. Dette bearbejdes, ved at en handel bunder i en betaling for mod-

ydelsen af det aktiv, som handles. Et scenarie kan være, hvor der skal inkorporeres en eller flere delbe-

talinger, som afholdes ifm. et eller flere delelementer, som skal eksekveres, før en transaktion af kapital 

overgår. Dette scenarie vil være en bekostelig proces at udfærdige parterne imellem, hvor der via en 

smart contract vil kunne opstilles en kontrakt, som varetager netop disse delelementsbetalinger ud fra 

nogle forudbestemte delkriterier, som er eneste grundlag for, at en betaling vil finde sted.110 

Ligeledes vil en potentiel anvendelse af smart contracts ifm. at eksekvere på en forhandling 

kunne ligge i videreformidling af information til eksterne parter, når og hvis et givent kriterie i en kon-

trakt opfyldes. Et scenarie kunne være, at en offentlig myndighed skulle modtage information, efter at 
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en given transaktion eksekveres, f.eks. ved tinglysning af en ejendom, efter at denne er blevet solgt. 

Denne sekvens ville via en smart contract ikke have et behov for en yderligere fysisk interaktion fra ak-

tørerne selv eller en mellemmand. Det ville praktisk udspille sig ved, at en given transaktion, som f.eks. 

har en efterfølgende skattemæssig betydning, ville selveksekvere den del af indmeldingsprocessen, når 

den givne smart contracts kriterier var opfyldt. En konkret faktor som dog behøves opfyldt for at udnyt-

telsen af smart contracts kan benyttes i forhandling ifm. selveksekverende kontrakter og derigennem 

informationsdeling til de respektive parter som kræver dette, er en udfordring, at det fra regulatoriske 

side skal fastslås at dette er lovligt. Der er ikke på nuværende tidspunkt ikke mulighed for, at en smart 

contract vil kunne indgå som distributionskanal ifm. indmelding til offentlige myndigheder hvor dette er 

påkrævet, dette moment er for aktørerne en usikkerhedsskabende faktor, som udspiller sig i, at mulig-

heden er der, men ikke eksekverbar.111 

3.2.2.3.2 Forhandlingsskifte via mikrotransaktioner 

Et scenarie, som potentielt vil kunne have en indvirkning på forhandlingsprocessen ved at tilgå en block-

chain, kunne være ved at afhjælpe investeringer i aktiver med et proportionelt højt kapitalbehov.112 

Dette ville udspille sig via mikrotransaktioner, som kan beskrives som mikroejerandele ved et opsplit-

tet/spaltet et aktiv.113 

Et scenarie kunne udspille sig ved en fysisk ejendom i form af et ejendomskompleks. Ved at to-

kenize ejendommen via en AT, ville denne token kunne blive spaltet i mikroenheder, som, grundet deres 

individualiserede andele, ville afspejle flere ejendomsrettigheder. Denne spaltning og udøvelse af AT, 

formodes at kunne danne grundlag for, at flere mindre, finansielle aktører vil kunne tilgå et marked, 

hvor der, forinden denne teknologiske mulighed, vil være afskærmet qua en kapitalbegrænsning.114 Det 

ville ligeledes øge forhandlingsstyrken på begge sider af transaktionen. Den sælgende part ville kunne 

forhandle med flere aktører, hvilket ville medvirke, at et potentielt hold up fra en enkelt kapitalstærk 

aktør ikke ville kunne presse sælger på trods af den kapitalstærke købers forhandlingskraft. Den sæl-

gende aktør ville, grundet muligheden for spaltningen i mikroenheder, kunne sælge hele ejendommen 

 
111 OECD, 2020, s. 20 
112 M. Attaraj & A. Gunasekaran, 2019, s. 92 
113 OECD, 2020, s. 16-17 & T. Lundqvist m.fl., 2017, s. 1-5 
114 OECD, 2020, s. 18 



 41 

til flere aktører og dermed mindske sine omkostninger i form af en usikkerhed ved at blive presset øko-

nomisk af en kapitalstærk modpart. Ligeledes vil de aktører, som agter at tilgå finansielle markeder, som 

forinden har været dem begrænset, have mulighed for at indgå i transaktioner på kapitaltunge områder 

grundet deres antal. Dette ville medvirke, at aktørerne ville kunne risikosprede deres porteføljer. 

3.2.2.4 Kontrolomkostninger 

Efter at en aktør har afsøgt markedet og fundet den rette modpart, med hvem transaktionen og handlen 

skal foretages, og efter at aktøren har forhandlet en for begge aktører rimelig pris og/eller kontrakt, er 

aktøren nu kommet til det sidste af de tre omkostningsparametre, nemlig kontrolomkostningen. Basalt 

set drejer det sig om omkostninger, som hovedsageligt er forbundet med verifikationen af, at handlen 

eller transaktionen er sket efter det foreskrevne i enten aftalen eller kontrakten, og af at aktivet er kor-

rekt overdraget med fuld ejendomsret til den nye ejer.115 

Netop verifikationen af, hvorvidt et aktiv har skiftet ejer, er via en blockchain sikret qua de veri-

fikationsmekanismer, som protokollen bygger på, som beskrevet yderligere i afsnit 2.2.3. Der er dog en 

udfordring ved en blockchainstruktur. Det at noget digitalt kan verificeres og spores er ikke altid ensbe-

tydende med, at dette er blevet gjort korrekt i den fysiske verden. Ligeledes er den data, som blockcha-

inen verificerer, yderst afhængig af den datakvalitet, som indgår i transaktionen, og som dermed bliver 

en del af den block, som skal og er blevet verificeret. Dette er også hyppigt beskrevet med begrebet off 

chain-transaktioner og er teoretisk og i praksis blevet bearbejdet med udgangspunkt i at sikre, at den 

datakvalitet, som skal indgå i en blockchain, også korrekt afspejler det fysiske aktiv, som handles og 

verificeres.116 

Et yderligere lag af kontrolomkostningen, og en mekanisme som forsøger at modarbejde frem-

tidig asymmetrisk information og øgede omkostninger til fremtidige søgeomkostninger, er evaluerings-

mekanismen. 117 Evaluering af en transaktion eller handel kan udspille sig forskelligt, men det gælder for 

begge, at en aktør tilkendegiver sin opfattelse af den foreståede transaktion eller handel til offentligt 

kendskab. Dermed øges årvågenheden omkring en respektiv aktør, f.eks. en sælger. Denne viden vil 

være brugbar fremadrettet for nye købere, som ønsker at søge i markedet for potentielle sælgere. Disse 

købere kan, som beskrevet i afsnit 3.2.2.1 have både geografiske og digitale begrænsninger ved selv at 

 
115 Buettner 2007, s. 6 
116 OECD, 2020, s. 12 
117 Buettner 2007, s. 6 



 42 

foretage en afsøgning i markedet. Ligeledes kan omkostningerne til dette blive højere, jo mere specifik 

viden som ønskes, og det vil potentielt være udfordret grundet en asymmetrisk informationsdeling di-

rekte mellem sælger og køber. Det er denne information, som via evalueringsmekanismerne bliver en 

værdi for fremtidige købere og sælgere, da de kan minimere deres søgeomkostninger på baggrund af 

den information, som opstår via diverse evalueringsmekanismer.118 

3.2.2.4.1 Datakvalitet og off chain-transaktioner 

Selvom en transaktion via en blockchain kan blive valideret tilstrækkeligt, og ejerskabet af et aktiv samt 

parternes ydelser kan udveksles på en sikker digital måde, bør eventuelle usikkerheder ved systemet 

ligeledes fremhæves. 

De transaktioner, som via en blockchain foretages f.eks. med udgangspunkt i at sælge et fysisk 

aktiv, f.eks. en bil, vil have et succeskriterie som beror på, at transaktionen kun foretages via blockchai-

nen. Hvis det fysiske aktiv skulle blive solgt via en anden salgskanal end den blockchain, som aktivet er 

registreret på, vil dette medføre, at der sker et brud i kæden af transaktioner.119 Dette vil kunne give 

udslag i form af reduceret tillid til blockchainen og værdien af den informationer som indgår og dens 

ejerforhold. Ligeledes kræves det fyldestgjort, at den transaktion, som foretages via en blockchain, også 

fysisk skifter indehaver og dermed ejer. Dette led er ikke muligt at verificere, før det fysiske aktiv har 

skiftet ejer, hvorefter denne information kan videregives som en ny block i blockchainen. 

Dette kan bevirke en ekstra usikkerhed og dermed transaktionsomkostning ved gennemførsel af 

transaktioner af fysiske aktiver. Desuden kan dette medføre, at transaktionssikkerheden uden et mel-

lemled kræver et nyt mellemled i den fysiske verden, der kan sikre, at det reelle aktiv ligeledes er sikkert 

overført til den, der har erhvervet rettigheden eller ejerskabet ved overdragelsen af f.eks. en token mod 

betaling i anerkendt valuta eller coins.120 

Ligeledes er en af kontrolomkostningerne, som har væsentlig betydning for tilliden til en block-

chain, hvorvidt dataene, som indgår, er fyldestgørende og korrekte.121 Det er ikke et nyt fænomen, som 

er en udfordring alene for blockchain. Datakvalitet har været en udfordring at verificere, så længe data 

har indgået i en handel eller transaktion, og for blockchain er det ikke anderledes. I industrien kaldes 

 
118 Rose, 1999, s. 78 
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fænomenet ”Garbage in – garbage out”, også kaldet GIGO.122 Det er for især digitale platforme en ud-

fordring, som ofte medfører, at der etableres og indsættes en verifikationsmekanisme i form af en mel-

lemmand, hvis opgave det er at verificere de data, som indgår i en handel eller transaktion. Som beskre-

vet i afsnit 2.2.3 og 3.2.2.3.2 er blockchain derimod unik ved dens verifikationsmekanismer, som varierer 

alt efter typen af enten offentlig, hybrid eller privat blockchainstruktur. Det essentielle er, at selvom en 

verifikationsmekanisme er fyldestgørende nok til korrekt og sikkert at verificere en given datakilde, så 

ligger denne udfordring i at verificere, at den selvsamme data er korrekt ift. det, som dataene repræ-

senterer. Det kan derfor beskrives som blockchains akilleshæl, idet data fra fysiske aktiver ikke alene af 

en blockchain kan verificeres, og dermed eksisterer der en udfordring, som potentielt kan udbedres via 

en fysisk mellemmand. 

 
Internet of Things, herefter IoT, kan defineres som et fysisk kontrolsystem som via sensorer i bygninger, 

telefoner, GPS’er, biler samt overvågning i form af GPS’er, kameraer mm. sender informationen via dens 

digitale system til det data system som er programmeret til at opnå denne information. Mere præcist 

giver IoT muligheden for, at monitorerer forskellige forhold som f.eks. temperaturer i en bygning og dens 

luftfugtighed, menneskers bevægelsesmønstre eller hvor en bil har holdt stille de sidste 30 dage hvis 

den har en sensor installeret. 123 Karikeret opstillet er IoT en kombination af fysiske sensorer som enten 

via cloud computing og i visse tilfælde fog computing kan videreformidle information til en digital plat-

form124, i denne analyse, en blockchain. 

Kontrolomkostninger i form af sikring af korrekt data er en essentiel faktor og som beskrevet i 

afsnit 3.2.2.3.1 er det at sikre datakvaliteten på en blockchain en større udfordring som kan give en 

usikkerhed for de aktører som, benytter denne. Det er i nedenstående afsnit analyseret om IoT kan være 

en mekanisme hvorpå usikkerheden mindskes og den asymmetriske information som kan være i en block 

lavet på et inefficient datagrundlag ligeledes bliver mindre og givetvis om den kan elimineres som en 

faktor. 

Sikkerheden omkring IoT’s, og den grundlæggende faktor for at minimere usikkerhed ligger i en 

tredeling via tilliden til de fysiske apparaturer som skal indsamle data, integriteten af de selvsamme 
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apparaturer samt ægtheden af den information som de indsamler og dernæst videreformidler via com-

puting til en blockchain. 125 Som beskrevet er IoT i stand til at indsamle data, og i flere scenarier er IoT 

en mulighed for at samle yderst følsomt data, som f.eks. bevægelsesmønstre og intime informationer 

om en privatperson. Derfor er det yderst essentielt at sikkerheden er altafgørende for at etablere en 

sikkerhed for aktørerne. Selvsamme sikkerhed, kan være udslagsgivende for at der opstår mistillid hvis 

der via IoT’s sker fejl. 

En udfordring ved at benytte IoT som en kontrolforanstaltning med henblik på at minimere om-

kostningerne forbundet med en fysisk mellemmand og derigennem lade informationen blive verificeret 

på en blockchain, som slutteligt vil gavne de aktører som agter at benytte denne, har nogle basale ud-

fordringer. Dataindsamlinger fra diverse IoT apparater kræver stor datakapacitet, hvilket en blockchain 

ofte ikke er i besiddelse af126 En mulighed er at lade et cloudsystem varetage pladslagringen af de ind-

kommende informationer som via IoT enhederne indsamles i deres respektive områder som er brugbare 

for en given transaktion. Disse informationer vil ikke være lagret på blockchainen, men i et cloudsystem, 

hvor informationen bliver tildelt en unik kode som dernæst vil være den som indgår i en block og repræ-

sentere det data som ligger på cloudsystemet. 

Det kan udledes af ovenstående, at IoT muliggør en metode hvorpå der fremkommer momenter 

for hvordan datakvaliteten som indgår på en blockchain vil kunne sikres. Det er ikke en entydig konklu-

sion på problematikken, da IoT og dens potentiale på en blockchain er på et stadig teoretisk niveau. 

Ligeledes fjerner brugen af IoT ikke det fundamentale ved datakvaliteten, nemlig at IoT ikke kan udeluk-

kes for at lave fejl eller blive påvirket at fysiske parter som agter at snyde systemet for at inddrage forkert 

data som skal uploades på en blockchain. Momenter som taler for, at der er behov for en verifikations-

mekanisme f.eks. i form af en fysisk mellemmand. 

3.2.2.4.2 Verifikationsmekanismer 

I det tekniske kapitel 2 fremgår det, at der er forskellige typer af blockchains hhv. private, offentlige og 

hybride. En af de væsentlige forskelle på disse er, hvilke brugere der kan tilgå blockchainen, og i hvilket 

omfang brugerne ved, hvem de andre er. Især i en offentlig blockchain er det nødvendigt at anskue 

verifikationsmekanismen, som anses for at være den essentielle, tillidsfulde mekanisme omkring en 
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blockchain. Hvorvidt verifikationsmekanismen er anonym eller kendt, danner grundlag for et tillids-

spørgsmål.127 

I afsnit 3.2 beskrives ”the lemon problem” med udgangspunkt i at anskue asymmetrisk informa-

tion, hvor en aktør, som ønsker at erhverve et aktiv, ikke besidder samme viden som den aktør, der 

forsøger at sælge. Samme problematik kan opstå i en blockchain, hvor aktørerne ikke kan verificere de-

res modkontrahent, og derfor har tillid til, at de verifikationsmekanismer, som blockchainen er program-

meret til at benytte, agerer upartisk. 

En væsentlig funktionalitet ved en blockchain er dens struktur ift. hvordan de informationstrans-

aktioner, som konstant foretages på blockchainen, verificeres og af hvem. En væsentlig faktor, som skal 

klarlægges, inden en aktør tilgår, er, hvilken type konsensusprotokol samt verifikationsmetode som be-

nyttes. For at klarlægge hvilke udfordringer de respektive metoder og mekanismer har, inddrages nogle 

af de tekniske aspekter, som blev yderligere defineret og beskrevet i kapitel 2. Det er en essentiel del af 

tilliden til blockchainen, at de aktører, som ønsker at benytte denne, ved, hvilke metoder og mekanismer 

som anvendes. 

Der eksisterer forskellige konsensusprotokoller, bl.a. PoW og PoS. Begge tager afsæt i, at de skal 

indgå og operere som sikkerhedsleddet i verifikationsprocessen af blocks. Begge er ressourcekrævende, 

hvor især PoW er en betydeligt mere omkostningskrævende protokol. Med den konstante årvågenhed 

på blockchain, udvikles disse protokoller løbende for at gøre dem både mere efficiente og omkostnings-

optimerede. En efterfølger til PoW er PoS, hvor verifikationen kan foretages med langt færre midler. 

Begge metoder bygger på en incitamentsskabende struktur, hvor de aktører, som bistår med at verifi-

cere blocks, opnår en gevinst. 

Verifikationen til den første blockchainstruktur, Bitcoin blockchain, bygger på PoW. PoW er i ho-

vedtræk en metode, hvor matematiske problematikker beregnes af minere som via computerkraft er i 

stand til dette. PoW er yderst omkostningsbetonet128, men det er ikke det, som er den overvejende 

tillidsmæssige udfordring. Minerne, som udfører disse verifikationer, er ukendte aktører, hvis identitet 

ingen på blockchainen reelt set har information omkring. En anden udfordring ligger i et mere teoretisk 

aspekt, nemlig ”the 50 % rule”. PoWs metode, hvorpå den godkender en block, som er verificeret af en 

miner, er, at over halvdelen af verifikationsenhederne siger OK til denne nye block. Måden, hvorpå der 

opretholdes en konstant verifikation, dvs. at der er minere som vil forestå og udføre disse verifikationer, 
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sker på basis af incitamentsstrukturer. Hver gang en miner udfører en verifikation, som dernæst god-

kendes af over halvdelen, og der derfor kan dannes en block, bliver mineren belønnet med en fee i form 

af kapital fra den aktør, som har forsøgt en transaktion foretaget på blockchainen.129 

En anden verifikationsmetode er PoS. Her vil de enheder, som ønsker at verificere en transak-

tion, være bundet til blockchainen ved at have et indestående eller en ”stake” placeret i blockchainty-

pen. Det medfører, at de enheder, som skal forestå verifikationerne, er incitamentsbelønnede ved at 

modetage en fee pr. transaktion, de verificerer. Ligeledes tillægges der et ekstra tillidsskabende element 

for aktørerne, som benytter sig af en blockchain, der opererer via PoS, nemlig at de verificerende enhe-

der har et indestående, som de vil miste, hvis de ikke er oprigtige og forsøger at snyde systemet via deres 

verifikationer.130 

Den sidste konsensusprotokol, som vil blive belyst, er PoA. Her er det hverken muligt aktivt selv 

at vælge, om man skal kunne verificere, ej heller kræves det af verifikationsenheden, at der skal indsky-

des kapital i form af et indestående for at kunne udføre verifikationer. Derimod vælger blockchainens 

ejere selv, hvem eller hvilke enheder som tildeles verifikationsudøvelsen. På den baggrund er det kendt 

af alle, hvem der verificerer transaktionerne. Det incitamentsskabende moment i denne konstruktion er 

renommeet for de verificerende enheder, da disse ved fejl eller snyd dels vil blive frataget deres ret-

tighed, og dels vil det være offentlig kendt i blockchainen, at denne enhed har forsøgt at snyde, hvorfor 

andre aktører derfor vil fravælge at tilgå denne enhed som part. 

 
Der er i ovenstående analyse taget udgangspunkt i blockchainteknologiens påvirkning af de omkostnin-

ger, som er forbundet med, at en aktør søger, forhandler og slutteligt kontrollerer en transaktion. Pro-

blemet, som blev analyseret, var, at usikkerheden mellem aktører, som udspringer af asymmetrisk in-

formation, var grunden til, at aktørerne havde omkostninger forbundet med at indgå i en transaktion. 

Analysen kom frem med flere eksempler på steder, hvor der i dag er problemer, som medfører omkost-

ninger. Det blev analyseret, hvilke metoder som via mellemmand er indsat som en instans, der todelt 

agerer ud fra at minimere usikkerheden samtidig med at omkostningsminimere, ift. hvad en aktør egen-

hændigt ville være i stand til at udføre. I analysen blev blockchain inddraget med fokus på at analysere, 
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hvilke mekanismer der kunne give en aktør nye muligheder for at ændre dennes brug af eksisterende, 

fysiske mellemmænd. Blockchain kan potentielt, grundet dens transaktionssikkerhed, som bunder i di-

verse konsensusprotokoller, som er indsat som en sikkerhedsforanstaltning ved at være en sikker verifi-

kationsmekanisme, medvirke til at minimere asymmetrisk information, som igen medvirker til at mini-

mere usikkerhed, hvilket medfører lavere omkostninger for en aktør. 

Det er muligt at argumentere for, at blockchain kan være en plausible løsning på omkostnings-

problemet ved usikkerheden mellem aktører, og denne relation er med til at definere, hvordan transak-

tioner organiseres. Økonomisk organisering er koordinationsmekanismen for distributionen og forbru-

get af varer, der udgør den økonomiske velstand.131 Derfor vil det i følgende analyse blive belyst, hvor-

ledes blockchainteknologien og dens påvirkning af asymmetrisk information kan påvirke markedsstruk-

turer. Dette vil blive gjort via Williamsons transaktionsomkostningsteori. Det vil kort blive beskrevet, 

hvilke parametre der påvirker de af Williamson definerede markedsstrukturer. Herefter vil det, med af-

sæt i denne teori, blive defineret, hvorvidt og hvordan blockchainteknologien kan bidrage til en i højere 

grad efficient markedsstruktur under Williamsons forudsætninger. 

3.3 Williamsons transaktionsomkostningsteori 

I transaktionsomkostningsteorien er transaktionsstrukturen, herunder hvorvidt der foretages transakti-

oner i markedet eller internt i en virksomhed, defineret ud fra transaktionens karakter. Virksomheden 

og dennes grænser er defineret ud fra, hvorvidt en transaktion er mere omkostningsbetonet at udføre i 

markedet eller i et hierarki i form af en virksomhed.132 Williamsons teori tager udgangspunkt i, at aktører 

er begrænset rationelle og agerer opportunistisk.133 Når der er tale om begrænset rationalitet, anfører 

Williamson nærmere, at mennesker er ”intendedly rational, but limitedly so”134, hvorfor et menneske, 

selvom mennesket forsøger, ikke kan forudsige alle problemstillinger i en transaktion. De transaktions-

mæssige udfordringer udspringer dog i højere grad af den opportunistiske adfærd. Opportunistisk ad-

færd kan både være egennyttemaksimerende men også være en situation, hvor to aktører blot anskuer 

et bestemt forhold forskelligt.135 
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Analysen af omkostningerne i forbindelse med en transaktion sker ud fra tre dimensioner, der 

er med til at definere, hvorvidt en eller flere transaktioner bør foretages i markedet eller organiseres i 

eksempelvis en virksomhed. Disse tre dimensioner er frekvens, aktiv specificitet og usikkerhed. Frekven-

sen angår, hvor ofte en transaktion foretages. Heraf er udgangspunktet typisk, at enkeltstående og me-

get specifikke transaktioner søges udført i markedet, hvor hyppigere transaktioner kan søges internali-

seret i et ”hierarki” som en virksomhed, dvs. centraliseret.136 Aktivspecificitet omhandler, hvorvidt et 

aktiv har en alternativ nytte, uden at aktivets værdi forværres for den part, som aktivet har størst værdi 

for.137 Aktivspecificitet er delt ind i fire typer: fysisk specifikt aktiv, lokationsspecifikt aktiv, dedikeret 

aktiv og menneskeligt aktiv. Usikkerhed angår forholdet mellem to parter og sikringen mod opportuni-

stisk adfærd.138 Ved samme niveau af tillid mellem parterne vil der ikke blive opsat sikkerhedsforanstalt-

ninger som hindring mod opportunistisk adfærd, hvorfor usikkerhed som dimension spiller en væsentlig 

rolle for valget af organiseringen for transaktioner.139 

Alle tre førnævnte dimensioner er med til at bestemme, hvorvidt transaktioner skal organiseres 

i et hierarki, som en hybrid eller i et marked. Disse defineres ligeledes i Williamsons teori som højtrans-

aktionsspecifikke, semi-specifikke og ikke-transaktionsspecifikke governancestrukturer.140 Det betyder 

yderligere, at der ved mindskelse af henholdsvis aktivspecificitet og særligt usikkerhed kan ske det, at 

transaktioner, der tidligere blev organiseret i et hierarki/i en virksomhed, vil bevæge sig over til at være 

mere markedsbaseret, enten igennem en hybridstruktur eller en fuldstændig markedstransaktion. Det 

er derfor relevant at analysere, hvordan brugen af blockchainteknologien kan påvirke de tre dimensio-

ner, og hvordan disse påvirker markedsstrukturer igennem Williamsons governancestrukturer. 

3.3.1.1.1 Frekvens 

Når en transaktion skal gennemføres igennem en blockchain, skal den eller de pågældende transaktioner 

verificeres af blockchainen. Måden, det overordnet sker på, er nærmere forklaret i kapitel 2 og afsnit 

3.2.2.3, hvor omkostningerne ved brug af konsensusprotokollen er forskellige afhængigt af, hvilken pro-
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tokol der anvendes. Størrelsen af betalingen afhænger ligeledes af, hvilken type blockchain der anven-

des, og af transaktionens kompleksitet. Det vil sige: Desto mere kompleks transaktionen er, desto større 

ressourcer kræves til verifikationsprocessen. Yderligere kan en mere kompleks transaktion, der er data-

tung, medføre en længere verifikationsproces før transaktionen udføres. Dette må imidlertid holdes op 

imod alternative transaktionsmetoder, der kan være bestemmende for, hvorvidt transaktionerne orga-

niseres. Coase fremhæver eksempelvis, at “For instance, if the telephone reduces the costs of using the 

price mechanism more than it reduces the costs of organizing, then it will have the effect of reducing the 

size of the firm.”141 Coase anfører således, at der ved teknologisk udvikling kan ske en reduktion ved 

brugen af prismekanismen, markedet, såfremt den pågældende teknologi minimerer omkostningerne 

for brugen af markedet mere, end omkostningerne ved organisering af transaktionen i et hierarki, virk-

somheden. Dette er ligeledes et argument, der kan fremhæves om informationsteknologier, hvorfor 

transaktioner igennem blockchain skal sættes op imod alternative transaktionsmuligheder for specifikt 

at kunne afgøre, hvorvidt organiseringen af transaktioner bevæger sig fra en hierarkisk struktur til mar-

kedsbaseret struktur.142 

I teoretisk sammenhæng er frekvensdimensionen dog ikke af lige så stor betydning som aktiv-

specificitet og usikkerhed ved transaktionen. Disse to er analyseret i de følgende afsnit. 

3.3.1.1.2 Usikkerhed 

Den usikkerhedsmæssige dimension i transaktionsomkostningsteorien er af stor betydning, da denne 

kan have afgørende betydning for, hvorledes en aktør organiserer transaktioner ved enten at bruge mar-

kedet, organisere dem i et hierarki, eller en hybrid imellem de to. Usikkerhed som dimension er af Wil-

liamson delt op i to hovedgrupper: primær og sekundær. Primær usikkerhed angår eksogene faktorer.143 

Disse faktorer kan eksempelvis være naturkatastrofer, præferenceforandringer og regulatoriske risici 

som told og skat.144 Sekundær usikkerhed angår det nærmere usikkerhedsforhold om mangelende in-

formation mellem økonomiske aktører i transaktionsmiljøet.145 Williamson uddyber yderligere, at der 

ligeledes er adfærdsusikkerheder, som han placerer centralt i usikkerhedsdimensionen.146 Heraf angår 
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den adfærdsmæssige usikkerhed særligt det, der er forudsætningen for Williamsons transaktionsom-

kostningsteori, nemlig den opportunistiske adfærd. I følgende analyse af usikkerhedsdimensionen i for-

hold til transaktioner via blockchainteknologi fremhæves primære og sekundære usikkerheder samt ad-

færdsmæssige usikkerheder, der er relevante for sådanne transaktioner. Under den primære usikkerhed 

vil der særligt være fokus på betalingsmidlet i blockchainsystemet og den regulatoriske usikkerhed. An-

derledes vil de sekundære usikkerheder angå selve transaktionssystemet om hvordan tillid skabes i et 

decentralt system samt verfikationsmekanismerne bag. Endeligt inddrages nogle holdepunkter fra tidli-

gere analyse, der netop angår relationen mellem aktører, der kan handle opportunistisk i forbindelse 

med den adfærdsmæssige usikkerhed. 

 
Den primære usikkerhed angår aktørers manglende viden om ”states of nature”147. Heraf henvises der 

til eksogene faktorer, som den pågældende aktør ikke har mulighed for at forudsige eller have indfly-

delse på. Dette kan eksempelvis være forbrugernes præferenceændringer, pandemier, regulatoriske til-

tag, teknologisk udvikling mv.148 I nedenstående henvises der til selve betalingsmidlet og dennes volatile 

adfærd samt regulatoriske, herunder skattemæssige, risici, der kan opstå ved transaktioner igennem 

blockchainteknologien. 

3.3.1.1.2.1.1 Betalingsmiddel 

Ved at tilgå blockchainteknologien og dens tekniske muligheder ifm. at foretage transaktioner på denne, 

er incitamentsstrukturen bygget op omkring det, at aktøren skaber incitament til varetagelse af verfika-

tionsprocessen ved at betale for den pågældende ydelse i form af verifikationen, hvad end det er et hus, 

en bil, en aktie mv. Betalinger for disse ydelser fremgår eksempelvis ved en decentraliseret blockchain 

ved anvendelse af coins som eksempelvis Bitcoin. Coins er, som beskrevet i kapitel 2, en betalingsenhed, 

der fungerer som penge i systemet. Disse coins har imidlertid været genstand for spekulativ investe-

ring.149 Dette kan eksempelvis ses i de kursudsving som har været for henholdsvis både Bitcoin og 

Ether.150 Såfremt der skal erlægges betaling i form af volatile valutaer, som Bitcoin og ether, kan der 

 
147 Williamson, 1996, s. 60 
148 Sutcliffe & Zaheer, 1998, s. 3 
149 Houben & Snyers, 2020 s. 19 
150 Se bilag 1 & 2 
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opstå en usikkerhed om, hvorvidt den betalte værdi for det pågældende aktiv, er af tilsvarende værdi 

hvis det f.eks. skal afstås kort tid efter. Værdien af ydelsen, f.eks. en ejendom, kan givetvis have en sikker 

værdi i en anerkendt valuta, men denne værdi kan med korte mellemrum variere mere voldsomt, hvis 

aktivet betales i kryptovalutaer som er volatile, end hvis betalingen blot var solgt i f.eks. USD. Disse 

kurssving kan således være en usikkerhedsskabende faktor for overhovedet at udføre en transaktion 

igennem blockchainteknologien med betaling af volatile betalingsenheder som coins. 

Imidlertid kan der anvendes en anden betalingsløsning, nemlig ved at foretage betaling i ”ikke 

volatile” coins kaldet ”stablecoins”. Stablecoins er kryptovaluta som benyttes som betalingsenheder til-

svarende Bitcoin og Ether hvis volatilitet er beskrevet i ovennævnte. Den essentielle forskel mellem stab-

lecoins og coins som Bitcoin og ether er, at stablecoins’ kursværdi er pegged til en underliggende værdi, 

som eksempelvis kan være USD, derved en mere stabil møntfod. Heraf kan én stablecoin, f.eks. Tet-

her151, agere som betalingsmiddel for en pågældende handel af et aktiv, som hvis det blev handlet med 

volatile kryptovalutaer, ville være en usikkerhedsskabende faktor for de aktører som ville foretage denne 

handel. Efter en handel af et aktiv foretaget med en stablecoin, kan den modtagne aktør enten veksle 

denne stablecoin til anerkendt valuta som f.eks. USD eller konvertere til en af de mere udbredte coins 

som Bitcoin eller Ether og derefter videre veksles til USD. På denne måde bevarer den modtagne betaling 

sin værdi i en i højere grad likvid og betalingseftertragtet valuta, men med en bevarelse af transaktions-

fordelene ved at foretage denne transaktion via en blockchain. 

Muligheden for at anvende stablecoins til transaktioner igennem en blockchainstruktur er derfor 

med til at mindske usikkerheden relativt set mod en benyttelse af volatile kryptovalutaer som Bitcoin og 

ether, hvis værdi ikke understøttes af en pegged position til en hård valuta som USD. 

3.3.1.1.2.1.2 Juridisk usikkerhed 

Den juridiske usikkerhed i forbindelse med en transaktion er af Williamson delt op i to dele: ”legal pro-

cess” og ”legal rules”.152 Legal process angår situationen hvor domstolene, herunder dommerne, i videst 

muligt omfang dømmer med den økonomiske teori in mente.153 Heraf fremhæver Williamson, at den 

legale process har til opgave at “move toward a progressively more informed disposition of the issues as 

the relevant theory and implemented, due allowance having been made for the infirmities of the 

 
151 https://tether.to/ 
152 Williamson, 1996, s. 283  
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courts”.154 Anderledes skal lovregler “… seek to reduce the general level of economic uncertainty by de-

scribing specific legal outcomes for specific economic actions”.155 

Omkring transaktioner igennem blockchainteknologien kan der ved off chain-aktiviteter opstå 

en juridisk usikkerhed, der henføres til om hvorvidt sikkerheden i det juridiske ejerskab over det over-

førte fysiske aktiv via blockchainteknologien. Anderledes kan det i skattemæssig henseende i varierende 

grad medføre usikkerhed, hvis reglerne ikke reducerer den økonomiske usikkerhed ved at give en aktør 

mulighed for at gennemskue den skattemæssige konsekvens i forbindelse med en transaktion via block-

chainteknologien. Beskatning af transaktioner igennem blockchainteknologien kan være en usikkerheds-

skabende faktor, da det ifm. en transaktion er relevant at undersøge den skattemæssige behandling, da 

denne kan være udslagsgivende for, hvordan transaktionen organiseres. 

 
Sekundær usikkerhed omhandler den usikkerhed, der skyldes manglende viden om andre økonomiske 

aktørers handlinger. Her kan det henføres til, at denne type usikkerhed fra dele af det økonomiske miljø 

er med til at bestemme organisationens grænser og deraf transaktionens udførsel i enten hierarkiet 

(organisationen), markedet eller en hybrid.156 

3.3.1.1.2.2.1 Decentraliseret transaktionssystem 

Informationer om transaktioner, der er gennemført i et blockchainsystem, opbevares i en såkaldt ”led-

ger”, regnskabsbog. Denne bliver valideret igennem en verifikationsproces, der er udspecificeret i pro-

tokollen for den pågældende blockchain. Det er centralt at have et transaktionssystem, der fordrer en 

tilstrækkelig sikkerhed, da ”A high trust ledger creates a low transaction cost economy, which is a pre-

condition for economic efficiency and prosperity”.157 Heraf fremhæver James C. Scott, at “trust is highest 

when the ledger is centralised and strong”.158 Spørgsmålet kan hertil stilles, hvorledes blockchaintekno-

logien er tilstrækkelig sikker til at kunne varetage en ”low transaction cost economy” og til at opretholde 

 
154 Williamson, 1996, s. 283 
155 Williamson, 1996, s. 283-285 & Kemp, 2006, s. 53 
156 Sutcliffe & Zaheer, 1998, s. 3-4 
157 North, 1990 og Noteboom 2002 
158 Scott, 1998 
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samme tillidsskabende evne, som hvis transaktionerne var foretaget i en hierarkisk struktur eller hybrid-

form. Heraf kan det fremhæves, at blockchainteknologien “may be instrumental in reinventing and re-

building modern economies on something closer to a peer-to-peer platform that will require much 

smaller contributions from large central controlled organizations”.159 

Når transaktioner bliver gennemført igennem blockchainteknologien, bliver hver transaktion va-

lideret igennem konsensusprotokoller, der indeholder en form for regelsæt for verifikationen af trans-

aktioner.160 Denne verifikationsproces skal således kunne varetage samme sikkerhedsniveau, hvis ikke 

bedre, end alternative transaktionssystemer og derigennem skabe tillid mellem parter, der vil udføre 

transaktioner igennem blockchainteknologien. Det kan i den forbindelse fremhæves, at blockchaintek-

nologien, qua sin automatiserede verifikationsproces med tilstrækkeligt sikre konsensusprotokoller, i 

nogen udstrækning kan varetage transaktioner, der før var usikre pga. ikke-automatiserede processer, 

og derved skabe mere tillid mellem handlende parter og bevæge sig mod en mere peer-to-peer, mar-

kedsbaseret, markedsstruktur. 

3.3.1.1.2.2.2 Input i blockchainteknologien 

En af styrkerne i blockchainteknologien er dennes sporing af originaliteten af transaktioner. Heraf kan 

transaktionshistorikken spores helt tilbage til den første transaktion. Når en transaktion er gennemført 

og valideret igennem den givne blockchains verifikationsproces, kan denne transaktions indhold ikke 

ændres og er derved i høj grad immun for eventuel forfalskning eller ”doublespending”. Denne styrke 

kan imidlertid også medføre en usikkerhed i systemet, da det kan sætte præcise og specifikke krav til, 

hvorledes en transaktion skal gennemføres. Hvis der eksempelvis skal eksekveres en smart contract, hvis 

egenskaber minder om Excels hvis-funktioner, kræves det således, at smart contracten er tilstrækkeligt 

præcis udformet, da denne type af kontrakt ikke umiddelbart kan varetage mere fleksible kontraktsbe-

stemmelser, som en ”almindelig aftale” kan. Derfor synes smart contracts at være mest hensigtsmæs-

sige at bruge i mere konkrete og funktionelle eksekveringer af handler.161 

Udover smart contracts som en særlig funktion for blockchainteknologi kan information om ejer-

skab programmeres til en token. En token kan som en digital enhed repræsentere et informationssæt 

vedrørende materielle såvel som immaterielle aktiver. Digitaliseringen af materielle aktiver stiller i første 

 
159 Evans 2014 
160 Disse er ligeledes fremhævet i kapitel 2 under 2.2.2 & 2.2.3 
161 Avital, Hopf & Loebbecke, 2018, s. 3-4 
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række store krav til det input, der er i blockchainteknologien. Hertil skal det forstås, at det skal sikres, at 

der kan overføres reelt ejerskab over det fysiske materielle aktiv. Dette skal fremgå klart af den pågæl-

dende tokens indhold, eksempelvis ved at denne i digitaliseret form kan indeholde et givent officielt 

dokument, f.eks. et tinglysningsdokument eller andet officielt dokumentation for ejerskab, som sikrer, 

at det reelle ejerskab overføres i den fysiske såvel som den digitale blockchainstruktur.162 

Ud fra ovenstående analyse har blockchainteknologien nogle egenskaber, der kan mindske den 

sekundære usikkerhed mellem aktører. Det er dog ikke nødvendigvis alle typer af transaktioner, block-

chainteknologien som enkeltstående teknologi kan varetage. Dette ses b.la. i begrænsninger for, hvad 

der eksempelvis kan eksekveres automatisk via smart contracts igennem blockchainteknologien. Yderli-

gere er der også en problematik om, hvorvidt der igennem blockchainteknologien overføres reelt ejer-

skab, der kan skabe usikkerhed mellem aktørerne, såfremt dette ikke sker ved eksekveringen af trans-

aktioner via blockchainteknologien. 

