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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Med ny eller förändrad teknologi följer ofta rättsliga frågor och problem. Lagstiftning bär 

normalt en karaktär som är utformad för den teknologi som är rådande då regleringen kommer 

till. Även om man vid tillkomsten av viss lagstiftning har för avsikt att den ska vara generell 

är det mycket svårt att utforma lag på ett sådant sätt att den är både framtidssäkrad och klar på 

samma gång. Den teknologiska utvecklingen är notoriskt svår att förutse, och lagstiftning som 

använder sig av generella begrepp riskerar att bära med sig problem ur förutsebarhetsaspekt. 

När så ett nytt fenomen uppstår i samhället, som har likheter med sedan tidigare känd 

teknologi eller dess användningsområde uppstår frågan hur det nya fenomenet ska behandlas.  

 

Ett exempel på ny teknologi som föranleder svar på denna fråga är digitala valutor. Digital 

valuta är ett samlingsnamn för en uppsjö av nya teknologiska innovationer för betalningar och 

överföringar av pengar. Den främsta gemensamma nämnaren och anledningen till namnet är 

att valutorna inte har några fysiska representationer i form av sedlar eller mynt, utan endast 

finns i digital form. Den person eller det företag som handlar med dessa digitala valutor kan 

göra vinster och förluster, på motsvarande sätt som någon som handlar med utländsk valuta, 

och således väcks frågan om inkomsterna ska beskattas, och i så fall på vilket sätt? På samma 

sätt uppkommer frågan om dessa transaktioner ska beläggas med mervärdesskatt. 

 

I vanligt språkbruk kallas dessa innovativa betalningsformer alltså för digitala valutor, på 

grund av dess många likheter med det som vi är vana att kalla valutor. En fråga som uppstår 

är dock om man på liknande sätt kan tillämpa det som är gällande rätt för traditionella valutor 

även vid rättsliga frågor som rör digitala valutor, eller om de egenskaper som skiljer digital 

valuta från traditionell dito föranleder annan utformning eller tolkning av rätten.  Denna fråga 

är en utgångspunkt för att kunna svara på om digitala valutor utgör valuta i skatterättslig 

mening. Ett tydligt svar på den frågan skulle i sin tur leda vidare till svar på frågan hur 

digitala valutor ska beskattas. 
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1.2 Syfte 

Genom denna uppsats avser jag att besvara huruvida digitala valutor utgör valuta eller ej inom 

den i Sverige gällande inkomst- och mervärdesskatterätten. Hur digital valuta behandlas i 

förhållande till traditionell valuta på dessa skatterättsområden kommer därefter att analyseras 

och diskuteras med utgångspunkt i rättssäkerhet. Jag avser också komma med förslag på hur 

beskattningen av digitala valutor skulle kunna utformas. För att besvara det uppställda syftet 

kommer jag att utgå från följande frågeställningar: 

– Vad är traditionell respektive digital valuta? 

– Vad är gällande rätt avseende beskattningen av traditionell valuta på inkomst- och 

mervärdesskatteområdena? 

– Vad är gällande rätt avseende beskattningen av digital valuta på inkomst- och 

mervärdesskatteområdena? 

 

1.3 Metod 

För att kunna svara på om digitala valutor utgör valuta i skatterättslig mening är det 

nödvändigt att först svara på vad en traditionell valuta är och hur den beskattas. Den frågan 

delas i sin tur in i två delar, hur traditionella valutor behandlas inom den nationella 

skatterätten, respektive hur traditionella valutor behandlas inom EU-skatterätten. På 

motsvarande sätt kan beskattningen av digitala valutor delas in i två delar, nationell skatterätt 

och EU-skatterätt. 

 

Jag avser att besvara hur traditionella valutor behandlas inom den svenska skatterätten med 

hjälp av de traditionella rättskällorna lag, praxis, förarbeten och doktrin. Dessa källor kommer 

att nyttjas både vad gäller inkomstskatteområdet och mervärdesskatteområdet. 

 

För att därefter svara på hur digitala valutor behandlas inom nationell skatterätt kommer jag 

även för den frågan ha min utgångspunkt i rättskälleläran. Vad gäller det nationella 

mervärdesskatteområdet kommer jag i stor utsträckning använda mig av lag och den praxis 

som hunnit bildas. Då digitala valutor ännu så länge är relativt obehandlat juridiskt vad gäller 

inkomstskatterätten kommer jag i den delen att, utöver lag och förarbeten, tvingas vända mig 

till mindre vedertagna källor, i form av Skatterättsnämndens beslut och Skatteverkets 

ställningstagande. Dessa källor har sin grund i myndigheters tolkning av lag och praxis, men 
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jag kommer använda dem med försiktighet och ett kritiskt förhållningssätt, då de institutioner 

som är upphov till källorna inte är lagstiftare eller rättsskipare.
1
 

 

För att utreda hur traditionella och digitala valutor behandlas inom EU-skatterätten kommer 

jag att utgå från EU:s primärrätt, men lägga störst vikt vid sekundärrätten, då det är genom 

den EU genomför EU-skatterätten, framför allt i form av direktiv. För att kunna besvara hur 

såväl traditionella som digitala valutor behandlas inom EU-skatterätten är det också 

nödvändigt för mig att undersöka EU-domstolens rättspraxis. Utöver detta kommer jag i viss 

mån hänvisa till doktrin som tolkar och kommenterar de för uppsatsen relevanta rättsfallen. 

 

Jag kommer att göra en viss utblick till hur andra stater valt att behandla digitala valutor 

skatterättsligt. Min avsikt med detta är inte att göra en komparativ studie, utan endast 

uppmärksamma möjliga vägar att gå vid en eventuell reglering. 

 

Tekniska detaljer rörande digitala valutor kommer att beskrivas i den utsträckning det är 

nödvändigt för att förstå de rättsliga implikationerna av utformningen. I dessa delar hämtas 

stöd av litteratur från författare med teknisk, snarare än juridisk, kunskap. På samma sätt 

förklaras pengars och valutors historia med utgångspunkt i litteratur av nationalekonomiskt 

och sociologiskt bildade författare. Till viss del nyttjar jag texter som inte är vetenskapliga, 

men som trots det uppfyller sitt syfte väl, nämligen att sätta in läsaren i pengar och valutors 

bakgrund. 

