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Eksklusivt for kun

KRONIK Reglerne om skat på bitcoin er lidt klarere
Relateret indhold
efter afgørelse i Skatterådet, men det er på tide at se på
en ændring af de forældede regler
Læs artikel i e-avisen
KRONIK - Det har ere gange været anført, at den
skattemæssige behandling af bitcoin kan sammenlignes
med kunst, hvorefter en gevinst ved salg i udgangspunktet
er skattefri.
Efter den netop offentliggjorte afgørelse fra Skatterådet må
dette dog afvises som den praktiske hovedregel.
Så hvordan beskattes bitcoin? I fravær af skatteregler, som
særskilt omhandler bitcoin, afhænger den skattemæssige
behandling af principper, der blev indført i begyndelsen af
http://borsen.dk.esc-web.lib.cbs.dk/nyheder/opinion/artikel/11/193818/artikel.html?hl=YToyOntpOjA7czo1OiJLYXRqYSI7aToxO3M6NjoiRHlwcGVsIjt9
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1900-tallet.
Når det skal vurderes, om gevinst og tab ved salg af bitcoin er skattepligtig henholdsvis
fradragsberettiget, afhænger dette således af, om der er tale om hobbyvirksomhed, næring
eller spekulation.
Kun hvis der hverken er tale om hobbyvirksomhed, næring eller spekulation, kan gevinster
være skattefrie.
I den seneste tid - og i Skatterådets netop offentliggjorte afgørelse - er interessen særligt
samlet om, hvorvidt der er tale om spekulation.
Flere sager på vej
Konsekvensen af spekulation er asymmetrisk beskatning, dvs. at beskatningen af gevinster
er hårdere end det tilsvarende fradrag for tab.
Det afgørende er, om skatteyderen kan påvise, at hensigten med erhvervelsen af bitcoin
ikke har været at opnå fortjeneste ved videresalg, dvs. at sandsynligheden eller
muligheden for fortjeneste var uvæsentlig ved erhvervelsen af bitcoin.
Baseret på denne formodning vil det for de este ejere af bitcoin være vanskeligt at påvise
en anden hensigt med erhvervelsen end spekulation.
Dette skal bl.a. ses i lyset af den signi kante værdistigning i 2017, som medførte store
avancer på kort tid - i den netop afgjorte sag i Skatterådet var stigningen 86 pct. på re
måneder - hvilket skaber en formodning om, at muligheden for fortjeneste har haft
ind ydelse på erhvervelsen af bitcoin.
Den omstændighed, at købet af bitcoin var begrundet i en faglig interesse eller tro på, at
kryptovalutaer vil disrupte den nansielle sektor, var ikke tilstrækkelig, til at der i den
konkrete sag ikke samtidigt forelå spekulationshensigt ved køb af bitcoin.
Skatterådets afgørelser er udtryk for skattemyndighedernes opfattelse, men det skal
erindres, at afgørelserne kan påklages.
Det er derfor næppe det sidste, vi har set til sager vedrørende beskatning af
kryptovalutaer.
Udbredt usikkerhed
Det må derfor overvejes, om ikke tiden er moden til nye regler i relation til beskatning af
bitcoin og andre kryptovalutaer af bl.a. følgende årsager:
Først og fremmest følger den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved salg af
bitcoin af regler, som blev indført i begyndelsen af 1900-tallet.
http://borsen.dk.esc-web.lib.cbs.dk/nyheder/opinion/artikel/11/193818/artikel.html?hl=YToyOntpOjA7czo1OiJLYXRqYSI7aToxO3M6NjoiRHlwcGVsIjt9
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Uanset at Skatterådet nu er kommet med vejledning til beskatning af bitcoin, er den
detaljerede analyse af skatteyders forhold vanskelig at foretage uden involvering af
rådgivere.
Dette er næppe hensigtsmæssigt.
Desuden vedrører Skatterådets seneste afgørelse bitcoin, og den kan derfor ikke
nødvendigvis anvendes i relation til andre kryptovalutaer.
Med andre ord skal der for hver af de langt over 1500 forskellige kryptovalutaer foretages
en særskilt analyse af, hvilke regler, der nder anvendelse.
Dette medfører usikkerhed, ligesom det kan medføre en uhensigtsmæssig beskatning.
Eksempelvis skal bookcoin ifølge Skatterådet behandles under et andet regelsæt end
bitcoin, nemlig efter reglerne for nansielle kontrakter (renteswaps og
valutaterminskontrakter).
Ydermere er det uhensigtsmæssigt, at gevinst og tab ved investering i bitcoin beskattes
anderledes end f.eks. investering i aktier eller obligationer, der beskattes med lavere
skattesats og underlægges en symmetrisk skattemæssig behandling for så vidt angår tab
og gevinst.
Det kan desuden også anses for uhensigtsmæssigt, at bitcoin - og andre kryptovalutaer behandles anderledes end of cielle valutaer, når kryptovalutaerne anvendes som
betalingsmiddel.
På nuværende tidspunkt har Skat næppe tilstrækkelige muligheder for at kontrollere, om
skattepligtige gevinster er selvangivet korrekt.
Behov for nye regler
Udbredelsen og anvendelsen af kryptovalutaer er stadig under udvikling.
Det er derfor ikke åbenlyst, hvilke forhold som er relevante i relation til beskatningen
heraf, ligesom netop kryptovalutaer giver anledning til nye problemstillinger, der ikke
tidligere har været aktuelle.
Af denne årsag opfordrer vi til, at eventuel ny lovgivning vil være gennemarbejdet og
velovervejet.
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