 
Adfærdsmæssig usikkerhed omhandler den opportunistiske adfærd, der er en forudsætning i William-

sons transaktionsomkostningsteori. Usikkerheden består i, hvorvidt der er mulighed for at sikre sig mod 

den anden aktørs opportunistiske adfærd. Ved en blockchain er en af de særlige egenskaber, at der ikke 

kan overføres andre eller mere værdi end det, der i de respektive parters wallets. Deraf forhindres lige-

ledes doublespending-problematikken med henvisning til, at alle transaktioner bliver opdateret i en 

block, hvorefter to af de samme transaktioner ikke vil kunne finde sted pga. verifikationsmekanismerne 

i blockchainteknologien. Heraf kan handlende aktører via blockchainteknologien mindske omkostninger 

ved at sikre sig, at den anden part kan betale det aftalte. Hvis ikke den anden part er betalingsdygtig, vil 

handlen aldrig gå igennem og via verifikationsmekanismen blive nægtet gennemført og derfor ikke blive 

optaget i transaktionshistorikken igennem en block. Deraf kan denne funktion være med til at begrænse 

den opportunistiske adfærd, når det kommer til at sikre sig, at modparten er betalingsdygtig, og at det 

kontraherede aktiv, ikke er overført til en tredjemand efterfølgende.  

 
162 Catalini og Gans, 2016 revideret 2019, s. 4 og 7-8 
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Blockchainteknologien er imidlertid begrænset til i højere grad at kunne overføre aktiver af mere 

eller mindre digital karakter.163 Usikkerheden ved brug af blockchainteknologien til transaktioner af fy-

siske aktiver er derved større end ved digitale aktiver. Dette kan medføre en transaktionsomkostning i 

forbindelse med at sikre sig, at det kontraherede aktiv findes og alene overdrages til den kontraherende 

part. Derfor kan der med fordel overføres digitale aktiver igennem blockchainteknologien, hvor det imid-

lertid stadig kan være vanskeligt at sikre sig, at et fysisk aktiv, f.eks. repræsenteret via en token, i reali-

teten eksisterer, og om et ejerskab på blockchainsystemet er det tilsvarende ejerskab i virkeligheden.164 

3.3.1.1.3 Aktivspecificitet 

Aktivspecificitet angår, hvorledes en aktør bliver nødt til at foretage specifikke investeringer til at fore-

tage en specifik transaktion. Begrebet omfatter, i hvor høj grad den pågældende investering har en al-

ternativ brug ift. det oprindelige formål. Det betyder, at når en investering har en høj aktivspecificitet, 

har denne en lav alternativ anvendelsesmulighed.165 Heraf kan aktivspecificitet inddeles i fire typer: fy-

sisk specifikt aktiv, lokationsspecifikt aktiv, dedikeret aktiv og menneskeligt aktiv. Anvendelsen af block-

chainteknologien og udformningen af smart contracts kan kræve en form for menneskelig aktivspecifi-

citet, der har til formål både at skrive/programmere smart contracts og at konstruere tokens, der kan 

repræsentere det givne aktiv, der ønskes overført. 

 
I forbindelse med transaktioner igennem blockchainteknologien kan de fleste funktioner varetages au-

tomatisk igennem computerkraft. Imidlertid skal inputtet, der ligeledes er fremhævet under afsnit 

3.2.2.3.1, skabes af en form for menneskelig kapacitet. Dette kan f.eks. være at programmere tokens til 

at indeholde de relevante informationer til den givne ydelse igennem kodning eller at udforme aftaler 

igennem smart contract-funktioner, der skal programmeres i det programmeringssprog, der er tillagt 

den pågældende blockchain. Det betyder, at den pågældende programmør skal besidde særlige kompe-

tencer inden for det pågældende programmeringssprog. Det kan derfor være en betydelig forudsætning 

 
163 Catalini og Gans, 2016 revideret 2019, s. 7-8 
164 Avital, Hopf & Loebbecke, 2018, s. 2-3 
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for en aktør at anvende i forbindelse med transaktioner via blockchainteknologien og kan deraf karak-

terises som et menneskeligt specifikt aktiv.166 

Dette kan yderligere medføre et dilemma for en aktør, der søger at udføre en transaktion igen-

nem blockchainteknologien. Heraf kan problemstillingen søges internaliseret i hierarkiet eller udført i 

markedet. Denne sondring kan tillige defineres som endnu et transaktionsled i forbindelse med transak-

tioner udført via blockchainteknologien. Dog afhænger aktivspecificiteten af, hvor kompleks den givne 

transaktion er. Desto mere kompleks en transaktion er, desto større krav kan der være til det menne-

skeligt specifikke aktiv, og deraf kan den alternative brug af det menneskelige aktiv være lavere end ved 

mere simple transaktioner. 

Samlet kan det kræve aktivspecifikke investeringer for en aktør for at udnytte blockchaintekno-

logiens transaktionsmuligheder, særligt i forbindelse med at indgå og eksekvere transaktioner via block-

chainteknologien igennem programmering af tokens og smart-contracts. 

 
Ifølge Williamson kan aktivspecificitet som dimensionen ved kapitalmarkedsmæssige transaktioner ud-

skiftes med muligheden for at verificere informationer. Herved bliver aktivspecificitet som dimension 

udskiftet med en verifikationsdimension.167 Denne dimension fungerer på samme måde som aktivspe-

cificitet. Desto sværere det er at verificere et givent forhold, desto mere vil transaktioner tendere til at 

blive fortaget i en mere hierarkisk markedsstruktur. Omvendt, desto nemmere det er at verificere infor-

mationer, desto mere tenderer transaktioner at blive foretaget i markedet.168 

Dette kan sættes i relation til blockchainteknologien. Blockchainteknologien råder, som tidligere 

anført, over en automatiseret og effektiv verifikation, der kan minimere usikkerheden ved overførsel af 

ejerskab mellem aktører. Denne automatiserede verifikationsproces, clearing, af informationer og ejer-

skab kan medføre, at kapitalmarkedsmæssige transaktioner i højere grad kan organiseres i en mere mar-

kedsbaseret struktur. 

 
166 Williamson, 1996, s. 56-60 
167 Williamson, 1979, s. 259 
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3.3.1.1.4 Governancestrukturen 

Valget af governancestrukturer afhænger af udfaldet af de tre gennemgåede dimensioner i ovenstående 

analyser. Relationen imellem disse er med til at bestemme, hvilke typer af governancestrukturer der er 

relevante for en aktør. Heraf er blockchainteknologien sat i forbindelse med de tre dimensioner, hvoraf 

det i det følgende er belyst, hvorledes blockchains påvirkning af dimensioner påvirker måden, hvorpå 

transaktioner udføres. Sammenhængen mellem de tre dimensioner kan opsamles i nedestående ta-

bel.169 

 

 

Williamson fremhæver, at ved lav aktivspecificitet vil transaktioner blive organiseret i en markedsstruk-

tur, uagtet frekvensen og usikkerheden.170 I takt med at aktivspecificiteten stiger, men transaktionsusik-

kerheden holdes på et lavt niveau, og der er tale om lavfrekvente transaktioner, vil transaktionen blive 

organiseret i en ”trilateral governance”. Trilateral governance indebærer, at der i transaktionsforholdet 

bliver anvendt en mellemmand som en form for sikkerhedsforanstaltning for opportunistisk adfærd.171 

Endeligt vil transaktionen ved stigende usikkerhed og aktivspecificitet blive organiseret i den ene af to 

markedsstrukturer: Enten i en bilateral struktur, hvor begge handlende bevarer deres struktur men ind-

går et langvarigt bilateralt aftaleforhold, eller i et hierarki, unified governance,, hvis aktivspecificiteten 

er tilstrækkelig høj.172 

 
169 Lavet med udgangspunkt i modellerne fra Williamson, 1979, s. 253, hvoraf usikkerhed er tilføjet.  
170 Williamson, 1979, s. 248-249 
171 Williamson, 1979, s. 249-250 
172 Williamson, 1979, s. 250-253 
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Blockchainteknologien og dennes påvirkning af governancestrukturer kan variere afhængigt af, 

hvilket aktiv der forhandles om. Det kan dog fremhæves, at blockchainteknologien i høj grad vil kunne 

varetage verifikationsmekanismer, der kan mindske specifikke usikkerheder, eksempelvis igennem 

smart contracts, der kan automatisere eksekveringsprocesser. Dette skal dog sættes op imod det men-

neskeligt specifikke aktiv, der kan kræves ved programmeringen af en smart contract. Overordnet kan 

der, med udgangspunkt i ovenstående analyse argumenteres for, at der med en øget brug og implemen-

tering af blockchainteknologien, fremstår en mekanisme som potentielt vil kunne flytte den nuværende 

efficiente markedsstruktur fra henholdsvis et hierarki/unified og bilateral contracting til en mere mar-

kedsbaseret organisering. Heraf kan det ligeledes fremhæves, at transaktioner, der på nuværende tids-

punkt kræver en mellemmand, der i høj grad varetager verificeringsfunktioner, for og imellem aftalepar-

terne kan mindskes og i nogen tilfælde fjernes. Dette kan bevirke, at trilaterale aftaleforhold kan bevæge 

sig over mod en mere markedsbaseret markedsstruktur. Dette understøttes af Williamsons teorier, der 

ligeledes anfører, at ”To the extent that uncertanity decreases as an industry matures, which is the usual 

case, the benefits that accrue to integration presumably decline. Accordingly, greater reliance on obliga-

tional market contracting is commonly feasible for transactions of recurrent trading in mature indus-

tries”.173 

Williamsons observationer kan understøttes af økonomisk forskning i informationsteknologier, 

der har en sammenlignelighed med blockchainteknologien, og konkret økonomisk og organisatorisk 

forskning i blockchainteknologien. Her kan Ciborras forskning i informationsteknologi og markedsstruk-

turer fremhæves, hvor det konkluderes, at ”information technologies affect the cost of specific sets of 

transactions and can be considered as a support for optimal, least cost organizational alternative”.174 

Dette kan understøttes yderligere af Avital, der fremhæver, at “token-based transactions result in lower 

transaction costs, which in turn are likely to foster market-based exchanges and extend 'the market' 

compared to 'organizations/hierarchy' ”175 og begrunder det I, at “Crypto-property could provide a clear 

distinction of property and associated rights and allow two untrusting parties to reach a binding agree-

ment and engage in a transaction.”.176 Dette er ligeledes resultat af Catilinis og Gans’ forskning, der 

konkluderer, at “Through blockchain-based networks, individuals and organizations can source ideas, 
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information, capital and labor, and enforce contracts for digital assets with substantially reduced fric-

tions.”177 Der er således bred konsensus om, at markedsstrukturerne kommer til at bevæge sig fra en 

hierarkisk struktur til en mere markedspræget struktur. Det er i forskningen imidlertid indikeret, at en 

teknologi som blockchainteknologien kan karakteriseres som en ny form for governancestruktur i Willi-

amsons model. Heraf fremhæver Davidson et al., at ”Blockchain-based distributed ledger technology 

adds an additional category to the suite of Williamson’s (1985) ‘economic institutions of capitalism. mar-

kets, hierarchies and relational contracting – with a new type of economic order: a decentralized collab-

orative organization (DCO)”.178 Blockhainteknologien har således egenskaber, der har koordinationsme-

kanismerne som en markedsstruktur, men en form for organisation, der kan minde om et hierarki i form 

af en centraliseret organisation. Teknologien besidder således egenskaber fra begge strukturer, hvorpå 

det er proportionalt at organisere transaktioner, og er derfor en form for hybrid, der ligger mellem mar-

kedsstrukturen og hierarkiske strukturer. Realiseringen af sådanne effekter kan dog ikke ske gnidnings-

frit, da det kræver flere ting: Dels, at selve teknologien opnår mindst samme effektive niveau som alter-

nativ organisering af transaktioner, dels at de regulatoriske rammer ”will have to evolve to reduce 

uncertainty for founders and network participants, and to provide stronger protections for investors and 

early adopters”, og endeligt at blockchainteknologien anvendes til den rette transaktion, der kan rum-

mes i teknologiens egenskaber.179 

3.3.1.1.5 Sammenfatning 

Det kan samlet anføres, at blockchainteknologien ud fra Williamsons tre dimensioner frekvens, usikker-

hed og aktivspecificitet kan bidrage til en reduktion i transaktionsomkostninger. Det er igennem oven-

stående analyse klarlagt, at særligt blockchainteknologiens verifikationsmekanisme kan bidrage til en 

reduktion af transaktionsomkostninger ved i højere grad at kunne automatisere verifikation af informa-

tion mellem aktørerne og deraf mindske usikkerhed mellem handlende aktører. Yderligere er det ud fra 

det analyserede udledt, at verifikationsmekanismens effektive virkning kan være afhængig af, at den 

data, der bliver puttet ind i systemet, er af en sådan kvalitet, at det reelle ejerskab over det givne aktiv 

overføres on-chain såvel som off-chain. Samlet set kan transaktioner af mere specifik karakter bevæge 

sig fra at være foretaget inde i virksomheden eller via en eller flere mellemmænd, til i højere grad at 
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blive markedsbaseret. Dette er samlet med til at kunne understøtte Coase-teoremet om, at lave trans-

aktionsomkostninger vil medføre effektiv allokering af ressourcer. 

3.4 Eksternaliteter 

Eksternaliteter defineres som en ekstern effekt i form af en gevinst eller omkostning, der berører et 

individ, en ting eller en transaktion, hvor denne ikke selv har haft indflydelse på denne effekt.180 De 

eksterne effekter kan heraf medføre en markedsfejl og deraf påvirke markedets potentielle efficiente 

tilstand. En negativ eksternalitet angår en situation, hvor en parts aktivitet påfører en anden part om-

kostninger, uden at denne part har en aktiv indvirkning på dette. Omvendt angår positive eksternaliteter 

en situation, hvor en parts handlinger begunstiger den anden part, uden at den anden part foretager sig 

noget.181 Negative eksternaliteter opstår som udgangspunkt pga. dårligt definerede ejendomsrettighe-

der eller høje transaktionsomkostninger. Dette følges i tråd med Coase-teoremet, hvoraf forudsætnin-

gen for pareto-optimal løsning netop er det modsatte, nemlig lave transaktionsomkostninger og velde-

finerede ejendomsrettigheder.182 I relation til transaktioner gennemført via blockchainteknologien kan 

flere potentielle eksternaliteter af positiv og negativ art defineres. Udgangspunktet for ovenstående 

analyse er, at blockchainteknologien generelt igennem verfikationsmekanismer kan mindske transakti-

onsomkostninger ved at minimere usikkerhed mellem aktører, som benytter blockchainen, hvilket med-

fører, at negative eksterne virkninger, de negative eksternaliteter, mindskes. 

Derudover er ejendomsrettighederne som udgangspunkt veldefinerede, hovedsageligt i den di-

gitale verden. I forlængelse heraf er det anført i afsnit 3.2.2.3.1, at der kan være uoverensstemmelser 

mellem, hvad der foregår ”on-chain” kontra ”off-chain”. Eksempelvis kan det ses ved, at en wallet eller 

et depot indeholder ejendomsrettighederne til et aktiv, hvad end det er en kapitalandel, en lejlighed, en 

bil mv. Det centrale i denne sammenhæng er, at det, der kan blive handlet på en blockchain, ikke nød-

vendigvis er det samme i den fysiske verden, og derfor sættes der høje krav til den data, der er input i 

blockchainsystemet.183 I takt med at flere indgår på en blockchain, desto større er muligheden for at 

handle aktører imellem, men hvis de aktiver, der bliver handlet via teknologien, ikke afspejler de kor-

rekte aktiver, som findes i den fysiske verden, mindsker det tilliden mellem de handlende aktører. Det 
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kan i denne sammenhæng betegnes som et asymmetrisk informationsforhold, hvori aktøren, som ”sæl-

ger” et aktiv, kender mere til aktivet end den, der ønsker at ”købe” aktivet. Dette er også defineret som 

problemet ved ’the lemon problem’.184 Det kan i denne sammenhæng betyde, som anført i afsnit 3.2.1, 

at det kan være nødvendigt at anvende en mellemand som ekstra verificeringsled for at verificere det 

reelle ejerskab og for at sikre, at de fysiske aktiver afspejles korrekt på den digitale blockchainplatform. 

Det betyder i forlængelse heraf, at der er en forøgelse af transaktionsomkostninger, der paradoksalt vil 

kunne stå i modsætning til den eller de omkostningsminimerende effekter, som er belyst i ovenstående 

analyser. I nedenstående afsnit belyses en række eksternaliteter, nemlig positive netværkseksternalite-

ter, samt udfordringen ved datakvalitet, der anskues som en negativ eksternalitet. 

 
Et netværk er karakteriseret som et antal økonomiske aktører, der er forbundet fysisk eller økonomisk. 

Netværkseksternaliteter angår i den forbindelse værdien af netværket ved tilgang af flere økonomiske 

aktører. Derigennem kan tilgangen af flere økonomiske aktører påvirke andre aktørers nytte af selve 

netværket, positivt som negativt.185 Ved positive netværkseksternaliteter forstås, at den samlede værdi 

af netværket øges ved en tilgang af økonomiske aktører.186 Eksempler på positive netværkseksternalite-

ter hænger typisk sammen med teknologisk udvikling. Som et eksempel kan udbredelsen af brugen af 

telefonen eller internettet fremhæves. Desto flere aktører som anskaffede sig en telefon eller fik adgang 

til internettet, desto mere fælles værdi blev skabt, hvilket øgede den samfundsefficiente tilstand.187 På 

samme måde kan dette applikeres på blockchain. Desto flere der anvender teknologien, desto flere kø-

bere og sælgere er der til stede, og desto flere (markeds)handler vil der kunne foretages. Dette kan 

udspille sig på flere måder, f.eks. hvor aktører med lånevillig kapital kan mødes med folk, der efterspør-

ger kapital, eller hvor økonomiske aktører, der søger efter at investere i fast ejendom, kan finde andre 

aktører, der ønsker at afstå fast ejendom, med potentielt lavere transaktionsomkostninger end et alter-

nativt transaktionsnetværk.188 Heraf skal der ved en øget tilgang til blockchainteknologien forstås en 

positiv eksternalitet i form af, at der er flere aktører, der kan handle med hinanden og dermed øge den 

 
184 G. A. Akerlof, 1970, s. 488 
185 Rao, 2003, s. 56-57 
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samlede værdi af netværket. Selvom en øget tilgang til et transaktionsnetværk som blockchainteknolo-

gien kan øge aktørernes samlede værdi, kan der ligeledes opstå negative eksternaliteter i forbindelse 

med en øget tilgang til netværket, hvilket er belyst i nedenstående afsnit. 

 
Igennem den økonomiske analyse er flere usikkerhedsskabende momenter ved at til og samt at benytte 

en blockchain som transaktionssystem blevet fremhævet. Selvom teknologiens egenskab indebærer at 

kunne verificere informationer, der eksisterer på blockchainen, kan teknologien ikke på egen hånd sikre, 

at den data, der uploades fra den fysiske verden til den digitale, er valid. Dette er centralt, da høj data-

kvalitet er forudsætningen for, at teknologiens verifikationsegenskaber kan medvirke en potentielt po-

sitiv, økonomisk effekt.189 

Teknologien kan via konsensusprotokollen verificere, hvilken wallet, eller wallet-ejer, der har in-

formationen, hvem der havde den tidligere, og hvem der skabte den pågældende information i form af 

eksempelvis en token.190 Selve verifikationen af denne proces kræver ressourcer fra godkenderne, der 

skal verificere og placere informationen i en block med et unikt fingeraftryk, hash. Den pågældende data 

der kodes ind i systemet, er således informationen om ejerskab. Ejerskab er derfor afhængig af, hvor 

valid den pågældende information er, og dermed af den data, der senere bliver verificeret i systemet, 

hvorfor data af dårlig kvalitet kan ”forurene” systemet og derved påvirke tilliden til systemet. Det er i 

afsnit 3.2.2.3.1.1 omkring brugen af IoT, blevet analyseret, om denne mekanisme i form af fysiske spo-

ringsenheder, kan i nogle tilfælde have en effekt på denne negative eksternalitet. En udfordring er, at 

tilliden skifter led, men ikke elimineres, da de fysiske sporingsenheder af fysiske parter kan blive korri-

geret og hvoraf samme problematik opstår, som var den primære udfordring. 

Et klassisk eksempel på en negativ eksternalitet er en situation, hvor en fabriks produktion foru-

rener luften. Denne forurenede luft ”skader” personerne, som må bære omkostningerne for de følge-

skader, de pådrages grundet forureningen i luften. Heraf kan det være samfundsmæssigt inefficient at 

lade fabrikken forurene, hvis de sociale, eksterne, omkostninger er højere end de private gevinster for 

fabrikken.191 Dette eksempel kan sættes i relation til problemstillingen omkring dårlig datakvalitet på en 

blockchain. Hvis den data, som florerer i et givent blockchainsystem, ikke kan adskilles fra data af en 
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bedre kvalitet, som eksempelvis et reelt ejerskab der ønskes handlet, kan dette pålægge de handlende 

parter yderligere omkostninger for at sikre sig, at det, der bliver handlet virtuelt, også er det, der bliver 

handlet fysisk. Dette kan, som belyst i ovenstående problematisering og analyse, enten medføre, at 

transaktionsomkostningerne forøges, hvis der skal etableres et mellemværende, led i transaktionen for 

at verificere den pågældende data, der uploades til en blockchain. Konsekvensen heraf kan være, at den 

ellers efficiente handel ikke vil ske, eller at den ønskede transaktion ikke bliver udført i markedet, men i 

højere grad bliver internaliseret i et hierarki.192 

Positive og negative eksternaliteter kan teoretisk behandles forskelligt. Der er som udgangs-

punkt to modpoler i forbindelse med behandlingen af eksternaliteter, der udspringer af hhv. Coase-teo-

remet og af Pigous behandling af eksternaliteter ved statslig intervention. Disse to modpoler er nærmere 

behandlet i nedenstående afsnit.193 

 
Der kan være mange teoretiske tilgange til hvordan eksternaliteter skal behandles, økonomisk som juri-

disk. Pigou anførte i sine økonomiske modeller, at hvis den private omkostning er lavere end den sam-

fundsmæssige omkostning, negativ eksternalitet, skal den, der påfører de ekstra samfundsomkostnin-

ger, ”straffes” i form af statslige indgreb som f.eks. skat.194 Omvendt skal der i en situation, hvor den 

private nytte er lavere end den samfundsmæssige, fra statens side indlægges incitamenter for at forøge 

denne og/eller yde tilskud til en pågældende aktivitet. Deraf argumenterer Pigou for, at pålægning af 

skatter og tilskud kan medføre, at eksternaliteter bliver internaliseret.195 

Modsætningsvis til Pigou anskuer Coase løsningen på problemet igennem en inefficient fordeling 

af ejendomsrettigheder, hvor statslig intervention ikke synes at være den optimale løsning. Coase har i 

nogen grad kritiseret Pigous tilgang til regulering af eksternaliteter og mener overordnet, at løsningen 

med henholdsvis straf og belønning ikke kan stilles så simpelt op.196 Coase argumenterer for, at løsnin-

gen på problemet ved negative eksternaliteter er effektiv forhandling om ejendomsrettighederne, når 

transaktionsomkostninger er lave, og ejendomsrettighederne er veldefinerede. Dermed vil der ske en 

 
192 Williamson, 1979, s. 250-253 
193 Pigou, 1920, s. 107 
194 Pigou, 1920, s. 107 
195 Pigou, 1920, s. 107 
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effektiv forhandling over ejendomsrettighederne mellem parterne, der værdsatte dem mest, uden at 

beskatning og belønning var nødvendigt.197 Yderligere anførte Coase, at Pigou ikke tager højde for de 

omkostninger, staten skal varetage i forbindelse med pålægning af skat på bestemte aktiviteter. Dermed 

søger Coase at forklare, at der ved pålægning af selve skatten også skal tages hensyn til, hvorvidt de 

samlede omkostninger for pålægning af skatten ikke overstiger den egentlige, korrigerede værdi. Dette 

kan dog sættes op imod selve forhandlingsomkostningerne i forbindelse med den optimale allokering af 

ejendomsrettigheder.198 

Pigous og Coase tilgange for behandlingen af eksternaliteter har deres fordele og ulemper. Når 

Coase argumenterer for, at der ved lave transaktionsomkostninger effektivt kan forhandles om alloke-

ring af ejendomsrettigheder, er det ikke sikkert, at realiteten kan leve op til sådanne parametre. Om-

vendt tager Pigou ikke nødvendigvis højde for omkostningerne ved pålægning af skatter for visse aktivi-

teter. Kompromiset mellem de to synspunkter kan findes i det betingede normative Coase-teorem, der 

anfører, at statslig intervention i forbindelse med lovgivning skal søge at minimere transaktionsomkost-

ninger og helst fjerne dem, så private aftaler så vidt muligt kan indgås.199 

Hvad end transaktioner bliver fortaget via en blockchain eller andre markedsmekanismer, vil 

disse altid være genstand for en skattemæssig behandling. Selve sammenhængen mellem det offentlige 

forbrug og effekten af skatter som en incitamentsskabende faktor er fremhævet i nedenstående afsnit. 

3.5 Skatteøkonomisk påvirkning af transaktioner 

I ovenstående analyser er det fremhævet, hvilke påvirkninger blockchainteknologien kan have på asym-

metriske informationsproblemer, som potentielt vil kunne bidrage til at mindske transaktionsomkost-

ninger, og hvorledes dette kan påvirke eksisterende markedsstrukturer. Tillige er der identificeret en 

negativ eksternalitet i form af ”forurening” af systemet med ikke-valid data. Statslig intervention i form 

af pålægning af skatter kan påvirke aktørers incitamenter til en given økonomisk aktivitet. De statslige 

rammer for økonomiske aktiviteter i form af eksempelvis lovgivning kan i Williamsons institutionelle 

struktur placeres under ”basic institutional environment”.200 Sammenhængen mellem dette institutio-

nelle niveau og det tidligere analyserede niveau ”institutions of governance” er, at staten som institution 

 
197 Andersen, 1992, s. 265 & Coase, 1988 
198 Rao, 2003, S. 47 & Andersen, 1992, s. 261 
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sætter rammerne for det underliggende niveau, der er analyseret i ovenstående. Det tidligere analyse-

rede, statslige niveau ”institution of governance”, differentierer de to niveauer ved, at det statslige ni-

veau sætter rammerne for, hvorledes organiseringen af transaktioner udføres. Dette er fremhævet ved, 

at det basale, institutionelle miljø sætter rammerne for, hvordan organiseringen af transaktioner sker 

på det underliggende governanceniveau.201 Mens en stor del af nyinstitutionel forskning i forbindelse 

med transaktionsomkostninger har fokuseret på afgrænsningen og definitionen af rettigheder mellem 

de to niveauer, er beskatning af transaktioner i mindre grad blevet belyst.202 Selvom det umiddelbart er 

Staten der igennem lovgivning sætter rammerne, er dette ikke ensbetydende med, at det underliggende 

institutionelle niveau kan påvirke det ovenstående. Dette kan eksempelvis ses ved at der på ’gover-

nance’ niveauet sker nogle forandringer der kræver en ændring i statens fastsatte rammer.203 

Staten kan anvende forskellige former for interventioner ifm. at påvirke governance strukturer. 

En væsentlig mekanisme som staten kan anvende, og som kan påvirke et marked og dennes aktører 

ligeligt, er skattemæssig regulering. Korrektioner i den skattemæssige regulering kan have en direkte 

påvirkning mod et marked og dennes aktører, både positivt og negativt. Denne direkte påvirkning kan 

benyttes af staten til at påvirke i hvilken retning et marked skal bevæge sig, og potentielt hvilke aktører 

og produkter som staten ønsker enten at fremme eller hæmme. Et eksempel kan være energisektoren, 

hvor det overordne mål er at fremme en grøn omstilling. Her kan en stat via skat give incitamenter til 

forbrugerne ved at lade dem få en skattemæssig fordel af at erhverve og benytte energivenlige produk-

ter, ligesom staten vil kunne straffe de produkter som har den modsatte virkning. Aktører vil også kunne 

påvirkes direkte ved at en aktør enten vil få fradragsmuligheder for beslutning som aktøren træffer som 

fremmer en grønnere omstilling, og ligeledes vil staten kunne påvirke aktøren ved, at lade aktørernes 

valg som hæmmer omstilling blive beskattet hårdere.204 Statens formål med regulering, kan være hæm-

met af at den ikke er agil, hvilket kan betyde at der kan være begrænsninger i form af, at nye teknologier 

og hurtige markedsændringer potentielt set ikke kan indgå i de statiske rammer som reguleringen er. 

Denne udfordring kan være et usikkerhedsskabende moment for de aktører som agter at benytte denne 

eventuelle nye teknologi eller de nye markedskonstruktioner. 
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At en statslig regulering kan være udfordret ifm. at inkorporere nye teknologier, er en usikkerhed 

som potentielt kan afspejle sig ved introduktionen af en ny teknologi som blockchain. Grundet at block-

chainteknologien er en nyere digital platform, kan de aktører som agter at tilgå denne, evt. kunne imø-

degå at skulle manøvrere ind i et asymmetrisk informationsflow, da der fra statslig side, muligvis endnu 

ikke er taget højde for denne teknologi i statens reguleringsmekanismer, herunder skat. 

I denne sammenhæng er det i nedenstående afsnit defineret, hvorfor skat eksisterer, hvordan 

skat påvirker et marked igennem incitamenter, og hvilke parametre der er væsentlige for opbygning af 

et skattesystem, hvilket er centralt for Coases kritik af Pigous beskatning af negative eksternaliteter. 

3.5.1.1 Definitionen af skat 

Statens overordnede opgave i forbindelse med beskatning er som udgangspunkt at finansiere omforde-

ling af goder, det offentlige forbrug og investeringer, som bliver finansieret igennem skatteindtægter.205 

Beskatning af indtægter påvirker skatteydernes økonomiske incitamenter til henholdsvis arbejde og in-

vesteringer og er således med til at bestemme, hvorledes ressourcerne bliver allokeret og udnyttet. Den 

økonomiske aktivitet for en pågældende skatteyder kan som udgangspunkt blive påvirket negativt ved 

en høj skat og positivt ved lav skat. Dette medfører et overordnet modsætningsforhold mellem omfor-

deling, offentligt forbrug og offentlige investeringer, og dertil den effektive ressourceudnyttelse ved på-

lægning af skatter på transaktioner og indkomsten heraf.206 Der er i den forbindelse en række opgaver, 

som skatte- og afgiftssystemer bør være opmærksomme på.207 

Indledningsvist skal skattebetalinger som nævnt finansiere statens forbrug i form af udbud af 

kollektive goder, omfordele indtægter mellem individer samt i varierende grad udvikle velfærdsstaten, 

f.eks. igennem mindstelønninger og social sikring.208 Dette fører samlet til et finansieringsbehov, som 

skattebetalinger skal være med til at udfylde, hvoraf det bestemmes, hvem der skal betale skatten, og 

hvor stort skattetrykket skal være. 

Omvendt har den offentlige sektor tillige til opgave at bidrage til at reducere finansieringsbeho-

vet og gøre det mindre omfattende. Dette kan f.eks. gøres ved at reducere markedssvigt og -fejl ved at 
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begrænse negative eksternaliteter samt konjunkturstyring igennem skattetrykket.209 Dette kan gøres 

med pålægning af skat på økonomisk aktivitet, med forøgelse af skattetrykket eller med begrænsning af 

fradragsretten, som derigennem kan styre skatteydernes incitamenter og adfærd.210 

Forholdet mellem påvirkningerne kan være vanskelige at balancere. Der kan imidlertid opstilles 

nogle parametre mellem de forskellige hensyn, der er centrale for afvejningen af balancen mellem de to 

umiddelbart modsatrettede påvirkninger. Dette er fremhævet og konkretiseret i nedenstående afsnit. 

3.5.1.2 Parametre for optimal beskatning 

De styrende parametre for optimal beskatning har været i vid udstrækning fokuseret på beskatning efter 

nytte- eller evneprincippet.211 Beskatning efter nytteprincippet angår beskatning efter den nytte, den 

pågældende skatteyder har af en disposition. Dette kan f.eks. være, at en dyrere/større ejendom giver 

større nytte end det modsatte, hvorfor beskatningen følger derefter. Anderledes angår evneprincippet, 

skatteevne, at desto rigere skatteyderen er, desto mere betales der i skat. Dette begrundes hovedsagligt 

i, at den rigere skatteyder oplever et mindre velfærdstab end en fattigere skatteyder.212 

Selvom den egentlige indtægtsoverførsel gennem skatter ikke bliver reduceret af et individ, der 

får en krone mindre end et andet individ, kan et skattesystem medføre samfundsmæssige, transaktions, 

omkostninger. Nyere skatteteori om det optimale skattesystem angår i højere grad disse samfundsøko-

nomiske omkostninger, der er forbundet med skattens formål, og af hensyn til hvordan skatten påvirker 

skatteydernes incitamenter.213 Heraf kan følgende samfundsmæssige omkostninger fremhæves: 214 

- Tabt efficiens/velfærdstab 

- Compliance-omkostninger 

- Statens administrationsomkostninger med skattesystemet 

 
209 Eide og Stavang, 2017, s. 441 
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Skattespørgsmålet er samlet af både politisk og af faglig karakter, hvor forholdet mellem det offentlige 

forbrug og udgifter på den ene side og efficiensvirkningerne på den anden balanceres og kan være afgø-

rende for den optimale skattestruktur.215 Selve størrelsen på indtægterne igennem det offentlige for-

brug er som udgangspunkt bestemt af politiske bevæggrunde. Den nærmere fordeling af skatterne til at 

skaffe indtægten kan være af mere faglig karakter.216 Heraf er hovedspørgsmålene således, hvilke aktiver 

og genstande der skal beskattes, hvem der skal beskattes, og hvilke skattesatser der skal gøre sig gæl-

dende. Herigennem er der to målsætninger, der er væsentlige at fremhæve. 

Først den effektive allokering af ressourcer, og dernæst retfærdigheden omkring fordelingen af 

goder.217 Selve vurderingen af effektivitets- og fordelingsvirkninger kan dog være vanskelig. De analyti-

ske problemer, som knytter sig til at skatter, kan forværre den økonomiske aktivitet og medføre mind-

skede effektivitetsgevinster. Det kan dog være hensigtsmæssigt at dele effekter af beskatning op i nogle 

kategorier, da ikke alle skatters hensyn medfører de samme økonomiske konsekvenser og påvirkninger. 

For det første kan en forvridende eller ulige skatter påvirke forbrugeres og virksomheders forbrug posi-

tivt og negativt og derved medføre uhensigtsmæssige samfundsmæssige omkostninger. For det andet 

kan en skat have markedskorrigerende virkninger, som påvirker forbrugeres og virksomheders valg, så-

ledes at samfundsmæssige omkostninger forsvinder eller formindskes, f.eks. ved eksternalitetsvirknin-

ger. Endeligt kan neutrale skatter påvirke forbrugeres og virksomheders valg i forhold til arbejde og in-

vesteringer.218 

Forvridende eller ulige skatter kan have samfundsmæssige omkostninger i forbindelse med, at 

der ikke bliver handlet ydelser, der ellers ville have været handlet, da beskatningen af disse påvirker 

prisen for ydelsen og betalingsvilligheden af den. Dermed er den effektive udnyttelse af ressourcer i 

nogen grad styret af skatter og ikke alene af forbrugernes betalingsvillighed og producenternes reelle 

omkostninger, hvorfor et overordnet princip kan udledes: Skatterne bør være så lave som muligt, uden 

at det går udover den effektive udnyttelse af ressourcer.219 Dette skal stilles overfor nødvendigheden af 

offentligt forbrug og investeringer, hvor forvridende skatter bør følge nogle generelle retningslinjer. Det 

betyder, at forvridende skatter, som kan medføre ineffektivitetsproblemer, som udgangspunkt bør være 

 
215 James og Nobes, 2014/2015, s. 70 
216 Eide og Stavang, 2017, s. 454-455 
217 Eide og Stavang, 2017, s. 454-455 
218 James og Nobes, 2014/2015, s. 21-23 
219 Eide og Stavang, 2017, s. 456 
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høje på markeder, der påvirkes mindst af skatten og omvendt.220 Dette kan medføre, at beskatningen af 

finansiel kapital bør være lavere end f.eks. arbejdsindtægter, da finansiel kapital er mere mobil over 

landegrænser og deraf i høj grad påvirket af, hvor investeringer bliver foretaget. Yderligere kan det ek-

sempelvis påpeges, at kapital i form af fast ejendom er mindre mobil end både finansiel kapital og ind-

tægter ved arbejde, hvorfor dette kan tale for højere beskatning end disse, da indtægten fra disse er 

sværere at flytte end eksempelvis finansiel kapital.221 Situationen kan dog blive mere nuanceret, når der 

er tale om virksomhedsbeskatning. På kort sigt kan det siges, at denne er lige så mobil som almindelig 

arbejdsindtægt, mens langsigtede investeringer kan tale for lavere skattetryk.222 

Samlet har skat en betydelig indvirkning af efficiensvirkninger på markedsbasis. Heraf er særligt 

de forvridende eller ulige skatter centrale, da disse kan påvirke den økonomisk adfærd og den optimale 

allokering af goder, ejendomsrettigheder, i både negativ og positiv retning. 