 

Min avslutande diskussion kommer i stor utsträckning att bygga på vad jag funnit i min 

utredning genom uppsatsen. Jag avser att resonera kring digital valuta och dess förhållande till 

traditionell valuta inom skatterätten, vilket kommer att innebära att analogier och tolkningar 

görs utifrån de källor som beskrivits ovan. Vidare kommer diskussionen ta upp frågor rörande 

uppfyllandet av rättsliga principer vid beskattningen av digitala valutor. Slutligen avser jag 

också att resonera kring en möjlig och lämplig reglering av beskattningen av digitala valutor.  

 

Jag har i ett tidigare arbete gjort en översiktlig utredning av hur den digitala valutan bitcoin 

behandlas skatterättsligt.
 2

 Arbetet var av mindre omfattning och jag utredde därför endast en 

form av digital valuta, och var trots det tvungen att lämna vissa delar utan att ha utrett dem 

                                                 
1
 Påhlsson, 2006, s. 410–411. 

2
 Bitcoin – valuta i skatterättslig mening?, promemoria inom kursen Beskattningsrätt II. 
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fullständigt. Det ledde till ett intresse för att göra en mer fullständig och generell utredning av 

hur digitala valutor behandlas inom skatterätten, vilket jag avser att göra inom ramen för 

denna uppsats.   

 

1.4 Teori och begrepp 

Vissa ord och begrepp kan ha olika betydelse på olika områden och för olika personer. Därför 

avser jag att i detta avsnitt förklara vad jag, i denna uppsats, menar med de centrala begrepp 

som återkommer i min utredning och diskussion. 

 

1.4.1 Digital valuta 

Digital valuta, kryptovaluta, virtuell valuta eller alternativ valuta? De många nya valutorna 

har kommit att benämnas under flera olika begrepp med något varierande innebörd. Alternativ 

valuta är den största undergruppen till valuta, då den kan syfta till alla former av valuta som 

kan nyttjas som betalningsmedel, men som inte är traditionell valuta. Alternativ valuta kan 

vara allt ifrån guldtackor till eurobonus-poäng och digitala valutor. Begreppen digital valuta 

respektive virtuell valuta avser valuta som endast finns i digital form och som saknar central 

utgivare och omfattar därför samma grupp av valutor.
 3

 Begreppet kryptovaluta syftar till det 

faktum att många av dessa nya digitala valutor använder krypterade system. Bland de digitala 

valutor som också är kryptovalutor finns till exempel bitcoin och ethereum, men då inte alla 

digitala valutor behöver bygga på en krypterad databas så är det fråga om en underkategori till 

digitala/virtuella valutor.
 
I denna uppsats kommer jag att genomgående använda begreppen 

traditionell valuta respektive digital valuta för att på ett enkelt sätt kunna skilja på den form av 

valuta som sedan länge hanterats inom skatterätten och den nya formen som åtminstone inte 

uttryckligen omfattas av rådande lagstiftning. Med traditionell valuta avser jag sådan valuta 

som är utgiven av en stats riksbank eller motsvarande organ. Med digital valuta avser jag 

sådan valuta som saknas fysisk representation och central utgivare, se vidare under avsnitt 

2.2.2. 

 

1.4.2 Rättssäkerhet och skatterättens syften 

Rättssäkerhet brukar anses vara en förutsättning för en fungerande rättsstat och demokrati, 

men trots det finns det ingen klar definition av begreppet rättssäkerhet, till viss del beroende 

                                                 
3
 Begreppet digital valuta är utbytbart mot virtuell valuta, men på grund av negativa konnotationer till ordet 

virtuell föredras generellt begreppet digital valuta, se Lam, Lee, 2015, s. 6. 
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på att rättssäkerhet är föränderligt och i olika sammanhang kan rymma olika aspekter.
 4

 En 

rättsstat kännetecknas av att staten och dess institutioner tillämpar gällande rätt på ett sätt som 

skyddar individen från missbruk av statens makt.
 
En rättsstat har således mekanismer som ser 

till att individer inom staten inte beläggs med ogrundade krav eller anspråk från staten.
 5

  

 

Vissa delar av vad som normalt brukar anses utgöra rättssäkerhet finns, trots bristen på 

samlad definition, reglerade i svensk lag. På skatterättsområdet är några av de styrande 

regleringarna föreskriftskravet, likhetsprincipen, objektivitetsprincipen samt 

förutsebarhetsprincipen.  Föreskriftskravet gällande beskattning återfinns i 2 kap. 10 § 

regeringsformen (RF), med innebörden att skatter och statliga avgifter inte får tas ut om inte 

lagstöd finns. Som en del av föreskriftskravet brukar också ett krav på att lagtexten inte är 

alltför vag anses framgå.
6
 Som nämnts i inledningen är dock lagstiftning inte alltid specifik, 

utan vissa frågor kan överlåtas till rättstillämpningen. Vidare framgår av 1 kap. 9 § RF de så 

kallade likhetsprinciperna och objektivitetsprinciperna. Dessa innebär att alla ska behandlas 

lika inför lagen, respektive att objektivitet ska iakttas från domstolar och 

förvaltningsmyndigheter. Ytterligare en princip som brukar anses vara viktig för att 

rättssäkerhet ska råda är att tillämpningen av lagstiftningen är förutsebar. Denna 

förutsebarhetsprincip innebär att rättstillämpningen ska gå att förutse, och alltså inte vara 

godtycklig.
7
 Vidare finns en förväntning på att beskattningsregler ska vara stabila och således 

utgöra fasta spelregler för såväl privatpersoner som företag.
8
  

 

Rättssäkerhet kan också ses som ett fundament till de syften som den svenska skatterätten ska 

uppfylla genom dess utformning. Den så kallade likformighetsprincipen, att lika inkomster 

ska beskattas lika, var ett uttalat syfte bakom skattereformen 1990/1991, och principen kan 

ses i ljuset av de rättssäkerhetsprinciper som fastslagits i 1 kap. 9 § RF, se ovan.
9
 En annan 

skatterättslig princip som också bygger på dessa rättssäkerhetsprinciper är den så kallade 

skatteförmågeprincipen, med innebörden att var och en ska betala skatt i förhållande till sin 

ekonomiska förmåga.
10

 Ytterligare en skatterättslig princip av relevans för detta arbete är 

                                                 
4
 Anckar, 1985, s. 52.  

5
 Prop. 1993/94:141, s. 30. 

6
 Påhlsson, 2013, s. 30. 

7
 SOU 1993:62, s. 76. 

8
 Stein, 1985, s. 139. 

9
 Prop. 1997/98:1, bilaga 6, s.7 & 12. 

10
 Påhlsson, 2007, s. 46. 
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neutralitetsprincipen, som innebär att val mellan i övrigt likvärdiga handlingsalternativ för 

den skattskyldige inte ska påverkas av skattemässiga effekter. 

