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Folketingets Erhvervsudvalg 

Christiansborg 

16. december 2021 

Svar på Erhvervsudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af 6. 

december 2021 stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen 

(V) 

Spørgsmål 

Kan ministeren oplyse, hvor mange kryptoaktivtjenestevirksomheder der er hjem-

mehørende henholdsvis uden for og inden for EU, så vidt mulig fordelt på lande. 

Svar 

Der er aktuelt ikke et tilgængeligt overblik i EU over virksomheder, der udbyder 

kryptoaktivtjenester, henholdsvis inden for og uden for EU. 

EU-definitionen af en kryptoaktivtjeneste ventes først fastsat gennem vedtagelse 

af forordning om markeder for kryptoaktiver (”Markets in Crypto Assets” – 

MiCA), der aktuelt forhandles i den almindelige lovgivningsprocedure, hvor Rådet 

og Europa-Parlamentet træffer beslutning, jf. svar på ERU spm. 594 (alm. del) af 7. 

juni 2021. Kommissionens forslag til forordningen indebærer, at en kryptoaktivtje-

neste skal opnå tilladelse fra de nationale kompetente myndigheder (Finanstilsynet 

i Danmark) i det land inden for EU, hvor den er hjemmehørende. 

I Danmark er der aktuelt 13 virksomheder, der udbyder tjenester, som allerede 

kræver registrering hos Finanstilsynet, og som alt andet lige vil blive anset som ud-

bydere af kryptoaktivtjenester, ved en vedtagelse af MiCA-forordningen. Disse 

virksomheder vil derfor også blive omfattet kravene for kryptoaktivtjenester i pen-

geoverførselsforordningen, der tilføjes med Kommissions forslag til ændring af 

forordningen. Antallet af registrerede danske virksomheder, der vil være at be-

tragte som kryptoaktivtjenester, ventes at stige ved en vedtagelse af MiCA-forord-

ningen, idet forordningen ventes at udvide omfanget af tjenesteydelser, der kræver 

registrering hos Finanstilsynet af den udbydende virksomhed, og som indebærer, 

at den udbydende virksomhed vil blive anset som en kryptoaktivtjeneste.  

Med venlig hilsen 

Nicolai Wammen 
Finansminister 

Offentligt
ERU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 93
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