3.5.1.2.1 Skatters betydning for efficiens i transaktionsomkostningsteori 

Det er i ovenstående fremhævet, at beskatning af transaktioner kan have en økonomisk hæmmende 

effekt på den optimale allokering af ressourcer. Dette kan med andre ord beskrives ved, at beskatning 

kan forvrænge prismekanismen og dermed både producenters og forbrugeres adfærd.223 Skat har derfor 

til opgave regulere markedsmæssig adfærd, der kan fordre eller forringe en særlig fordeling af ressour-

cer og goder. Dette kan med andre ord forklares som Pareto-efficiens. Pareto-efficiens angår en tilstand, 

hvor ingen fordeling af ressourcer kan stille den ene part bedre uden at stille den andet part værre.224 I 

realiteten kan pareto-efficiens i praksis være svær at opnå, hvor et andet efficienskriterie kan tages i 

brug, som i nogen grad er et mere modificeret pareto-efficiensbegreb. Denne tilstand angår en situation, 

hvor den, der bliver tilgodeset, får eller skaber mere værdi end det, der er tabt hos den part, der er 

kommet værre ud af tilstanden.225 Dette kaldes ligeledes Kaldor Hicks-efficiens, hvoraf målet samlet for 

et marked er at maksimere de tilgængelige ressourcer.226 I skatteøkonomisk sammenhæng kan begge 

tilstande opnås, afhængigt af hvordan og hvorfor der beskattes. Ligesom ved en pareto-optimal løsning 

 
220 Eide og Stavang, 2017, s. 456 
221 Eide og Stavang, 2017, s. 456 
222 Eide og Stavang, 2017, s. 456 
223 James og Nobes, 2014/2015, s. 17 
224 James og Nobes, 2014/2015, s. 22 
225 James og Nobes, 2014/2015, s. 22 
226 Eide og Stavang, 2017, s. 36 
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bliver disse primært opnået i den private sektor ved brug af prismekanismen eller markedet, men kan 

forstyrres ved eksternaliteter, som skatten kan påvirke.227 Disse eksternaliteter kan have både negativ 

og positiv karakter. En negativ eksternalitet kan eksemplificeres i form af en virksomhed der forurener, 

larmer eller er til skade for andre end den selv, hvorfor andre bærer omkostningerne for virksomhedens 

adfærd. Denne adfærd kan påvirkes med skat, således at den negative eksternalitet bliver genstand for 

beskatningen og derved kan hindre aktiviteten eller omfordele indtægten til dem, der er ramt af om-

kostningerne.228 Anderledes kan en eksternalitet også være positiv og i den forbindelse blive belønnet, 

enten igennem fradrag eller lempeligere beskatning.229 

Anderledes kan efficiens blive påvirket af for høj beskatning. Heraf kan der skelnes mellem to 

situationer, hvor skatteydernes betalingsdygtighed bliver forværret med stigende skat. Dette kan ikke 

entydigt beskrives som økonomisk inefficient, men kan retfærdiggøres igennem omfordeling til fordel 

for økonomisk efficiens.230 

En anden mere central effekt af skats påvirkning på efficiens er substitutionseffekten. Dette kan 

simpelt forklares med, at en skatteyder skifter fra et forbrugsmønster til et andet, end skatteyderen 

ellers ville have foretaget i en ikke beskattet verden, pga. skattens påvirkning på prisen og skatteyders 

betalingsvillighed heraf. 231 Denne effekt er i højere grad central for skattens påvirkning af efficiens, da 

denne, som tidligere nævnt, kan påvirke skattyderens incitament til at udføre transaktioner på den ene 

eller anden måde, og hvilke varer og services der favoriseres. 

Selvom beskatning både kan have positive og negative markedseffekter, er beskatningen i sig 

selv ikke omkostningsfri. Det er netop dette, at straffe negative eksternaliteter igennem skat, som Coase 

har kritiseret Pigous tilgang for. Han kritiserer særligt, at beskatning, udover skatten selv, er forbundet 

med yderligere omkostninger for både staten og skatteyderen. 

3.5.1.2.2 Administrations- og compliance-omkostninger 

Udover at skatter kan medføre en hæmmende effekt på økonomisk aktivitet, er der ligeledes forskellige 

omkostninger, som pålægning af skatter kan medføre. Disse kan som i afsnit 3.5.1.2 fremhæves som 

 
227 James og Nobes, 2014/2015, s. 22 
228 James og Nobes, 2014/2015, s. 22-23 og Pigou, 1932 
229 James og Nobes, 2014/2015, s. 23 og Pigou, 1932 
230 James og Nobes, 2014/2015, s. 23 
231 James og Nobes, 2014/2015, s. 33 
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compliance-omkostninger og administrationsomkostninger for staten. Forskellen på disse omkostninger 

er, hvem de er pålagt. De administrative omkostninger afholdes af staten i forbindelse med inddragelse 

af skatteprovenuet samt vedligeholdelse af skattesystemer, love og eventuelle skatteomgåelser. De ad-

ministrative omkostninger kan være forholdsvist mere tilgængelig at måle, i form af hvor meget inddri-

velse af skat samt vedligeholdelse og udvikling af skatteregler koster i f.eks. lønninger til ansatte, inve-

steringer i systemer mv.232 Det modsatte gør sig gældende for compliance-omkostninger, der i vid ud-

strækning er pålagt de respektive skatteydere. Disse kan i praksis være vanskelige at kvantificere. Fælles 

for begge typer omkostninger er at de begge bliver påvirket af graden af skattemæssig kompleksitet, 

hvorfor en forøgelse af kompleksiteten øger omkostningerne for begge.233 

 
Under kriterierne for den optimale beskatning er compliance-omkostninger fremhævet som et centralt 

parameter. Compliance-omkostninger kan være forholdsvis svære at beregne. Udover omkostninger til 

revisorer, skattekonsulenter og andre tredjemænd indeholder compliance-omkostningerne ligeledes 

den tid, skatteyderne bruger på f.eks. at sørge for, at selvangivelsen er i overensstemmelse med de gæl-

dende regler. Hertil kan der være flere ikke-monetært målbare omkostninger forbundet med beskatning 

af en given transaktion: Rent lavpraktisk kan det være frustrationen eller usikkerheden i den givne skat-

temæssige disposition.234 Compliance-omkostninger kaldes også ”the hidden cost of taxation” og kan 

have væsentlig betydning for, hvorvidt et skattesystem kan anses som optimalt.235 Overordnet angår 

compliance-omkostningerne skatteyderens mulighed for at kunne gennemskue effekterne af en pågæl-

dende disposition og den skattemæssige betydning heraf. Dette kan herunder blive karakteriseret som 

en transaktionsomkostning, herunder i form af en søgeomkostning236, hvorfor det er relevant at sam-

menkoble denne omkostning med den omkostningsminimale effekt, brugen af blockchainteknologien 

kan have. Hvis omkostningen for skatteplanlægningen er højere end den omkostningsminimering, block-

hainteknologien kan have på transaktionsomkostninger, end skatteplanlægningen med en transaktion 

uden brug af blockchainteknologien, kan dette medføre enten, at transaktionen fravælges, eller at det 

 
232 James og Nobes, 2014/2015, s. 38-39 
233 James og Nobes, 2014/2015, s. 38 
234 James og Nobes, 2014/2015, s. 40 
235 James og Nobes, 2014/2015, s. 40 samt Sandford, 1973, s. 44 og Sandford, m.fl. 1989 
236 Afsnit 3.2.2.1 
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er nødvendigt at bruge flere transaktionsomkostninger end ellers nødvendigt. Deraf kan sådanne til-

fælde defineres som efficienstab, da disse vil medføre, at der enten ikke vil ske en effektiv allokering af 

goder, da transaktionsomkostningerne overstiger handlens værdi, eller at transaktionen vil blive gen-

nemført igennem en mere omkostningstung proces, der som udgangspunkt uden for skattemæssig ind-

dragelse er mindre omkostningsfuld end gennemførsel af den pågældende transaktion. Compliance-om-

kostninger kan således have en betydelig rolle i transaktionsomkostningsteoriens rammer, og særligt for 

hvordan en optimal allokering af ejendomsrettigheder kan gennemføres. 

3.5.1.3 Sammenfatning 

Statens interventionsmuligheder ved regulering af skatter har således indvirkning på, hvordan block-

chainteknologi som transaktionssystem, kan reguleres med fokus på enten at fremme eller hæmme eks-

terne faktorer, som Pigous teori anfører som anført i afsnit 3.4. Staten kan igennem skatter påvirke skat-

tyderes adfærd og forbrugsvalg, og markedskorrigere dette. Det er ligeledes i analysen klarlagt at statens 

omkostninger ved pålægning af skat, via administrative korrektioner, samt skatteyders compliance om-

kostninger er væsentlige for om den markedskorrigerende regulering medfører en værdi som vil kunne 

blive overgået af omkostninger forbundet med selvsamme regulering. Dette vil hverken medføre en Pa-

reto- eller Kaldor Hicks optimal løsning, hvorfor de økonomiske betragtninger for at regulere de skatte-

retlige statsinterventioner ikke danner grundlag herfor. 

3.6 Økonomisk delkonklusion 

Den økonomiske analyse udspringer af en betragtning af asymmetrisk information, der danner grundlag 

for omkostninger forbundet med, at aktører foretager transaktioner. Disse omkostninger analyseres ind-

ledningsvist via de tre omkostningsparametre søge-, forhandlings- og kontrolomkostninger, og det kan 

konkluderes, at blockchainteknologiens egenskaber i form af en stærkere verifikationsmekanisme kan 

medføre, at omkostninger ifm. en transaktion potentielt vil kunne minimeres ved at mindske informati-

onsasymmetri mellem handlende aktører. 

Denne transaktionsomkostningsminimerende effekt kan ændre markedsstrukturerne igennem 

Williamsons transaktionsomkostningsteori, så transaktioner i højere grad bliver markedsbaserede, hvor-

ved virksomhedsbaserede transaktioner reduceres. Dette konkluderes med begrundelse i den gennem-

gribende verifikationsmekanisme og den brede mulighed, der er for, at aktører kan handle direkte med 
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hinanden. Det er imidlertid fremhævet, at blockchainteknologiens verifikationsmekanisme alene kan ve-

rificere transaktioner i systemet men ikke datagrundlaget for den handlede ydelse der uploades. Derved 

kan blockchainteknologien verificere overdragelse i systemet men ikke det reelle datagrundlag for den 

handlede ydelse ’off chain’. 

Ud fra dette konkluderes der hhv. en positiv netværkseksternalitet i form af, at desto flere der 

anvender teknologien, desto mere værdi får hver enkelt aktør af netværket, samt en negativ eksternali-

tet i form af data der ikke afspejler det reelle ejerskab, som forurener systemets verifikationsmekanisme 

og deraf den effektive brug af blockchainteknolgien. Det konkluderes, at en potentiel løsning på disse to 

modsatrettede, eksterne virkninger kan løses ved statslig intervention, der ifølge Pigous teori kan moti-

veres med tilskud og hæmmes ved straf, f.eks. i form af pålægning af skat. Denne løsning er fremhævet 

med Coases kritik af Pigous regulerende tilgang igennem skat, hvorfor det er klarlagt, hvilke parametre 

der bør tages højde for igennem pålægning af skat for henholdsvis stat og de handlende aktører. 

Deraf kan det samlet konkluderes, at blockchainteknologien kan bidrage til en reduktion af trans-

aktionsomkostninger, idet den kan mindske asymmetrisk information mellem handlende parter, hvilket 

kan medføre, at transaktioner bliver mere markedsbaserede. Denne tendens kan fremmes med statslig 

intervention i form af pålægning af skat på den forurenende kilde, der kan have en korrigerende effekt, 

som kan fremme den efficiente markedssituation ved brug af blockchainteknologi, så længe omkostnin-

gerne ved den statslige intervention ikke overstiger den samlede korrigerende værdi. Dette er med til at 

fremme det begrænsede, normative Coase-teorem og dermed mindske transaktionsomkostninger som 

kan fordre en mere efficient allokering af ressourcer. 
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Kapitel 4 - Juridisk analyse 

4.1 Indledning  

Indledende til den konkrete behandling af tokens i det skatteretlige system findes det hensigtsmæssigt 

først at definere skatterettens rammer, systematik og principper. Dette gøres af hensyn til den samlede 

forståelse for, hvordan tokens skal placeres, behandles og beskattes i dansk skatteret. Derfor der i den 

første del af den juridiske analyse taget afsæt i skatterettens systematik, principper og forhold til hen-

holdsvis offentligret og civilret. Herefter vil tokens’ væsentlige karakteristika i teknisk og juridisk forstand 

defineres. Med udgangspunkt i denne definition vil tokens søges placeret i skatterettens regler, hvoref-

ter den skattemæssige opgørelse på baggrund af tokens’ kvalificering vil blive fremhævet. 

4.2 Skatterettens systematik 

Skatteretten kan deles op i henholdsvis en formel og en materiel del. Den formelle del angår de formelle 

og processuelle regler for tilvejebringelse af ligningsgrundlaget for skattekravet.237 Den centrale del af 

den formelle skatteret indebærer således de skatteforvaltningsmæssige regler, der danner grundlag for 

skatteforvaltningens tilvejebringelse af skattekravet. Den formelle fastlæggelse af skatteindkomsten, 

også kaldet skatteansættelsen, indebærer kontrol med de af skattepligtiges afgivne grundlag, samt reg-

lerne for at pålægge strafansvar for manglende overholdelse af skattelovgivningen.238 Samlet angår den 

formelle del, hvorledes beskatningen gennemføres.239 

Den materielle del kan opdeles yderligere i den objektive og den subjektive del. Den objektive 

del angår retsforskrifterne, som bestemmer, hvilke indtægter og udgifter, heraf objekter, beskatningen 

henvender sig til. Det er dette regelgrundlag, som danner beregningsgrundlaget for den skattepligtige 

indkomst og definerer, hvad der skal beskattes.240 Anderledes henvender den subjektive del sig til, hvilke 

retssubjekter et skattekrav kan rettes imod. Derved findes disse retssubjekter i kildeskattelovens §§ 1-

 
237 Pedersen, m.fl. (2018), s. 59 
238 Pedersen, m.fl. (2018), s. 59 
239 Pedersen, m.fl. (2018), s. 60 
240 Pedersen, m.fl. (2018), s. 59-60 & Michelsen, 18 udg. 2019, s. 63-64 
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5, selskabsskattelovens §§ 1-3 og fondsbeskatningslovens § 1’s regler om både fuld og begrænset skat-

tepligt for fysiske og juridiske personer.241 Dermed angår den subjektive del af den materielle skatteret, 

hvem der beskattes af den opgjorte indkomst på bagrund af den objektive kvalificering.242 

Samlet angår den materielle del, hvad og hvem der beskattes, hvoraf den formelle del henvender 

sig til, hvorledes beskatningen gennemføres. Nærværende afhandlings hovedfokus angår den materielle 

del, hvorfor denne angår den objektive skattepligt for tokens. Derfor er den objektive skattepligt ved 

afgrænsning af den skattepligtige indkomst fremhævet i nedenstående. 

 
Den skattepligtige indkomst reguleres med udgangspunkt i SL’s bestemmelser. SL er systembærende for 

beskatningen af den skattepligtige indkomst. Loven har ikke været ændret siden 1922243, hvoraf der 

samlet kan udledes et nettoindkomstprincip. Nettoindkomstprincippet indebærer, at samtlige skatte-

pligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter summeres, med et resultat der defineres som den 

skattepligtige indkomst.244 

Nettoindkomstprincippet står hovedsageligt i modsætning til kildeindkomstprincippet, hvoraf de 

skattepligtige indkomster opgøres og beskattes for sig.245 I dansk skatteret er nettoindkomstprincippet 

prioriteret af hensyn til princippets enkelhed og overskuelighed.246 

Selvom nettoindkomstprincippet er det generelle princip for dansk skatteret, er det siden SL ble-

vet modificeret igennem tiden, hvilket er fremhævet i nedenstående. Af hensyn til afhandlingens sam-

menhæng er det først defineret, hvad der kan udledes af SL’s bestemmelser og det anførte nettoind-

komstprincip, hvor de efterfølgende modificeringer er fremhævet. 

 
241 Pedersen, m.fl. (2018), s. 59 & Michelsen, 18 udg. 2019, s. 57-63 
242Pedersen, m.fl. (2018), s. 60 
243 Seneste lovændring blev foretaget i 1922 ved LFF 1921-11-23 nr. 150 
244 Pedersen, m.fl. (2018), s. 193 
245 Pedersen, m.fl. (2018), s. 193 
246 Pedersen, m.fl. (2018), s. 194 
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SL definerer overordnet de skattepligtige indtægter, der er afgrænset i SL § 4-5, hvoraf de fradragsbe-

rettigede udgifter er anført i SL § 6. Deraf udregnes summen af disse som den skattepligtige indkomst, 

og dermed udtrykker nettoindkomstprincippet.247 

Den skattepligtige indtægt udformes i den positive afgræsning af den skattepligtige indtægt i SL 

§ 4, som indskrænkes af den negative afgrænsning af skattepligtige indtægter i SL § 5. Heraf fremgår det 

af SL’s § 4, 1. led, som indeholder en bred formulering af de skattepligtige indtægter, at ”… samlede 

årsindtægter hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af 

pengeværdi”. Alle indtægter medregnes, uagtet om indtægterne består af penge eller naturalier, og uag-

tet om de hidrører fra Danmark eller ej. I forlængelse heraf er der i SL § 4, 2. led, litra a-f udtrykt en 

deskriptiv, men ikke udtømmende, eksemplificering af det skattepligtige indtægtsbegreb, der giver et 

indtryk af de underliggende skattepolitiske hensyn, der ligger til grund for eksemplificeringen.248 

Den negative afgrænsning af den skattepligtige indtægt er reguleret af SL § 5. Bestemmelsen 

opregner, at rene formueforøgelser og -tab, visse gaver, arv, forsikringer og indtægter hidrørende fra 

kapitalforbrug eller optagelse af lån afgrænses for den skattepligtige indkomst. Der kan i denne forbin-

delse fremhæves en undtagelse til formueforøgelser og tab, der jf. SL § 5, stk. 1, litra a anføre at ved 

afståelse af formuegenstande, der er sunken eller steget i værdi, kan være skattepligtig og fradragsbe-

rettiget, såfremt det kan konstateres, at der er tale om spekulation i anskaffelsen af formuegodet, eller 

at den pågældende skatteyder driver næring med sådanne formuegenstande. 

På den anden side af indtægtsbegrebet skal fradragsmulighederne i den afgrænsede indtægt 

ligeledes fremhæves. Grundlaget for fradrag findes i SL § 6, hvor særligt litra a fremhæver, at de udgifter, 

der er afholdt til at anskaffe den skattepligtige indkomst fradrages i den skattepligtige indkomst. Dette 

er yderligere tydeliggjort i SL § 6, litra e, hvoraf renter er fradragsberettiget. 

Bestemmelserne fremhæver samlet et nettoindkomstprincip, hvor det bør bemærkes, at det ge-

nerelle nettoindkomstprincip i ikke uvæsentlig grad er blevet modificeret af løbende supplerende lov-

givning til SL’s regler. SL har deraf en principbærende karakter i den danske skatteret, hvoraf indtægts-

begrebet jf. SL §§ 4 og 5 suppleres af LL’s, ABL’s, KGL’s og EBL’s bestemmelser.249 Samme forhold gør sig 

 
247 Pedersen, m.fl. (2018), s. 197 
248 Pedersen, m.fl. (2018), s. 198 
249 Pedersen, m.fl. (2018), s. 199 
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gældende for supplerende lovgivning for fradragsberettigede udgifter i SL § 6, som er suppleret af AFL, 

KGL og LL. 

Fælles for disse supplerende regler er, at disse er lex specialis til det generelle nettoindkomst-

princip i SL. Det er derfor indledningsvist relevant at gennemgå lex specialis, hvoraf det analyseres, hvor-

vidt tokens er reguleret igennem disse bestemmelser, eller om tokens skal behandles efter lex generalis 

i SL’s bestemmelser. Forinden analysen kan udføres, er det relevant at skildre betydningen af sammen-

spillet mellem det civilretlige og det skatteretlige begrebsapparat, som anført i nedenstående afsnit. 

4.3 Forholdet mellem skatteret og civilret 

Skatteretten anses i den klassiske juridiske systematik som en offentligretlig disciplin. Skatteretten be-

handler forholdet mellem borgeren og forvaltningen om den skattemæssige ansættelse og er derigen-

nem karakteriseret som den specielle forvaltningsret. Tillige er skattemæssig forvaltning underlagt de 

almindelige forvaltningsretlige regler samt eventuelle specielle lovfastsatte forvaltningsregler.250 Selvom 

skatteretten er karakteriseret som en offentligretlig disciplin, drages der betydelige paralleller fra pri-

vatretten som selskabsret, formueret, kapitalmarkedsret mv.,251 hvorfor forholdet mellem disse retsom-

råder synes relevant at belyse i forbindelse med den senere skattemæssige kvalifikation af tokens. 

Den skattemæssige inddrivelse adskiller sig fra obligationsretten, da der formentlig ikke er ind-

gået en aftale om forholdet forinden. Imidlertid bygger den skattemæssige inddrivelse på private øko-

nomiske dispositioner foretaget af retssubjekter.252 Disse dispositioner er i første omgang bygget på et 

civilretligt grundlag, som skatteretten i ikke ubetydelig grad anvender til den skattemæssige kvalifikation 

af den privatøkonomiske disposition såsom art, størrelse, pligter, rettigheder m.fl.253 Deraf anvender 

skatteretten de civilretlige begreber i vid udstrækning, men disse har imidlertid præjudiciel karakter for 

den privatretlige økonomiske disposition i forhold til den skatteretlige retsanvendelse.254 

Den civilretlige styring af skatteretten kan være af stærkere og svagere karakter. En anselig 

mængde civilretlige begreber anvendes i statsskattelovens regler som de lex specialis, der efterfølgende 

er tilføjet. Der er imidlertid en række tilfælde, hvor skatteretten anvender en anden begrebsdannelse. 

 
250 Pedersen, m.fl. (2018), s. 58 
251 Pedersen, m.fl. (2018), s. 61-62 
252 Pedersen, m.fl. (2018), s. 61-67 
253 Pedersen, m.fl. (2018), s. 62 
254 Pedersen, m.fl. (2018), s. 62 & Bundgaard, (2006), s. 157 
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Dette ses eksempelvis i KGL kapitel 6 om finansielle kontrakter, SEL § 32 om CFC-indkomst samt ABL’s 

kapitel 5 om visse investeringsbeviser og aktier i investeringsselskaber.255 Sammenhængen mellem de 

civilretlige og skatteretlige definitionsforståelser og begrebsdannelser kan afvige fra hinanden i varie-

rende grad. Det skyldes imidlertid, at den skatteretlige kvalificering af en retlig disposition bygger på de 

underliggende økonomiske strømme og værdibesiddelser. Det har betydet, at det i en anselig række 

tilfælde har været nødvendigt at anvende det civilretlige begrebsapparat i mangel af andre muligheder, 

således indkomstbeskatningen kunne realiseres.256 

En civilretlig disposition kan opfattes anderledes i skattemæssig henseende, særligt hvis den ci-

vilretlige disposition er foretaget med en målsætning om skattemæssige fordele. Dette betyder, at pro-

formaforhold vil kunne fremtræde som en bestemt retlig konstruktion, men at de i realiteten har til 

formål at undgå et skattemæssigt forhold. Disse proformaforhold er der i vid udstrækning ligeledes taget 

stilling til i såvel civilretten som skatteretten.257 Dog kan der være tilfælde, hvor en retlig disposition ikke 

giver anledning til civilretlige spørgsmål, men hvor aftalegrundlaget alene er sat i værk for at opnå nær-

mere bestemte skattefordele. Sådanne dispositioner kan have en anden skatteretlig virkning end den 

oplagte virkning, civilretten foreskriver, hvorfor der kan konstateres en ikke fuldstændig kongruens mel-

lem civilretten og skatteretten.258 

Samlet er den civilretten udgangspunktet ved vurdering af en skatteretlig problemstilling, hvad 

angår begreber, retsforhold mv. Der er imidlertid adgang for en skatteretlig bedømmelse at fortage en 

selvstændig kvalifikation af forholdet, såfremt civilretten ikke indeholder tilstrækkeligt grundlag til at 

kvalificere det konkrete forhold.259 Deraf må der ved senere afvejning af kvalifikationen af tokens tages 

stilling til henholdsvis den civilretlige bedømmelse såvel som den skatteretlige bedømmelse. 

4.4 Kryptovalutaer 

Blockchainteknologien er et digitalt transaktionssystem, hvor transaktionerne lagres tilbage fra første 

transaktion, og derigennem kan alle transaktioner spores og valideres igennem transaktionshistorikken. 

 
255 Pedersen, m.fl. (2018), s. 62 
256 Pedersen, m.fl. (2018), s. 62 
257 Pedersen, m.fl. (2018), s. 63 
258 Pedersen, m.fl. (2018), s. 63 & Bundgaard, 1. udg., s. 157 
259 Michelsen, m.fl. (2019), s. 129-130 
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Transaktionsdata lagres i datablokke, som er forbundet i en kronologisk rækkefølge. Heraf formes trans-

aktionshistorikken som en kæde af datablokke indeholdende data om de forhenværende godkendte 

transaktioner. 

Hvis en aktør foretager en ændring i en transaktion, vil systemets sikkerhedsprotokol ikke tillade 

denne ændring, og derigennem sikres det, at der ikke kan ske fejlagtige transaktioner i systemet.260 Sik-

kerhedsprotokollerne er bygget op omkring forskellige former for incitamentstrukturer. En af disse ses 

f.eks. ved Bitcoin blockchain, hvor de, som godkender transaktionerne, kaldet miners, bliver belønnet 

med en betaling i Bitcoins. Andre blockchainsystemer anvender samme eller lignende struktur, og en-

hederne, der anvendes som betalingsmiddel i systemerne, har opnået den samlede betegnelse kryp-

tovaluta. Kryptovaluta som Bitcoin er skabt med en forudsætning om at fungere som en betalingsenhed 

mellem to parter.261 Kryptovaluta med denne primære funktion, er betegnet som en coin. 

Foruden coins er der en anden type af kryptovaluta, som ikke fungerer som betalingsmiddel. 

Disse typer betegnes som tokens. Tokens kan fremkomme i mange forskellige former og flere kan være 

tilknyttet samme blockchain. Ethereum blockchain benytter sig f.eks. af coinen Ether som en fælles be-

talingsenhed på blockchainen. Foruden Ether indeholder Ethereums blockchain en token ved navn ERC-

20 token, som kan programmeres til at indeholde forskellige funktioner, hvorved der opstår andre to-

kens på blockchain. Disse tokens kan herigennem benyttes til andre funktioner end betaling. Denne flek-

sibilitet ved muligheden for at programmere forskellige funktioner i f.eks. ERC-20 på Ethereum block-

chain åbner op for en måde at digitalisere rettigheder og overføre disse digitalt igennem blockchaintek-

nologien.262 

Blockchainteknologien er forsat en ny teknologi under udvikling, hvorfor dens etablering inden 

for skatteretten og andre juridiske områder endnu ikke er afklaret. Det findes derfor interessant i skat-

teretlig forstand at analysere, hvorledes tokens skal kvalificeres i skatterettens system. I nedenstående 

vil henholdsvis coins og tokens søges nærmere forklaret og skattemæssigt kvalificeret. 

 
260 Eksempler på verifikationsprocesser er proof of work (PoW), proof of stake (PoS), se afsnit 2.2.3. 
261 Specifikt for Bitcoins blockchain har enhederne navnet Satoshi. Ved en sammenlagt enhed af 100.000.000 Satoshi er 
den mere kendte betegnelse Bitcoin. 
262 Dannen, 2017, s. 19 
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4.5 Behandling af coins 

Coins er i blockchainteknologiens forstand er en form for virtuelt betalingsmiddel, der anses som et al-

ternativ til en officiel, national valuta som USD eller DKK. Eksempler på coins er Bitcoin, Litecoin, Ether 

mv. Fælles for mange af disse coins er deres volatile adfærd og gjort disse til et spekulativt aktiv end blot 

at fungere som et betalingsmiddel. 263 Coins har været genstand for administrativ praksis i skattemæssig 

sammenhæng, der i overbliksform er belyst i det følgende afsnit, hvor det også analyseres, hvordan 

gevinst og tab på coins skattemæssigt skal behandles. 

 
Grundet coins’ sammenlignelighed med anerkendte valutaer er det relevant at vurdere, om coins kan 

anses som værende en anerkendt valuta i bred forstand. Igennem administrativ praksis er der udledt en 

række ikke umiddelbare kumulative betingelser for, hvornår der er tale om en officiel valuta.264 Følgende 

momenter taler for, at der er tale om en anerkendt valuta, når betalingsenheden: 

- reguleres af de globale valutamarkeders aktører, 

- undergives regulering af en centralbank, 

- kan fordres indfriet, eller 

- er tilknyttet en stat eller et valutaområde. 

Til trods for, at den foreliggende administrative praksis vedrører konkrete eksempler for bestemte coins, 

synes det sandsynliggjort, at alle coins på nuværende tidspunkt ikke kan kvalificeres som en officiel va-

luta. 

Den hidtidige administrative praksis har kvalificeret coins som værende et formuegode, og coins 

er dermed ikke omfattet af en skatteretlig lex specialis, men derimod af skatterettens lex generalis i SL, 

nærmere SL § 5, stk. 1, litra a. Dette betyder, at gevinst og tab på coins som udgangspunkt er den skat-

temæssige indkomst uvedkommende, medmindre der er tale om en erhvervelse med spekulation for 

øje eller som led i den skattepligtiges næringsvej. Hvorvidt der skal være skattepligt af en given gevinst 

 
263 Se mere under afsnit 2.2.4 
264 SKM.2014.226.SR, omhandlede alle om gevinst og tab på coins, herunder Bitcoins, hvoraf disse ikke kunne anses som 
officiel valuta, med begrundelse i de fremsatte kriterier. Kriterierne kan b.la. understøttes i Nationalbankens kvartal-
oversigt for 1. kvartal 2014, ECB’s rapport ”Virtual Currency Schemes” oktober 2012 og ECB’s rapport ”Virtual currency 
schemes – a further analysis” februar 2015. Deraf blev de pågældende Bitcoins anset som et formuegode omfattet af 
SL § 5, stk. 1, litra a 
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eller fradragsret for et givent tab, skal derfor vurderes konkret for hvert skattesubjekt ved spekulations-

tilfælde og eventuelt om denne driver næring med sådanne formuegoder. Kriterierne for henholdsvis 

nærings- og spekulationstilfælde er dog ikke videre beskrevet i SL og ej heller i forarbejderne til hen-

holdsvis hovedloven eller senere ændringslove.265 Deraf må blikket rettes mod eventuelle praksisskabte 

kriterier, der på objektiv baggrund kan inddrages i vurdering af spekulationstilfælde. 

Praksis fra de almindelige domstole har ikke behandlet tilfælde, der berører coins, men andre 

typer af formuegoder, hvoraf følgende objektive kriterier kan udledes266: 

- Hvorvidt kursen for den pågældende coin har været volatile eller haft en støt stigende værdifor-

øgelse 

- Den pågældende coins’ praktiske anvendelsesmuligheder 

- Det personlige forhold til den pågældende coin 

- Den pågældende coins’ omsættelighed 

- Generel medieomtale af den pågældende coin 

Konkrete forhold skal vurderes, før det kan udledes, om der er tale om spekulation, og der dermed ud-

løses skattepligt eller fradragsret. Som følge af skattemyndighedernes praksis er der i et særskilt afsnit i 

 
265 Rigsdagstidende 1896-97, Till. A, sp. 3625-3642; Rigsdagstidende 1902-1903, Till a, sp. 2355-2398 og Rigsdagstidende 
1922-1923, Till. A, sp. 3173-3174 
266 Praksis: U1921.113H, hvor skatteyder erhvervede aktier i et nystartet Dampskibsselskab og solgte disse ca. en måned 
efter, blev anset for skattepligtig som følge af spekulation, jf. SL § 5. U1950.120H, hvor en skatteyder ansås skattepligtig 
af gevinst ved afståelse af avancen på et areal af sin landejendom til en kolonihaveforening. Skattyderens erhvervelse 
af ejendommen blev anset som erhvervet i spekulationsøjemed af hensyn til at den nærtliggende by var i vækst og 
dermed mulighed for fortjeneste på eventuel udstykning. U1952.701H, hvor en skatteyder ved afhændelse af landbrugs-
ejendom blev skattepligtig af gevinsten. Hensigten om at drive landbrug kunne ikke være den eneste overvejelse ved 
købet, da det grundet landbrugsejendommens beliggenhed og art syntes at være en erhvervelse med videresalg for øje. 
U1974.353H, hvor en skatteyder erhvervede en grund til landbrugsmæssig drift, der dog ikke blev gennemført. Heraf 
blev grunden udstykket til sommerhusbebyggelse. Heraf fandtes det, at gevinsten ikke var skattepligtig, da en spekula-
tionshensigt ikke væsentligt var indgået i skatteyderens overvejelser. U1979.979H, hvor en fabriksvirksomhed købte 
obligationer med senere tab ved afståelse. Heraf blev fradraget for tabet anderkendt af Højesteret, modsat skattemyn-
dighederne, da købets omfang i forhold til skatteyderens formue talte for spekulationshensigten. U1980.121H, hvor en 
skatteyder erhvervede en gård til sin lægepraksis. Imidlertid flyttede denne aldrig ind på gården, og da gården brændte 
ned, anså højesteret forsikringssummen som skattepligtig med begrundelse i ejendommens placering og den mang-
lende benyttelse af ejendommen. 
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deres juridiske vejledning om spekulation anført kryptovaluta som f.eks. Bitcoin og Ether som en for-

muegenstand, der i høj grad anses som spekulativ, da det kan være vanskeligt at afkræfte spekulations-

hensigten.267 

 
Det er ovenstående afsnit udledt, at coins skal defineres som værende et formuegode, hvortil denne er 

reguleret af SL § 5, stk. 1, litra a. Herigennem er det relevant at klarlægge, hvorledes en skattemæssig 

behandling skal foretages for en udsteder af coins. Udstedelsen af coins kan teoretisk udføres af både 

fysiske og juridiske personer. Ved denne udstedelse fremgår der ikke nogen entydige momenter, som 

taler for, at coins ikke forsat skal defineres som værende et formuegode. Udstedelsen af coins sker funk-

tionelt igennem blockchainen, som enten er erhvervet eller skabt af udstederen, hvor udstederen heri-

gennem har mulighed for at skabe den mængde coins, som skal fungere på den pågældende blockchain. 

Da udstederen herigennem forestår en produktion af et formuegode, som denne efterfølgende har mu-

lighed for at afstå til en erhverver, taler dette for, at de pågældende coins skal sidestilles som et omsæt-

ningsaktiv, hvor gevinst og tab skal medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. SL § 4, jf. SL § 5, stk. 1, 

litra a. 

 
Den skattemæssige opgørelse ved afståelse af coins på baggrund af spekulationshensigten og nærings-

begrebet i SL § 5, stk. 1, litra a kan for denne afhandling deles op i tre kategorier: personer, næringsdri-

vende, og selskaber omfattet selskabsskattelovens regler. Der gælder heraf forskellige skattesatser for 

 
267 C.C.2.1.3.3.3 Spekulation. Af administrativ praksis har det i de fleste tilfælde ikke været muligt at afkræfte spekulati-
onshensigten. Se: SKM 2018.104.SR hvor spørgers afståelse af Bitcoin og Bitcoin Cash blev anset som erhvervet i speku-
lationsøjemed og dermed skattepligtig af gevinsten, og kunne fradrage tab som et ligningsmæssigt fradrag; SKM 
2018.130.SR hvor spørgers handel med Bitcoins og Ether var skattepligtig grundet spekulationshensigten ikke kunne 
afkræftes, og spørgers marginhandler med kryptovalutaer blev anset som finansielle kontrakter omfattet af KGL’s regler; 
SKM2018.288.SR hvor spørger i en på en periode fra 2013 erhvervede Bitcoin, begrundet efter spørgers teknologiske 
interesse, hvor medieomtalen om Bitcoin var minimal. Skatterådet anførte at kursudviklingen op til spørgers køb sand-
synliggjorde spekulationshensigten, og deraf skattepligten efter SL § 5, stk. 1 litra a. Dette tiltrådte Landsskatteretten 
ligeledes i den ankede afgørelse i SKM2020.85.LSR; SKM2019.78.SR, hvor skatteyder havde fået to Bitcoins, i form af to 
certifikater og en fysisk mønt i julegave af sin kæreste. Heraf var spørgsmålet om afståelsen af disse var omfattet af 
skattepligten for spekulationsgevinster i SL § 5, stk. 1, litra a. Kæresten havde forinden overdragelse af gaven, anmeldt 
købet til skattemyndighederne. Skatteyder, der modtog gaven, havde aldrig hørt om Bitcoins før, hvoraf Skatterådet 
konkluderede at der ikke var tale om spekulationshensigt ved erhvervelsen og dermed var gevinster skattefrie og tab 
ikke fradragsberettiget, jf. SL § 5, stk. 1, litra a. 
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de pågældende skattesubjekter. Der er imidlertid en fælles periodisering og opgørelse på tværs af sub-

jekterne. Fælles for disse, ved periodisering af coins, er at realisationsprincippet er gældende, hvor af-

ståelses- og anskaffelsessummen til sammen udgøre gevinsten eller tabet. Ved delafståelse finder FIFO-

princippet anvendelse, hvis det ikke er muligt at adskille de pågældende coins fra hinanden. Såfremt det 

er muligt at adskille de erhvervede coins fra hinanden ift. De pågældende afståelser, kan af aktiv-for-

aktivmetoden for den pågældende coin anvendes, den respektive anskaffelsessum og afståelsessum, 

danner grundlag for opgørelsen.268 Skatteopgørelsen for de forskellige typer af skattesubjekter ved af-

ståelse af coins er klarlagt i nedenstående tabel. 