  

I denna uppsats kommer lagstiftning rörande digitala valutor att diskuteras i ljuset av alla de 

ovan nämnda principerna, men med ett särskilt fokus på förutsebarhetsprincipen. Med 

förutsebarhet avser jag, på skatterättens område, att det ska finnas föreskrifter som stipulerar 

hur beskattning ska ske, och att det genom föreskrifterna i hög grad ska gå att förutse hur 

tillämpningen av dem kommer att ske. Värt att notera här är dock att skatterätten är 

komplicerad för en lekman, och således bör inte ett krav uppställas på att lagstiftningen är 

förutsebar för var och en, men målet vid lagstiftningens utformande bör åtminstone vara att 

alla jurister ska kunna förutsäga tillämpningen av den med god precision.
11

 Om så inte är 

fallet anser jag att rättssäkerheten urholkas och att det kan ifrågasättas om den aktuella 

föreskriften ska tillämpas på ett för individen negativt sätt.  

  

                                                 
11

 En sådan distinktion gjordes också av rättssäkerhetskommittén i sitt betänkande gällande rättssäkerhet vid 

beskattning, SOU 1993:62, s. 77. 
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2 Valuta 
 

För att förstå på vilket sätt traditionella valutor och digitala valutor behandlas inom 

skatterätten, och vilka likheter och olikheter som finns dem emellan, samt hur detta påverkar 

beskattningsfrågan, bör man känna till vad en valuta historiskt varit och vad den numera kan 

vara. Min avsikt med detta kapitel är att ge en överblick av dessa områden. 

 

2.1 Bytesmedlens historia och funktion 

Vi människor använder pengar så gott som dagligen, men vi funderar sällan på dess historia 

och funktioner. Det är svårt att svara på när pengar började användas, och det kan bero på att 

de inte var någon plötslig innovation, utan snarare en produkt av en lång utvecklingsprocess. 

Behovet av pengar växte fram i takt med att människan gick från att försörja sig själv genom 

jakt och samlande, till att bruka mark och hålla djur. Produktionen blev mer effektiv genom 

nyttjandet av stordriftsfördelar, men varje enskild människa eller familj kunde inte längre 

själva producera eller samla alla de olika varor familjen behövde då jorden var tvungen att 

brukas och djuren tvungna att skötas. Istället producerade varje jordbrukare mer av en eller 

flera varor än vad som behövdes för familjen. Överskottet av dessa varor kunde sedan 

användas för att byta till sig de övriga varor eller tjänster som familjen behövde. Således 

byttes varor och tjänster mot andra varor eller tjänster vilket innebär att ursprungligen 

utgjorde hundratals olika varor och tjänster bytesmedel, till exempel boskap, smycken, vapen, 

verktyg och skinn.
12

  

 

Det är dock enkelt att förstå att detta system medförde problem. Den jordbrukare som hade en 

oxe och ville byta till sig ett verktyg kunde inte gärna betala med en tiondel av oxen, utan 

behövde få varor i utbyte som motsvarade hela oxens värde. Ett annat praktiskt problem var 

transporten av bytesmedlen, föremålen kunde både vara tunga och svåra att transportera. 

Vidare innebar det problem i så mån att vid varje transaktion behövde båda parter vara 

intresserad av just den vara eller tjänst som motparten erbjöd. Pengar utgjorde en lösning på 

alla dessa problem, och kunde dessutom användas för att ”lagra” arbetstimmar och medel från 

försäljningar som man inte ville använda för tillfället, något som inte var möjligt med boskap 

eller råvaror.
13

 

 

                                                 
12

 Kjellström, 1963, s. 7. 
13

 Herz, 1963, s. 40. 
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2.2 Pengar 

Steget från det tidigare beskrivna handelssättet, att byta vara eller tjänst mot annan vara eller 

tjänst, till användningen av pengar kan ses som oundvikligt på grund av de ovan nämnda 

problemen. Lösningen på problemet blev alltså att gå från direkta varu- eller tjänstebyten till 

användning av ett mellanled. Detta mellanled var till en början användandet av ädelmetaller 

som bytesmedel.
14

 Detta då ädelmetaller, till skillnad från boskap och råvaror, kunde delas i 

mindre delar utan att förlora sitt värde, transporteras till en rimlig kostnad och ansträngning 

och genom en allmän efterfrågan var ädelmetallerna intressanta att byta till sig även för den 

som inte nödvändigtvis behövde dem. Handeln skedde genom att varor och tjänster gavs ett 

värde i form av en ädelmetall, till exempel en viss mängd guld. Varan eller tjänsten kunde 

därefter betalas med ett stycke guld, även om det som tidigare nämnts var en löpande process 

och båda formerna av bytesmedel användes parallellt under lång tid.
15

  

 

Skillnaden mellan pengar och valuta förstås bäst med bakgrund i bytesmedlens historia som 

jag sammanfattat ovan. Det definitiva steget från bytesmedel som angavs i enheter av andra 

bytesmedel kom när mynt började präglas på 700-talet f.kr.
16

 Mynten hade olika värden 

beroende på dess ädelmetallsinnehåll och gavs ett namn som åsyftade en viss mängd 

ädelmetall, till exempel riksdaler och krona.
 17

 Olika länder präglade olika mynt med olika 

benämningar, och således fick varje land sin egen valuta.
18

 En valuta kan alltså sägas vara ett 

pengasystem inom vilket priser anges i en viss form av pengar, och betalningar godtas i 

samma form av pengar. 

