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Kontrol med handel af kryptovaluta har ført til, at 

Skattestyrelsen i 2022 har sendt opkrævninger til 

borgere for godt 66 mio. kr. Samlet er der siden 

2019 sendt opkrævninger for knap 132 mio. kr. 

Skattestyrelsens kontroller med handel af kryptovaluta, som fx Bitcoin, viser, at 

mange borgere er udfordrede, når det kommer til at afregne skatter korrekt. 

Samtidig foregår handlen uden om de traditionelle banker og regulerede børser, 

hvilket gør det vanskeligt for Skattestyrelsen at kontrollere transaktionerne. 

 

Skattestyrelsen har med Skatterådets tilladelse af flere omgange fået adgang til 

oplysninger fra vekslingstjenester for handler med kryptovaluta. Derudover er 

flere af opkrævningerne resultat af, at borgere selv henvender sig for at få afkla-

ret deres beskatning. 

 

Alene i 2022 blev der udsendt opkrævninger for godt 66 mio. kr., hvor beløbet til 

sammenligning var 32 mio. kr. for 2021. Det er mere end en fordobling fra 2021 

til 2022. 

 

Skattestyrelsens kontroller har resulteret i udsendte skatteopkrævninger for 

knap 132 mio. kr. i hele perioden fra 2019 til 2022, jf. figur 1. 

 
Figur 1. Udsendte opkrævninger på baggrund af kontrol med kryptovaluta, 2019-2022, mio. kr. 
 

 

Anm.: Tallene er korrigeret for udviklingen i BNP. 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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Skattestyrelsens kontrol af handler 

med kryptovaluta har siden 2019 ført 

til udsendte opkrævninger for næsten 

132 mio. kr.  



Kontrol med handel af kryptovaluta fører til flere reguleringer  

 

Side 2 

Skattestyrelsens kontrol rammer samtidig plet i de fleste af sagerne. Den så-

kaldte træfprocent er således steget fra 48 pct. i 2019 til omkring 70 pct. i årene 

efter, jf. figur 1. 

 
Figur 2. Antal kontroller og træfprocent, 2019- 2022,  

 

Kilde: Skattestyrelsen. 

 

Øget fokus på kontrol, regler og vejledning 

Tendensen til øget handel med kryptovaluta ser ud til at fortsætte. Derfor er der 

fra 2021 og frem afsat ekstra ressourcer til at styrke vejledningen på området 

og til at kontrollere handel med kryptovaluta. Det er sket som led i regeringens 

reform af skattekontrollen. 

 

Samtidig arbejdes der internationalt i EU og OECD for at forbedre kontrolmulig-

hederne, øge dataudvekslingen og skabe et fælles tidssvarende regelsæt på 

tværs af lande om handlen med kryptovaluta. 

 

Derudover er Skattelovrådet i gang med at undersøge, hvilke skattemæssige ud-

fordringer gældende regler giver på kryptoområdet. På den baggrund skal Skat-

telovrådet komme med anbefalinger til, hvordan man kan sikre, at reglerne er 

mest muligt opdaterede og sikrer en afbalanceret beskatning.  

 

 Skattestyrelsens vejledning om handel med kryptovaluta 

Skattestyrelsen har de senere år haft øget fokus på vejledning til borgere om beskatning af handel med kryptova-

luta. Skattestyrelsen har bl.a. kørt større kampagner op mod forskudsopgørelsen, for at gøre borgere opmærk-

somme på, at de selv skal indberette deres oplysninger om gevinst og tab ved handel med kryptovaluta. 

Derudover er oprettet en side på skat.dk, hvor man kan finde oplysninger og vejledning om beskatning, når man 

handler med kryptovaluta. Læs mere her: skat.dk/krypto. 
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  www.sktst.dk   Skattestyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen  

69 %  
Træfprocent i 2022 

Skattestyrelsens kontrol af handler 

med kryptovaluta fører til reguleringer 

i næsten 7 ud af 10 tilfælde.  

http://www.skat.dk/krypto