 269 

4.6 Tokens 

Tokens kan siges at udgøre en samlet betegnelse for en digital enhed, som kan repræsentere en ret-

tighed.270 Rettighederne kan komme til udtryk på mange måder. En token kan i blockchainteknologiens 

 
268 Se hertil. SKM 2019.67.SR samt SKM 2018.104.SR, SKM 2018.130.SR, & SKM 2018.288.SR, i forbindelse med afståelse 
af Ether og Bitcoin ikke kunne identificeres, hvilke der var solgt hvornår, hvorfor FIFO-princippet med henvisning forar-
bejderne til bemærkningerne til § 1, nr. 14, oprindeligt nr. 12, i lovforslag LFF 1990-12-27, nr. 6, om ændring af KGL, 
nuværende § 26, stk. 5. I SKM 2019.67.SR kunne Skatterådet imidlertid ikke afvise at aktiv-for-aktiv metoden kan an-
vendes, såfremt der var en metode for at adskille de forskellige coins fra hinanden.  
269 Egen tilvirkning 
270 Treiblmaier og Beck, 2019, s. 240 
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forstand programmeres til at have en lang række funktioner, der kan minde om køb og salg af hele eller 

dele af fast ejendom, have aktielignende egenskaber med stemmerettigheder og udbyttebetaling, give 

adgang til et særskilt udbudt produkt, udbetaling af rente på lån og andre rettighedslignende funktio-

ner.271 

Tokens kan erhverves igennem flere forskellige distributionskanaler. En token kan både erhver-

ves ved betaling af en officiel valuta som f.eks. USD og ved betaling via coins mellem to aktører. Dertil 

kan tokens erhverves igennem udbyderen. Dette kan f.eks. ske ved direkte salg eller ved en STO, security 

token offering/ICO, initial coin offering, hvor det er muligt at købe den specifikke token direkte af udby-

deren med en forhåbning om, at udbyderen vil kunne efterleve de intentioner, som lå til grund for ska-

belsen af den specifikke token. Organiseringen og struktureringen af sådanne STO’s/ICO’s kan variere og 

kan inkludere en bred vifte af rettigheder, pligter og funktioner, men kan i sin enkelthed sidestilles med 

et udbud til offentlig handel. 272 

Yderligere kan tokens erhverves fysisk eller ved hjælp af forskellige typer af handelsplatforme. 

Dette kan simplificeret sidestilles med f.eks. aktiehandel på det sekundære marked, eksempelvis på en 

børs eller blot to parter, der overdrager henholdsvis en aktie eller anpart mod betaling for dennes værdi. 

Afsluttende kan tokens som tidligere anført give rettigheder og eventuelt ejerskab over en række 

aktiver i forskellige afskygninger. For overbliks og simpelhedens skyld søges det at opstille tre kategorier 

af tokens, der kan betragtes som skatteretlige objekter, herunder betegnet som UT, ST og AT, og som 

behandles enkeltvis i nedenstående. 

 
UT fungerer som et betalingsmiddel inden for et bestemt netværk. Dette betyder, at den pågældende 

token kan agere som betaling for et bestemt produkt eller tjenesteydelse, som alene den udstedte UT 

kan give adgang til.273 UT adskiller sig fra ST, da den ikke er skabt med det formål at skulle anvendes til 

at opnå rettighed til eventuelle udbyttelignende betalinger eller rentebetalinger. Dertil adskiller UT sig 

fra AT, idet UT’s værdi ikke afhænger af et underliggende fysisk aktiv, men er påvirket af efterspørgslen 

og af adgangen til det givne produkt eller den givne tjenesteydelse, som der opnås rettighed til. UT kan 

have en vis sammenlignelighed med coins. Sammenligneligheden angår de typer af UT, der fungerer som 

 
271 Treiblmaier og Beck, 2019, s. 165 
272 Treiblmaier og Beck, 2019, s. 61 
273 The Federal Council. 2018. s. 83 
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en intern betalingsfunktion. Disse typer af tokens’ primære funktion er ikke adgangen til selve produktet, 

men udnyttelsen af funktionerne i produktet ved yderligere betaling med UT. Den væsentlige forskel 

mellem UT og coins er, at UT som udgangspunkt alene er beregnet til at finde anvendelse i det pågæl-

dende system, hvorimod coins er ment som en form for valuta, der kan bruges som et generelt beta-

lingsmiddel på tværs af systemer. 

4.6.1.1 Utility tokens’ forskelligheder og anvendelsesmuligheder 

UT’s primære funktion er, som nævnt ovenfor, at fungere som en form for intern rettighedsverificering. 

Dette kan være ved at repræsentere en form for adgangsnøgle til et system som f.eks. en licens, eller 

ved f.eks. at kunne anvendes som forhandlingsmiddel internt i et system. UT ses i flere former, hvilket 

kan have en indvirkning på vurderingen af, hvorledes den pågældende type af token skal behandles 

skatteretligt. For at kunne foretage en mere grundig analyse af UT vil UT blive delt op i to former, som 

på nuværende tidspunkt finder anvendelse i systemer. Den ene form angår tokens, der giver ejeren ad-

gang til et system eller en service. Dette ses f.eks. med den UT, der kaldes Cindicator. Ejeren af en vis 

mængde af UT fra Cindicator kan få denne mængde verificeret via en smart contract, hvorefter ejeren 

opnår adgang til Cindicators service, så længe ejeren ikke reducerer sin mængde af tokens under græn-

sen for adgangen til ydelsen. 274 Den anden type af UT er den form, der fungerer som et betalingsmiddel 

inde i en platform. Dette ses f.eks. i nye typer af apps til telefoner, hvor spillerne skal benytte og kan 

tjene tokens i spillet. En af disse typer af tokens er f.eks. Enjin.275 Denne token benyttes som et fælles 

betalingsmiddel internt i de forskellige typer af spil, hvor ejeren f.eks. ønsker at købe et nyt våben til en 

karakter i et givent spil. Fælles for disse to typer af UT er, at de begge kan afstås og erhverves for coins 

som f.eks. Ether eller Bitcoin. Begge typer af UT repræsenterer en form for værdi i forhold til det gæl-

dende system, de kan anvendes til. Denne værdi kan som nævnt omsættes til coins, hvor det indledende 

er relevant at definere, om UT indeholder de egenskaber, som normalt tillægges penge i form af aner-

kendte valutaer, som USD og EUR. 

 
274 https://cindicator.com/cryptometer - besøgt d. 18. april 2020 
275 https://enjin.io/about/enjin-coin - besøgt d. 18. april 2020 
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4.6.1.1.1 Utility tokens i forhold til penge i form af anerkendte valutaer 

Begrebet penge er ikke klart defineret i den danske lovgivning, men er efterprøvet igennem retspraksis, 

hvor f.eks. Skatterådet i flere af deres afgørelser vedrørende kryptovaluta i form af coins har tilkendegi-

vet, hvordan de definerer penge/anerkendt valuta, og derigennem hvilke egenskaber disse skal inde-

holde. Afgørelserne omfatter bl.a. SKM.2014.226.SR, SKM.2018.104.SR, SKM.2018.130.SR og senest i 

SKM.2019.584.LSR, hvor Skatterådet fremlagde, at de ikke finder Bitcoin som værende en anerkendt 

valuta. Denne afgørelse er begrundet med, at Bitcoin ikke 1) reguleres af de globale valutamarkeders 

aktører, 2) er undergivet regulering af en centralbank, 3) kan fordres indfriet, eller 4) er tilknyttet en stat 

eller et valutaområde. UT kan med de nuværende eksempler ikke tillægges at indeholde disse egenska-

ber, hvorfor Skatterådet formentlig ikke vil anerkende UT som en form for penge. 

Denne formodning kan styrkes igennem Nationalbankens tidligere fremlagte definition af penge 

i deres kvartaloversigt fra 2014, hvor Nationalbanken klarlagde, hvilke egenskaber en betalingsenhed 

skal indeholde, for at den kan defineres som penge.276 Betalingsenheden skal 1) have været bredt ac-

cepteret som betalingsmiddel, 2) fungere som en måleenhed, når prisen på varer og tjenester skal fast-

sættes, og 3) være anvendelig til opsparing. Nationalbanken gennemgik betingelserne i forhold til Bitcoin 

og kom frem til, at de ikke mente, at Bitcoin råder over de nævnte funktioner, hvorfor Bitcoins ikke er 

penge. UT kan ikke tillægges at råde over disse funktioner, hvorfor de formentlig ikke vil blive anerkendt 

som penge ud fra Nationalbankens definition. 

Afsluttende er det relevant at inddrage hvidvasklovens § 2, stk. 1, nr. 16277, hvor det fremgår, ”at 

en virtuel valuta skal forstås som et digitalt udtryk for en værdi, som ikke er udstedt eller garanteret af 

en centralbank eller en offentlig myndighed, ikke nødvendigvis er bundet til en lovligt oprettet valuta og 

ikke har samme retsstatus som valuta eller penge, men som accepteres af fysiske og juridiske personer 

som vekslingsmiddel, som kan overføres, lagres og handles elektronisk”. Denne bestemmelse er imple-

menteret på baggrund af det 5. Hvidvaskningsdirektiv, hvoraf selve definitionen er udarbejdet af EU-

Kommissionen.278 Definitionen har ikke direkte anvendelse med henblik på en skatteretlig behandling, 

 
276 National Banken, 2014, s. 86 
277 LBKG 2019-09-06 nr. 930, om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
278 Europa-parlamentets og rådets direktiv (eu) 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om 
forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af ter-
rorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU. 
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men det findes dog relevant at inddrage afdækningen af definitionen af begrebet penge i sammenhæng 

med kryptovaluta. 

Med udgangspunkt i ovenstående inddragelse af Skatterådets, Nationalbankens og EU-Kommis-

sionens definitioner af begrebet penge kan det klarlægges, at der ikke fremgår momenter ved den nu-

værende udgave af UT, som kan tale for, at denne form for internt betalingsmiddel skal sidestilles med 

penge. I det nedenstående afsnit klarlægges det, hvorledes UT skal placeres i skatteretten. 

4.6.1.1.2 Utility tokens placering i skatteretten 

UT primære funktion i at give ejeren en form for adgang/rettigheder til et lukket system kan udformes 

på flere forskellige måder, men den normale funktion kan tillægges kun at være, at ejeren ”køber” sig 

adgang til systemet via erhvervelsen af de specifikke tokens.279 Ejeren opnår derved ikke rettigheder til 

udbytte, ejerskab eller indfrielsesmuligheder. Ejeren har kun de rettigheder til systemet, som den på-

gældende token giver adgang til. 

Det, at UT ikke tildeler ejeren nogle ejerrettigheder over udbyderen eller udbetaler en form for 

udbytte til ejeren, gør, at UT adskiller sig i sådan en grad, at det ikke findes hensigtsmæssigt at indlede 

en analyse af, hvorvidt en skattemæssig behandling skal foretages ved anvendelse af lex specialis-reg-

lerne i form af ABL. Foruden den manglende tilknytning af funktioner som ved aktier er det relevant at 

pointere, at UT ikke giver ejeren nogen rettigheder over fast ejendom, hvorfor lex specialis i form af EBL 

ikke findes relevant at analysere i forhold til den skatteretlige behandling af UT. 

Afsluttende er det relevant at klarlægge, hvorledes UT kan være omfattet af KGL’s anvendelses-

område. KGL’s anvendelsesområde er defineret i lovens § 1, stk. 1, hvoraf loven finder anvendelse på 

gæld og fordringer samt finansielle kontrakter. Heraf findes det relevant at analysere, om UT kan side-

stilles med fordringer, da der i opbygningen af UT ikke indgås et gældsforhold til erhververen af UT. 

Dertil er der heller ikke tale om en finansiel kontrakt, da erhververen som udgangspunkt modtager de 

gældende tokens ved betalingen og ikke ved en fremtidig afviklingskurs ved levering, jf. KGL § 29, stk. 1. 

Herefter er det relevant at definere, om der kan være tale om en pengefordring mellem parterne. Pen-

gefordringer dækker over et gældsforhold mellem to parter, hvor indfrielsen sker ved betaling af det 

beløb, som er gældende for fordringens eksistens. I forholdet mellem erhververen af den pågældende 

 
279 Se afsnit 2.2.4 
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UT og udstederen af denne foreligger der som udgangspunkt ikke et forhold, som skal indfris ved erlæg-

gelse af penge til erhververen. Dette aftaleforhold bygger på en forudsætning om, at erhververen af den 

specifikke token skal opnå en form for rettighed til/i et system. Såfremt denne ret tildeles og fungerer 

korrekt, vil erhververen som udgangspunkt ikke have noget krav på en indfrielse fra udbyderen af den 

gældende token. Med udgangspunkt i, at parterne ikke har noget økonomisk gældsforhold mellem sig 

ved handlen af UT, vil KGL formentlig ikke finde anvendelse for en skattemæssig behandling af UT. 

På baggrund af ovenstående analyse kan UT ikke placeres i de skatteretlige lex specialis-regler, 

hvorfor det er nødvendigt at definere, hvorledes UT skal behandles med udgangspunkt i lex generalis-

bestemmelserne i SL. Heraf følger det af SL § 4, at den, som har opnået en økonomisk realiseret fordel, 

skal beskattes af denne fordel. Dette betyder i forhold til UT, at hvis ejeren f.eks. frasælger sin mængde 

af tokens, og derigennem opnår en højere værdi end ved erhvervelsen, skal denne økonomisk realise-

rede fordel som udgangspunkt medregnes i den skattepligtige indkomst. Undtagelsen til denne bestem-

melse fremgår af SL § 5, stk. 1, litra a, hvor det fremgår, at såfremt et formuegode afstås til en højere 

værdi, end den er erhvervet til, skal den ikke medregnes den skattepligtige indkomst, medmindre at 

formuegodet er erhvervet i et spekulations- eller næringsøjemed, jf. SL § 5, stk. 1, litra a. Det er derfor 

klarlagt i de to efterfølgende afsnit, hvilke momenter der kan tale for og imod at der er tale om erhver-

velse i et spekulations- eller næringsøjemed. 

 
Undtagelsen til SL § 5, stk. 1 om spekulationshensigten ved erhvervelse er ikke klart defineret i loven 

eller i forarbejderne til hovedloven. I Rigsdagstidendes tillæg A fra 1922 blev det igennem udtalelsen 

”Anvendelsen af denne Regel har givet Anledning til betydelige vanskeligheder i alle tilfælde, hvor ydre 

forhold ikke giver en nogen sikker Støtte for Afgørelsen af, om Spekulationshensigt har foreligget eller 

ikke”280 klarlagt, at lovens manglende definition kan medføre en uvished i forhold til, hvad der skal defi-

 
280 Rigsdagstidende 1922-23, Till. a, sp.3173-3174 
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neres som spekulation. Dette spørgsmål er forsøgt klarlagt gennem retspraksis, hvor det f.eks. blev klar-

lagt i U.1986.747/1H281 og U.1976.540H282, at spekulationsbegrebet er subjektivt og ikke klart defineret. 

Hvorledes det kan konstateres, at der forelægger spekulation ved erhvervelsen af formuegodet, skal 

vurderes ved hjælp af en helhedsbetragtning af handlingerne, som går forud for erhvervelsen. Skatterå-

det har igennem deres vejledning C.C.2.1.3.3.3 tilkendegivet, at hvis et formuegode ikke bliver erhvervet 

i et spekulationsøjemed, skal erhververen ikke medregne eventuelle gevinster i sin indkomstopgørelse. 

Forudsætningen om, at formuegodet ikke er erhvervet i et spekulationsøjemed, skal forstås indskræn-

ket. Skatterådet har i tidligere afgørelser undersøgt, hvilke momenter som kan tale for og imod speku-

lationshensigten ved erhvervelse af kryptovaluta i form af Bitcoin og Ether. Skatterådet har herigennem 

klarlagt, at det ikke er påkrævet, at spekulation egenhændigt skal ligge til grund for erhvervelsen, men 

blot at spekulationshensigten ikke var uvæsentlig ved erhvervelsen, hvor det er tilstrækkeligt, at erhver-

veren kunne have en formodning om, at erhvervelsen eventuelt kunne resultere i en gevinst ved afstå-

else. Kryptovaluta i form af Bitcoin og Ether er tidligere blevet erkendt som værende formuegoder med 

en formodning for spekulation ved erhvervelsen. Denne formodning er af Skatterådet blevet begrundet 

i, at begge typer af kryptovaluta er præget af en volatil udvikling siden deres skabelse og derigennem 

har skabt et grundlag for og en formodning om en mulig værdiforøgelse inden for en ikke uoverkommelig 

periode. 

Skatterådet har i SKM2019.78.SR klarlagt momenter, som kan tale imod spekulationshensigten, 

og derigennem skabe en vished for, hvortil en eventuel grænse foreligger. I afgørelsen skulle det af Skat-

terådet afgøres, hvorledes en fødselsdagsgave bestående af to Bitcoins skulle beskattes ved afståelse. 

Ejeren af de to Bitcoins havde fået disse uden at have ønsket sig dem eller på nogen måde tilkendegivet 

en interesse for kryptovaluta eller blockchainteknologien. Momentet om, at ejeren ikke havde vist no-

gen form for interesse i kryptovaluta eller blockchainteknologien, var tilstrækkeligt for at antage, at spe-

kulation ikke forelå ved erhvervelsen. Skatterådet lægger i afgørelsen vægt på, at ejerens uvidenhed 

forud for erhvervelsen er tilstrækkeligt for, at der ikke er tale om en spekulationshensigt. Grundet at 

dette moment findes væsentligt af Skatterådet, kan det formentlig udledes, at et forudgående kenskab 

 
281 U.1986.747/1H, hvor sagen omhandlede en sagsøger som over en periode havde solgt 64 sommerhusgrunde. Sag-
søger anlagde sagen mod Ministeriet for Skatter og afgifter, da grundene i hans optik ikke var erhvervet i en spekulati-
onshensigt. Højesteret stadfæstede afgørelsen. Herigennem klarlagde Højesteret, at en mulig fortjeneste ved videresalg 
havde en betydning for erhvervelsen, hvilket talte for at en spekulationshensigt forelå ved erhvervelsen. 
282 U.1976.540H, hvor en fader havde købt et hus til sin søn, der skulle studere, hvor faderen senere afstod boligen med 
fortjeneste. Højesteret fandt at der ikke var spekulationshensigt ved erhvervelsen af ejendommen, da den alene var 
erhvervet til sønnens studieformål, hvorfor faderen ikke var skattepligtig af fortjenesten. 
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til kryptovalutas mulige kursstigning er tilstrækkeligt for, at der er tale om en spekulationshensigt ved 

erhvervelsen. 

Igennem retspraksis fremgår det, at visse momenter kan tale for, at en erhvervelse ikke er sket 

med en spekulationshensigt, idet grundlaget for erhvervelsen har været af en så væsentlig betydning, at 

muligheden for en eventuel gevinst ikke kan tilsiges at have haft en indvirkning på grundlaget for erhver-

velsen. Disse momenter udgør 1) erhvervelse med henblik på en bestemt benyttelse og 2) omsætnings-

hastigheden af produktet, hvortil en længere ejertid med en lille gevinst taler imod spekulation og vice 

versa.283 

I ovenstående beskrivelse af de funktionsmuligheder, som UT råder over, udgør en af disse, at 

tokens kan fungere som en form for licens til et program. Erhvervelsen af denne licens kan sammenlignes 

med en licens til f.eks. PhotoShop, blot hvor den ikke skal fornys og kan overdrages til andre ejere. Den 

underliggende tanke bag denne token er formentlig, at den blot skal give adgang til programmet og ikke 

at denne skal kunne benyttes som en betalingsenhed eller på anden måde opnå en forøgelse af sin 

værdi.284 Det skal dog ikke udelukkes, at en eventuel prisstigning kan forekomme, enten ved at der er 

en begrænset mængde licenser, eller ved at der opstår en stigende opmærksomhed, som skaber en 

prisstigning for erhvervelsen af den enkelte token. Funktionsmulighederne eller anvendelsestiden ved 

den enkelte token vil formentlig ikke være tilstrækkelig for at afveje formodningen om en spekulations-

hensigt ved erhvervelse. Blot det, at tokens har en sammenlignelighed med coins som Bitcoin og Ether, 

ved at være skabt af blockchainteknologien, kan formentlig tale for, at der kan foreligge en ikke ubety-

delig spekulationshensigt ved erhvervelsen, som vil resultere i en beskatning af eventuel gevinst, jf. SL § 

5, stk. 1, litra a. 

 
Den anden undtagelse til SL § 5, stk. 1, litra a om, at der ved næring skal forelægge en beskatning, hvis 

erhververen afstår formuegodet med en gevinst, er ikke klart defineret i SL § 5, stk. 1, litra a hvorfor det 

via retspraksis er nødvendigt at klarlægge, hvad der skal forstås ved næring, og hvilke momenter som 

kan tale for, at næring er tilstede ved afståelsen af formuegodet. 

 
283 U.1976.540H 
284 Se afsnit 2.2.4. De forskellige typer af coins og tokens. 
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Næring angår som udgangspunkt en professionel, omfattende og systematisk omsætning, med 

videresalg for øje og med et formål om at opnå et samlet økonomisk overskud.285 Yderligere kan næring 

afgrænses i forhold til selvstændig erhvervsvirksomhed. Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendeteg-

net ved, at der udøves virksomhed for egen regning og risiko.286 Den selvstændige erhvervsvirksomhed 

vil ikke altid være kvalificeret som under den skattepligtiges næringsvej i SL § 5, stk. 1, litra a, da omsæt-

teligheden af det pågældende aktiv ikke altid angår den selvstændige virksomheds næringsvej. Dette 

kan eksempelvis være afståelse af anlægsaktiver, som ikke entydigt er en del af de omsættelige aktiver, 

der opretholder den selvstændige virksomheds næringsgrundlag. Anderledes vil en næringsdrivende 

ved køb og salg af formuegoder altid blive anset som en selvstændig erhvervsvirksomhed.287 

Heraf kan næring deles op i to former vederlagsnæring og handelsnæring. Vederlagsnæring fo-

religger, når vederlaget sker i en hel eller delvis betaling med et formuegode, hvorefter dette afstås. 

Handelsnæring angår en skatteyders hoved- eller bierhverv med omsætning eller produktion af en af-

grænset type af aktiver, der er kerneaktiviteten i næringsvejen. Heraf kan selve aktivets karakter og 

skatteyderens professionelle forhold have betydning for næringsvurderingen. Dette ses f.eks. ved han-

del af værdipapirer og ejendomme, hvor skatteyderens uddannelsesmæssige og professionelle bag-

grund har en væsentlig indvirkning på, om der kan være tale om handelsnæring.288 

Hvorledes køb/produktion og salg af UT kan defineres som næring i SL § 5, stk. 1, litra a’s for-

stand, vil formentlig ikke være afgørende med udgangspunkt i erhververens professionelle baggrund, 

såfremt det er afståelse af UT med udgangspunkt i dennes formål. Det, at erhververen f.eks. afstår UT, 

som kan anvendes som licens til et program, hvor erhververen har foretaget en form for annoncering af 

denne funktion ved salget, vil formentlig have en indvirkning på, at næringshensigten er foreliggende, 

da det er eventuel fortjeneste for videresalg af produktet og ikke en form for investering som f.eks. ved 

værdipapirer. Foruden selve den professionelle tilgang til afståelsen så vil det formentlig også have en 

indvirkning på bedømmelsen, om erhververen råder over en vis mængde af UT, som kan afstås med en 

rimelig omsætningshastighed, som normalt vil tillægges salg af licenser til systemer. Afgørelsen af, om 

 
285 U.1973.485H - Omhandlede en advokat erhvervelse af 37 og afståelse af 25 ejendomme over en periode på 13 år. 
Hertil havde advokat fungeret som ejendomsadministrator, hvorigennem advokaten ønske om køb og salg af ejen-
domme opstod. Højesteret lagde vægt på. lign. domme: U1977.282H, U.1984.1049/2H. 
286 SKM2008.1006.LSR - Omhandlede at salg af en guitar ikke var et næringsaktiv, grundet at guitaren var et privat aktiv 
som ikke var anskaffet med øje for videresalg. 
287 Pedersen m.fl., 2018, s. 245-247 
288 SKAT’s vejledning C.B.2.4.1.2 og C.H.2.3.1 
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erhververen driver næring ved salg af UT, vil formentlig bero på, om den enkelte agerer som en traditi-

onel erhvervsdrivende, der sælger licenser til systemer, og om dette er til eksterne eller til deres egne 

systemer. 

I det tilfælde, at den pågældende UT fungerer som en form for intern systembetaling som den 

ovenstående nævnte Enjin-coin, vil det formentlig kræve nogle andre momenter end dem, som er nævnt 

i ovenstående analyse. Hvorledes den pågældende erhverver UT, omsætningshastigheden, mængden af 

afståelsen, liggetiden fra erhvervelsen til afståelsen, og annonceringen som anvendes, vil formentlig 

være nogle af de momenter, som vil have en indvirkning på næringsvurderingen. Skatterådet har i deres 

afgørelse SKM2014.226.SR fremlagt, at der efter deres opfattelse foreligger handelsnæring for erhvervs-

drivende som Mt. GOX289, der, inden sin konkurs, solgte Bitcoins som en del af sit erhverv. Skatterådet 

har ikke i andre afgørelser undersøgt, om der skal forelægge specifikke momenter for, at næring ved 

afståelse af kryptovaluta er til stede, hvorfor det med udgangspunkt i gældende retspraksis kan udledes, 

at såfremt sælgeren af UT varetager denne afståelse på en professionel, omfattende og systematisk 

måde, hvor erhvervelsen/skabelsen er sket med videresalg for øje og med det formål at opnå et samlet 

økonomisk overskud, vil der formentlig være tale om næring. 

4.6.1.1.3 Udstedelse af Utility Token 

Det er i ovenstående analyse redegjort, hvorledes erhvervelse og derefter afståelse af UT skattemæssigt 

skal behandles. Da det kan lægges til grund, at udstederen af den gældende UT opnår en økonomisk 

fordel i eksempelvis coins eller en anerkendt valuta, findes det relevant at klarlægge, hvorledes den 

økonomisk realiserede fordel, som udstederen af UT har opnået ved udstedelsen af den pågældende 

UT, skattemæssigt skal behandles. 

Det følger af SL § 4, stk. 1, litra a, at økonomisk realiserede fordele, som ikke er opstået ved en 

af undtagelserne i SL § 5, skal medregnes i den skattepligtige indkomst. Det er herigennem relevant at 

klarlægge, hvilken form for indkomstbetaling UT kan defineres for udbyderen. 

I ovenstående analyse er det klarlagt, at UT findes i flere former: eksempelvis som en form for 

licens til et program eller som en betalingsenhed i et spil. Ved begge former for UT opnår ejeren adgang 

til nogle specifikke funktioner i et system, og denne adgang kan sidestilles med produkter som eksem-

pelvis en Photoshop-licens og betalingsmidlet i spil som World of Warcraft. 

 
289 Mt. Gox var en handelsplatform for kryptovalutaer, men gik konkurs i 2014 
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Udstedelsen af UT, der eksempelvis enten fungerer som en licens eller betalingsmiddel i et system, har 

som tidligere fremsat en sammenlignelighed med allerede eksisterende produkter, som allerede har op-

nået en daglig anvendelighed. UT kan ved dens teknologiske udformning fremstå som en digital repræ-

sentation af et nuværende, gældende produkt. Ved afståelsen af den pågældende UT opnår udstederen 

en økonomisk realiseret fordel i form af penge eller coins, hvortil dette repræsenterer en traditionel 

afståelse ved eksempelvis handel med licenser eller forbrugsgoder. UT er i ovenstående afsnit 4.6.1.1.2 

klarlagt at udgøre et formuegode, hvorfor en modydelse, som udstederen modtager, ikke repræsenterer 

en kapitaludvidelse eller et lån. Modydelsen, som udbyderen modtager, udgør derved indkomst som 

ved afståelse af et traditionelt formuegode. Herigennem foretager udstederen en afståelse at et omsæt-

ningsaktiv, hvorfor gevinst og tab skal medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. SL § 4, jf. SL § 5, stk. 

1, litra a. 

 
En ikke uvant form for udstedelse af UT sker via en form for offentligt udbud kaldet ICO.290 Ved denne 

udstedelsesmetode forekommer det, at udstedelsen sker, uden UT har en anvendelsesmulighed i et 

etableret, anvendeligt system.291 Dette begrundes ved, at midlerne, som indbringes, skal anvendes til 

skabelsen af det system, som de udbudte UT skal anvendes til. Erhververen modtager indledende en 

bestemt mængde UT til den fastsatte udbudskurs. Mængden af UT kan derefter afstås til anden side 

eller anvendes i systemet, når og hvis dette bliver skabt. Ethereum Blockchain tilbyder eksempelvis bru-

gerne af systemet muligheden for selv at skabe en UT, som udstederne kan fremsende til erhververne i 

den mellemliggende periode, inden systemet er skabt og fungerer.292 Muligheden for at udstedere, kan 

sælge et formuegode, som teknisk set ikke råder over nogen anvendelighed andet end muligheden for 

videresalg, skaber en interessant problematik i forhold til, om udstederen har solgt et reelt anvendeligt 

produkt, et bevis for anvendelsen af et fremtidig produkt eller en forudbetaling for et produkt. 

 
290 ECON Committee, 2020, s.23  
291 ECON Committee, 2020, s.24 
292 Dannen, 2017, s. 19 
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Konceptet om at købe et fremtidigt formuegode, som endnu ikke er produceret, findes eksempel-

vis inden for crowdfunding. Udbyderen fremlægger indledende idegrundlaget for erhververne om frem-

stillingen af et specifikt formuegode, hvorefter erhververne har muligheden for at købe formuegodet 

inden denne fremstilling. Hvorledes produktionen af formuegodet ender med at blive en realitet afhæn-

ger af, hvorvidt et vist niveau af erhvervelser bliver opnået. Selvom der foreligger en reel usikkerhed i, 

om erhververen opnår det specifikke formuegode, foreligger der ikke nogen momenter, som taler for, 

at erhvervelsen af UT, uden at der eksisterer et reelt system, hvor disse finder anvendelse, ikke skal 

sidestilles med normal afståelse af formuegoder som eksempelvis licenser til systemer. Herigennem fo-

retager udstederen en afståelse at et omsætningsaktiv, hvortil gevinst og tab skal medregnes i den skat-

tepligtige indkomst, jf. SL § 4, jf. SL § 5, stk. 1, litra a. 

 

 
Den skattemæssige opgørelse ved afståelse af UT opgøres på baggrund af SL § 5, stk. 1, litra a og afhæn-

ger af om der kan konstateres spekulation eller næring med UT som et formuegode. Skatteopgørelsen 

for de forskellige typer af skattesubjekter ved afståelse af UT er overordnet klarlagt i nedenstående ta-

bel. Heraf gælder periodiseringen med udgangspunkt i FIFO-princippet, medmindre det er muligt at in-

dividualisere de(n) pågældende tokens.293 

 
293 Se nærmere om i afsnit 4.5.2 
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294 

 
ST kan sammenlignes med aktier, obligationer og lignende værdipapirer.295 ST kan give adgang til udbyt-

telignende betalinger og adgang til at stemme på eksempelvis generalforsamlinger via smart contracts, 

der sker digitalt og automatisk.296 Disse minder i høj grad om tilsvarende rettigheder, der kan tilfalde en 

aktionær ved ejerskab af en aktie (herefter benævnt STAE). Anderledes kan en ST ligeledes indeholde 

obligationslignende egenskaber som afdrag og rentebetalinger (herefter benævnt STOE). Det må i denne 

 
294 Egen tilvirkning 
295 The Federal Council, 2018, s. 83 
296 Attaran og Gunasekaran, 2019, s. 48 
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henseende ligeledes fremhæves, at der ikke nødvendigvis er en klar skillelinje mellem de to funktioner i 

en ST, hvorfor hybridtilfælde af både aktie- og obligationslignende egenskaber kan forekomme.297 Der-

med er det i det følgende klarlagt, hvilke kriterier der skal gøre sig gældende, før der er tale om hen-

holdsvis en aktie/anpart omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler og obligationer, fordringer og 

gæld i kursgevinstlovens regler. 

4.6.2.1 Security tokens med aktielignende egenskaber 

ST’s adskillige former og funktioner kan defineres og kvalificeres forskelligt, hvorfor det i nedenstående 

er klarlagt, hvilke betingelser der skal være opfyldt, før en ST er omfattet af ABL. Der forelægger på 

nuværende tidspunkt ikke noget praksis om tilfælde af, hvorledes STAE skal kvalificeres inden for skat-

teretten. Nedenstående analyse tager afsæt i ABL’s anvendelsesområde og klarlægger, hvilke betingel-

ser der skal være til stede, før en STAE kan blive omfattet af det skatteretlige regelsæt. 

4.6.2.1.1 Aktieavancebeskatningsloven 

ABL er lex specialis til SL’s bestemmelser om skattefrie formueforøgelser jf. SL § 5. Bestemmelsen i ABL 

§ 1 fastlægger, hvilke værdipapirer og lignende som loven finder anvendelse på. Heraf fremgår det af 

ABL § 1, stk. 1, at gevinst og tab ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst efter reglerne i ABL. Efterfølgende anføres det i ABL § 1, stk. 2 at ABL’s regler tillige finder 

anvendelse på anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, omsættelige investeringsbeviser, lignende 

værdipapirer samt ejerandele i selskaber omfattet af SEL § 2C, om registreringspligtige filialer, og andele 

i medarbejderinvesterings-selskaber. Ud fra anvendelsesområdet er der en række begreber, som poten-

tielt kan sidestilles med ST. Deraf er det indledningsvist relevant at definere aktiebegrebet som anført i 

ABL § 1, stk. 1 og hvilke kriterier, der ligger til grund for bedømmelsen om, hvorvidt der er tale om en 

aktie. 

 
297 OECD, 2020, s. 14 
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Definitionen af en aktie er ikke videre nævnt i ABL’s regler. Ej heller har forarbejderne i hovedloven og 

senere ændringslove taget stilling til eller stillet spørgsmål til det skatteretlige aktiebegreb.298 Alternativt 

kan der hentes inspiration fra den danske selskabslov, hvor der af selskabslovens § 5, nr. 1 er defineret, 

at en aktie er en ejerandel i et aktieselskab. Det er yderligere ikke en betingelse i selskabsloven, at der 

er udstedt et fysisk værdipapir, herunder aktiebrev. Hvorvidt en STAE kan blive defineret som en aktie 

omfattet af ABL § 1, stk. 1 er endnu ikke prøvet i praksis. ABL omfatter både aktier i danske selskaber og 

aktier i udenlandske selskaber, der svarer til aktier i et dansk aktie- eller anpartsselskab. Derved kan det 

være relevant at belyse, hvornår et udenlandsk selskab og kapitalandele heri kan defineres som et ak-

tieselskab, der kan sidestilles med et aktieselskab i dansk ret, og hvorvidt kapitalandelene heri kan anses 

som aktier omfattet af ABL, såfremt den pågældende token skulle repræsentere en ejerandel i et uden-

landsk selskab. Heraf er det relevant at belyse praksis for, hvorledes sådanne tilfælde kvalificeres til at 

være omfattet af de danske regler i ABL. 

I SKM 2009.59 SR, hvor et offshore selskab etableret i Dubai blev sidestillet med et aktieselskab 

i dansk ret, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2, lagde Skatterådet vægt på, at ingen af selskabsdeltagerne hæftede 

personligt for selskabets forpligtelser, og at selskabet fordelte overskuddet i forhold til den af deltagerne 

indskudte kapital i selskabet. Endvidere anførte Skatterådet, at det ikke var afgørende, om der var ud-

stedt et skriftligt bevis for rettighederne i selskabet. De afgørende momenter var, at der forelå en om-

sættelig ejerandel i en juridisk person med skatteretsevne, og at selskabsdeltagerne havde en på forhånd 

retlig begrundet udsigt til at modtage andel af udbytte og eventuelt likvidationsprovenu. I den konkrete 

sag fandt Skatterådet frem til, at der var tale om et aktieselskab, der kunne sidestilles med et aktiesel-

skab i henhold til dansk ret, hvorved de aktier, selskabsdeltagerne havde i selskabet i Dubai, var omfattet 

af ABL, jf. ABL § 1. 

For aktier i udenlandske selskaber er det et overordnet kriterie, at der foreligger en ejerandel i 

et aktieselskab, der kan sidestilles med et dansk aktieselskab, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2. En STAE kan pro-

grammeres til at have egenskaberne som anført i ovenstående, i form af at der ikke hæftes personligt, 

eksempelvis med ejerens wallet. Tillige er STAE omsættelige, da disse kan overføres mellem wallets via 

 
298 LFF 1981 01-28 nr. L 140, sp. 3332-3346, LFF 2005 12-21 nr. 1413, LFF 2008-04-12 nr. 181, LFF 2012-05-08 nr. 95 og 
LFF 2014-12-09 nr. 1286 
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blockchainteknologien. Hvorvidt den pågældende STAE giver adgang til udbytte og eventuelt likvidati-

onsprovenu kan formentlig også programmeres ind i STAE, hvoraf udbyttebetalingen kan ske via en 

smart contract, samt at likvidationsprovenu fra udstederens wallet kan sendes automatisk via samme 

funktion. 

For danske aktieselskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 kræves det tiltrods for at en STAE kan 

opfylde ovenstående kvaliteter, at selve kapitalforhøjelsen/udstedelsen bliver behørigt registreret hos 

den relevante retlige myndighed, jf. selskabslovens § 9. Såfremt det ikke er tilfældet, kan en umiddelbar 

kapitalandel ikke anses som omfattet af ABL’s regler. Dette var tilfældet i TfS 1988.550LSR, hvor en ikke 

gennemført registrering af en kapitaludvidelse i Aktieselskabsregisteret medførte at efterfølgende tab, 

idet selskabets konkurs ikke kunne fradrages som tab på aktier, men ses som tab som følge af personligt 

tilgodehavende i konkursboet. 

Spørgsmålet er hertil, om en kapitalforhøjelse via STAE behørigt kan registreres hos den rele-

vante retlige myndighed.299 Det er heraf et krav ved udstedelse af STAE, at indbetalingen i forbindelse 

med udstedelsen af disse overholder de registreringspligtige krav i henhold til dansk selskabslov. Heraf 

skal det eksempelvis kunne registreres, hvem der ejer andelene, jf. selskabslovens § 49. Det er dog ikke 

muligt på nuværende tidspunkt at konstatere, om registreringen af sådanne oplysninger ved udstedelse 

af STAE lever op til gældende lov. Dette begrundes i, at handel med STAE i høj grad foregår anonymt, 

hvoraf den pågældende wallet fungerer som identifikationen på ejeren af den pågældende token, hvor-

for man ikke entydigt kan definere identiteten på den pågældende kapitalejer. Det kan dog ikke afvises, 

om identifikationskravet kan efterleves ved etableringen af KYC, know your costumer, registrering, hvor-

igennem ejeren af den pågældende STAE kan identificeres og herigennem blive behørigt registreret hos 

den relevante myndighed. 