 

2.2.1 Traditionell valuta 

Utvecklingen av valutor tog dock inte slut med de mynt som fick sitt värde och namn genom 

dess halt av ädelmetall. Så småningom började mynt med mycket lågt inneboende värde 

produceras. Dessa mynt var ett bevis på att innehavaren hade ädelmetaller i motsvarande 

mängd förvarat hos exempelvis en guldsmed eller köpman. Myntet i sig hade alltså ringa 

värde, men kunde bytas in mot den ädelmetall det representerade. Dessa mynt kunde 

användas till handel eftersom den person som sålde en vara, och mottog detta mynt, visste att 

myntet kunde växlas till en metall av verkligt värde hos guldsmeden eller köpmannen. Från 

                                                 
14

 Den metall som främst användes var guld på grund av att det till skillnad från många andra metaller inte 

oxiderar, Lovén, 2016, s. 15. 
15

 Herz, 1963, s. 9,12 & 39. 
16

 Kjellström, 1963, s. 10. 
17

 En krona utgjorde under den period Sverige hade guldmyntfot 1/2480 kg guld, Jonung, 2000, s. 19. 
18

 Herz, 1963, s. 39. 
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dessa mynt med mycket lågt egenvärde var steget inte långt till att ge ut sedlar med så gott 

som obefintligt egenvärde. Till en början lydde de dock under samma system som mynten, 

utgivaren var tvungen att garantera att den mängd metall som sedeln representerade gick att 

växla till sig hos utgivaren av sedeln. Utgivarna, som vid den här tidpunkten till stor del var 

banker, insåg dock snart att de allra flesta sedlar och mynt löpande användes som betalningar, 

och sällan växlades in mot den underliggande ädelmetallen. Det ledde till att det inte ansågs 

nödvändigt för bankerna att ha faktiska reserver av tillgångar motsvarande all utgiven valuta 

och de kunde således ge ut mer valuta än vad de hade täckning i ädelmetaller för.
19

 Det 

system där innehavaren av valuta visste att valutan gick att växla in mot guld, så kallad 

guldmyntfot, upphörde slutligen i Sverige år 1931.
20

 Sedan dess har vår valuta inget egentligt 

egenvärde och vi garanteras därför inte någon möjlighet att växla in vår valuta mot guld. 

Valutans värde är numer helt beroende av folkets förtroende för staten, och förtroendet för att 

valutan även framöver ska kunna användas för att betala för en viss vara eller tjänst. Utan 

detta förtroende är valutans värde endast lika med värdet av det papper eller den metall 

valutan består av.
21

  

 

En valuta har tre huvudsakliga funktioner. Den ska kunna användas som betalningsmedel för 

att kunna köpa varor eller tjänster, priser ska kunna anges i enheter av valutan (exempelvis 

100 kronor) och den ska kunna användas för att lagra ett värde, så att innehavaren kan avvakta 

med att nyttja den tills personen i fråga behöver köpa något, med förtroende om att valutan 

ska kunna betala för varor och tjänster även i framtiden.
22

  

 

Traditionella valutor ges ut av en riksbank eller motsvarande institut, och är således knutna 

till en nation eller region.
23

 Sveriges valuta, i form av sedlar och mynt, får enligt 9 kap. 14 § 

RF endast ges ut av den svenska Riksbanken. Valutan har enheten krona och kan delas i 100 

öre enligt 5 kap. 1 § 3 st. lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) (RbL). Vilka valörer 

mynten och sedlarna får ha regleras i 5 kap. 2 § RbL. Innehavaren av kronor har en formell 

fordran på den svenska Riksbanken, och skadade pengar får lösas in av Riksbanken enligt 5 

                                                 
19

 Kjellström, 1963, s. 13–15. 
20

 Jonung, 2000, s. 19. 
21

 Linné, 2008, s. 22. 
22

 Segendorf, 2014b, s. 80. 
23

 Ibid, s. 76. 
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kap. 4 § 1 st. RbL.
24

 Denne innehavare kan också förvänta sig att det går att betala tjänster 

och varor med kronor, då kronorna enligt 5 kap. 1 § 2 st. RbL är lagliga betalningsmedel.
25

  

 

2.2.2 Digital valuta 

Digitala pengar erbjuder många fördelar jämfört med fysiska pengar, så som möjligheten att 

handla något utan att behöva ha ersättningen i fysisk form, vilket kan vara både ett logistiskt 

och säkerhetsmässigt problem vid större affärer. Digitala pengar är också en förutsättning för 

den växande internethandeln. Det är också lätt att inse att hanteringen av överföringar av 

medel effektiviseras, då inga fysiska objekt behöver flyttas utan överföringen endast innebär 

förändringar i digitala belopp.
26

 

 

Det finns många typer av digitala pengar, allt från kortbetalningar till innovativa digitala 

valutor hör hemma under begreppet, då det är fråga om ett värde som manifesteras genom 

datorkod, och inte genom något fysiskt objekt. Att pengarna sägs vara digitala kan innebära 

många olika saker, till exempel att en överföring av pengar inleds genom ett datorkommando, 

eller att det är fråga om digitala pengar som på ett liknande sätt som kontanter flyttas från ett 

konto till ett annat.  

 

Det finns dock metoder för att dela in digitala pengar i underkategorier, och en första sådan 

indelning sker genom att avgöra om den digitala pengen är knuten till ett värde på ett konto, 

eller om värdet är den digitala pengen i sig. De förstnämnda är i princip en digital form av ett 

banktillgodohavande, medan den senare har många likheter med en valuta.
27

 

Banktillgodohavandet kan visa att en viss mängd pengar finns på ett konto, men det har i sig 

självt inget värde utan kan användas för att initiera en flytt av pengarna på kontot till ett annat 

konto. Den digitala pengen som själv bär värdet, utgör själva kontanterna och har därför ett 

inneboende värde. Ett exempel på en digital peng som fungerar som ett banktillgodohavande 

är de pengar som finns på ett betalkort. Med betalkortet kan innehavaren vid ett köp av en 

vara initiera en transaktion av pengar som finns på kontot som betalkortet är knutet till, medan 

                                                 
24

 Om innehavaren faktiskt har en formell fordran på Riksbanken eller ej har diskuterats. Se Hanqvist, 2005, s. 

256–257 samt Segendorf, 2014b, s.76. Se dock Elgebrant, 2016b, s. 40. 
25

  I prop. 1986/87:143, s. 63, står att läsa ”Att sedlar och mynt är lagliga betalningsmedel innebär att var och en 

är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning”. Se dock HFD 2015 ref.49 där Högsta 

förvaltningsdomstolen slagit fast att undantag är möjliga, men inte för alla institutioner. I målet fann Högsta 

förvaltningsdomstolen att patienter på landstingets vårdinrättningar inte kunde nekas att få betala med 

svenska kontanter. 
26

 Lehrberg, 2005, s. 68–69. 
27

 Ibid, s. 58–59. 
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den som innehar digitala pengar med ett inneboende värde kan lämna över dem till säljaren, 

som direkt får värdet av den digitala pengen, utan att några fler steg i transaktionen behöver 

vidtas.
 
För att skilja de två åt kommer uttrycken elektroniska pengar respektive digital valuta 

nyttjas genomgående i den följande framställningen. Med elektroniska pengar avser jag 

sådana digitala pengar som inte har ett inneboende värde, utan kan peka till en plats där värdet 

finns, och med digital valuta avser jag sådana digitala pengar som har ett eget värde. 

 

Föregångarna till de nu växande digitala valutorna var digitala pengar med en central 

utgivare. Först av dessa var eCash som introducerades redan 1990. Många av de ursprungliga 

valutorna i digital form tilläts dock inte existera då utgivarna av dem i många fall inte kunde 

uppfylla de krav på kundkännedom och rapportering av misstänkt aktivitet som fanns.
28

 Detta 

problem kvarstår till stor del med de nya digitala valutorna, och eftersom de rättsvårdande 

myndigheterna inte kan angripa utgivaren, som är decentraliserad, finns endast indirekta 

sanktioner. Den europeiska bankmyndigheten uppmanar alla europeiska institutioner inom 

den reglerade finanssektorn att inte bidra till handel med digitala valutor på grund av risken 

för penningtvätt och finansiell brottslighet.
29

 Trots det finns det för närvarande cirka 1 000 

olika digitala valutor, där den mest handlade och uppmärksammade är bitcoin, som i 

skrivande stund har ett marknadsvärde på ca 1 400 miljarder kronor.
 30

  

 

Som tidigare nämnts så finns det, utöver ovan nämnda problem, också många fördelar med 

digitala pengar jämfört med fysiska pengar, och på motsvarande sätt kan man se fördelar med 

digitala valutor jämfört med både elektroniska och fysiska pengar. En överföring av värde 

med hjälp av digital valuta kräver inte någon annan part än betalaren och mottagaren av 

betalningen, på samma sätt som en betalning med fysiska pengar inte heller behöver 

godkännas eller verkställas av någon tredje part. En betalning med elektroniska pengar å 

andra sidan kräver att överföringen går via infrastruktur i form av en bank eller annan 

kontohållare.
 31

 Vidare gäller för digitala valutor att kostnaden för överföringar normalt är låg 

oavsett till vem betalning går. I kontrast till det står till exempel kostnader för överföringar av 

medel till en privatperson i utlandet som med traditionell valuta kan uppgå till en stor andel av 

överföringens belopp.
32

 Att betala med fysiska pengar till någon som befinner sig långt borta 

                                                 
28

 Lam, Lee, 2015, s. 8–9. 
29

 European Banking Authority, 2014, s. 44. 
30

 Coinmarketcap [https://coinmarketcap.com/all/views/all/] 2018–01–23. 
31

 Lehrberg, 2005, s. 78 & 82. 
32

 I genomsnitt 8 procent, Lovén, 2016, s. 157–159. 
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är både tidskrävande och riskfyllt, och att betala med elektroniska pengar kan ofta också ta 

längre tid på grund av att betalningen måste gå via en tredje part. Transaktioner med digitala 

valutor däremot har alla möjligheter att genomföras direkt, då överföringen går direkt till 

mottagaren, utan tredje part, via det nätverk som valutan bygger på. 

 

Elektroniska pengar är reglerade i lag, genom lagen om elektroniska pengar (2011:755) 

(EPL), och dessförinnan lagen om utgivning av elektroniska pengar (2002:149). Båda lagarna 

bygger på EU-direktiv, där det senaste är EU-direktivet 2009/110/EG om rätten att starta och 

driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet 

(direktivet om elektroniska pengar). Lagen om elektroniska pengar reglerar bland annat vilka 

typer av juridiska personer som får ge ut elektroniska pengar, 2 kap. 1 § EPL, och vilka krav 

som ställs på bolagets finanser och administration, 3 kap. 1 och 2 §§ och 2 kap. 2 § EPL. 

Kortfattat kan sägas att utgivande av elektroniska pengar sköts, till skillnad från fysiska 

pengar, inte av Riksbanken utan av aktörer som har tillåtelse att bedriva bankverksamhet och 

andra aktörer verksamma inom förmedling av betalningar via internet. Bland dessa aktörer 

finns till exempel banker och betalkortsföretag som via internetbanker eller kortlösningar ser 

till att kunderna kan inneha och betala med elektroniska pengar.
33

 

 

Elektroniska pengar definieras i 1 kap. 2 § 2 p. EPL som ett elektroniskt förvarat 

penningvärde som representerar en fordran på utgivaren, vilken ges ut i utbyte mot andra 

medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner och som godtas som betalningsmedel av 

andra än utgivaren. I regeringens proposition om regler för elektroniska pengar uttalades om 

definitionen av elektroniska pengar att ”Avsikten har varit att göra definitionen så vid att den 

inte bara omfattar de instrument för elektroniska pengar som finns på marknaden i dag utan 

även sådana som kan komma att utvecklas”.
34

 Vare sig avsikten var att omfatta även digitala 

valutor eller ej, så är det tydligt att de inte omfattas av lagen om elektroniska pengar, då de 

inte representerar en fordran på utgivaren.
35

  Att denna skillnad finns mellan elektroniska 

pengar och digital valuta beror på det tidigare nämnda faktum att elektroniska pengar 

representerar ett annat värde (exempelvis ett innehav på ett bankkonto) medan digitala valutor 

själva är värdebärarna. Det finns därför inget underliggande värde att ha en fordran mot. 