Det kan på baggrund af ovenstående analyse ikke entydigt konkluderes, om en STAE med aktie-

lignende egenskaber kan kvalificeres som en aktie under ABL’s anvendelsesområde. Derfor er ABL’s an-

vendelsesområde yderligere analyseret i nedenstående. 

 
I samme tilfælde som ved aktiebegrebet definerer ABL ikke yderligere hvad der menes med anparter, 

andet end at der skal være tale om anparter i et anpartsselskab. Tillige kan der hentes inspiration fra 

 
299 I Danmark igennem selskabets ejerbog eller Erhvervstyrrelsens IT-system jf. selskabslovens §§ 50-51 
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selskabslovens § 5, nr. 2, der sidsestiller anparter med aktier. Hertil må de samme krav til aktiebegrebet 

gøre sig gældende, hvoraf det ej heller er afgørende for, hvorvidt der er udstedt fysiske anpartsbeviser, 

der ligeledes er støttet af forarbejderne til hovedloven.300 Yderligere karakteristika er ikke defineret i 

forarbejderne til hovedloven eller senere ændringer i henholdsvis 2005, 2008, 2012 og 2014.301 Kvalifi-

ceringen af en ST som en anpart følger samme analyse som kvalificeringen af en aktie som i ovenstående 

analyse, hvorfor det udledte for denne er tilsvarende for ST med anpartslignende egenskaber. 

 
Det er i ovenstående ikke muligt entydigt at definere, om STAE kan kvalificeres som henholdsvis aktier i 

aktieselskaber eller anparter i anpartsselskaber. Det er derfor relevant at analysere, om en STAE kan 

defineres som et ”lignende værdipapir” og dermed være omfattet af aktieavancebeskatningslovens reg-

ler, hvoraf gevinst og tab på avancer af STAE som udgangspunkt skal medregnes den skattepligtige ind-

komst, jf. ABL § 1, stk. 2, 1. pkt. 

ABL definerer ikke yderligere, hvad der menes med ”lignende værdipapirer”. Tillige berører be-

mærkninger til de enkelte bestemmelser i forarbejderne til hovedloven og senere ændringslove heller 

ikke begrebet yderligere.302 

SKAT’s vejledning vedrørende ABL’s anvendelsesområde fremhæver dog, hvad der menes med 

begrebet “lignende værdipapirer”. SKAT’s vejledning anfører, at ”Lignende værdipapirer omfattet af ak-

tieavancebeskatningsloven er efter praksis omsættelige andele i et selvstændigt skattesubjekt, der giver 

ejendomsret til en andel i foreningens formue samt ejendomsret til en andel af foreningens formue ved 

foreningens opløsning”.303 Vejledningen opsætter derved tre hovedkriterier for, hvornår der er tale om 

lignende værdipapirer, der er omfattet af ABL: 

- Der skal være tale om omsættelige andele i et skattesubjekt, 

- Værdipapiret skal give ejendomsret til en andel i ”foreningens” formue, og 

- Værdipapiret skal give ejendomsret til andel i foreningens formue ved foreningens opløsning 

(likvidation). 

 
300 Lovforslag nr. L 140. Fremsat d. 28. januar 1981, Folketingstidende tillæg a, sp. 3332-3346 
301 LFF 2005 12-21 nr. 1413, LFF 2008-04-12 nr. 181, LFF 2012-05-08 nr. 95 og LFF 2014-12-09 nr. 1286 
302 Lovforslag nr. L 140. Fremsat d. 28. januar 1981, Folketingstidende tillæg a, sp. 3332-3346 
303 C.B.2.1.3.1 Værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven 
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Kriterierne er sammenfaldende med ovenstående aktiebegreb, der tillige er praksisskabte som anført i 

SKAT’s vejledning. Det betyder, at en gennemgang af den underliggende praksis er nødvendig for nær-

mere at kunne definere, om tokens med aktielignende egenskaber kan være omfattet af ABL’s anven-

delsesområde i form af at kunne defineres som ”lignende værdipapirer”. Den ledende praksis for defini-

tionen af ”lignende værdipapirer” udspringer af en Østre Landsretsdom, SKM2001.11ØLR, samt en Hø-

jesteretsdom vedrørende begrebet lignende værdipapirer i LL § 16 a i forbindelse med udbyttebetalin-

ger, i SKM 2004.259 HR. 

Den ledende Østre Landsretsdom, SKM2001.11ØLR, angik et gensidigt brandassuranceselskab, 

der i 1996 trådte i likvidation, hvoraf der blev udloddet et likvidationsprovenu til selskabets daværende 

forsikringstagere. Tvisten angik herved, hvorvidt det udloddede beløb skulle henregnes sagsøgerens 

skattepligtige indkomst, jf. SL § 4, eller om der var tale om en ren formueforøgelse jf. SL § 5, stk. 1, litra 

a, og om der var tale om et ”lignende værdipapir” som aktier og anparter mv., som dermed var omfattet 

af ABL’s regler. 

Af dommens faktum fremgår det, at der på en ekstraordinær generalforsamling blev besluttet 

at opløse forsikringsforeningen, hvoraf der blev udloddet et likvidationsprovenu på de anførte 28.275 

kr. Tillige fremgik det af vedtægterne, for forsikringsforeningen, i § 9 ”at udtrådte medlemmer har ingen 

andel i foreningens formue”. Flertallet i Landsskatteretten tilsluttede sig Skatteankenævnets resultat og 

udtalte yderligere at ”den omstændighed, at der i tilfælde af foreningens opløsning efter vedtægternes 

§ 8 er sket udlodning til medlemmerne af foreningsformue, kan ikke bevirke, at medlemsskabet af forsik-

ringsforeningen kan sidestilles med en rettighed (værdipapir el. Lign.) omfattet af aktieavancebeskat-

ningslovens § 1, stk. 1”.304 

Østre Landsret tilsluttede sig Landsskatterettens resultat og udtalte, at det ”efter foreningens 

karakter, herunder at medlemmerne ikke har kunnet eje omsættelige andele i foreningen, og at udtrådte 

medlemmer ikke havde andel i foreningens formue, kan sagsøgerens medlemskab af foreningen ikke 

anses for en formuegenstand en skattepligtig ejer, og således omfattet af statsskattelovens § 5 eller 

aktieavancebeskatningsloven.” Dermed resulterede det i skattepligt af likvidationsprovenuet jf. SL § 4. 

Østre Landsrets resultat og udtalelse anvender samme kriterier som dem, der er fremsat i SKAT’s vejled-

ning.305 Fælles for begge, udover omsætteligheden af ejerandelen, er selve retten til selskabets formue 

 
304 Daværende aktieavancebeskatningslov § 1, stk. 1, indeholdte begrebet ”…lignende værdipapirer”, hvor vurderingen 
er sket herefter. Se hertil LFF 1981 01-28 nr. 140, sp. 3332 
305 C.B.2.1.3.1 Værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, ad 5 
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og likvidationsprovenu af særlig vigtig karakter. Hvornår der er tale om en ejerandel som nævnte, beror 

på en konkret vurdering af det pågældende retssubjekts vedtægter. Til uddybelse af dette krav kan Hø-

jesterets dom i SKM 2004.259 HR belyses, hvor en udlodning af Fondsbørsvekselerernes Garantiforening 

ikke kunne anses som udbytte fra et ”lignende værdipapir”, jf. LL § 16 a. 

Sagen angik daværende Fondsbørsvekselerernes Garantifond, som blev stiftet i 1975 som følge 

af lovkrav om sikring af fondsbørsvekselerers kunder mod tab. Alle fondsbørsvekselerer skulle være 

medlem af garantifonden og betale et kontant indskud samt et årligt kontingent. I forbindelse med om-

dannelse af fonden som følge af fondsbørsreformen i 1986 skulle fonden drives i selskabsform. I den nye 

forening blev der i vedtægterne anført en begrænsning af omsætteligheden af medlemsskabet, hvoraf 

en godkendelse fra bestyrelsen var påkrævet, men i praksis altid givet. Tillige kunne medlemmerne af 

foreningen alene få deres indskud tilbage ved udtrædelse, såfremt bestyrelsen kunne godtgøre dette. 

På en generalforsamling i foreningen d. 26. marts 1992 fremsatte bestyrelsen forslag om at udlodde et 

beløb svarende til 400.000 kr., der fra foreningens årsregnskab blev udloddet fra Garantiforeningens 

grundfond. Tvisten angik herved, om sagsøger, der modtog det udloddede beløb, kunne nyde skattefri-

hed efter SL § 5 eller anses som udbytte jf. LL § 16 a, i modsætning til den sagsøgte kommunes skatte-

ansættelse, der anså udlodningen som skattepligtig efter SL § 4. 

Heraf fandt Landsskatteretten, at den modtagne udlodning skulle anses som skattepligtig efter 

SL § 4 og nævnte yderligere, at der ikke var tale om en skattefri formuebevægelse jf. SL § 5. I forhold til 

påstanden om udbyttebeskatning udtalte Landskatteretten at ”Garantifondens medlemmer ifølge de 

oprindelige vedtægter ikke havde et krav på en andel af Garantifondens formue ved udtræden, og heller 

ikke ved Garantifondens opløsning, hvor repræsentantskabet for Fondsbørsens Medlemmer træffer be-

stemmelse om, hvorledes der skal forholdes med formuen, jf. de oprindelige vedtægters § 39”. 

Landsskatteretten bemærkede yderligere, at Garantifondens medlemmer heller ikke ifølge de 

vedtægter, som var gældende efter påbegyndelsen af afviklingen af Garantifonden, havde krav på andel 

af fondens formue ved udtræden, hvorved et medlem kun kunne få sit indskud udbetalt svarende til det 

oprindelige indskud. Landsretten tiltrådte Landsskatterettens resultat og fremhævede, at det ”… enkelte 

medlem havde ikke forud herfor noget retskrav på, at foreningsformuen skulle fordeles til medlemmerne 

ved foreningens opløsning. Der forelå således ikke en andelsret til formuen, og ligningslovens § 16 A 

finder derfor ikke anvendelse på udbetalingen af de 400.000 kr.”, hvorfor skattepligten fulgte af SL § 4, 

som Højesteret ikke kommenterede yderligere på og stadfæstede dommen. De to domme fra henholds-

vis Østre Landsret og den af Højesteret stadfæstede Landsretsdom har fælles kriterier for vurderingen 
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af begrebet ”lignende værdipapir”, uagtet om der er tale om lignende værdipapirer i ABL § 1 eller LL § 

16 A om udbytte fra lignende værdipapirer. SKM2001.11ØLR kommenterer på selve omsætteligheden 

af det potentielle værdipapir og fremhæver de yderligere kriterier om ejerens andel i retssubjektets for-

mue og likvidationsprovenu uden at kommentere dem nærmere. Heraf kan der af SKM 2004.259 HR 

udledes en forholdsvis stringent vurdering af, hvornår den pågældende skatteyder har retskrav på sub-

jektets formue. Ved den konkrete vurdering af om der er tale om ”lignendende værdipapir” skal der 

være tale om en omsættelig andel, hvor vedtægternes formulering og præcise angivelse af rettigheden 

er afgørende for om der er tale om et lignende værdipapir i det pågældende retssubjekt. 

4.6.2.1.2 Security tokens som lignende værdipapir? 

Det er tidligere anført, at STAE ikke entydigt kan kvalificeres til at falde ind under hverken aktie- eller 

anpartsbegrebet. Deraf er det klarlagt ud fra ovenstående praksis, at der skal være tale om en omsæt-

telig andel i et skattesubjekt, ejendomsret i foreningens formue og likvidationsprovenu, der skal være 

tilstede føre en STAE kan defineres som et ”lignende værdipapir”. 

 
Henset til STAE natur er selve omsætteligheden af disse næppe problematisk. STAE kan overføres via 

blockchainsystemet, hvorfor disse må anses omsættelige mellem brugerne af netværket og derved op-

fylde kriteriet. Dette er tillige sammenfaldende med, at der ikke fremgår noget grundlæggende krav om 

et fysisk bevis for selve rettigheden i det pågældende retssubjekt. Det kan imidlertid være vanskeligt at 

sikre sig, at den givne token er en ejerandel i et selvstændigt skattesubjekt. 

Heraf må der henses til, hvad der definerer et selvstændigt skattesubjekt. Med et selvstændigt 

skattesubjekt menes der et retssubjekt med selvstændig skatteretsevne, og er udtømmende opremset 

i SEL §§ 1-2, for selskaber, KSL §§ 1-5 for personer og FBL § 1 for fonde. Når der er tale om ejerandele, 

er det relevant at fokusere på selskaber, der anses som selvstændige skattesubjekter. Heraf er det som 

udgangspunkt aktie- og anpartsselskaber, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1 og andre selskaber, hvor ingen af del-

tagerne hæfter personligt, og som fordeler overskuddet, herunder et likvidationsprovenu i forhold til 

den indskudte kapital, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2. 
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Det kan konkluderes, at STAE er omsættelige og deraf opfylder det første kriterie. Der skal dog 

være tale om en andel i et skattesubjekt, som opremset i SEL § 1-2, hvoraf der på baggrund af ovenstå-

ende praksis tillige skal være tale om en ejendomsret i ”foreningens” formue og likvidationsprovenu. 

Dette er klarlagt i nedenstående afsnit. 

 
Det andet kriterie i vurderingen af et lignende værdipapir omfattet af ABL, angår ejendomsretten og 

dermed den retlige udsigt til foreningens/selskabets formue. Som udgangspunkt findes sådanne ret i 

vedtægterne for den pågældende forening eller selskab. I Danmark er der i vid udstrækning aftalefrihed, 

hvilket bevirker, at de juridiske rammer for, hvordan juridiske personer og rettighederne heri udformes. 

Det afgørende er, hvilken ret den pågældende aftale giver, og hvorledes ordlyden af den pågældende 

ret er udformet. Det må i denne sammenhæng belyses, at købet af en STAE skal indeholde en form for 

aftale, der er retlig bindende mellem henholdsvis erhververen og den originale udsteder af den pågæl-

dende ST. Der findes forskellige typer af STAE, der kan give adgang til stemmeret under generalforsam-

lingslignende rammer og give adgang til udbetalinger fra det underliggende selskab, eller foreningens 

overskud, der i overvejende grad kan have udbyttegivende karakter.306 Sådanne funktioner kan f.eks. 

automatiseres via smart contracts, der effektuerer stemmerne eller udbyttebetalingerne automatisk 

ved en given handling på blockchainen.307 Deraf kan det være usikkert, om sådanne STAE med de pro-

grammerede funktioner kan sidestilles med en ejendomsret til en andel af foreningens formue, eller om 

det blot er et formuegode omfattet af SL § 5, stk. 1, litra a. Hertil kan det suppleres, at der teoretisk kan 

være bestemmelser om udbyttebetalinger og om ejeren af den pågældende tokens ret til foreningens 

formue i det pågældende retssubjekts vedtægter eller tilsvarende, som derved vil kunne give mulighed 

for at blive omfattet af definitionen lignende værdipapir i ABL § 1, stk. 2. 

Samlet kan der være en mulighed for, at kriteriet om andel i skattesubjektets formue kan være 

tilstede. Dette beror på, om selve programmeringen af STAE giver tilstrækkelig retlig udsigt til forenin-

gens formue, eller om aftalegrundlaget for skattesubjektets eksistens kan give adgang til sådan en ret 

ved udstedelse af ST. 

 
306 Attaran og Gunasekaran, 2019, s. 48 & Beck, m.fl., 2019, s. 54 
307 Attaran og Gunasekaran, 2019, s. 48 
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I sammenfald med ovenstående kriterie skal der ligeledes være tale om ejendomsret til andel i forenin-

gens formue ved opløsning. Deraf skal ejeren af den pågældende STAE kunne gøre krav på eller have ret 

til et eventuelt likvidationsprovenu ift. den andelsværdi, de pågældende STAE repræsenterer. Denne ret 

beror på samme grundlag som ovenstående kriterier om, at der skal være en retlig udsigt til likvidations-

provenuet. Dette må bero på aftalegrundlaget, som den pågældende STAE indeholder. Såfremt pro-

grammeringen af den pågældende STAE kan sidestilles med et aftaleretligt grundlag, der giver adgang 

til likvidationsprovenuet, eller såfremt der i den udstedende forening eller selskab er bestemt i vedtæg-

terne, at pågældende ST giver ret og krav på eventuelt likvidationsprovenu, taler dette for, at sådanne 

STAE kan falde ind under betegnelsen ”lignende værdipapir” og derfor være omfattet af skattereglerne 

i ABL jf. ABL § 1, stk. 2. 

 
Ovenstående afsnit 4.6.1.2.1-3 klarlægger, at STAE teoretisk kan opfylde de praksisskabte kriterier for at 

være omfattet af ABL’s regler i form af et ”lignende værdipapir”, jf. ABL § 1, stk. 2. Dette beror på om-

sætteligheden af den pågældende STAE og det aftalemæssige forhold for skattesubjektets eksistens og 

STAE programmeringen. Hvorvidt om en STAE i praksis kan opfylde kriterierne for at være et ”lignende 

værdipapir”, kan imidlertid være vanskelig, da det kræver at den pågældende STAE kan give tilstrækkelig 

ejendomsret i det pågældende ressubjekts formue, der ikke er danske aktie eller anpartsselskaber. Så-

fremt den pågældende STAE ikke opfylder de anførte kriterier, må dette sidestilles med et formuegode, 

jf. SL § 5, stk. 1, litra a og underlægges samme skattemæssige vurdering som coins. 

4.6.2.1.3 Særligt for det udstedende selskab 

For helhedens skyld synes det relevant kort at påpege de skattemæssige virkninger ved at få tilført ka-

pital ved udstedelse af STAE i et selskab omfattet af SEL §§1-2. Heraf er udgangspunktet for udvidelsen 

af aktiekapitalen og eventuel overkurs ikke medregnes den skattepligtige selskabsindkomst, jf. SEL § 13, 

stk. 1, nr. 1. Det kan dog være tvivlsomt, om dette vil være tilfældet, hvis der rejses kapital igennem 

udstedelse af ST, hvor skattefordelen ved udvidelse af selskabskapitalen er fraværende. 
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Ved bedømmelse af udvidelsen af selskabskapitalen er det relevant at undersøge, hvorledes en 

kapitaludvidelse igennem STAE i selskabsretlig henseende kan kvalificeres som en kapitalforhøjelse. 

Heraf gælder der, at kapitalselskaber i selskabsloven skal føre en ejerbog over selskabets kapitalejere, 

der valgfrit kan føres i Erhvervsstyrelsens IT-system, jf. selskabslovens § 50, stk. 1-2. Ejerbogen for nav-

nekapital308 skal indeholde de i selskabslovens § 52, stk. 1 nævnte oplysninger. For fysiske kapitalejere 

skal der registreres navn og bopæl og for juridiske kapitalejere registreres navn, cvr-nummer og hjem-

sted, jf. § 52, stk. 1. I denne sammenhæng er det relevant at se, hvorvidt man igennem et blockchainsy-

stem kan nå frem til den potentielle aktionær, således at denne kan registreres i ejerbogen. Ved trans-

aktioner, forstået som overdragelse af en STAE og modtagelse af anderkendt valuta eller coins, vil det 

udstedende selskab som udgangspunkt alene kunne se modtagerens public key for modtagerens wallet, 

svarende til depotnummeret for et depot. Hvorvidt det udstedende selskab via den pågældende public 

key kan definere, hvem depotet tilhører, og deraf hvem den potentielle aktionær er, kommer an på, 

hvorledes den pågældende blockchain er sat op. Ved public blockchains som Ethereums er det som ud-

gangspunkt alene public key, der er offentlig, hvorfor det som udgangspunkt ikke er muligt at finde frem 

til, hvem der ejer den pågældende wallet. Det skal imidlertid ikke kunne afvises, om der på private eller 

hybride blockchains kan sættes regler for den pågældende blockchain, således det er muligt at identifi-

cere de potentielle aktionærer og de informationer, der er relevante for det udstedende selskabs ejer-

bog. Det synes derfor ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at det er muligt for et selskab at kunne identi-

ficere de relevante oplysninger, der skal registreres i ejerbogen om selskabets kapitalejere. 

Heraf kan der ligeledes søges oplysning i Skatterådets bindende svar i SKM2014.780.SR, hvor 

spørgsmålet angik en sammenlægning af to varmeværker, og hvor dette var genstand for skattefriheden 

i SEL § 13, stk. 1, nr. 1. A a.m.b.a. ville sammen med dennes aktiver og aktier i selskabet C A/S indskyde 

disse i B a.m.b.a. i forbindelse med en skattepligtig fusion. Heraf fremhævede Skatterådet, at der ikke 

kunne ske en analog anvendelse af SEL § 13, stk. 1, nr. 1 i forbindelse med den skattepligtige fusion. 

Deraf blev der ikke ydet vederlag for det indskudte, hvorfor skattepligten fulgte de almindelige regler i 

SL § 4, hvor der skulle betales selskabskat af indskuddet. 

Yderligere angik SKM2009.706HR et kapitalindskud fra det danske selskab S til fire polske dat-

terselskaber, som ikke blev vederlagt med yderligere kapitalandele til selskabet S. Selskaberne var ube-

stridt sambeskattede efter de danske skatteregler, hvorfor spørgsmålet var, hvorvidt SEL § 13, stk. 1, nr. 

 
308 Der kan i den nuværende selskabslov alene udstedes navnekapitalandele, da muligheden for at udstede ihændeha-
veraktier blev afskaffet i 2015 i forbindelse med Skattelypakken, ved LFV 2015-05-26 nr. 172. 
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1 fandt anvendelse på indskuddet. Heraf kommenterede Landsretten, at der ikke kunne nydes skattefri-

hed efter bestemmelsen, når indskuddet ikke blev vederlagt i yderligere kapitalandele i de polske dat-

terselskaber. Det blev yderligere kommenteret, at SL § 4 ikke kunne fortolkes indskrænke, og at SEL § 

13, stk. 1, nr. 1 tilsvarende ikke kunne fortolkes udvidende, hvilket Højesteret ligeledes tiltrådte og stad-

fæstede dommen. 

Det er ud fra ovenstående afgørende, at der sker udstedelse af kapitalandele i forbindelse med 

udvidelse af aktiekapitalen for at nyde skattefrihed efter SEL § 13, stk. 1, nr. 1. Ved udstedelse af STAE 

er det således afgørende i selskabsretlig henseende, at der kan ske registrering af relevante oplysninger 

i ejerbogen i forbindelse med en ICO/STO. Selvom der i teorien er mulighed for, at der kan ske en kapi-

taludvidelse, der kan opnå skattefrihed af indskuddet, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 1, synes den praktiske sand-

synlighed herfor ikke at være tilstrækkelig, hvorfor det i de fleste tilfælde kan ligges til grund, at udste-

delse af STAE vil medføre skattepligt jf. SL § 4 og være genstand for selskabsbeskatning af 22 % jf. SEL § 

17, stk. 1. 

4.6.2.1.4 Skatteopgørelse for afståelse af Security tokens 

Kvalificeringen af en STAE, kan teoretiske kvalificeres som en aktie, anpart eller lignende værdipapir, 

hvorfor ABL’s regler kan finde anvendelse. Såfremt resultatet af den teoretiske analyse ikke kan udspille 

sig i praksis, kvalificeres en ST med aktielignende egenskaber som et formuegode, hvorfor afståelser af 

denne er omfattet af SL § 5, stk. 1, litra a, hvoraf skatteopgørelsen er den samme som ved afståelse af 

coins.309 Deraf er skatteopgørelsen for afståelser opgjort i nedenstående skema, for fysiske personer, 

næringsdrivende og selskaber omfattet af SEL § 1-2. Skatteopgørelsen for de forskellige typer af skatte-

subjekter ved afståelse af STAE er klarlagt i nedenstående tabel. 

 
309 Se afsnit 4.5.2 om nærmere afgrænsning af periodisering for kryptovaluta 
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310 Egen tilvirkning 
311 Egen tilvirkning 



 108 

 
Såfremt en STAE, der udbetaler udbyttelignende betalinger og ikke kvalificerer sig til at være et lignende 

værdipapir, kan det være relevant at belyse, om en STAE er omfattet af AFL § 40, stk. 2 og 6 om udbyt-

tekontrakter. 

Hvorvidt STAE med udbyttelignende betalinger kan karakteriseres som et formuegode, der kan 

give adgang til løbende udbetalinger, er uklart efter lovens ordlyd. Forarbejderne til bestemmelsen i AFL 

§ 40, stk. 2 og 6 definerer ikke i bemærkningerne direkte til bestemmelsen, hvad der menes med en 

udbyttekontrakt. Imidlertid fremgår det af de generelle bemærkninger til forslaget, at der ved løbende 

ydelser forstås ”… ydelser påtaget som led i en gensidig bebyrdende aftale…”. Derudover fremhæves der 

i de generelle bemærkninger til lovforslaget at ”Parterne i den gensidigt bebyrdende aftale kan være 

såvel personer som selskaber m.v., og aftalen kan angå alle former for aktiver, herunder fast ejendom, 

goodwill, aktier og andre værdipapirer”.312 Det fremgår af forarbejderne, at AFL § 40 er en videreførelse 

af dagældende LL §§ 16 E og 16 F, hvor forarbejderne til disse bestemmelser ikke fremhæver indholdet 

af begrebet yderligere.313 Tillige er LL § 16 E og LL § 16 F en videreførelse af bestemmelser fra lov om 

særlig indkomstskat, § 13, stk. 1, nr. 3. Forarbejderne hertil berører ej heller begrebet udbyttekontrakter 

yderligere.314 

Af den juridiske vejledning til udbyttekontrakter omfattet af AFL § 40, stk. 2, fremgår det, at der 

ved en udbyttekontrakt forstås enhver kontrakt, der giver ret til løbende indkomst. Selve stiftelsen af 

aftalen er ikke reguleret af AFL § 40, men afskrivningen, jf. AFL § 40, stk. 2, og afståelsen af udbyttekon-

trakten er behandlet af AFL § 40, stk. 6.315 Udbyttekontrakten kan deraf tage mange former. Fælles er 

dog, at kontrakten giver indehaveren en ret til eller umiddelbar mulighed for at oppebære en løbende 

indkomst. 

Hvorvidt udstedelsen af en ST med udbyttelignende egenskaber kan karakteriseres som udbyt-

tekontrakt ved senere erhvervelse ifm. videresalg synes ikke entydigt at kunne fastlægges ud fra lovens 

forarbejder og juridisk vejledning. Definitionen af udbyttekontrakter har dog også medbragt vanske-

 
312 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, afskrivningsloven, personskatteloven og boafgiftsloven, lov nr. 102 Frem-
sat den 2. juni 1998 
313 Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove, lov nr. 296, fremsat den 19. maj 1992 
314 Forslag til Lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten m.m. Lov nr. A401 Fremsat den 5. november 
1957 
315 SKAT’s vejledning C.C.6.4.2.1 andre immaterielle rettigheder 
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ligheder i praksis. I LSRM 1982,150 blev en vognmands overdragelse af køretilladelser beskattet af ge-

vinsten af overdragelsen, da Skatterådet og Landsskatteretten fandt, at der var tale om en udbyttekon-

trakt, da køretilladelserne gav mulig adgang til at oppebære løbende indkomst. Omvendt blev der i 

SKM2012.370.SR ved overdragelse af en ”udbyttekontrakt”, hvoraf der ville blive udbetalt løbende beløb 

afhængig af det underliggende selskabs omsætning, ikke kvalificerede sig til at være en kontrakt omfat-

tet af AFL § 40, stk. 2 og 6. Denne blev derimod kvalificeret til at være omfattet af KGL’s regler om finan-

sielle kontrakter, da sælger ifm. afståelse erhvervede en aktie i det udstedende selskab. 

Det kan samlet hverken bekræftes eller afvises, at en ST med udbyttelignende egenskaber kan 

falde ind under begrebet udbyttekontrakt. Ved erhvervelse af en ST med udbyttelignende egenskaber 

kan der siges, at der er tale om et formuegode, der kan oppebære en løbende indkomst. Det kan dog 

være tvivlsomt, om der ved selve erhvervelsen er indgået en gensidig, bebyrdende aftale med udsteder, 

hvoraf denne kan få karakter af en udbyttekontrakt som anført i forarbejderne til loven. Henset til den 

brede formulering af en udbyttekontrakt, kan der være tale om en udbyttekontrakt, men henset til den 

begrænsede praksis, synes det ej heller entydigt at kunne definere, hvorvidt en udbyttegivende ST kan 

opfattes som en udbyttekontrakt, jf. AFL § 40, stk. 2, hvoraf denne skal medregnes den skattepligtige 

indkomst, jf. AFL § 40, stk. 6. 

 
For STAE der udbetaler udbyttelignende pengestrømme, er det relevant at analysere, hvordan disse ud-

betalinger skattemæssigt skal behandles. Såfremt den pågældende STAE opfylder kriterierne for et lig-

nende værdipapir som en aktie eller anpart i LL § 16 A, kan denne danne grundlag for udbyttebeskatning. 

Til udbytte medregnes alt, hvad selskabet udlodder til sine aktionærer eller andelshavere, uanset i hvil-

ken form udlodningen finder sted, jf. LL § 16 A, stk. 1. Der er således tale om et bredt udbyttebegreb når 

der er tale om aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer. På baggrund af det brede udbyttebegreb 

og ovenstående praksis, SKM 2004.259 HR, kan der ligges til grund, at der er mulighed for at udbyttelig-

nende betalinger fra STAE kan blive genstand for udbyttebeskatning. 

For beskatning af udbytte er periodiseringen central og sker som udgangspunkt efter retserhver-

velsesprincippet. Dette princip indebærer at udbyttet medtages i den skattepligtige indkomst, når der 

er erhvervet endelig ret til udbyttet. Eksempelvis opnås der ret til ordinært udbytte i det indkomstår, 
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hvor udbyttet er deklareret på generalforsamlingen.316 Anderledes gælder det for maskeret udbytte i 

form af aktionærers helt eller delvise vederlagsfrie rådighed over selskabets aktiver, hvor det maskrede 

udbyttet beskattes i det indkomstår der er erhverves ret til dette.317 Fælles for begge tilfælde er at de 

udløser skattepligt enten efter LL § 16 A eller SL § 4. Det må i sammenhæng med udbyttelignende beta-

linger fra STAE bero på en konkret vurdering af, hvornår der er tale om henholdsvis ordinært udbytte 

bestemt på en generalforsamling eller et maskeret udbytte. Såfremt den pågældende udbyttebetaling 

fra en ST falder uden for anvendelsesområdet for LL § 16 A følger skattepligten, skatterettens alminde-

lige regler om beskatning af en realiseret økonomisk fordel og deraf skattepligtig efter SL § 4. Tillige 

gælder det at der for det udbyttebetalende selskab efter dansk skatteret ikke kan få fradrag for betalin-

gen, da alene tab der knytter sig til driften er fradragsberettiget, jf. SL § 6, stk. 1, litra a. Skatteopgørelsen 

for de forskellige typer af skattesubjekter ved modtagelse af udbyttelignende betalinger fra ST overord-

net klarlagt i nedenstående tabel. 

318 

 
316 Retten til at udbyttet bliver bestemt af selskabets generalforsamling, jf. Selskabslovens § 180 
317 C.B.3.2 Hvornår skal udbytte beskattes? 
318 Egen tilvirkning 
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4.6.2.2 Security tokens med obligationslignende egenskaber  

I afsnit 4.6.2.1 er det klarlagt, hvorledes STAE skal klassificeres inden for den danske skatteret. Block-

chainteknologien giver som klarlagt i afsnit 4.6.2 en teoretisk mulighed for, at udbyderen af en ST kan 

programmere denne, så denne har obligationslignende egenskaber. Med obligationslignende egenska-

ber forstås en ST, som er programmeret således, at erhververen indbetaler et givent beløb til udbyder, 

i coins eller anerkendte valutaer, hvorefter erhververen modtager en vis mængde af ST, som skal repræ-

sentere obligationsforholdet. I den underliggende kodning tildeles erhververen rettigheder som f.eks. 

ret til renter og afsluttende tilbagebetaling. Renterne og tilbagebetalingen kan teoretisk ske i anerkendte 

valutaer, men grundet strukturen i blockchainen og incitamentet ved de historiske kursudsving i ST og 

coins, fremgår der eksempler, hvor erhververen af den obligationslignende ST modtager tilbagebetalin-

gen eller renter i coins, som f.eks. Bitcoin, Litecoin eller Ether.319 Grundet at blockchainteknologien har 

mulighed for at skabe STOE, er det i det efterfølgende afsnit klarlagt, hvorledes denne form for ST skal 

klassificeres inden for den danske skatteret, og hvilke momenter der taler for og imod, at STOE reguleres 

af KGL. 

4.6.2.2.1 Kursgevinstlovens anvendelsesområde 

I dansk skatteret behandles gevinst og tab på obligationer i KGL jf. KGL § 1, stk. 1, nr. 1, dog med undta-

gelse af konvertible obligationer og præmieobligationer, jf. KGL § 1, stk. 4. Grundet at ST kan program-

meres til at have lignede egenskaber som er kendt fra obligationer, er det nærtliggende at belyse om 

KGL’s regler finder anvendelse for denne type af ST. 

En obligation er ikke yderligere defineret i KGL eller af forarbejderne til loven.320 Obligationer er 

dog et andet udtryk for et massegældsbrev, hvilket betyder, at obligationerne udspringer af en sammen-

hørende udgivelse af et større antal gældsbreve med en fælles tekst. Denne definition af obligationer 

fremgår i GBL § 4, stk. 2, 1. Led.321 Foruden at der skal være tale om et massegældsbrev i henhold til 

gældsbrevslovens definition, fremgår det af forarbejderne til KGL, at der også stilles krav om, at der 

 
319 Houben, 2020, s. 21  
320 LFF 1997-03-13 nr. 194 Skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kurs-
gevinstloven) & cirkulære nr. 134 af 29/07/1992 
321 Kure, 2018, s. 372 
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foreligger et retligt krav på betaling i form af penge.322 Det fremgår ikke yderligere af forarbejderne, 

hvad der menes med et retligt krav i form af penge, hvorfor dette er nødvendigt at afdække. 

Da en obligation repræsenterer en del af et massegældsbrev, der giver ejeren af obligationen et 

krav mod udstederen på tilbagebetaling af et lån og eventuelle renter, kan obligationer sidestilles med 

en fordring.323 Samtidig er det nærtliggende at inddrage de momenter, der gør sig gældende for, at en 

normal fordring kan være omfattet af KGL. For at en fordring kan være omfattet af KGL, skal fordringen 

kunne gøres gældende over for et fysisk eller juridisk selvstændigt skattesubjekt jf. TfS 2004.164 

ØLD324.325 

Når en fordring skal gøres gældende over for en fysisk eller juridisk person, skal dette forstås 

som en situation, hvor en kreditor kan stille krav om en eventuel tilbagebetaling af det skyldige beløb. 

Dette klarlagde højesteret i SKM 2004.210 H, hvor en privatperson overførte USD 20.000 til et dansk 

anpartsselskab, der efterfølgende skulle viderebetale beløbet til en tysk advokat. Advokaten investerede 

herefter beløbet i en joint venture-aftale. Da kreditor efterfølgende ønskede at indfri investeringen, blev 

han mødt med en besked om, at investeringen var gået tabt. Efterfølgende ønskede kreditor at benytte 

sig af fradragsmuligheden i dagældende KGL § 6, hvilket Skatteankenævnet ikke tillod, da de ikke mente, 

at der var stiftet nogen reel fordring mellem parterne. Denne afgørelse stadfæstede Højesteret, der af-

sluttende tilkendegav, at kreditor ikke havde krav på nogen fordring, da kreditor havde foretaget en 

investering, hvilken han ikke kunne kræve erstatning for, udbetalt ved overskud eller tilbagebetalt ved 

påkrav. 

Højesterets afgørelse klarlægger, at der er tale om en fordring, når det er muligt for kreditor 

enten at kunne stille krav om at indfri sin fordring, kræve erstatning ved manglende tilbagebetaling eller 

få fordringen udbetalt via overskudsudbetalinger. Hvis ikke dette er tilfældet, vil kreditor ikke opfylde 

kravet om, at kreditor skal kunne gøre fordringen gældende. 

Ved bestemmelse af, hvad der skal forstås ved at kunne gøre et retligt krav gældende, er det 

nødvendigt at afklare, hvad der skal forstås ved penge. Det fremgår ikke af forarbejderne, hvad der skal 

 
322 LFF 1997-03-13 nr. 194 Skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kurs-
gevinstloven), s. 26 
323 Kure, 2018, s. 372 
324 TfS 2004.164 ØLD (SKM 2004.29 ØLR): Sagen omhandlede hvorledes en ubegrænset komplementar med ret til 50 % 
af overskuddet i et kommanditselskab ikke kunne opnå fradragsret for udestående gæld til komplementaren i henhold 
til Statsskattelovens § 6, grundet at kommanditselskabet ikke var et selvstændigt skattesubjekt.  
325 Børjesson m.fl., 2014, s. 114 
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forstås ved begrebet penge. I afsnit 4.5.1 og 4.6.1.1.1 er det klarlagt at Skatterådet ikke anser Bitcoin 

som en anerkendt valuta, da Bitcoin 1) ikke reguleres af de globale valutamarkeders aktører, 2) ikke er 

undergivet regulering af en centralbank, 3) ikke kan fordres indfriet eller 4) ikke er tilknyttet en stat eller 

et valutaområde. Skatterådet finder ikke, at Bitcoin indeholder det, som er påkrævet ved en anerkendt 

valuta, hvorfor de i afgørelsen definerer Bitcoin som værende en virtuel valuta. 

Skatterådet undersøgte ikke udtrykket penge i forhold til tokens, men grundet Bitcoins’ primære 

funktion om at erstatte en anerkendt valuta, taler Skatterådets vurdering for, at indfrielse af STOE i kryp-

tovalutaer som Bitcoin, formentlig ikke vil opfylde betingelsen om at der kan gøres et retligt krav gæl-

dende på betaling i form af penge. Dette kan ligeledes finde støtte i hvidvasklovens326 § 2, stk. 1, nr. 16 

om definition af virtuel valuta, som er inddraget i afsnit 4.6.1.1.1. Definitionen af virtuel valuta i hvid-

vaskningsloven har ikke direkte anvendelighed med henblik på en skatteretlig behandling, men findes 

dog relevant at inddrage for at afdække definitionen af begrebet penge i sammenhæng med en kryp-

tovaluta som en STOE. EU-Kommissionen har ved implementeringen af det 5. Hvidvaskningsdirektiv klar-

lagt, som lægger til grund for definitionen af virtuel valuta i hvidvaskningsloven, at EU-Kommissionen 

ikke sidestiller virtuel valuta, som f.eks. Bitcoin, med penge. 

Det kan herigennem udledes af ovenstående analyse, at de momenter, som bredt skal være til 

stede i en betalingsenhed, for at denne er omfattet af begrebet penge, formentlig ikke vil være opfyldt 

for nogen former for kryptovaluta på nuværende tidspunkt, grundet at kryptovaluta og herigennem co-

ins er programmeret med udgangspunkt i Bitcoins funktionalitet. 

4.6.2.2.2 Kvalificering af STOE 

Med udgangspunkt i ovenstående analyse kan det udledes, at betingelserne for KGL’s anvendelsesom-

råde skal være opfyldt, for at tokens kan være omfattet af lovens bestemmelser. Det fremgår af oven-

stående analyse, at for at KGL’s bestemmelser kan finde anvendelse, skal det være muligt for kreditor at 

kunne gøre retligt krav på betaling i form af penge gældende over for debitor. Samtidig er det klarlagt, 

hvad der skal forstås ved et retligt krav og ved penge. I nedenstående er det afdækket, hvordan KGL kan 

finde anvendelse på STOE. 

 
326 Lovbekendtgørelse 2020-04-02 nr. 380 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
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I afsnit 4.6.2.2 er det klarlagt, at KGL finder anvendelse for gevinst og tab på obligationer, såfremt ejeren 

af obligationen kan gøre et retligt krav gældende på en betaling i form af penge. Det er udledt af rets-

praksis, at der med retligt krav skal forstås, at ejeren af obligationen kan stille krav om at indfri sin for-

dring, kræve erstatning ved manglende tilbagebetaling eller få fordringen udbetalt via overskudsudbe-

talinger. 

Før et retligt krav i form af en obligation kan have gyldighed, skal der fremgå en form for aftale, 

som erhververen kan gøre sin ret gældende på. Det er ovenfor klarlagt, hvorledes erhververen af en 

obligationslignende ST bliver gjort opmærksom på sine rettigheder i forhold til den pågældende ST. Disse 

rettigheder vil være defineret igennem protokollen for den gældende ST. Protokollen og programmerin-

gen kan sammenlignes med vedtægterne for den pågældende ST. Programmeringen definerer retnings-

linjerne og normerne for den enkelte ST, som derigennem repræsenterer den gældende aftale mellem 

erhververen og udbyderen. Det er muligt at ændre programmeringen, men grundet blockchainteknolo-

giens forudsætning om at skabe gennemsigtighed og sikkerhed, vil der formentlig være indbygget ret-

ningslinjer for ændringen af protokollen, som kræver, at en væsentlig del af enten ejerne eller godken-

derne godkender de ønskede ændringer327, hvilket ses i allerede etablerede blockchains.328 Denne pro-

cedure er med til at skabe en sikkerhed for erhververen, ved at udbyderen ikke let kan lave om på pro-

tokollen og ændre de rettigheder, som oprindeligt var tillagt den pågældende ST. Erhververens tilken-

degivelse fra udbyderen om, at udbyderen vil tilbagebetale fordringen til en specifikt angivet kurs, vil 

formentlig danne et fundament for erhververen, hvor der vil være tale om en fordring, som han kan gøre 

retligt gældende. Dette vil formentlig føre til, at erhververen af obligationslignende ST kan opfylde den 

første del af betingelsen om, at der foreligger et retligt krav på betaling i form af penge. 

 
På baggrund af ovenstående analyse i afsnit 4.6.2.2.1 er det klarlagt, hvilken betydning betalingsformen 

har, for at betingelsen om, at betalingen skal ske i en form for penge, er opfyldt. Dette gøres ved at se, 

om udbetaling i form af token/coins eller anerkendt valuta kan falde ind under begrebet penge. 

 
327 Med godkenderne menes f.eks. for Bitcoins blockchain miners og for Ethereum kaldes disse godkendere Forgers. 
Fælles for begge er at det er dem som godkender transaktionerne efter reglerne i konsensusprotokollen. 
328 Treiblmaier og Beck, 2019, s. 131 
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Det er i den analysedel klarlagt, at Skatterådet og EU-Kommissionen vurderer, at Bitcoin ikke kan 

indeholdes i begrebet penge.329 Begge instanser vurderer, at Bitcoin til dels råder over de egenskaber, 

som der tillægges penge, men grundet dennes væsentlige kursudsving og derigennem manglende regu-

lering, finder de ikke, at Bitcoin kan klassificeres som en valuta og derigennem ikke at kunne defineres 

som penge. Bitcoin og formentlig flere nuværende former for kryptovaluta vil formentlig fortsat blive 

defineret som virtuel valuta, hvor denne særkategori på nuværende tidspunkt formentlig ikke kan sam-

menlignes med begrebet penge i forhold til anvendelsesområdet i KGL. Dette betyder, at såfremt pro-

grammeringen for den underliggende ST opfylder betingelsen om, at erhververen kan gøre et retligt krav 

gældende, men udbetalingen til erhververen sker i en form for virtuel valuta, som eksempelvis Bitcoin, 

vil aftalen mellem parterne formentlig ikke være omfattet af reglerne i KGL. 

Afsluttende er det relevant at analysere, om betalingen fra udbyderen af STOE foretaget i aner-

kendt valuta uden en mellemliggende konvertering til coins vil opfylde den sidste del af betingelsen for 

anvendelsen af KGL’s bestemmelser. I dette tilfælde vil udbyderen erlægge betalingen direkte til erhver-

veren mod fremsendelse af den mængde af STOE, som erhververen rådede over på daværende tids-

punkt. Her foreligger det igennem aftalen mellem parterne, at udbyderen indfrier fordringen i en aner-

kendt valuta, som ikke går igennem blockchainen, men indfris uden for blockchainsystemet. Det er ikke 

tidligere efterprøvet igennem retspraksis, hvilken indvirkning denne form for tilbagebetaling vil have, 

men med udgangspunkt i afsnit 4.6.2.2.1, hvor det er analyseret hvad der skal forstås ved begrebet 

penge, så vil en anerkendt valuta som DKK eller USD leve op til denne betegnelse, hvorfor dette taler 

for, at den sidste del af betingelsen for anvendelsen af KGL formentlig vil være opfyldt, såfremt tilbage-

betalingen af STOE’en sker i en anerkendt valuta. 

Med udgangspunkt i ovenstående samlede analyse, kan det udledes, at gevinst og tab opnået 

ved erhvervelsen af en STOE skal behandles efter reglerne i KGL, hvis aftalen er tilstrækkeligt defineret i 

STOE’ens programmering og hvis selve betalingen sker i anerkendt valuta. 

 
Ved udstedelse af STOE opstår der som udgangspunkt et gældsforhold imellem to aktører. Gældsforhold 

opstår typisk ved, at A fremsætter et ønske om at låne et specifikt beløb, hvor det i aftalen vil blive 

 
329 Se mere i afsnit 4.6.2.2.1, Kursgevinstlovens anvendelsesområde 
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klarlagt, hvilke vilkår der er gældende for dette lån. Herefter har B mulighed for at tilgå lånet og herigen-

nem opnå de rettigheder, som fremgår af aftalegrundlaget. I relief til STOE’s, vil dette forhold finde sted 

ved en udstedelse af en specifik mængde af STOE’s, hvor det af programmeringen vil fremgå, hvad lån-

giver opnår af rettigheder. For at gældsforhold er omfattet af KGL, stilles der samme krav som ved pen-

gefordringer, hvorfor det for anvendelsen KGL er påkrævet, at der foreligger et retligt krav på betaling i 

form af penge.330 Grundet at der stilles et lignende anvendelseskrav for gældsforhold som pengefordrin-

ger, skal en tilsvarende analyse foretages for gældsforhold ved STOE. Det findes ikke, at der er momen-

ter, som gør, at ovenstående analyse ikke vil have tilsvarende udfald for gældsforholdet. Det kan derfor 

udledes, at gældsforhold ved udstedelse af STOE kan være omfattet af KGL’s anvendelsesområde i KGL 

§ 1, stk. 1, såfremt at aftalen er klart defineret igennem STOE’s programmering, og at gældsforholdet 

omfatter en lånebetaling i en anerkendt valuta. Såfremt lånebetalingen sker i coins eller tokens, vil dette 

formentlig ikke blive sidestillet med penge, hvorfor dette forhold ikke er omfattet af KGL. 

4.6.2.2.2.3.1 Forholdet mellem udsteder og erhverver 

Det er igennem ovenstående analyser for udstederen og erhververen af STOE klarlagt, at for at udste-

delse af STOE kan være omfattet af KGL’s bestemmelser for både udstederen ved gældsforhold og er-

hververen ved pengefordringer, skal selve erlæggelsen af aftaleforholdet ske i en anerkendt valuta, hvor-

for hverken ind- eller udbetalingen kan ske ved anvendelsen af kryptovaluta. Dertil fremgår der ikke 

entydige momenter, som taler imod, at såfremt aftaleforholdet er klart defineret i STOE’en programme-

ring, kan dette opfylde betingelsen for, at der kan gøres et retligt krav gældende. Gevinst og tab på 

STOE’s, hvori aftaleforholdet er klart defineret i programmeringen, og hvor ind- og udbetalingen sker i 

en anerkendt valuta, vil formentlig være omfattet af KGL. STOE’s vil herigennem fremstå som et digitalt 

aftaleforhold mellem erhververen og udstederen. 

 
Det er igennem ovenstående analyse klarlagt at der fremgår momenter, som kan tillægges at tale for at 

STOE, hvor betalingen sker i anerkendt valuta formentlig lever op til betingelserne for at KGLs bestem-

 
330 LFF 1997-03-13 nr. 194 Skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kurs-
gevinstloven) & cirkulære nr. 134 af 29/07/1992 og Børjesson, 2014, s. 56 
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melser finder anvendelse for beskatning af eventuel gevinst og fradrag ved eventuelle tab på obligatio-

ner. Dertil er det også klarlagt, at STOE, hvor betalingen sker i coins eller tokens formentlig ikke lever op 

til de nævnte betingelser. Heraf kan der defineres to skatteopgørelser, afhængigt af betalingen for den 

pågældende STOE der enten følger KGL’s regler eller de almindelige regler for et formuegode, hvoraf 

Skatterådets praksis for periodisering kan ligges til grund.331 Skatteopgørelsen for de forskellige typer af 

skattesubjekter ved afståelse af STOE er overordnet klarlagt i nedenstående tabel. 

 

332 

 
331 Se nærmere i afsnit 4.5.2 
332 Egen tilvirkning 
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333 

 
AT adskiller sig fra UT og ST, idet en AT repræsenterer et fysisk aktiv fremfor en andel i et selskab eller 

et gældsforhold. Dette aktiv kan være guld, et hus, en bil, et maleri og lignende. Det betyder, at kursen 

på den pågældende følger værdien af det eller dele af det underliggende aktiv, som den pågældende AT 

repræsenterer. I skattemæssig sammenhæng er det relevant i forhold til kapitalgevinstbeskatningens 

lex specialis at dele behandlingen af AT op i to kategorier, herunder AT der repræsenterer ejerskab af en 

hel eller dele af en fast ejendom, (herefter benævnt ATF) samt residualen derefter, (herefter benævnt 

ATAF). 

4.6.3.1 Tokens der repræsenter fast ejendom 

Ved tokenization er det muligt at digitalisere ejerskabet af hele eller dele af en fast ejendom. Der er 

eksempler på, at det er forsøgt at dele større bygninger op i flere dele, som derved kunne erhverves, 

 
333 Egen tilvirkning 
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hvorved flere opnåede mulighed for at deltage i boligmarkedet, og adgangen til at skaffe likviditet øge-

des.334 I den sammenhæng er det relevant at se, om der i skatteretlig forstand er sket en afståelse af fast 

ejendom, som er omfattet af EBL, hvorfor denne lovs anvendelsesområde er analyseret i nedenstående. 

4.6.3.1.1 Ejendomsavancebeskatningslovens anvendelsesområde 

EBL finder som udgangspunkt anvendelse på gevinst og tab på fast ejendom uden for næringstilfælde, 

jf. EBL § 1, stk. 2, jf. EBL § 1, stk. 1. Det er således afståelsestilfælde, der er omfattet af EBL, hvor der på 

baggrund af en difference mellem afståelses- og anskaffelsessummen, som udgangspunkt opstår en 

skattepligtig gevinst eller fradragsberettiget tab. Dette er tillige udmøntet i både de generelle og speci-

fikke bemærkninger til anvendelsesområdet i forslaget til hovedloven, der understreger, at ”reglerne i 

lovforslaget skal gælde alle ejendomsafståelser…”.335 EBL omfatter således ejendomme beliggende i 

Danmark og udlandet, såfremt den, der afhænder ejendommen, er en fysisk person, der er undergivet 

fuld skattepligt til Danmark efter KSL § 1. Tillige er ejendomme beliggende i Danmark, der ejes af uden-

landske borgere begrænset skattepligtige af avancen, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 5.336 Yderligere er danske 

selskaber skattepligtige af avancer på fast ejendom efter EBL, jf. SEL § 8, stk. 1, hvor der gælder en be-

grænset skattepligt for udenlandske selskaber, der ejer fast ejendom i Danmark, jf. SEL § 2, stk. 1, litra 

b. 

Det er i denne sammenhæng dog nødvendigt først at definere, hvad fast ejendom som skatte-

retligt begreb indeholder, samt hvordan og hvornår der tale om afståelse som deraf kvalificerer sig som 

en skatteretlig avance af relevans for EBL’s regler. 

  

 
334 Eksempler på sådanne transaktioner er allerede set være mulige i Rusland, USA og Frankrig, se Nassir, 2020, s. 51 
335 Lovforslag nr. L 189. Fremsat den 28. april 1982, folketingstidende tillæg a, sp. 4790 og 4794 
336 Hvis der er tale om dobbeltbeskatningstilfælde, må skattepligten vurderes på grundlag af nationale som internatio-
nale skatteregler om lempelse af dobbeltbeskatning. Deraf kan det være relevant at inddrage en eventuel dobbeltbe-
skatningsoverenskomst der kan have bestemmelse om avancer på fast ejendom. Ofte indeholder sådanne overenskom-
ster fordelingsbestemmelser efter OECD’s modeloverenskomst art. 13, hvor beskatningen foretages i den stat, hvor 
ejendommen er beliggende. Såfremt der ikke foreligger en DBO, kan der være fradragsret efter LL § 33. 
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Definitionen af og afgræsningen for begrebet fast ejendom kan defineres efter den almindelige tingsret. 

Som udgangspunkt omfatter en fast ejendom et nærmere angivet grundstykke med eller uden bygninger 

og med grund, mur, samt nagelfast tilbehør, beplantning, jordbeholdninger m.v.337 

EBL omfatter såvel særkilt matrikuleret ejendom som dele heraf, jf. EBL § 3 a, hvoraf det nær-

mere er angivet, at loven omfatter afståelse af en del af en fast ejendom, forstås afståelser, hvor et areal 

overdrages efter reglerne om arealoverførsel, eller hvor der overdrages en del af en fast ejendom betin-

get af udstykning. 

Yderligere er det centralt at klarlægge, hvad der er løsøre, og hvad der egentlig er den faste 

ejendom. Dette har betydning for, henholdsvis hvilke aktiver der kan afskrives på efter afskrivningslo-

vens regler, men tillige hvilken anskaffelsessum og afståelsessum der skal anvendes ved opgørelse af 

avancen. Hertil afgrænses den faste ejendom mellem dennes bestanddele inklusive installationer om-

fattet af AFL § 15, med løsøre omfattet af AFL §§ 5-10 ekskluderet. 

Selvom udstykningsretlige aspekter kan virke styrende for EBL’s anvendelse, må det understre-

ges, at udstykningslovens regler ikke forhindrer, at en samlet fast ejendom, uafhængigt af udstykningen, 

kan ejes af flere fysiske såvel som juridiske personer. Værdien af det afståede opgøres efter den ideelle 

anpart af ejendommen, som afstås. Der må imidlertid sondres, om det samejende foretagende er orga-

niseret i en form med skatteretlig retsevne som et selvstændigt retssubjekt, f.eks. boligaktieselskaber, 

ejendomsaktieselskaber, andelsboligforeninger, mv. jf. SEL §§ 1 og 2, hvor det afståede med eventuel 

brugsret knytter sig til det pågældende retssubjekt og dermed vil være uden for EBL’s anvendelsesom-

råde og bevæge sig over i ABL’s anvendelsesområde. 

Deraf omfatter EBL enhver form for fast ejendom, uagtet dennes udstykningsretlige karakter.338 

Skattepligten hviler dermed på den formueretlige disposition med den modifikation, at selvom om den 

indgåede aftale lider af en ugyldighedsgrund, uagtet om det henregnes offentlig- eller privatretlig karak-

ter, så påvirker det ikke skattepligtens indtræden, når aftalen gennemføres.339 Såfremt den formueret-

lige aftale ophæves, kan skatteansættelsen ændres som følge af de privatretlige forhold, jf. SFL § 26, stk. 

2 og § 27, stk. 1, nr. 1. 

 
337 Pedersen, m.fl. 2018, s. 593  
338 Pedersen, m.fl. 2018, s. 593 
339 Pedersen, m.fl. 2018, s. 594 
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Samlet er afgrænsningen af en fast ejendom i skatteretlig henseende ikke alene styret af den 

udstykningsretlige status. EBL’s regler kan komme til anvendelse ved såvel hel- som delafståelse af ret-

ten til ejendommen, såfremt denne afståelse ikke er organiseret i en form, der er omfattet af ABL. Deraf 

er det efterfølgende centralt at definere, hvornår der egentlig er tale om afståelse og dermed periodi-

seringen af hele eller dele af den faste ejendom, og om dette kan gøre sig gældende ved køb og salg af 

AT. 

 
Det er, som anført i ovenstående, centralt at definere periodiseringen og herved overdragelsen af hele 

eller dele af den faste ejendom. Heraf har overdragelsestidspunktet en central betydning i en række 

skattemæssige sammenhænge, herunder tidspunktet for beskatning, prisregulering af anskaffelsessum-

men f.eks. i forbindelse med sælgerens ejertid, jf. EBL § 5340, mv. Som udgangspunkt foretages periodi-

seringen efter de almindelige skatteretlige principper om retserhvervelse og pligtpådragelse.341 Deraf 

kan ejendomsoverdragelsen og periodiseringen af avancen ske på det tidspunkt, hvorpå der foreligger 

en endelig indgået og retlig bindende aftale mellem parterne.342 Det er i denne sammenhæng relevant 

at belyse, om der er særlige formkrav, som skal være tilstede, førend der kan være tale om en retlig, 

bindende aftale og dermed periodisering af den skattepligtige avance. 

Der er som udgangspunkt tradition i Danmark for aftalefrihed, hvorfor henholdsvis mundtlige 

som skriftlige aftaler i princippet er bindende. Dog er skattemyndighederne tilbageholdende med at 

lægge mundtlige aftaler til grund for periodiseringen for overdragelse af fast ejendom, hvilket var tilfæl-

det i U.1998.1098H. Sagen angik et aktieselskab, der var familiedrevet, hvor der på et kreditorudvalgs-

møde blev diskuteret vilkårene for overdragelsen af ejendommen til ejerens hustru d. 27. juli 1982, hvor-

efter det betingede skøde blev underskrevet d. 1. september 1982. Knap 7 år senere blev ejendommen 

afstået til sønnen d. 21. august 1989. Efter dagældende EBL § 6, skt. 2, var afståelser efter 7 års ejertid 

den skattepligtige indkomst uvedkommende. Tvisten angik herved, hvorvidt hustruen afstod ejendom-

men ved kreditorudvalgsmødet den 27. juli 1982 og derved opfyldte det 7-årige ejerkrav, eller om det 

var underskriften af betingede skøde d. 1. september, der var tidspunktet for afståelsen. Landsskatte-

retten anførte at der må foretages ”… en individuel bedømmelse af på hvilket tidspunkt den endelige og 

 
340 Der kan ske en forhøjelse af anskaffelsessummen på 10.000 kr. Pr ejertidsår. 
341 Pedersen, m.fl., 2018, s. 600-601 
342 Pedersen, m.fl., 2018, s. 601 
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bindende aftale om overdragelse af en fast ejendom kan anses at være indgået mellem køber og sæl-

ger.”. Dokumentationen for Landsskatteretten var fra sagsøgerens (hustruens) side et ufuldstændigt no-

tat fra mødet med kreditorudvalget d. 27. juli 1982, hvoraf Landsskatteretten fandt, at de ”… på den 

således foreliggende baggrund ikke med tilstrækkelig sikkerhed sandsynliggjort, at ejendommen havde 

været i klagerens eje i mere end 7 år, … ”. Vestre Landsret tiltrådte resultatet og anførte at overdragelsen 

skete ved betingede skødes underskrifter fra hele den tegningsberettigede bestyrelse, som stemmefler-

tallet. Hustruen blev således skattepligtig af avancen for den afståede ejendom til sønnen, da der ikke 

var gået mere end 7 år fra ejerskab til afståelse. Dette blev uden videre stadfæstet af højesteret. 

Anderledes angik det i sagen TfS 1998.643 om overdragelse af fast ejendom til et interessent-

skab. Her blev der d. 30. november 1993 underskrevet en slutseddel af en skatteyder på interessentska-

bets vegne om salg af en ejendom, hvor køber underskrev slutseddel kort tid efter, d. 1. december 1993. 

Imidlertid blev det betingede skøde først underskrevet af interessentskabet d. 6. januar 1994. Lands-

skatteretten anførte at ”En fast ejendom anses for afstået, når der foreligger en endelig og bindene aftale 

mellem køber og sælger.”. Heraf lagde Landsskatteretten til grund, at der ved ”parternes underskrift på 

en slutseddel eller – såfremt en sådan ikke udfærdiges – på et betinget skøde, vil som udgangspunkt vær 

udtryk for sådan en bindende aftale.”. Sagsøgeren havde derved realiseret sin avance for indkomståret 

1993, også selvom finansiering først var på plads i starten af 1994. 

Endeligt kan nævnes U.1992.209H, hvor et påstået rentefradrag i forbindelse med overdragelse 

af en andel af en ejerlejlighed i Spanien ikke blev godkendt af Højesteret. Heraf fremhævede Vestre 

Landsret, at ”Uanset ordlyden af slutsedlen findes de af sagsøgte indgåede aftaler – slutseddel, admini-

strationsaftale m.v. – ikke at forpligte sagsøgte at købe en andel af en ferielejlighed”. Deraf kvalificerede 

Vestre Landsret det pågældende retsforhold til at være en lejeaftale med ret til at konvertere lejeaftalen 

til en køberet til en andel i ferielejlighed. Højesteret tillsluttede sig Vestre Landsrets resultat og fremhæ-

vede, at grundet sagsøgeren ikke havde påtaget sig nogen økonomiske risici, herunder gældsforpligtel-

sen ved finansiering af ejendomskøbet, der berettiger fradraget for de påståede renter. 
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Der er en række momenter fra praksis, der er med til at definere, hvornår der er tale om en retlig, 

bindende aftale mellem to parter.343 Til trods for den brede aftalefrihed i dansk ret må der henses til, at 

der skal foreligge tilstrækkelig dokumentation for den givne overdragelse. Deraf er det ikke afgørende, 

om selve finansieringen forligger for tidspunktet for aftalens indgåelse. Der skal imidlertid være tale om, 

at skatteyder påtager sig en økonomisk risiko, hvoraf der reelt set bliver overdraget en hel eller del af 

en fast ejendom, før der er tale om en reel overdragelse omfattet af EBL. Det centrale er derved, hvornår 

og hvorvidt der er indgået en retlig og bindende aftale mellem de handlende parter, og om der reelt er 

tale om overdragelse af de økonomiske risici for erhvervelsen af fast ejendom. 

4.6.3.1.2 Kvalificeringen af asset tokens for fast ejendom 

En ATF kan overføres mellem to aktører, der i systemet er repræsenteret som wallets. Herved kan den 

ene aktør overføre en tokenized fast ejendom til den andens wallet, hvor den anden overføre betaling i 

form af coins eller fiat, USD, DKK, mv..344 Transaktionen bliver deraf registreret i blockchainsystemet, 

hvoraf de to wallets’ public key, som kan sidestilles med et kontonummer, bliver anført sammen med 

en hash som en form for unik stregkode for transaktionen. Spørgsmålet hertil er, om dette kan anses 

som en aftale mellem to parter, hvorvidt der er tale om en overførsel af en ret til den pågældende ejen-

dom med den økonomiske risiko heraf, og om denne er retligt bindende mellem parterne. 

Hvis der er tale om en direkte overførsel mellem to parter, vil begge wallets’ public key fremgå. 

Den kan sidestilles med et kontonummer for de pågældende parters wallets i blockchainsystemet. 

Denne public key er unik for hver wallet og tilhører en bestemt bruger, som kan være en fysisk som 

juridisk person. Når transaktionen skal gennemføres i blockchainsystemet, skal begge parter godkende 

denne med deres private key, som er en kode, der kan sidestilles med en underskrift for den pågældende 

wallet. Heraf er udfordringen, om en underskrift i form af en private key og dermed offentliggørelse af 

en public key kan være udtryk for en underskrift og deraf en tilkendegivelse om, at der er indgået en 

 
343 Øvrig praksis: U1983.11/2H, hvor en arkitekt i et konsortium blev skattepligtig af avance ved salg til Hovedstadsrådet. 
Avancen henregnes året, hvor Hovedstadsrådet accepterede tilbuddet i slutningen af 1974, der blev anset som over-
dragelsestidspunktet, uagtet skødet blev underskrevet i januar 1975. U.1970.518H, hvor sagsøger afhændede en del af 
en fast ejendom i 1965, som denne havde erhvervet af sin far. Heraf fandtes erhvervelsen at være fundet sted ved et 
underskrevet betinget skøde i 1949, og ikke under forhandlingerne mellem sagsøgeren og faren i 1948. U1965.280H, 
hvor forudgående forhandling ved afhændelse af fast ejendom til skatteyders barn ikke kunne anses for en bindende 
aftale, b.la. begrundet med, at der i perioden op til det underskrevne skøde og overtagelsesdagen blev ændret i vilkå-
rene for overdragelsen. Deraf fandtes erhvervelsen og den, endelige bindende aftale for indgået ved det underskrevne 
skøde. 
344 Eksempler på sådanne transaktioner er allerede set være mulige i Rusland, USA og Frankrig, se OECD, 2020, s. 51 
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retlig, bindende aftale. I denne sammenhæng er det relevant at kunne identificere sin modpart, heraf 

hvem der er tilbudsgiver og tilbudsmodtager efter de almindelige aftaleretlige regler og det nærmere 

indhold af aftalen. Hvorvidt dette er muligt ved direkte overførsel mellem parterne, må bero på den 

konkrete vurdering, da det ikke synes muligt generelt at kunne kvalificere en sådan transaktion med 

sådanne ATF. Grundet dette er det nødvendigt at vurdere, om der i den konkrete situation er mulighed 

for at identificere parterne af de respektive wallets igennem deres public key og derefter definere, om 

der af aftalens indhold ved overførslen af den pågældende token reelt er tale om overførsel af en hel 

eller del af en fast ejendom. Såfremt det er muligt, taler dette for, at transaktionen er omfattet af EBL’s 

regler. 

Det findes derfor samlet muligt, at overdragelse af ATF, kan blive underlagt beskatning efter 

reglerne i EBL. Derfor er det i nedenstående gennemgået, hvorledes beskatning af fast ejendom for hen-

holdsvis fysiske og juridiske personer samt næringsdrivende med fast ejendom skal behandles. 

4.6.3.1.3 Skatteopgørelse 

Såfremt den konkrete ATF kan er omfattet af afståelsesbegrebet i ovenstående analyse er denne omfat-

tet af EBL’s regler for avancebeskatning. Opgørelsen af avancen følger af EBL § 4, stk. 1, som differencen 

mellem afståelse- og anskaffelsessummen til kontantværdi, jf. EBL § 4, stk. 2. Heraf kan eventuelle tillæg 

til anskaffelsessummen, jf. EBL §§ 4 A – 5 A. 

Såfremt der er tale om delafståelse ved sameje af samme ejendom, og ikke delsalg efter EBL § 3 

A, fordeles anskaffelsessummen for hele den faste ejendom med tilhørende tillæg, hvoraf dette fordeles 

forholdsmæssigt på den andel der afstås, til den respektive del af samejet.345 Skatteopgørelsen for de 

forskellige typer af skattesubjekter ved afståelse af ATF, er klarlagt i nedenstående tabel. 

 
345 C.H.2.1.9.5 Opgørelse af anskaffelsessummen for en del af en fast ejendom 
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346 

4.6.3.2 Tokens der repræsenterer andre aktiver end fast ejendom 

Ud over fast ejendom kan en AT repræsentere et ejerskab over et hvilket som helst aktiv. Spørgsmålet i 

skattemæssig sammenhæng er, hvorvidt sådan en ATAF skal beskattes sammen med aktivet, eller om 

den pågældende ATAF er et skatteobjekt i sig selv. Konkret praksis i denne sammenhæng er begrænset, 

men har været perifært berørt af Skatterådet ved en afgørelse af og en token/coin ved navn Bookcoin 

jf. SKM2017.520.SR. Den pågældende tokens værdi afspejlede værdien af ét gram sølv, hvoraf skatterå-

det kvalificerede Bookcoin til at være en struktureret fordring jf. KGL § 29, stk. 3, som dermed skulle 

beskattes som en finansiel kontrakt. Den pågældende tokens værdi afspejlede værdien af den pågæl-

dende mængde sølv. Grundet AT’s sammenlignelighed med Bookcoins er anvendelsesområdet for finan-

sielle kontrakter analyseret i nedenstående afsnit i sammenhæng med en analyse af SKM2017.520.SR. 

 
346 Egen tilvirkning 
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4.6.3.2.1 Finansielle kontrakter 

Finansielle kontrakter er reguleret i KGL kapitel 6 og indebærer skattepligt af terminskontrakter og afta-

ler om køberetter og salgsretter ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for fysiske såvel som juri-

diske personer, jf. KGL § 29, stk. 1. Terminskontrakter kaldes oftest futures eller forwardkontrakter, hvor 

købe- og salgsretter betegnes optioner.347 Dog er anvendelsen af disse begreber ikke entydig, hvoraf 

kaldenavnet af kontrakten eller formålet med dispositionen ikke er tilstrækkelig til at definere, om der 

er tale om en finansiel kontrakt omfattet af KGL § 29, stk. 1-2.348 Heraf skal følgende kriterier være op-

fyldt, før der er tale om en finansiel kontrakt, jf. KGL § 29, stk. 1-2: 

- Der skal være tale om en bindende aftale mellem parterne, 

- Der skal være en tidsmæssig forskydning mellem aftale- og afviklingstidspunktet (leveringstids-

punktet), og 

- Der skal være en aftale om afviklingspris eller -kurs. 

Såfremt det skulle konstateres, at der er tale om en finansiel kontrakt, kan denne undtages beskatnin-

gen, hvoraf kontrakten beskattes sammen med aktivet, hvis undtagelserne i KGL § 30 kan gøres gæl-

dende. Skatterådet har i forbindelse med kryptovaluta allerede afvist tilfældet om, at Bitcoins og Ether 

skulle kvalificere sig til at være finansielle kontrakter.349 ATAF adskiller sig dog fra Bitcoins og Ether i en 

så tilstrækkelig grad, at disse afgørelser ikke kan applikeres på kvalifikationen af ATAF som finansielle 

kontrakter. 

Ved gennemgang af kriterierne i forhold til AT kan der at være tale om en bindende aftale mellem 

to parter ved salget af den pågældende AT, som overføres fra den ene til den anden wallet. Ved forskyd-

ningen mellem aftale- og afviklingstidspunktet er dette vanskeligere at opfylde. Henset til, at der i for-

bindelse med indgåelse af aftalen overføres en ATAF mod betaling af enten coins eller fiat, kan kriteriet 

afvises. Omvendt, hvis der konkret med afviklingstidspunktet menes, at det underliggende aktiv reelt 

skal være i købers besiddelse, kan det diskuteres, om der er forskydning mellem de to tidspunkter. Yder-

ligere kan der sås tvivl om det sidste kriterie om en aftale af en forudbestemt afviklingspris eller kurs. 

Henset til, at den givne AT skulle afspejle henholdsvis ejerskabet over det underliggende aktiv og ligele-

des prisen eller kursen for det givne aktiv, må det bero på den konkrete ATAF og på, hvorvidt der egentlig 

overdrages ejerskab, og om afviklingen af kontrakten sker på en forudbestemt afviklingspris eller -kurs.  

 
347 SKATs vejledning C.B.1.8.1 Finansielle kontrakter – Overordnede principper 
348 SKATs vejledning C.B.1.8.1 Finansielle kontrakter – Overordnede principper 
349 SKM 2014.226.SR, SKM2018.104.SR, SKM2018.130.SR 
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Praksis på ATAF eksisterer ikke på nuværende tidspunkt. Af sammenlignelig praksis ved vurde-

ring af finansielle kontrakter kan SKM 2018.130.SR fremhæves. Heraf havde skatteyder foretaget mar-

ginhandler på en kryptobørs. Dette betød, at der ved indgåelse af disse marginhandler var indgået en 

aftale om en senere afviklingskurs eller -pris afhængig af den pågældende kryptovaluta, som i det på-

gældende tilfælde var ether og bitcoin. Heraf fremhævede Skatterådet, at skatteyder ved de pågæl-

dende marginhandler aldrig havde erhvervet eller afstået de pågældende kryptovaluta, hvoraf der blev 

udført en differenceafregning afhængig af, om skatteyder i den pågældende kontrakt med kryptobørsen 

havde valgt, om differenceafregningen skulle ske ved en fremtidig fastsat afviklingspris eller til markeds-

prisen på det pågældende afviklingstidspunkt. Heraf fandt Skatterådet, at ingen af undtagelserne i KGL 

§ 30, stk. 1 kunne finde anvendelse, og kommenterede nærmere, at KGL § 30, stk. 1, nr. 7 ikke kunne 

anvendes på det pågældende forhold, da der ikke var tale om levering af et aktiv eller tjenesteydelse til 

privat brug i skatteyders tilfælde. 

Dette findes ikke at være gældende for ATAF, hvoraf der erlægges enten coins eller anerkendt 

valuta for den pågældende ATAF, der afspejler værdien af det repræsenterede aktiv, hvis værdi ligeledes 

varierer. Der kan altså næppe være tale om en forudbestemt afviklingspris eller -kurs ved erhvervelse af 

en ATAF. Det må dog understreges, at dette eksempel er et ”rent” afståelsestilfælde af en ATAF. Der 

kan, som følge af aftalefriheden i dansk ret, aftales en forudbestemt pris for den pågældende ATAF, men 

dette er ikke udgangspunktet for det simple køb af sådanne ATAF, hvorfor det som udgangspunkt ikke 

findes at kunne blive karakteriseret som en finansiel kontrakt efter KGL § 29, stk. 1. 

Selvom en AT ikke umiddelbart kan kvalificeres som en finansiel kontrakt jf. KGL § 29, stk. 1, kan 

det imidlertid være muligt at kvalificere den pågældende ATAF som en struktureret fordring. En struk-

tureret fordring er i § 29, stk. 3, 1. pkt. defineret som en fordring, der reguleres helt eller delvist i forhold 

til udviklingen i priser på værdipapirer og andre aktiver mv., når udviklingen er af en karakter, som læg-

ges til grund i en finansiel kontrakt. Skatterådet har, som tidligere anført, taget stilling til en coin, hvis 

værdi afspejlede prisen af ét gram sølv, og kvalificeret denne som en struktureret fordring jf. KGL § 29, 

stk. 3, jf. SKM2017.520.SR. 

I den pågældende sag havde spørger investeret i den digitale valuta Bookcoin. Ifølge Bookcoins 

hjemmeside reguleres prisen for én Bookcoin efter værdien på ét gram sølv. Bookcoins kunne konverte-

res til USD eller til sølvbarrer, hvor der skulle betales provision ved konvertering til sølv. Heraf fremførte 

Skatterådet efter gennemgang af funktionerne og rettighederne for Bookcoins, at der ikke forelå ”… 

materiale, der viser, at de pågældende sølvbarrer løbende ved handel med Bookcoins bliver markeret 
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eller på anden måde udskilt for hver enkelt transaktion med Bookcoins. Først ved en eventuel konverte-

ring til sølvbarrer med henblik på levering heraf sker der efter det oplyste en ejendomsretlig/tingsretlig 

individualisering af sølvbarrerne”. Skatterådet konkluderede, at der var tale om en pengefordring i form 

af et anfordringstilgodehavende. Deraf fandt Skatterådet, at der samlet var tale om en ”… struktureret 

fordring, hvis værdi følger udviklingen i sølvprisen, og som er omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3, 

således at beskatningen følger beskatningen for finansielle kontrakter”. Imidlertid er denne kvalifikation 

blevet kritiseret i skatteretlig litteratur350, hvoraf begrebet ”struktureret fordring” ikke skal ses som en 

udvidelse af fordringsbegrebet med henvisning til bemærkningerne til lovforslaget til bestemmelsen.351 

Dette suppleres med, at KGL udtømmende regulerer tab og gevinst på pengefordringer og gæld, hvoraf 

der i ovenstående afsnit 4.6.2.2.1 kan fremhæves, at der skal være tale om et retligt krav på betaling af 

penge, hvilket ikke entydigt synes at være tilfældet ved Bookcoin, da køber ikke havde krav på at indfri 

sine Bookcoins til penge. Konverteringen til USD kunne alene ske ved videresalg af den pågældende coin. 