 

                                                 
33

 Linné, 2008, s. 78. 
34

 Prop. 2010/11:124, s. 62. 
35

 Segendorf, 2014b, s.76. 
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Digitala valutor kan i sin tur delas in i fler underkategorier utifrån i vilka riktningar det är 

möjligt att handla valutan. En digital valuta som över huvud taget inte kan omsättas i andra 

valutor sägs vara en valuta i ett slutet valutasystem. Ett exempel på sådant system är olika 

typer av spelpengar som intjänas och spenderas inom spelet.
 36

 Vidare finns enkelriktade 

valutasystem, som möjliggör växling från traditionell valuta till en digital valuta men utan 

möjlighet att växla tillbaka. Ett exempel på en sådan digital valuta är Amazon Coins som låter 

den som växlar traditionell valuta till denna digitala valuta köpa varor av Amazon till 

rabatterat pris. Slutligen finns de dubbelriktade valutasystemen, vilka är de som denna uppsats 

syftar till att utreda, och vilka jag hädanefter avser med uttrycket digital valuta. I de 

dubbelriktade valutasystemen kan den digitala valutan växlas fram och tillbaka till traditionell 

valuta. Växelkursen kan vara marknadsstyrd eller fast. Ett exempel på dessa dubbelriktade 

valutasystem är bitcoin. 

 

De dubbelriktade valutasystemen kan vara konstruerade utifrån en centraliserad eller 

decentraliserad teknologi. Det förstnämnda innebär att transaktionerna behandlas och lagras 

hos någon central part, medan det senare innebär att transaktionerna handhas och lagras hos 

nätverkets deltagare eller i själva nätverket.
37 

En central part i en sådan transaktion skulle 

kunna vara en riksbank eller liknande institution, medan ett nätverk som lagrar och handhar 

transaktioner skulle kunna vara en digital valuta som baseras på blockkedjeteknologi.  

 

Blockkedjeteknologi innebär i det här sammanhanget att genomförda transaktioner sparas i 

större block av transaktioner, som därefter läggs till tidigare transaktions-block, och således 

bildar en kedja av transaktioner. Att det är en kedja av transaktioner betyder att alla 

transaktioner som någonsin genomförts går att följa genom att inspektera kedjan, och en 

blockkedja jämförs därför ibland med ett register som är tillgängligt för vem som helst. Det 

innebär att alla som har tillgång till kedjan kan bekräfta vem som innehar vilken mängd av 

den digitala valutan.
38

 Att kunna bekräfta vem som innehar vilken mängd av valutan är dock 

inte alltid synonymt med att veta vilken person som innehar den. Flera digitala valutor är 

utformade för att erbjuda anonymitet eller pseudoanonymitet.
39

 I fallet med en blockkedja är 

valutan inte fullt ut anonym, utan möjligtvis pseudoanonym, då alla som har tillgång till 

kedjan kan se mellan vilka parter överföringar gjorts. Om parterna inte identifieras med sitt 

                                                 
36

 European Central Bank, 2012, s. 13. 
37

 Segendorf, 2014a, s. 2 samt Lam, Lee, 2015, s. 13. 
38

 Bhaskar, Lee, 2015, s. 48–49. 
39

 Bonneau m.fl., 2016, s. 142. 
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namn, utan till exempel en siffersträng, är transaktionerna pseudoanonyma.
40

 Även denna 

pseudoanonymitet kan dock potentiellt röjas i växlingen mellan traditionell valuta och digital 

valuta eller vid inköp av varor eller tjänster med den digitala valutan. Detta då den som 

tillhandahåller tjänsten eller varan ofta behöver uppgifter om köparen, så som exempelvis 

leveransadress.
41

  

 

Som tidigare nämnts i avsnitt 2.2.1 så har en valuta tre huvudsakliga funktioner, att kunna 

fungera som betalningsmedel, att kunna användas för att uttrycka priser samt att kunna 

användas för att lagra ett värde. Det har påpekats att kanske inte ens den för närvarande 

största och mest populära digitala valutan bitcoin kan sägas uppfylla dessa tre funktioner i 

praktiken. Teoretiskt kan dock den, såväl som andra digitala valutor sägas uppfylla, eller ha 

möjlighet att uppfylla funktionerna. Vad som krävs för att en valuta ska fungera som 

betalningsmedel är en acceptans av den som betalningsmedel, antingen i samhället som stort 

eller i en mindre, avgränsad grupp. Vidare finns det inget som motsäger att priser skulle 

kunna anges i någon digital valuta, men det är åtminstone än så länge inte vanligt 

förekommande. Slutligen gäller för den tredje funktionen att man måste kunna lita på att 

värdet som man vill förvara inte utraderas av fluktuationer i valutans värde, något som för 

närvarande förekommer i betydligt högre grad för digitala valutor än traditionella valutor.
42

 

 

  

                                                 
40

 Lee, Mas, 2015, s. 420. 
41

 Bonneau m.fl., 2016, s. 139. 
42

 Segendorf, 2014b, s. 80. 
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3 Valuta inom skatterätten 
 

I detta kapitel kommer jag att framställa på vilket sätt traditionella valutor respektive digitala 

valutor behandlas inom, i tur och ordning, EU-skatterätten, den svenska mervärdesskatterätten 

och den svenska inkomstskatterätten. Gemensamt för dessa tre skatterättsliga grenar är att 

definition av begreppet valuta saknas. Bestämmelser om hur valuta ska beskattas finns dock 

på alla områden. Genom att studera bestämmelserna och praxis rörande dem kan man besvara 

hur traditionella valutor beskattas och därigenom närma sig ett svar på frågan hur digitala 

valutor beskattas. I slutet av vart och ett av avsnitten 3.1–3.6 kommer jag att sammanfatta vad 

utredningen avseende gällande rätt på respektive område visat. Detta gör jag för att göra det 

enklare för läsaren att bära med sig vad som är gällande rätt för en form av valuta när jag går 

in på den andra formen av valuta, och även för att på samma sätt bära med sig vad som är 

gällande rätt inom en skatterättsgren när jag går in på utredningen av en annan gren. Det är 

min avsikt att detta ska underlätta jämförelsen mellan den skatterättsliga behandlingen av 

traditionell respektive digital valuta, och även jämförelsen mellan behandlingen av valutor 

inom de olika skatterättsgrenarna. 