Med udgangspunkt i ovenstående praksis er selve den tingsretlige individualisering af det pågæl-

dende aktiv af afgørende betydning for beskatningen af ATAF. Såfremt det ikke er muligt at individuali-

sere det pågældende aktiv, kan dette formentlig tale for, at der er tale om en finansiel kontrakt, eksem-

pelvis i form af en struktureret fordring, jf. KGL § 29, stk. 3, afhængigt af det underliggende aktiv. Der 

kan i samme ombæring argumenteres for, at der ikke er tale om en finansiel kontrakt, i og med at hen-

sigten med ATAF er at digitalisere ejerskabet over aktiver og deraf effektivt kunne overdrage og handle 

disse. Dermed er hensigten ej heller, at der skulle være tale om en finansiel kontrakt, herunder en pen-

gefordring der følger et underliggende aktivs kurs, der endvidere ikke er individualiserbar. Der må dog 

tages hensyn til, at ovenstående kriterier er objektive kriterier, hvoraf der tillige er fremhævet, at selve 

hensigten med transaktionen ikke kan undtages de objektive kriterier, der bedømmes ud efter. Be-

stemte aftaleforhold vedrørende den konkrete ATAF, kan bevirke, at betingelserne for en finansiel kon-

trakt, jf. KGL § 29, stk. 1, er opfyldt hvis der eksempelvis er aftalt en senere bestemt differenceafregning 

ved et forskudt afviklingstidspunkt. Der er således mulighed for, at en AT kan blive behandlet som en 

struktureret fordring, jf. KGL § 29, stk. 3, eller som en finansiel kontrakt, jf. KGL § 29, stk. 1, hvorfor 

skatteopgørelsen for finansielle kontrakter for fysiske og juridiske personer samt næringsdrivende er 

gennemgået. 

 
350 Kjærsgaard og Weber, 2018, s. 9 samt Kjærsgaard & Arfwidsson, 2019, s. 632 
351 LFF 2005-02-14 nr. 98, bemærkningerne til § 5. 



 129 

4.6.3.2.2 Skatteopgørelsen for asset tokens 

Beskatningen af ATAF, som repræsenterer andre aktiver end fast ejendom, hvor det underliggende aktiv 

er tilstrækkeligt individualiseret, følger beskatningen af den respektive lex specialis, som det pågæl-

dende aktiv kvalificeres til. Såfremt der ikke er lex specialis regler for det pågældende aktiv følger be-

skatningen lex generalis og herved en vurdering af spekulations- og næringsaktiviteten, jf. SL § 5, stk. 1, 

litra a.352 Såfremt det pågældende aktiv ikke er tilstrækkeligt individualiseret, kan den pågældende AT 

blive anset som en struktureret fordring hvis der kan konstateres at der er tale om en pengefordring jf. 

KGL § 29, stk. 3, eller en finansiel kontrakt jf. KGL § 29, stk. 1, såfremt aftaleforholdet vedrørende den 

pågældende ATAF opfylder kriterierne for en finansiel kontrakt, hvor beskatningen for finansielle kon-

trakter følger reglerne i KGL kapitel 6. For udstederen af den pågældende ATAF beror skatteopgørelsen 

på det konkrete aktiv, som den pågældende AT AF repræsenterer. Skatteopgørelsen for de forskellige 

typer af skattesubjekter ved afståelse af ATAF for andre aktiver end fastejendom, er overordnet klarlagt 

i nedenstående tabel. 

 

 
352 Se nærmere om opgørelsen for kryptovaluta der er karakteriseret som et formuegode i afsnit 4.5.2 
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353 

4.7 Delkonklusion 

Det er igennem ovenstående analyser undersøgt, hvorledes gevinst og tab ved erhvervelse og udste-

delse af kryptovalutaer skal kvalificeres for fysiske og juridiske personer, som er skattepligtige i Danmark. 

Heraf kan det konkluderes, at kryptovaluta kan deles op i fire funktionsområder, herunder coins, UT, ST 

og AT. Det kan på baggrund af denne analyse konkluderes, at coins ikke kan kvalificeres som værende 

en anderkendt valuta, eller penge, hvorfor denne skal anses som et formuegode, jf. SL § 5, stk. 1, litra a. 

Dette bevirker, at gevinster og tab henregnes den personlige indkomst, jf. PSL § 3, for fysiske personer 

ved spekulation og næring, hvor det for selskaber er omfattet af SEL §§ 1-2 og henregnes den skatteplig-

tige indkomst, jf. SEL § 8, stk. 1, jf. SL § 5, stk.1, litra. a, hvoraf der alene kan fradrages tab, der henføres 

til selskabets drift, jf. SL § 6, litra a. Yderligere kan det konkluderes, at der for udstedere af coins er 

skattepligt af den gevinst, som udstederen opnår ved salg af coins i form af et formuegode. 

Det kan yderligere konkluderes, at UT tilsvarende skal anses som et formuegode, jf. SL § 5, stk. 

1, litra a, hvor det imidlertid vurderes, at anvendelsesmulighederne kan tale imod en spekulationshen-

sigt for erhvervelsen. Dog kan det konkluderes, at grundet kryptovalutas historiske kursudvikling findes 

denne anvendelsesmulighed ikke at være tilstrækkelig tungtvejende på nuværende tidspunkt. Grundet 

 
353 Egen tilvirkning 
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UT’s klassificering som et formuegode, jf. SL § 5, stk. 1, litra a, er genvist og tab omfattet af tilsvarende 

beskatningsmodel som coins. 

For ST er to forhold defineret: STAE og STOE. For STAE kan det konkluderes, at der er en teoretisk 

mulighed for, at denne kan karakteriseres som en aktie, anpart eller et lignende værdipapir, jf. ABL § 1. 

Det konkluderes imidlertid, at som følge af selskabslovens regler er dette formentlig ikke praktisk muligt. 

Dette kan, grundet registreringskravet, formentlig ikke efterleves ved anvendelsen af blockchaintekno-

logien. Såfremt registreringskravet kan efterleves, konkluderes det, at beskatningen for gevinst og tab 

på STAE skal følge ABL’s regler. Ved en civilretlig konstatering af, at registreringskravet ikke er opfyldt, 

kan det konkluderes, at STAE skal kvalificeres til at være et formuegode, jf. SL § 5, stk. 1, litra a, hvorfor 

denne undergår samme beskatning som coins. Derigennem kan det konkluderes, at det udstedende sel-

skab er skattepligtig af indtægten, da udstedelsen ikke er omfattet af skattefriheden i SEL § 13, stk. 1, 

nr. 1. 

For STOE kan det konkluderes at disse potentielt kan beskattes efter KGL’s bestemmelser ved 

erhvervelse og udstedelse, såfremt aftaleforholdet er klart defineret, og ind- og udbetaling foretages i 

en anderkendt valuta. Herigennem kan det konkluderes, at ved udstedelse og erhvervelse af en STOE, 

hvor betalingen foregår i kryptovaluta, skal denne karakteriseres som et formuegode omfattet af SL § 5, 

stk. 1, litra a, hvorfor denne er underlagt samme beskatningsmodel som coins. 

For AT kan det konstateres, at disse kan repræsentere et ejerskab over fysiske aktiver. Heraf kan 

det konkluderes, at overdragelse af ATF formentlig kan rummes i EBL’s anvendelsesområde, jf. EBL § 1, 

hvoraf det kan konstateres, at beskatningen af disse følger EBL’s regler. 

For ATAF kan det konstateres, at disse er afhængige af aftaleforholdet og den pågældende ATAF’s pro-

grammering. Det kan konstateres, at ATAF kan være omfattet af KGL’s kapitel 6 om finansielle kontrak-

ter, såfremt det pågældende aktiv overdrages forskudt med en eventuel differenceafregning, jf. KGL § 

29, stk. 1. Såfremt der kan konstateres en pengefordring, kan der være mulighed for, at den pågældende 

ATAF kan defineres som en struktureret fordring, jf. KGL § 29, stk. 3. Såfremt det pågældende aktiv er 

tilstrækkeligt individualiseret, og ejerrettighederne overdrages, kan det konkluderes, at ATAF er under-

lagt beskatning af det pågældende aktiv efter gældende lex specialis eller efter de almindelige regler i 

SL §§ 4-6. 
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Kapitel 5 - Integreret analyse 

5.1 Indledning 

I denne analyse vil resultaterne fra den økonomiske og juridiske analyse inddrages til besvarelse af den 

integrerede problemformulering. I den økonomiske analyse er det undersøgt, hvorledes blockchaintek-

nologien kan bidrage til en reducering i nuværende transaktionsomkostninger. Analysen af hvorledes en 

eventuel reducering kan forekomme, er foretaget ved inddragelsen af parameter fra transaktionsom-

kostningsteorien. Ved inddragelsen af denne teori er de forskellige aspekter af blockchainteknologien 

analyseret. Heraf er det udledt, at blockchainteknologien inden for flere parameter kan bidrage til at 

reducere transaktionsomkostninger og herigennem bidrage til en øget markedsvelfærd for aktørerne. 

Foruden disse fordele er det via analysen udledt, at blockchainteknologien kan stå over for en udfordring 

i form af ikke-valid inputdata, som herigennem kan have en negativ indvirkning på anvendelsesmulighe-

derne og incitamentet ved blockchainteknologien. Afsluttende er det klarlagt, at den teknologiske ud-

vikling kan møde visse former for modstridende elementer fra statslig intervention i form af eksempelvis 

skattelovgivning. Herigennem er det klarlagt, at statslig intervention i form af skatteretlig regulering rå-

der over en rækkevide og ligebehandling, som derigennem kan ramme alle aktører på markedet, som 

denne regulerer, og herigennem påvirke, hvorledes forskellige former for eksempelvis teknologisk ud-

vikling har mulighed for at blive omfattet af denne regulering. Det er udledt, at denne påvirkning kan 

have en positiv eller negativ indvirkning, alt efter hvorledes reguleringen er udformet. 

Det er igennem den juridiske analyse udledt, at en entydig klassificering af de forskellige typer 

af tokens på det skatteretlige område ikke er mulig. Herigennem er det udledt, hvorledes de forskellige 

former for tokens med den nuværende lovgivning skattemæssigt skal behandles, og derigennem hvilke 

momenter som eventuelt kan tale for og imod disse resultater. Ud fra den juridiske analyse kan det 

klarlægges, at de gældende skattemæssige regler råder over nogle specifikationskrav, som nogle typer 

tokens ikke indeholder, selvom om disse tokens kan tilpasses de specifikke funktioner, som de skatte-

mæssige reguleringer foreskriver. Grundet denne manglende opfyldelse er det udledt, at flere former 

for tokens vil falde ind under lex generalis i form af SL § 5, stk. 1, litra a, hvortil en beskatning af de 

enkelte typer af tokens herigennem overstiger den beskatningsmodel, som omfatter alternative inve-

steringsformer. Derfor er det ud fra den juridiske analyse er udledt, at de nuværende skatteretlige regu-

leringer ikke entydigt kan klarlægge, hvorledes gevinster og tab opnået ved afståelse af tokens skal be-

handles. Dette er for aktørerne en uhensigtsmæssig og usikkerhedsskabende faktor, hvortil en afklaring 
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af en skattemæssig behandling vil pålægge den enkelte aktør forøgede omkostninger ift. traditionelle 

former for finansielle instrumenter. 

Sammenkoblingen af de to analyser danner et billede af, at den nuværende skatteretlige regu-

lering kan tillægges at have en hæmmende virkning på blockchainteknologiens økonomiske fordele, idet 

den nuværende skatteretlige regulering ikke råder over en direkte anvendelighed i forhold til tokens og 

deres anvendelighed i blockchainteknologien. Denne hæmning kan udledes at have en negativ indvirk-

ning for aktørernes incitament for anvendelsen af blockchainteknologien og dennes fordele. Grundet 

den skattemæssige asymmetri påvirkes den nuværende markedsstruktur ikke i en positiv retning, hvor-

igennem en efficient forbedring ikke opnås. Grundet den udledte hæmning undersøges det i nedenstå-

ende analyse, hvordan en eventuel tilpasning af de nuværende skatteretlige reguleringer kan udformes 

for herigennem at belyse, hvilke økonomiske fordele denne ændring kan forventes at have for aktørerne 

og markedet som helhed, og dermed i højere grad opnå en effektiv allokering af ressourcer i overens-

stemmelse med Coase-teoremet. 

5.2 Legalitet, retssikkerhed og neutralitet 

Den integrerede analyse vil igennem et retspolitisk bidrag søge at varetage det juridiske legalitetsprincip, 

hvoraf der tages hensyn til det begrænsede normative Coase-teorem og Coases kritik af Pigous korrige-

rende skattetiltag af hensyn til de statslige omkostninger såvel som til skatteyders omkostninger, ved at 

følge gældende skatteret. 

I forlængelse af legalitetsprincippet kan der udledes et klarhedskrav og krav om forudberegne-

lighed af gældende skattelovgivning, der i vid udstrækning skal varetage retssikkerheden.354 Heraf er det 

ligeledes relevant at belyse civilrettens styring af skatteretten. Udgangspunktet er, at skatteretten kun 

kan fravige de civilretlige begreber når der er specifik skatteretlig lovhjemmel til fravigelsen. Dette hæn-

ger sammen med forudberegnelighedskravet om, at skatteyder på forhånd skal kunne beregne en given 

dispositions skattemæssige konsekvens med tilstrækkelig sikkerhed.355 Dette skal være med til at sikre, 

at der er kongruens mellem civilretten og skatteretten. Deraf er der i nedenstående retspolitiske anbe-

falinger søgt i videst mulig udstrækning ikke at skabe en skattelovgivning, der fraviger den civilretlige 

betydning af dispositionen. 

 
354 Bundsgaard, 2006, s. 146 & Graff Nielsen, 2003, s. 233 
355 Bundsgaard, 2006, s. 147 
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I forlængelse af retssikkerhedsprincippet kan der i skatteretlig henseende fremhæves et neutra-

litetsprincip. Neutralitetsprincippet har i skatteretlig og skattepolitisk sammenhæng stor betydning.356 

Neutralitetsprincippet indebærer overordnet, at forskellige handlingsalternativer skal være neutrale. 

Det skatteretlige neutralitetsprincip motiveres typisk af samfundsøkonomiske årsager og indebærer, at 

beskatningstiltag ikke bør medføre påvirkninger af samfundsmæssige allokeringer af ressourcer, valg af 

finansieringsform mv.357 Heraf kan valg af virksomhedsform og finansieringsform være gentand i neu-

tralitetsrelationer, hvor der særligt for erhvervsbeskatning kan fremhæves neutralitet i form af ensartet 

beskatning af kapital og lønindkomst, symmetri mellem indtægter og udgifter, skat på avancer og tab 

ved salg af aktiver mv.358 

Principperne har ensartede berøringsflader med den økonomiske teori. Henset til Williamsons 

betragtning om regulering som primær usikkerhed359 under afsnit 3.3.1.1.2.1 skal selve regulering i form 

af lovgivning sikre, at denne er klar og tilstrækkelig, således at konsekvenserne af en given handling kan 

forudberegnes og på den baggrund mindske usikkerhed og fordre retssikkerhed. Yderligere hænger 

ovenstående sammen med Coases kritik af Pigous ide om pålægning af skatter som et markedskorrige-

rende instrument, skal sikre, at den korrigerede værdi ikke medfører omkostninger for staten, og skat-

teyder, samt at dette ikke overstiger den korrigerede nytte. Disse betragtninger er et bærende element 

for nedenstående retspolitiske anbefalinger for, hvordan fremtidig skattelovgivning kan varetage trans-

aktioner igennem blockchainteknologien, således at det i højere grad kan fordre, at Coase-teoremet om 

lave transaktionsomkostninger og veldefinerede ejendomsrettigheder bliver varetaget og hermed mu-

ligheden for, at pareto-optimale aftaler kan realiseres. 

5.3 Retssikkerhed – en ny lov eller nye bestemmelser? 

Ved udformning af ny skattelovgivning af hensyn til retssikkerhedsprincippet kan det diskuteres, om der 

ved regulering af transaktioner igennem blockchainteknologien skal fremsættes en ny lex specialis-lov 

som undtagelse til lex generalis-reglerne i SL. Heraf er det relevant at belyse, hvorvidt en ny lovgivning 

vil medføre højere omkostninger for henholdsvis den statslige administration og skatteyders complian-

ceomkostninger ift. at indsætte bestemmelser i eksisterende lex specialis. 

 
356 Bundsgaard, 2006, s. 148 
357 Bundsgaard, 2006, s. 148 
358 Bundsgaard, 2006, s. 149 
359 Williamson 1996, s. 283-285 & Kemp, 2006, s. 53 
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Overvejelser om eventuel lovgivning for virtuelle valutaer har også været en del af Skattemini-

steriets overvejelser. Skatteministeriet har i ”Notat om den skattemæssige behandling af Bitcoins”360 

fremhævet, at der ved den skattemæssige vurdering af Bitcoins og andre virtuelle valutaer skal foretages 

en konkret vurdering. Det er i notatet yderligere fremhævet, at de bevismæssige besværligheder ved 

den skattemæssige vurdering af virtuelle valutaer efter SL § 5, stk. 1, litra a, kan være grund til at ophæve 

den konkrete vurdering og deraf afløse denne med mere objektive kriterier, som har været tilfældet for 

ABL, KGL og EBL. Heraf fremsættes det ligeledes i notatet, at en mulig placering af den skattemæssige 

behandling med fordel kan placeres i KGL’s regler. Der er imidlertid også taget stilling til de virtuelle 

valutaers volatile adfærd ifm. vurdering af særlige fradragsbegrænsninger ifm. tab på virtuelle valutaer. 

Selvom Skatteministeriets notat alene belyser virtuelle valutaer/coins, synes ministeriets over-

vejelser om udarbejdelse af objektive kriterier for beskatning af coins og formentlig også andre kryp-

tovalutaer som tokens at kunne placeres i allerede eksisterende lex specialis. Dette kan ligeledes under-

støttes af, at de analyserede tokens i den juridiske analyse i høj grad har samme egenskaber som allerede 

eksisterende lex specialis. 

Der kan yderligere argumenteres for, at der i videst mulig udstrækning bør ske skattemæssig 

regulering i nær tilknytning til, hvad de enkelte tokens giver skatteyder en forventning om at blive be-

skattet efter. Heraf kan det være relevant at påse, om tokens, der har aktie- og obligationslignende 

egenskaber, samt ATF, kan placeres i de respektive lex specialis, som de pågældende tokens kan give 

udtryk for. I den forbindelse er det ligeledes relevant, at der i vid udstrækning kan varetages henholdsvis 

retssikkerhedsprincippet og neutralitetsprincippet, således at de samfundsmæssige gevinster i form af 

reducering af transaktionsomkostninger ved brug af blockchainteknologien kan fremmes. 

5.4 Definitions problematikker 

Det er igennem den juridiske analyse blevet belyst, at der er definitionsmæssige vanskeligheder ved 

kvalificering af tokens med egenskaber, der kan minde om eksisterende transaktioner i skattemæssig 

henseende. Der er imidlertid konstateret en overvejende risiko for, at den store sammenlignelighed ikke 

medfører beskatning efter gældende lex specialis i skatteretten. Dette medfører en skattemæssig asym-

metri i den pågældende beskatning af den respektive token, der i høj grad medfører en mindre favorabel 

beskatning for såvel afståelser som udstedelser af de pågældende tokens. 

 
360 https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/SAU/bilag/171/1878201.pdf 
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Gennem den økonomiske analyse problematiseres asymmetrisk information som danner grund-

lag for en øget usikkerhed ved transaktioner og deraf øgede omkostninger for de handlende aktører. 

Det analyseres hvordan en efficient markedsstruktur ved brug af blockchain potentielt vil kunne medføre 

mindskning i de transaktionsomkostninger som forsages af den usikkerhed der er parterne imellem. 

Denne efficiente mulige markedsstruktur hæmmes dog af negative eksterne faktorer i form af ”dårlig 

datakvalitet”. Disse eksterne faktorer kan medføre en hæmmende effekt, hvorfor det søges at betragte 

juridiske korrektioner af skatteretten og se, hvordan det vil kunne hæmme disse og i denne ombæring 

højne de positive netværkseksternalitet, som samlet ville medføre dels en potentiel markedsforbedring, 

og dels at de aktører, som tilgår, kan opnå den transaktionsminimerende effekt ved anvendelse af block-

chainteknologi. Heraf er det i nedenstående i bredt omfang søgt at løse definitionsproblematikkerne og 

deraf ”belønne” aktører, der følger de pågældende definitioner, således at de positive netværksekster-

naliteter tilgodeses, og de negative eksternaliteter bliver hæmmet som følge af Pigous teori.361 I denne 

sammenhæng søges det ligeledes at varetage Coases kritik af Pigous tilgang ved at fordre færre statslige 

administrationsomkostninger, hvorved skatteyderes complianceomkostninger bliver minimeret, således 

at den korrigerende beskatning ikke medfører en samlet forøgelse af omkostninger, der overstiger den 

korrigerede markedseffekt. 

Deraf er det i nedenstående retspolitiske anbefalinger søgt at belyse, hvilke parametre der skal 

tages højde for, samt om og hvordan dette kan implementeres i eksisterende lex specialis. Dette er lige-

ledes kædet sammen med, hvilke økonomiske effekter de pågældende ændringer kan medføre. 

 
Det er igennem den juridiske analyse undersøgt, hvorledes gevinst og tab på coins i form af eksempelvis 

Bitcoin skattemæssigt skal behandles. Det er her klarlagt, at coins ikke kan sidestilles med anerkendte 

former for valuta, da disse ikke indeholder de funktioner, som der i litteraturen er påkrævet for disse. 

Dertil er det klarlagt, at coins grundet deres anvendelsesmuligheder ikke kan behandles af lex specialis, 

men udgør et formuegode, som er reguleret af SL § 5, stk. 1, litra a, hvor gevinst og tab som udgangs-

punkt ikke skal medregnes den skattepligtige indkomst. Ved inddragelsen af retspraksis er det dertil 

klarlagt, at grundet coins’ historiske volatile adfærd taler momenterne generelt for, at disse er erhvervet 

i en spekulationshensigt.362 

 
361 Pigou, 1920 og Coase 1988 
362 Se afsnit 4.5.1 
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Grundet coins’ beskatningsform kan erhververen af disse opleve at skulle beskattes af eventuelle 

gevinster ved afståelse. Dette kan for den enkelte erhverver betyde, at såfremt denne anvender eksem-

pelvis Bitcoin som et løbende betalingsmiddel og herigennem foretager flere delafståelser ved køb af 

andre former for formuegoder, skal den enkelte erhverver beskattes af alle eventuelle gevinster og kan 

opnå fradrag for eventuelle tab. Grundet at beskatning for fysiske personer sker op til 53 %, og at der 

kun er et ligningsmæssigt fradrag på op til 27 %, jf. PSL § 3, jf. PSL § 4 og § 4 a modsætningsvist, kan 

erhververen ende med at opleve en skævvridning i sin beskatningsstruktur, hvorigennem erhververen 

kan opleve en beskatning, som overstiger den samlede reelle gevinst.363 Tillige vil det betyde for selska-

ber, at disse bliver beskattet af gevinsten, med 22 %, jf. SEL § 8, stk. 1, jf. SEL § 17, stk. 1 hvoraf mulighe-

den for fradrag for tab afhænger af, om dette knytter sig til virksomhedens drift, jf. SL § 6. 

Foruden at erhververen af coins vil kunne opleve at skulle medregne løbende gevinster i sin skat-

tepligtige indkomst, har erhververen også mulighed for at medregne eventuelle tab i f.eks. den person-

lige indkomst. Denne fradragsmulighed er af Skatteministeriet blevet belyst som en problemstilling, 

grundet at der for aktører kan opstå spekulation i fradragsmuligheder. Bekymringen kom til udtryk i 

Skatteministeriets notat fra april 2018, hvori de opfordrer til, at en eventuel tilpasning af gældende skat-

teregulering skal indeholde en anmeldelsespligt samt en kildeartsbegrænsning af fradragsretten, så ta-

bet alene kan fradrages i gevinster af samme art.364 Hertil tilkendegiver Skatteministeriet, at en af løs-

ningerne for at mindske uklarheden omkring, hvorledes coins skal undergå beskatning, vil være ved at 

lade disse omfatte af KGL’s bestemmelser. 

Coins repræsenterer det underliggende betalingsmiddel på en blockchain og er herigennem driv-

kraften i denne. Ved nuværende beskatningsmodel, hvor coins er underlagt en beskatning ved hver del-

afståelse til andre former for tokens, vil erhververen som nævnt kunne opleve en forhøjet beskatning 

pga. asymmetri i beskatningen og fradraget. Coins’ funktionelle egenskaber ved eksempelvis at kunne 

starte en smart contract kan resultere i, at nogle af funktionerne i blockchainteknologien er mindre at-

traktive at benytte. Den nuværende beskatningsmodel kan herved have en påvirkning på udviklingen af 

den nuværende markedsstruktur, grundet at det skatteretlige neutralitetsprincip ikke synes tilstrække-

ligt varetaget. 

 
363 SKM2018.288.SR og LSR af 03-04-2020 journal nr. 200002130, hvor skattyder havde et samlet tab på ca. 300.000 
DKK, skulle betale skat svarende til 10.000 DKK 
364 Skatteministeriet, 2018, s. 2 
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Med udgangspunkt i ovenstående redegørelse anbefales det, at Skatteministeriets anbefaling 

følges, hvor en tilpasning af nuværende skatteretlige regulering finder sted. Ved denne ændring anbe-

fales det, at der implementeres en fællesbetegnelse for virtuel valuta i KGL, således at KGL’s anvendel-

sesområde i § 1, stk. 1 også kommer til at omfatte tilfælde, hvor afståelse og indfrielse også kan ske i 

virtuelle valutaer som vekslingsmiddel. Dertil anbefales det, at en definitionen på virtuel valuta i henhold 

til hvidvasklovens § 2, stk. 1, nr. 16 indskrives med følgende ordlyd: ”Virtuel valuta: Et digitalt udtryk for 

værdi, som ikke er udstedt eller garanteret af en centralbank eller en offentlig myndighed, ikke nødven-

digvis er bundet til en lovligt oprettet valuta og ikke har samme retsstatus som valuta eller penge, men 

som accepteres af fysiske og juridiske personer som vekslingsmiddel, som kan overføres, lagres og hand-

les elektronisk.” 

Henset til at den pågældende virtuelle valuta, jf. ovenstående ordlyd, skal være accepteret som 

et vekslingsmiddel, kan der være en uklarhed omkring, hvorledes udstedelsen af den virtuelle valuta 

skattemæssigt skal behandles. Dette vil bero på en konkret vurdering, men det formodes, at en væsent-

lig benyttelse, som den der ses ved Bitcoin, er påkrævet, hvortil den udstedende virtuelle valuta indled-

ningsvist vil blive karakteriseret som en UT, hvorfor denne følger den skattemæssige behandling herfor. 

Ved selve udstedelsen af coins følger skattepligten af de almindelige regler for udstederen, der er skat-

tepligtig af eventuel gevinst ved udstedelse, jf. SL § 4, hvoraf fradrag ifm. Driften kan fradrages efter SL 

§ 6. 

Ved klarlæggelse af klassifikationen og ordlyden for virtuel valuta, ift. om de coins, der eksisterer, 

skal kunne benyttes ifm. transaktioner, vil det være relevant at fremhæve de usikkerheder, som belyses 

i afsnit 3.3.1.1.3.1.1 omkring betalingsmidler via coins. Her blev det fremhævet, at en faktor, der for flere 

aktører medfører en mistillid til benyttelsen af en blockchain, er den volatilitet, som hyppigt eksisterer 

ved flere typer af coins, især nogle af de større aktører som Bitcoin og ether. En løsning på denne pro-

blematik kan findes via stablecoins, som ved at være pegged til en anerkendt valuta, f.eks. USD, vil mi-

nimere det faktum, at en coin ikke er en eftertragtet betalingsfunktion grundet dens volatilitet. Derfor 

kan en fællesbetegnelse for virtuel valuta, som omfatter og fremmer udnyttelsen af stablecoins, være 

en faktor, som minimerer de omkostninger, der opstår ifm. med en øget usikkerhed for de aktører, som 

via en blockchain er nødsaget til at benytte en type af coins for at gennemføre en given transaktion. 

Derved kan denne ændring fordre, at der i højere grad kan ske transaktioner igennem block-

chainteknologien, således at disse transaktioner i højere grad kan sidestilles med eksisterende mulighe-
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der for at opfylde aftaler, lån mv. Dette kan således være med til at sikre, at henholdsvis retssikkerheds-

princippet om forudberegnelighed og neutralitetsprincippet bliver varetaget tilstrækkeligt. Dette er li-

geledes med til at højne incitamentet til at anvende blockchainteknologien som transaktionssystem og 

dermed forløse de transaktionsomkostningsminimerende effekter ved benyttelsen af denne. 

 
Det er igennem den juridiske analyse udledt, at gevinster og tab på UT ikke kan behandles af lex specialis 

i skatteretten. Grundet dette finder lex generalis-reglerne anvendelse, hvortil gevinster og tab som ud-

gangspunkt ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst, med mindre der er tale om spekulation 

eller næring ved afståelsen, jf. SL § 5, stk. 1, litra a. 

Det er ved inddragelsen af retspraksis klarlagt, at kryptovaluta grundet dens historiske volatilitet 

skaber en formodning om, at erhververen forinden erhvervelsen ville råde over en ikke uvæsentlig for-

modning om en kursudvikling. Grundet dette vil afståelsen af kryptovaluta formodentlig falde ind under 

undtagelsen til SL § 5, stk. 1, litra a, hvor eventuelle gevinster og tab skal medregnes den skattepligtige 

indkomst. 

Selve afståelsen, hvor erhververen vil blive pålagt en beskatning, sker ved afståelse af de pågæl-

dende UT, hvorfor at såfremt erhververen afstår disse inde i de systemer, som disse skal anvendes i, vil 

erhververen eksempelvis også blive pålagt beskatning af gevinsten, som er opnået ved denne afståelse, 

såfremt afståelsen sker til et aktiv med en specifik værdi. Denne type af beskatning kan eksempelvis 

forekomme, såfremt en udbyder ønsker, at den gældende UT skal anvendes i et computerspil, hvor de 

gældende UT kan avendes til at erhverve aktiver i spillet, som efterfølgende kan afstås til den samme 

type af UT. Grundet at der er sket en reel afståelse af UT, vil erhververen i henhold til gældende skatte-

praksis være underlagt beskatning af hver afståelse hvor der forekommer en reel gevinst. Grundet dette 

vil der være risiko for, at erhververen oplever at blive beskattet af et aktiv, som ikke er skabt med et 

spekulationsformål.365 Dette scenarie kan også udspille sig i andre former for systemer; hvor der eksem-

pelvis ved anvendelsen af en systemplatform, hvor én form for UT kan anvendes til at erhverve sig ad-

gang til forskellige systemer, vil blive pålagt en beskatning af erhververens fortjeneste, ved at de erhver-

vede UT har oplevet en kursstigning, hvilket giver erhververen mulighed for at erhverve sig adgang til et 

 
365 SKM2018.288.SR 
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”dyrere” system end tidligere muligt, hvorved erhververen vil blive pålagt en beskatning af sin fortjene-

ste. Denne værdistigning vil formentlig blive betegnet som en økonomisk realiseret fordel, hvortil er-

hververen skal medregne denne fordel i sin skattepligtige indkomst. 

Den nuværende beskatningsstruktur vil formentlig have en hæmmende indvirkning på, om ak-

tørerne finder det relevant at anvende blockchainteknologien inden for de områder, som UT kan finde 

anvendelse på. Erhververen af den pågældende UT vil kunne opleve en løbende beskatning af eventuelle 

kursudsving med henblik på at benytte den gældende UT, og erhververen har dertil muligheden for at 

anvende traditionelle systemer, hvor lignende kursudsving ikke forventes at forekomme, hvorfor en lø-

bende beskatning formentlig ikke vil blive påført erhververen. Samtidig kan skattesubjektet blive omfat-

tet af et forhøjet skattetryk, idet beskatningen eksempelvis ved fysiske personer udgør op til 53 % og 

fradraget op til 27 %, jf. PSL § 3, jf. PSL § 4 og § 4 a modsætningsvist, hvor juridiske personer vil blive 

beskattet med 22 % jf. SEL § 8, stk. 1, jf. SEL § 17, stk. 1, hvor fradraget for tabet skal have tilknytning til 

virksomhedens drift, før dette kan fradrages i selskabsindkomsten, jf. SL § 6.366 Herigennem vil erhver-

veren ved flere løbende afståelser i de gældende systemer kunne opleve, at beskatningen af gevinster 

ved afståelsen ikke er i balance med det eventuelle tab, som samtidig vil kunne finde sted. Derved kan 

erhververen blive underlagt et uhensigtsmæssigt højt skattetryk, som kan være med til at mindske er-

hververens eventuelle anskaffelsesværdi, hvortil erhververen bliver stillet dårligere ved at anvende de 

pågældende systemer end ved at benytte traditionelle systemer, hvori UT ikke indgår. 

Denne skattemæssige asymmetri, hvor UT som adgangsgivende token til et system kan blive be-

skattet anderledes end eksisterende IT-systemer og platforme, som har samme karaktertræk og infor-

mationsdelingsmæssige ligheder, giver en økonomisk usikkerhed. Denne usikkerhed udspringer af det 

faktum, at benyttelsen af UT vil medføre, at aktøren ved afståelsen af disse UT vil blive pålagt et andet 

skattetryk, end hvis de havde benyttet et lignende, dog ikke blockchainbaseret, system. Som konklude-

ret i den økonomisk analyse kan benyttelsen af en blockchain potentielt medførere, at transaktionsom-

kostningerne minimeres, hvilket i højere grad kan opfylde Coase-teoremet og deraf fordre pareto-opti-

male aftaler. Dette vil for markedet blive set som en positiv netværkseksternalitet. Som beskrevet i ana-

lysen vil forøgelsen af aktører medføre nogle virkninger, som er gavnlige for hele markedet, der anven-

 
366 Se afsnit 4.6.1.1.3 
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der denne type af system. Dette er især udslagsgivende i de omkostningsparametre, som vil kunne på-

virkes, hvis flere aktører tilgår en blockchain og herigennem forøger de samlede markedseffekter, som 

er gavnlige for alle aktørerne. 

Denne problematik er eksempelvis forsøgt løst i Tyskland, hvor det er bestemt, at såfremt kryp-

tovaluta bliver benyttet til at erhverve andre former for formuegoder, og herigennem ikke er erhvervet 

kun med et eventuelt spekulativt formål, vil erhververen ikke blive pålagt en beskatning af den værdi-

stigning, som den pågældende kryptovaluta har oplevet siden erhvervelsen af denne.367 

Den tyske tilgang til den skattemæssige behandling af UT findes relevant at inddrage i undersø-

gelsen af, hvorledes en eventuel beskatningsmodel af UT kan tilpasses i den danske skatteret. Det anbe-

fales, at den nuværende skatteretlige regulering tilpasses, således at UT, som anvendes i et specifikt 

system, ikke er underlagt nogen beskatning, så længe den specifikke UT anvendes i selv samme system. 

Såfremt erhververen vælger at afstå de erhververede UT uden for systemet til eksempelvis en anerkendt 

valuta eller en anden form for kryptovaluta, skal den eventuelle gevinst eller det eventuelle tab undergå 

en skattemæssig vurdering. Selve vurderingen af, om den pågældende UT alene er anvendt til at er-

hverve andre formuegoder, kan være vanskelig at regulere ud fra objektive kriterier, da anvendelsesmu-

lighederne for UT er brede, hvorfor en særskilt, konkret vurdering stadig vil være nødvendig. Det må dog 

i denne sammenhæng fremhæves, at UT’s funktion må tages ind i overvejelserne, da afkræftningen af 

spekulationshensigten er bredere, da der er en hensigtsmæssig anvendelsesmulighed af den pågæl-

dende UT. Såfremt anvendelsesmulighederne for den pågældende UT ikke er tilstrækkeligt til stede og 

derved er genstand for spekulationshensigt, skal erhververen medregne eventuelle gevinster og tab i 

den skattepligtige indkomst, jf. SL § 5, stk. 1, litra a. Det anbefales dertil, at UT vil blive underlagt en 

kildeartsbegrænset fradragsmulighed sammen med en anmeldelsespligt, hvor det kun er muligt at opnå 

fradrag i den specifikke form for UT, såfremt købet forinden er anmeldt til skattemyndighederne. Dette 

formodes at reducere incitamentet for at spekulere i fradragsmulighederne og derved medvirke til at 

nedbringe volatiliteten ved en begrænsning i omsætningshastigheden af UT.368  

De økonomiske incitamenter for at spekulere i en token som UT vil med denne model begrænses, 

da den skattemæssige korrektion vil have til hensigt at fremme de strukturelle platforme og dermed 

styrke incitamenterne for at indgå og ikke afstå de tokens, som er i omløb på netop denne platform. Det 

 
367 Umsatzsteuerliche Behandlung von Bitcoin und anderen sog. virtuellen Währungen; 

EuGH-Urteil vom 22. Oktober 2015, C-264/14, Hedqvist 
368 Skatteministeriet, 2018, s. 2 
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giver derved lavere kontrolomkostninger for aktørerne, hvis skattelovgivning vil blive struktureret som 

beskrevet, eftersom at aktørerne vil kunne være afklaret med, at de transaktioner, de foretager på plat-

formen med UT, ikke medfører en kontinuerlig beskatning løbende med hver eneste transaktion i syste-

met. Det er især omkostninger forbundet med at være compliant, der her mindskes, da en aktør, som 

hovedsageligt vil tilgå blockchain med det formål at indgå i transaktioner herpå, og ikke spekulere i token 

som det reelle investeringsaktiv, ikke vil finde det nødvendigt at kontrollere yderligere. 

For udstedere af UT afstås et formuegode eksempelvis i form af en licens til et program, hvor-

igennem beskatningen foreligger som ved afståelsen af traditionelle formuegoder. Derigennem er der 

hverken udstedt kapitalandele eller indgået et låneforhold, hvorfor beskatningen må bero på skatteret-

tens almindelige regler, som anført i afsnit 4.6.1.1.4. Grundet denne vurdering synes det hensigtsmæs-

sigt, at udstedelse af UT sidestilles med traditionelle formuegoder og derigennem underlægges samme 

skattemæssige regulering. 