 

3.1 Traditionella valutor inom EU-rätten 

EU-rätten är för Sverige bindande genom Sveriges medlemskap i EU. Detta fastslås också i 

nationell lag genom 2 och 3 §§ lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till 

Europeiska unionen, där det framgår att de rättsakter som antagits såväl före som efter 

Sveriges beslut att gå med i EU är gällande i den utsträckning som följer av EU-fördragen och 

vissa andra uppräknade instrument. EU-rättsakternas verkningar i medlemsstaterna regleras i 

art. 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Där framgår att 

förordningar är bindande och direkt tillämpliga i medlemsstaterna, medan direktiv innehåller 

ett krav på resultat som är bindande, men att det är upp till medlemsstaterna att lagstifta så att 

resultatet uppnås. 

 

På skatteområdet har EU harmoniserat, och avser fortsatt att så göra, sådana indirekta skatter 

som punktskatter och mervärdesskatter i den mån det behövs för att säkerställa att den inre 

marknaden upprätthålls och för att konkurrensen inom unionen inte ska snedvridas enligt art. 

113 FEUF. Den direkta beskattningen är fortfarande främst en nationell fråga, även om 

hänsyn måste tas till de regler om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital som EU 

slagit fast i tredje delen, avdelning två och fyra i FEUF, samt ett antal direktiv rörande 
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beskattningen av internationella koncerner.
43

 För att besvara hur valuta definieras och 

behandlas inom EU-skatterätten är det mest relevanta området mervärdesskatterätten, då 

handel med valuta finns direkt reglerat, till skillnad från på de andra områdena inom EU-

skatterätten. 

 

Mervärdesskatterätten är sedan 60-talet ett område för harmonisering inom EU. Det har dock 

varit ett omfattande arbete och inte förrän det sjätte mervärdesskattedirektivet (direktiv 

77/388/EEG) antogs harmoniserades en så grundläggande fråga som vad som skulle utgöra 

underlag för skatten. Det sjätte mervärdesskattedirektivet ersattes 2007 av det nu gällande 

direktivet 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt 

(mervärdesskattedirektivet). Direktivet är utförligt, och kan till utformningen jämföras med en 

lag. De avvikelser från direktivets regler som är möjliga handlar främst om nivån på skatten.
44

 

En för en viss period gällande miniminivå på 15 procent fastslås dock i art. 97 

mervärdesskattedirektivet, och därefter följande direktiv om ändringar i 

mervärdesskattedirektivet har behållit samma skattesats.
45

  

 

Till att börja med kan konstateras att begreppet valuta inte definieras i 

mervärdesskattedirektivet. Det framgår dock på flera ställen i mervärdesskattedirektivet att 

nationell valuta kan ersätta euron vid beräkningar och framställningar.
46

 Detta kan också 

sägas anknyta till art. 128 p. 1 FEUF, där det framgår att sedlar utgivna av den europeiska 

centralbanken och de nationella centralbankerna är de enda lagliga betalningsmedlen inom 

unionen. Till skillnad från begreppet valuta är alltså begreppet lagliga betalningsmedel tydligt 

definierat. Det enda tydliga avsteget från euro och nationell valuta (tillika de lagliga 

betalningsmedlen inom unionen) görs i art. 230 mervärdesskattedirektivet, där det fastslås att 

det vid upprättandet av de fakturor som ligger till grund för uttag av mervärdesskatt får anges 

belopp i vilken valuta som helst, så länge mervärdesskattebeloppet, med hjälp av en 

fastslagen omräkningsmekanism, anges i den nationella valutan där leveransen av varan eller 

tjänsten sker. Omräkningsmekanismen innebär enligt art. 91 mervärdesskattedirektivet att den 

angivna valutan räknas om till nationell valuta antingen genom gemenskapsbestämmelser för 

                                                 
43

 Hilling m.fl., 2011, s. 17.  
44

 Ibid, s. 201–203. 
45

 Senast i art. 1 i direktiv 2016/856 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för 

mervärdesskatt vad gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen. 
46

 Art. 34, 147, 270–271 samt 284–287 i mervärdesskattedirektivet. 
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beräkning av tullvärde eller genom att se till den senaste säljkursen på den eller de mest 

representativa valutamarknaderna i medlemsstaten. 

 

Vidare är vissa valutatransaktioner undantagna från mervärdesskatt genom art. 135.1 d–f 

mervärdesskattedirektivet, vilket jag återkommer till och utvecklar under avsnitt 3.2 nedan.  

 

Sammanfattningsvis så kan alltså sägas att inom den för Sverige bindande EU-rätten finns 

ingen definition av valuta, utan endast av lagliga betalningsmedel. På mervärdesskatteområdet 

finns uttrycklig reglering kring handel med traditionella valutor, men om digitala valutor 

omfattas av den regleringen framgår ej av endast en textuell tolkning av direktivet. Det är 

dock värt att påpeka att direktivets formulering gällande vilka valutor som får användas som 

enhet på fakturor öppnar för att man vid direktivets tillkomst sett möjligheter att använda 

andra valutor än euron och medlemsstaternas nationella valutor. Formuleringen visar inte 

heller på något sätt att dessa valutor skulle begränsas till centralt utgivna valutor. 

 

3.2 Digitala valutor inom EU-rätten 

Digitala valutor är än så länge inte uttryckligt reglerade inom EU-rätten. Det tidigare nämnda 

direktivet om elektroniska pengar omfattar enligt dess art. 2 p. 2 endast sådana elektroniska 

pengar som utgör en fordran på utgivaren. Vidare fastslås i art. 11 i direktivet att 

medlemsstaterna ska säkerställa att utgivare av elektroniska pengar på begäran av en 

innehavare av elektroniska pengar får växla dem till nationell valuta, något som inte är 

möjligt för digitala valutor då de inte har någon central utgivare. Som nämnts ovan är inte 

begreppet valuta definierat inom EU-rätten, medan begreppet lagliga betalningsmedel är det, 

med en definition som utesluter att digitala valutor skulle kunna utgöra lagligt 

betalningsmedel då de saknar central utgivare. I sammanhanget av denna uppsats 

frågeställning uppstår då frågan om digitala valutor trots det skulle kunna omfattas av 

begreppet valuta?  