Ved anvendelsen af ovenstående anbefalinger forventes aktørernes incitament for anvendelsen 

af blockchainteknologien ikke at blive begrænset af den skattemæssige regulering, hvorfor neutralitets-

princippet er varetaget. Dertil vil aktørerne opnå en mere klar forståelse af, hvilke momenter der er 

udslagsgivende for en eventuel beskatning, hvorigennem en forøgelse af deres retssikkerhed finder sted. 

Afsluttende er det forventet, at anbefalingen vil reducere incitamentet for spekulation i UT, grundet at 

fradragsmulighederne kildeartsbegrænses, samt at den vil kunne øge teknologien som et reelt transak-

tionssystem og derved tilgodese positive netværkseksternaliteter. 

 
Det er igennem den juridiske analyse konstateret, at der teoretisk set kan ske udstedelse af og handel 

med STAE, der er omfattet af ABL’s regler jf. ABL § 1. Det synes imidlertid ikke sandsynliggjort, at de 

praktiske omstændigheder kan leve op til det teoretiske udgangspunkt, hvorfor udgangspunktet for 

STAE beskattes efter skatterettens lex generalis i SL i form af et formuegode ved spekulation og næring, 

jf. SL § 5, stk. 1, litra a. 

Resultatet skyldes, at danske aktie- og anpartsselskaber ved udstedelse af aktier eller anparter 

skal kunne registrere kapitalejere enten i ejerbogen eller igennem Erhvervsstyrelsens IT-system, jf. sel-

skabsloven §§ 49-52. Heraf kan det ikke entydigt konkluderes, at der ved udstedelse og senere overdra-

gelse kan indhentes og registreres de påkrævede informationer om den pågældende kapitalejer alene 

igennem dennes depotnummer, public key for brugerens wallet. Dette kan medføre, at der for aktie- og 
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anpartsselskaber ikke kan foretages en kapitalforhøjelse skattefrit efter reglerne i SEL § 13, stk. 1, nr. 1. 

Tillige medfører dette også at beskatningen ved afståelse af den pågældende ST ikke følger lex specialis-

reglerne for aktieafståelser i ABL, men derimod de almindelige regler i statsskatteloven. Heraf gælder 

der således forskellige skattesatser, selvom det underliggende formål om at foretage kapitalforhøjelse 

samt handel med kapitalandele er det samme. 

Der kan herved konstateres en asymmetri, der i nogen grad ikke varetager neutralitetsprincippet 

om neutral beskatning uagtet finansieringsform og beskatning af kapitalafkast.369 Heraf kan der i skatte-

retlig henseende påses, om denne skattemæssige asymmetri kan afhjælpes. Problemstillingen i denne 

forbindelse er, om det ved at afvige fra civilrettens bestemmelser om, hvad der anses som en kapitalan-

del, stadig kan konstateres, om retssikkerhedsprincippet er varetaget. Ved eventuel fravigelse af det 

civilretlige udgangspunkt vil der være en diskrepans mellem, hvad der anses som en aktie eller anpart i 

civilretlig, selskabsretlig, forstand, hvis beskatningen af sådanne kapitalandele skatteretligt kunne side-

stilles efter gældende lex specialis i ABL. Det kan i den forbindelse tale imod, at en ST sidestilles med en 

aktie eller anpart i ABL’s regler, da en sådan sidestilling ikke synes at varetage retssikkerhedsprincippet 

og derigennem lovgivningens gennemsigtighed og forudberegnelighed. 

Når det ikke synes at varetage retssikkerhedsprincippet ved afvigelse fra det civilretlige udgangs-

punkt, kan det imidlertid i skatteretlig sammenhæng reguleres således, at den skatteretlige lovgivning 

er klar og forudberegnelig, sådan at der, hvis tilfældet skulle være, at det efter konkrete forhold er muligt 

at lave en kapitalforhøjelse og yderligere handel med STAE efter civilrettens regler, kan ske beskatning 

efter gældende eller fremtidig skatteret.370 

I den forbindelse kan det dog være relevant at søge at regulere den nuværende STAE efter sær-

regler i skattelovgivningen. Da STAE på nuværende tidspunkt vil blive bedømt som et formuegode, vil 

gevinster og tab henregnes den almindelige indkomst i PSL § 3, jf. PSL §§ 4-4a modsætningsvist, for 

personer, og den almindelige indkomst for selskaber i SEL § 8, stk. 1.371 Heraf bliver noget, der i overve-

jende grad er ment som kapitalinvestering, henregnet den almindelige indkomst. Dette findes at være 

 
369 Bundsgaard, 2006, s. 148 
370 Eksempelvis har staten Delaware i USA åbnet op for at kunne registrere kapitalejere via blockchainteknologien ved 
Delaware state senate 150th general assembly senate bill no. 90 “an act to amend chapter 15, title 6 of the delaware 
code relating to the creation, regulation, operation and dissolution of domestic partnerships and the registration and 
regulation of foreign limited liability partnerships.” 
371 Afsnit 4.6.2.1 
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uhensigtsmæssigt, idet finansiel kapital som udgangspunkt er mere følsomt end eksempelvis lønind-

komst, som fremhævet i afsnit 3.5.1.2. En løsning, som fordrer, at kapitale investeringer ikke bliver be-

skattet som almindelig løn- eller erhvervsindkomst, uden at dette berører civilretten, er at oprette en 

særskilt beskatningsmodel for kryptovaluta, der har aktielignende egenskaber, men som falder uden for 

det almindelige aktie-/anpartsbegreb. 

5.4.3.1 Særskilt beskatning af ST med aktielignende egenskaber. 

Der er i nuværende ABL særskilt beskatning af særlige værdipapirer. Heraf er eksempelvis værdipapirer 

optaget til handel, hvor gevinster for personer stadig henregnes den personlige aktieindkomst, jf. PSL § 

4 a, stk. 1, nr. 4, men hvor tab på værdipapirer optaget til handel alene kan fradrages i gevinster fra 

samme type værdipapir, jf. ABL § 13 a. Dette gælder ligeledes for selskaber, hvoraf gevinster som ud-

gangspunkt er skattepligtige jf. ABL § 9, hvoraf tab på værdipapirer optaget til handel, tilsvarende fysiske 

personer, alene kan fradrages i gevinster på disse, såfremt realisationsprincippet er valgt af selskabet, 

jf. ABL § 9, stk. 3. Dette kunne ligeledes være en mulighed for en beskatningsmodel for ST med aktielig-

nende egenskaber, der ikke kan anses som en kapitalandel. Heraf vil tab på sådan en type ST alene fra-

drages i gevinster på samme type af ST for både selskaber og fysiske personer. Dette vil fordre, at neu-

tralitetsprincippet ift. kapitalgevinstbeskatning i højere grad er varetaget. Det kan imidlertid være van-

skeligt at regulere alle ST med aktielignende egenskaber som et eventuelt datterselskab-, koncernsel-

skabs-, og skattefrieporteføljeaktier, da forudsætningen for, at dette kan lade sig gøre, er, at der er ud-

stedt kapitalandele, der kvalificerer sig til at være inden for anvendelsesområdet i ABL, qua at der skal 

være tale om en egentlig kapitaludstedelse, der opfylder de selskabsretlige regler. Det er i den forbin-

delse relevant nærmere at afgrænse, hvilke ST der falder uden for aktie- og anpartsbegrebet og deraf 

positivt opregne, hvilke egenskaber en ST skal have for at være omfattet af den særlige aktiekategori. 

Heraf kan der fremhæves flere kendetegn fra kapitalandele, herunder stemmeret på generalforsamlin-

gen, ret til udbytte, ret til eventuelt likvidationsprovenu mv. Deraf vil denne type af ST, der ikke kan 

anses som en aktie, være omfattet af den særlige ”aktiekategori” og stadig følge opgørelsesmetoden og 

beskatningen af aktier og anparter omfattet af ABL. Det findes imidlertid ikke muligt at kunne give ad-

gang til, at der ved udstedelsen af ST, der ikke falder inden for aktiebegrebet, kan gives selskabet adgang 

til en skattefri overkurs jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 1. Dette vil tilsvarende være i konflikt med retssikkerheds-

princippet, hvoraf der vil ske en fravigelse af det selskabsretlige udgangspunkt. Deraf kan der for ST, der 
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falder uden for aktie- og anpartsbegrebet, på nuværende tidspunkt kun skatteretligt reguleres for afstå-

elsestilfælde. 

Opgørelsen af gevinst og tab for den pågældende ST, der ikke kan anses som en kapitalandel, 

bliver behandlet efter ABL’s almindelige regler, hvoraf denne opgøres som forskellen på anskaffelses-

summen på erhvervelsestidspunktet og afståelsessummen på tidspunktet for afståelsen, hvoraf FIFO-

princippet vil finde anvendelse og gennemsnitsmetoden ved delafståelser, jf. ABL § 23 og § 26. 

Der er dermed på nuværende tidspunkt ikke entydig mulighed for at kunne anerkende nuvæ-

rende ST til at være en aktie, ligeledes vil det igennem denne anbefalings forslag ikke hindre udviklingen 

af blockchainteknologien til i højere grad at kunne opfylde gældende eller fremtidig civilret og dermed 

fordre, at negative eksternaliteter som datakvaliteten minimeres. Tillige vil ovenstående også fordre, at 

de positive netværkseksternaliteter ikke bliver unødigt hæmmet af skattelovgivningen, hvor den frem-

tidige udsigt til færre transaktionsomkostninger ifm. handel kan udvikles. Yderligere medfører dette 

også, at skatteyder som udgangspunkt får færre complianceomkostninger i skatteretlig henseende, da 

der vil være en mere klar og forudberegnelig skattelovgivning. Dette kan ligeledes mindske nødvendig-

heden for en konkret vurdering af den pågældende ST, hvoraf skattemyndighederne har en klarere lov-

givning at læne sig op ad, således at statens administrative omkostninger mindskes. Dette kan dermed 

fordre, at Pigous korrigerende skat varetages, hvoraf Coases kritik af omkostninger ifm. pålægning af 

skat eller tilskud for eksternalitetsvirkninger er tilgodeset, samt at det begrænsede, normative Coase-

teorem tilgodeses, idet lovgivningen ændres, således at det mindsker transaktionsomkostninger og for-

dre effektiv allokering af ressourcer. 

 
Igennem den juridiske analyse blev det udledt, at der er en teoretisk mulighed for, at en ST med aktie-

lignende egenskaber kan karakteriseres som en aktie, anpart og lign. i LL § 16 A. Forudsætningen for, at 

dette er muligt, er, at der er tale om en aktie/anpart som i civilretten, som nævnt i ovenstående. Forud-

sætningen for, at der er tale om udbyttebetalinger, er, at der skal være tale om en form for udlodning 

fra et selskab til en kapitalejer. Problemstillingen her er igen den samme som ved kvalificeringen af ST 

som omfattet af ABL’s regler. Derved kan der stilles tvivl om, hvorvidt alle udbyttelignende betalinger 

kan anses som udbyttebetalinger omfattet af LL § 16 A og SL § 4. Hvis dette vil blive implementeret, 

findes dette ikke at tale for, at retssikkerhedsprincippet er varetaget, da det ikke følger det civilretlige 

udgangspunkt for, hvad der anses som en kapitalejer og dermed for dennes modtagelse af udbytte. Det 
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findes derfor på nuværende tidspunkt ikke skatteretligt at være muligt ubetinget at kunne inddrage ud-

byttelignende betalinger fra alle ST, da dette findes at være i strid med retssikkerhedsprincippet og lo-

vens forudberegnelighed og klarhed. For varetagelse af retssikkerhedsprincippet kan det være hensigts-

mæssigt at benytte samme afgrænsning som anført i ovenstående anbefaling for ABL’s anvendelsesom-

råde ved at afgrænse udbetalinger fra disse ST, fra udbyttebegrebet i LL § 16 A og SL § 4. Derved er det 

muligt at skabe klarhed for skatteyder og derved sikre forudberegnelighed ved eventuelle udbetalinger 

af udbyttelignende betalinger fra ST, der ikke kan kvalificeres som aktier eller anpart. 

 
Igennem den juridiske analyse er det undersøgt, hvorledes gevinster og tab på ST med obligationslig-

nende egenskaber skattemæssigt skal behandles. Det er klarlagt, at ST med obligationslignende egen-

skaber råder over visse egenskaber, der er sammenlignelige med traditionelle former for obligationer, 

og herigennem kan repræsentere en fordring, som behandles af KGL. Det er herigennem udledt, at af-

talte gældsforhold mellem to aktører i form af ST med obligationslignende egenskaber formentlig vil 

være omfattet af KGL’s bestemmelser, såfremt aftaleforholdet er klart defineret, og tilbagebetalingen 

sker i en anerkendt valuta. KGL’s anvendelsesområder vil ikke finde anvendelse, såfremt tilbagebetalin-

gen forestår i kryptovaluta, da dette ikke kan sidestilles med lovens betegnelse for penge. 

Det at ST med obligationslignende egenskaber ikke entydigt kan konkluderes at være omfattet 

af KGL’s bestemmelser, kan have en negativ indvirkning på aktørernes retssikkerhed, idet disse ikke ind-

ledende kan orientere sig om, hvilken skattemæssig behandling eventuelle gevinster og tab ved afståel-

sen af ST med obligationslignende egenskaber er underlagt. Denne usikkerhed kan tillægges at have en 

indvirkning på, hvorledes aktørerne ønsker at benytte sig af den teknologiske udvikling i form af block-

chainteknologien. Det udledes af analysen, at det er muligt for parterne at tilpasse aftaleforholdet, hvor-

til der opstår en kombination, hvor gældsdannelsen kan ske i forskellige former for kryptovaluta, men 

hvor det efterfølgende vil være nødvendigt for udstederen at tilbagebetale erhververen i anerkendte 

valutaer. Denne veksling for udstederne fra kryptovaluta til en anerkendt valuta vil formentlig pålægge 

udstederne transaktionsmæssige omkostninger i form af veksling af kryptovaluta til en anerkendt valuta. 

Derefter vil erhververen blive pålagt transaktionsmæssige omkostninger ved en eventuel veksling til-

bage til en specifik form for kryptovaluta. 
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Disse omkostninger, som aktøren vil møde, og som stammer fra den usikkerhed om, hvor klassi-

fikationen vil være, har ift. de tre omkostningsparametre stor indvirkning på, om en aktør i første om-

gang agter at tilgå en blockchain eller ej. Aktørerne har herigennem mulighed for at anvende block-

chainteknologien til at varetage deres aftale, men vil formentlig opleve nogle transaktionsmæssige om-

kostninger, som de ikke vil blive pålagt ved anvendelse af traditionelle finansieringsformer. Dette kan 

påvirke søgeomkostningerne, som heri omfatter en retsmæssig forståelse af, hvordan en aktør vil blive 

beskattet ved at indgå i en transaktion, som foretages med disse kryptovalutaer som betalingsenhed. 

Ligeledes foreligger der en øget omkostning til den sluttelige fase, som omhandler de kontrolomkost-

ninger, som aktøren er nødsaget til at bruge for at sikre sig, at de ST, som handles, korrekt beskattes 

løbende med de transaktioner, som indgår i aftaleforholdet. 

Foruden at det er nødvendigt for aktørerne at forestå transaktionsomkostninger ved anvendel-

sen af blockchainteknologien, er det essentielt, for at KGL’s bestemmelser finder anvendelse for aftale-

forholdet, at aftalen er klart defineret for parterne. Grundet at denne aftale ved anvendelsen af block-

chainteknologien vil være udfærdiget igennem de underliggende retningslinjer for den ST, som skal an-

vendes, vil dette på nuværende tidspunkt skabe et usikkerhedsmoment for, om parterne kan stille ret 

på denne aftale. Et lignende tilfælde er endnu ikke prøvet i praksis, hvorfor visse tekniske momenter ved 

den enkelte blockchainstruktur eller udfærdigelse af den specifikke ST ikke kan udelukkes at kunne have 

en indvirkning på, hvorledes bestemmelsen om et retligt krav ikke længere vil være opfyldt. Grundet 

denne usikkerhed kan det for aktørerne ende ud i, at de vil blive omfattet af lex generalis-reglerne ved 

beskatning af gevinst og tab for afståelse af ST med obligationslignende egenskaber. Grundet dette vil 

aktørerne, som det fremgår af afsnit 4.6.2.2.2.1.3, blive pålagt en beskatningsstruktur, hvori skattepro-

centen overstiger den, som de vil blive pålagt, såfremt aftaleforholdet var reguleret igennem KGL. Heri-

gennem kan det udledes, at den nuværende skatteregulering indeholder en skattemæssig asymmetri 

grundet den usikkerhed, som er forbundet med det indskrænkede anvendelsesområde, som KGL råder 

over. 

For i højere grad at overholde neutralitetsprincippet og dertil sikre, at retssikkerhedsprincippet 

bliver varetaget, findes det nødvendigt for lovgiver at tilpasse de nuværende anvendelsesregler i KGL, 

således at begrebet penge udvides til at omfatte definitionen som fremsat under afsnit 5.4.1. Det vil 

med denne ændring gøre det muligt, at fordring og gæld kan stiftes i virtuel valuta, såfremt det bliver 

sidestillet med ”penge” i KGL’s forstand. Det kan imidlertid være centralt at klarlægge, hvornår et afta-

leforhold overholder kravet til, at aftalen retligt kan gøres gældende mellem parterne ved anvendelsen 
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af blockchainteknologien. Dette er imidlertid ikke noget, skatteretten alene kan tage stilling til, da afta-

leindgåelse tillige tager udgangspunkt i den civilretlige vurdering af, hvornår der er indgået en gyldig 

aftale, der kan gøres gældende ved domstolene. Dette vil yderligere bevirke, at debitor ikke bliver be-

skattet af gældsforholdet, når der overføres virtuel valuta, og deraf ikke kan sidestilles med et lånfor-

hold, som hvis det var sket med KGL’s definition af penge. 

 
Den juridiske analyse anskuer AT ud fra to betragtninger: Først hvordan ATF, og slutteligt hvordan ATAF. 

Samme syntaks danner grundlag for at betragte, hvordan korrektioner af de respektive lovgivninger, 

som påvirker disse to typer, vil kunne ændres. Det vil efterfølgende blive belyst, hvordan de juridiske 

korrektioner vil kunne foretages, samt hvilke økonomiske indvirkninger det har på de markedsstrukturer 

og aktører, som benytter sig og eller vil kunne benytte sig af AT som en transaktionsmekanisme igennem 

blockchainteknologien. 

5.4.6.1 Asset tokens der repræsenterer fast ejendom 

Det er gennem den juridiske analyse udledt, at AT, der repræsenterer fast ejendom, formodentlig kan 

rummes inden for EBL’s anvendelsesområde, jf. EBL § 1, stk. 1. Dette formodes at være tilfældet, uagtet 

om den givne AT repræsenterer en grund i flere udstykninger eller blot et fælles ejerskab over den faste 

ejendom. Heraf vil selve afståelses- og anskaffelsessummen fordeles ud på de respektive ejerandele, 

hvoraf der kan udregnes gevinst eller tab. Til trods for, at der af forarbejderne til EBL fremgår, at ”reg-

lerne i lovforslaget skal gælde alle ejendomsafståelser”372, er den juridiske problematik i denne hen-

seende i højere grad, hvornår skatteyder henholdsvis erhverver eller afstår den faste ejendom. Heraf er 

den endelige overdragelse i form af aftalen central. Problemstillingen i denne sammenhæng er, hvorvidt 

en overdragelse af en AT, hvoraf det som udgangspunkt er depotnumre, public keys, der fremgår, kan 

være tilstrækkelig tilkendegivelse af, om der overdrages fast ejendom. Denne problemstilling henvender 

sig i højere grad til civilretten. Hvorvidt det i aftaleretlig sammenhæng kan defineres, at der tilstrækkeligt 

er tilkendegivet accept af tilbud, jf. aftalelovens § 1, må bero på civilretten. Det findes imidlertid hen-

sigtsmæssigt at anføre en klarere definition af overdragelse af fast ejendom i EBL ifm. tokens, således at 

 
372 Lovforslag nr. L 189. Fremsat den 28. april 1982, folketingstidende tillæg a, sp. 4790 og 4794 
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retssikkerhedsprincippet i højere grad bliver varetaget, hvorved skatteyder opnår mulighed for at vur-

dere, hvilke skattemæssige virkninger ved køb og salg af AT, der repræsenterer fast ejendom. 

Denne klare definition vil tillige kunne give aktører, der benytter sig af AT, mulighed for at ned-

bringe deres complianceomkostninger, i takt med at aktørerne vil kunne sondre mellem de klare krav, 

der stilles til, hvad der vurderes som fast ejendom i skattemæssig henseende. En klarlægning af EBL’s 

regler ifm. handel af AT vil for aktørerne kunne medvirke til, at en usikkerhed ved at benytte block-

chainteknologien mindskes. Usikkerhed, som også ved ST og UT er udslagsgivende for øgede omkostnin-

ger, bunder i asymmetrisk information, der leder til en opportunistisk adfærd imellem de aktører, som 

benytter sig af det givende produkt, i dette tilfælde ved at benytte AT, hvor usikkerheden opstår i, hvor-

vidt kvalifikationen er i EBL. 

Som belyst i afsnit 3.3.1.1.2.1 fremgår det, at en af Williamsons betragtninger er, at de primære 

usikkerheder delvist udspringer af regulatoriske regler, som enten ikke er klarlagt eller udformet og for-

midlet fyldestgørende til de aktører, som er underlagt dette regulativ. Derfor antager Williamson, at de 

regulatoriske regler skal være udformet sådan, at det giver et oplyst grundlag, fra hvilket aktører egen-

hændigt kan træffe beslutninger og ligeledes have tillid til, at aktørerne følger disse regulativer korrekt. 

Det skal derfor ikke være hensigten med loven, ift. at mindske usikkerheden, at lade de økonomiske 

udfald være den primære faktor, men hellere lade de regulatoriske uhensigtsmæssigheder, som proble-

matiserer fortolkningen, korrigeres, da dette vil give aktørerne tillid, som dermed vil medføre, at de i 

mindre grad vil have omkostninger forbundet med at fortolke de regulativer, som aktørerne operer un-

der. 

Der kan i forbindelse med større udbredelse af handel med fast ejendom være risiko for en høj 

volatilitet ved øget markedseksponering. Heraf kan det være relevant i lovgivningsmæssig henseende at 

fordre, at skatteyder ikke spekulerer uhensigtsmæssigt i eventuelt tabsfradrag i fast ejendom, således 

at den skattepligtige indkomst nemt kan nedjusteres, med den konsekvens at skattebetalingerne til fi-

nansiering af det offentlige forbrug nedbringes uhensigtsmæssigt. Deraf kan det initialt være relevant at 

indføre en definition af ATF sammen med en kildeartsbegrænsning for tab i samme kilde for gevinster 

af fast ejendom, der handles som tokenizede aktiver. Sådan en form for spekulation kan ligeledes vare-

tages igennem en anmeldelsespligt ved købstidspunktet, således at skatteyder først kan udnytte tabet, 

såfremt denne anmeldelsespligt er varetaget. Derved kan der ved krav om anmeldelse af erhvervelse 

sikres, at det ikke alene er tab, men også gevinster, der bliver genstand for skattebehandlingen og for 
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den skattepligtige kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1 nr. 14, og den skattepligtige selskabsindkomst, jf. 

SEL § 8, stk. 1. 

5.4.6.2 Asset tokens der repræsenterer andet end fast ejendom 

Igennem den juridiske analyse er det belyst, hvorvidt ATAF, kan kvalificeres til at være en finansiel kon-

trakt, enten i form af en terminskontrakt, jf. KGL § 29, stk. 1, eller en struktureret fordring, jf. KGL § 29, 

stk. 3. Heraf er det udledt, at det ikke entydigt kan afkræftes, om en AT kan kvalificeres til at være en 

finansiel kontrakt, qua aftalefriheden i dansk ret. Tillige kan det være muligt, at en AT kan defineres som 

en struktureret fordring, jf. KGL § 29, stk. 3, hvoraf det underliggende aktiv er penge, eller en type af 

ædelmetal, jf. SKM 2018.130.SR, såfremt det underliggende aktiv ikke er tilstrækkeligt individualiseret 

ved aftaletidspunktet. Dette vil medføre kildeartsbegrænset lagerbeskatning for både selskaber og fysi-

ske personer, jf. KGL §§ 31-33. 

Problemstillingen vedrørende AT er, hvorvidt der er tale om en overførsel af det pågældende 

ejerskab, og om der ved køb af den pågældende AT ikke senere skal differenceafregnes ved ”leverings-

tidspunktet” korrigeret af en forudbetalt pris eller markedsprisen ved afviklingstidspunktet. Det kan i 

denne forbindelse anbefales at fremhæve en undtagelse i lovgivningen, herunder undtagelserne i KGL § 

30. Heraf kan der indsættes en undtagelse, der undtager AT fra at blive behandlet som en finansiel kon-

trakt, ved at tydeliggøre betingelsen om at der skal være tale om et individualiseret aktiv, hvoraf der 

overføres ejerskab, således at køber råder over ejendomsretten til det pågældende aktiv ved en elek-

tronisk overførsel af den pågældende AT. Deraf sikrer dette, at retssikkerhedsprincippet i højere grad er 

varetaget i form af lovens klarhed og forudberegnelighed og ligeledes fordrer, at den pågældende AT 

bliver beskattet som det aktiv, det repræsenterer. 

Der kan imidlertid være en anden problemstilling ved AT, såfremt disse opfylder de fremsatte 

betingelser, hvoraf der i højere grad kan spekuleres i en forskelligartet mængde af aktiver. Heraf henfø-

res der særligt til Skatteministeriets notat, hvoraf markedet for kryptovaluta er kendetegnet ved at være 

volatilt, hvorfor der kan være mulighed for at spekulere i eksempelvis fradrag. Såfremt den pågældende 

AT repræsenterer et formuegode, der typisk falder i værdi, er der bred mulighed for skatteyder for at 

opnå fradrag i form af spekulationsstab. Dette henvender sig særligt til fysiske personer, da fradrag for 

tab for selskaber er betinget af, at tabet relaterer sig til virksomhedens drift, jf. SL § 6. For fysiske perso-

ner kan der opnås tab ved spekulationsforretning i den personlige indkomst i form af et ligningsmæssigt 

fradrag på op mod 27 %, jf. PSL § 3, jf. PSL § 4 og § 4 A modsætningsvist. Selvom fradraget kan anskues 
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at være lavere end den mulige skattepligtige spekulationsgevinst, kan det være relevant at fordre en 

fradragsbegrænsning for eventuelle tab i form af kildeartsbegrænsning, således at tabsspekulationstil-

fælde mindskes, men som deraf ikke mindsker den skattepligtige indkomst unødigt. Sådan en kildearts-

begrænsning kan eventuelt fremgå af PSL § 3 som en særlig kategori. Deraf vil der alene ske fradrag i 

gevinster ved AT, hvorimod der ikke kan ske fradrag i den almindelige skattepligtige indkomst. Dog kan 

det anbefales, at adgangen til fradrag kan ske fuldt ud i denne type gevinster, således at de positive 

netværkseksternaliteter ikke hæmmes, og muligheden for at mindske transaktionsomkostninger ved 

handel ikke tabes. Dette er ligeledes med til at sikre neutralitetsprincippet, idet beskatningen af den 

pågældende AT bliver beskattet som det aktiv, denne repræsenterer. 

5.5 Regulatoriske rammer og økonomisk påvirkning af blockchainteknologi 

Det kan igennem ovenstående analyse anføres at skatteretten som selvstændigt område ikke alene kan 

regulere det fulde potentiale for, hvordan transaktionsfordelene forløses, samt hvordan positive ekster-

naliteter tilgodeses og negative eksternaliteter hæmmes. Skatteretten er i høj grad præget af at tage 

afsæt i den civilretlige disposition, hvoraf denne som udgangspunkt karakteriserer, hvilken transaktion 

der er tale om. Uagtet den civilretlige styring af skatteretten kan der stadig være adgang for skatteretten 

til selvstændigt at regulere tokens, men dette kan begrænses af hensyn til retssikkerheden, da hensynet 

til dette princip tilsiger, at der i videst mulig udstrækning skal fordres kongruens mellem civilret og skat-

teret. 

To særlige kerneområder som definitionen af ejendomsrettighederne og identiteten på block-

chainen er central for at forløse efficiensvirkningerne af blockchainteknologien. Aktører, der handler via 

blockchainteknologi, er som udgangspunkt anonyme i den forstand, at disse alene er identificeret med 

et depotnummer i form af en public key. Selve reguleringen af den digitale identitet kan være essentiel 

for, hvorledes der i eksempelvis selskabsretlig forstand kan være tale om en kapitalejer, eller om der er 

tale om handel eller gældsforhold, hvor identiteten på modparten er afgørende for at kunne rette retligt 

krav mod vedkommende. Denne problemstilling er ikke noget, skatteretten alene kan varetage, hvorfor 

den civilretlige del, f.eks. tingsretten, aftaleretten, hvidvasklovgivningen, persondataretten, IT-retten 

mv., kan bidrage til at afgrænse dette. Disse retsområder kan, udover at bidrage til definition og forstå-

else af identitet i blockchainteknologien, også bidrage til at forstå, hvorledes ejendomsrettighederne 

kan defineres igennem blockhainteknologien, hvad end denne er en privat eller offentlig blockchain. 
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Eksempelvis kan hvidvasklovgivningens krav om KYC formentlig bidrage til at skabe en identitet til de 

pågældende public keys. 

Civilretten vil formodentlig have en væsentlig indvirkning på, hvorledes aktører kan opnå nytte 

af de transaktionsomkostningsmæssige fordele, der er ved anvendelse af blockchainteknologien. Grun-

det at skatteretten i ikke uvæsentlig grad er styret af civilretlige definitioner, kan det ikke entydigt udle-

des, at ovenstående anbefalinger kan opnå en praktisk anvendelighed, da der i civilretten kan fore-

komme problematikker ved implementeringen af blockchainteknologiens anvendelsesmuligheder. 

Hvorledes blockchainteknologiens anvendelsesmuligheder direkte kan tilpasses i gældende dansk regu-

lering, kræver således en større koordination mellem flere retsområder end skatteretten alene. 

5.6 Delkonklusion 

Det er igennem den integrerede analyse blevet analyseret, hvorledes skattereglerne i højere grad kan 

varetage retssikkerhedsprincippet og neutralitetsprincippet ved beskatning af kryptovaluta, og hvordan 

disse kan varetages og fordre effektiv allokering af ressourcer igennem blockchainteknologien. 

Dette er klarlagt ved analyse af virkningen af de anbefalede ændringer af den skatteretlige regu-

lering for coins, UT, ST og AT. Her konkluderes det indledende, at det anbefales, at der for coins imple-

menteres en betegnelse for virtuel valuta i KGL’s anvendelsesområde for at sidestille coins med penge 

som et vekslingsmiddel. 

For UT kan det konkluderes, at den skatteretlige regulering anbefales ændret, således at UT, som 

anvendes i det system, som denne UT er skabt til, ikke pålægges en beskatning, såfremt den respektive 

UT afstås i dens tilsigtede system. Anvendelsen af UT i dennes system taler imod spekulationshensigten 

grundet dennes anvendelsesmuligheder, hvorfor en løbende beskatning af afståelse ikke findes hen-

sigtsmæssig. Afsluttende kan det konkluderes, at udstedelse af UT kan sidestilles med udstedelse af tra-

ditionelle formuegoder, hvorfor det konkluderes, at den skatteretlige behandling af udstedere af UT er 

tilstrækkelig opbygget, hvorfor denne ikke anbefales en yderligere tilpasning. 

For aktielignende ST kan det konkluderes, at det ikke findes muligt for skatteretten alene at kvali-

ficere disse til at være kapitalandele, da en sådan ændring findes at være i strid med retssikkerhedsprin-

cippet, idet denne vurdering er afhængig af civilretten. Det konkluderes, at det er muligt at varetage 

neutralitetsprincippet ved at lave en særlig aktiekategori i ABL, som ikke sidestilles med almindelige ak-

tier, men som følger samme beskatning. Dette kan gøres ud fra en funktionel bestemmelse af, hvad den 
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pågældende ST skal indeholde. Der er imidlertid ikke adgang til entydig at give udstederen skattefrihed 

efter SEL § 13, stk. 1, nr. 1. 

For ST med obligationslignende egenskaber kan det konkluderes, at der er grundlag for, at disse 

kan følge den skattemæssige behandling efter KGL, hvis tilbagebetaling foreligger i coins, som kan side-

stilles med penge, hvorfor forholdet vil være omfattet af KGL for afståelsen af den pågældende ST og 

udstederen. 

For AT til overførsel af ejerskab til et allerede eksisterende fysisk aktiv kan det konkluderes, at 

dette findes at kunne rummes i EBL’s anvendelsesområde, men at en klarlægning af kravene i lovgivnin-

gen findes hensigtsmæssig for i højere grad at varetage retssikkerhedsprincippet. I forlængelse heraf 

findes det hensigtsmæssigt at klarlægge, hvorvidt en ATAF, klarlægges i skattelovgivningen således at 

beskatningen kan følge det aktiv, der gives ejerskab til, således at neutralitetsprincippet i højere grad er 

varetaget. 

Det kan konkluderes, at historisk volatilitet forbundet med nogle typer af coins og tokens kan give 

incitament til at spekulere i fradragsmuligheder for tab, hvorfor det fælles for disse kan anbefales, at der 

indsættes en kildeartsbegrænsing for tab samt en anmeldelsespligt for købet af de pågældende tokens. 

Det kan igennem den retsøkonomiske analyse konkluderes at gældende skattelovgivning kan æn-

dres, som samtidig kan korrigere eksternaliteter og mindske de usikkerhedsskabende momenter. Der-

med kan det konkluderes, at dette kan være med til at sikre blockchainteknologiens transaktionsfordele, 

således at positive netværkseksternaliter bliver tilgodeset, og ligeledes være med til at klarlægge, hvilke 

krav der for udstedere af de pågældende tokens der skal være tilstede, således at de negative eksterna-

liteter bliver hæmmet. Derved kan det konkluderes, at ovenstående anbefalinger kan være med til at 

mindske usikkerhedsskabende momenter ved brug af blockchainteknologien som transaktionssystem. 

Slutteligt kan det konkluderes, at et større samspil mellem skatteretten og civilretten er påkrævet, for 

at blockchainteknologiens potentiale til at effektuere Coase-teoremets tese om lavere transaktionsom-

kostninger og veldefinerede ejendomsrettigheder kan bidrage til en mere efficient allokering af ressour-

cer. 

  



 154 

Kapitel 6 - Konklusion 
Det er igennem denne afhandling søgt analyseret, hvorledes tokens skatteretligt skal kvalificeres, og 

hvordan det er muligt igennem et retsøkonomisk og retspolitisk bidrag at korrigere incitamentsændrin-

ger for aktører, som via en blockchain agter at indgå transaktioner. 

Ud fra den økonomiske analyse kan det konkluderes, at asymmetrisk information afspejler en 

usikkerhedsskabende faktor, som medfører øgede omkostninger for aktører ifm. en transaktion. Om-

kostninger forbundet med en transaktion som søge-, forhandlings- og kontrolomkostninger kan søges 

mindsket ved at etablere et verifikationsled i form af en mellemmand. Det kan ud fra analysen konklu-

deres, at blockchainteknologi vil kunne mindske aktørers transaktionsomkostninger, idet teknologiens 

tekniske verifikationsmekanismer vil kunne øge aktørers sikkerhed ved at mindske asymmetrisk infor-

mation via digital verifikation af ejerskab. Dette vil yderligere påvirke markedsstrukturerne via William-

sons transaktionsomkostningsteori. Derigennem kan det konkluderes, at en øget anvendelse af block-

chainteknologiens transaktionsomkostningsminimerende effekt kan medføre, at transaktioner i højere 

grad bliver markedsbaserede. 

Det konkluderes slutteligt i den økonomiske analyse, at incitamentsfremmende momenter ved 

benyttelse af blockchainteknologien potentielt kan hæmmes af eksterne virkninger. Det kan herigennem 

konkluderes, at aktørernes mulighed for at præge den data, der indgår i blockchainen, kan karakteriseres 

som en negativ ekstern virkning, som kan hæmme udbredelsen af de positive eksterne virkninger, som 

potentielt kan øge den samlede værdi af benyttelsen af blockchainteknologien. Disse negative virkninger 

konkluderes at kunne søges løst ved inddragelse af statslig intervention som anskuet via Pigous teori om 

statslig intervention og Coases begrænsede, normative teorem. Disse beskriver, hvordan statslig inter-

vention i form at skat kan præge både de incitamentsskabende effekter, som søges forøget, samtidig 

med at de negative påvirkninger søges hæmmet, således at disse kan mindske transaktionsomkostnin-

ger, hvilket kan sikre en i højere grad effektiv allokering af ressourcer. 

Ud fra den juridiske analyse kan det konkluderes, at aktiverne, som overføres via blockchaintek-

nologien i form af kryptovaluta, i det fleste tilfælde vil blive karakteriseret som et formuegode omfattet 

af SL § 5, stk. 1, litra a. Dette medfører, at henholdsvis erhverver og udsteder af tokens og coin bliver 

underlagt en mindre favorabel beskatning end ved alternative investeringsmuligheder, som findes i den 

eksisterende markedsstruktur. Dette er begrundet i den uklare skatteretlige kvalificering. Deraf kan det 

imidlertid konkluderes, at anvendelse af en UT, eksempelvis i form af et licensbevis, eller af en AT i form 
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af overdragelse af aktiver og fast ejendom, i højere grad kan beskattes efter de regler, der følger det 

pågældende aktiv.  

Det kan igennem den integrerede analyse konkluderes, at nuværende skattelovgivning i højere 

grad kan varetage retssikkerhedsprincippet og neutralitetsprincippet, såfremt gældende skattelovgiv-

ning tilpasses anførte forbedringsforslag. Dette vil samtidig fordre en effektiv og markedskorrigerende 

allokering af ressourcer igennem aktørers benyttelse af blockchainteknologien, og vil kunne skabe inci-

tament til at tilgå en blockchain. 
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