 

EU-domstolen har genom två avgöranden, Regina mot Thompson m.fl. och Skatteverket mot 

Hedqvist, åtminstone närmat sig en definition av vad som utgör valuta, och således kan 

digitala valutor analyseras i skenet av dessa avgöranden.  

 

EU-domstolens avgörande i Regina mot Thompson m.fl. gällde huruvida tre brittiska män som 

importerat guldmynt och exporterat silvermynt gjort sig skyldiga till överträdelser av 
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nationella bestämmelser som begränsade sådan handel. Vad mynten definierades som skulle 

avgöra om de omfattades av bestämmelserna om fri rörlighet för varor, eller om de istället 

omfattades av bestämmelserna om liberalisering av kapitalrörelser.
 47

 Storbritanniens regering 

anförde inför EU-domstolen att mynten utgjorde betalningsmedel, medan de tilltalade menade 

att mynten utgjorde varor. Domstolen konstaterar att vad som utgör betalningsmedel inte skall 

anses utgöra varor. Därefter resonerar domstolen sig fram till att de mynt som betraktas som 

en valuta i de länder som tillåter handel med valutan ska behandlas som betalningsmedel, 

även om de inte utgör lagliga betalningsmedel i unionen.
 48

 

 

Det andra av de ovan nämnda avgörandena, Hedqvist mot Skatteverket, rörde frågan om vilka 

transaktioner som undantas från mervärdesskatt. Hedqvist hade för avsikt att starta ett företag 

som skulle växla traditionell valuta till den digitala valutan bitcoin och omvänt. Då vissa 

transaktioner ska vara undantagna från mervärdesskatt enligt mervärdesskattedirektivet fick 

EU-domstolen ta ställning till om Hedqvists valutatransaktioner var sådana att de skulle 

undantas. Domstolen inleder med att konstatera att leverans av varor och tillhandahållande av 

tjänster mot ersättning är föremål för mervärdesskatt enligt art. 2 i 

mervärdesskattedirektivet.
49

 Leverans av varor definieras i art. 14.1 i mervärdeskattedirektivet 

som en överföring av rätten att som ägare förfoga över materiella tillgångar medan 

tillhandahållande av tjänster definieras i art. 24.1 i samma direktiv som varje transaktion som 

inte utgör leverans av varor. Att bitcoin skulle kunna utgöra varor, så som avses i art. 14 

mervärdesskattedirektivet, utesluts av domstolen, då den digitala valutan inte har något annat 

syfte än att utgöra betalningsmedel. De tänkta växlingstransaktionerna utgör alltså 

tillhandahållande av tjänst, och den fråga som då återstår att besvara är om de är av sådan typ 

att de undantas från beskattning enligt art. 135.1 d–f. I den frågan inleder domstolen med att 

påpeka att utgångspunkten är att mervärdesskatt ska påföras varje tillhandahållande av tjänst 

mot ersättning, och att undantag därför ska tolkas restriktivt.
50

 Domstolen utesluter 

tillämpning av art. 135.1 d och art. 135.1 f i mervärdesskattedirektivet, då den förstnämnda 

behandlar tjänster och instrument som handlar om att flytta pengar, och inte valutaväxlingar, 

och den sistnämnda behandlar instrument som ger äganderätt i juridiska personer, vilket inte 

                                                 
47
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är fallet för innehav av bitcoin.
51

 Den bestämmelse för undantag från mervärdesbeskattning 

för finansiella transaktioner som kvarstår är således art. 135.1 e i mervärdesskattedirektivet. 

Artikeln i fråga undantar transaktioner och förmedling rörande valuta, sedlar och mynt som 

används som lagligt betalningsmedel, med undantag av mynt och sedlar som är samlarobjekt 

eller av andra anledningar normalt inte används som lagligt betalningsmedel, från 

mervärdesbeskattning.  

 

Då tillämpningen av bestämmelsen i förhållande till digitala valutor inte uttryckligen följer av 

artikelns ordalydelse försöker domstolen utröna om något av de direktiv som upprättats på 

unionens andra språk ger ett svar på om artikeln omfattar även digitala valutor, men någon 

odiskutabel tolkning nås inte genom de olika språkversionerna. EU-domstolen uttalar att 

eftersom ingen lösning fanns i en textuell tolkning så måste man se till mervärdesskatterättens 

systematik och bestämmelsens ändamål. Domstolen påpekar att syftet med undantaget från 

mervärdesskatteplikt i art 135.1 e i mervärdesskattedirektivet är att minska svårigheterna 

kring fastställande av underlag för skatten. Då samma svårigheter finns för fastställande av 

underlaget vid växlingstransaktioner oavsett om det rör traditionella valutor eller valutor som 

inte utgör lagligt betalningsmedel i något land är det fråga om finansiella transaktioner i båda 

fallen enligt domstolen, så länge den digitala valutan inte har något annat syfte än att utgöra 

betalningsmedel.
52

 Eftersom undantaget delvis skulle förlora sitt syfte om det bara tillämpades 

för traditionella valutor och inte digitala valutor finner EU-domstolen att även transaktionerna 

som är i fråga i målet omfattas av undantaget i art 135.1 e i mervärdesskattedirektivet.
53

 

Domstolens formulering om bestämmelsens syfte och risken att det skulle gå förlorat kan 

peka på att handel med digitala valutor generellt ska undantas från mervärdesskatt.
54

 

 

Som tidigare framgått så är lagliga betalningsmedel inom unionen endast valutor utgivna av 

centralbanker, vilket inom EU utesluter att digitala valutor utgör lagliga betalningsmedel då 

de inte är utgivna av någon av medlemsstaternas centralbanker eller den europeiska 

centralbanken. Avgörandena Regina mot Thompson m.fl. och Skatteverket mot Hedqvist visar 

dock att EU-domstolen anser att likabehandling av digitala och traditionella valutor kan 
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motiveras på den grund att digitala valutor används på motsvarande sätt som traditionella 

valutor.  

 

3.3 Traditionella valutor inom den svenska mervärdesskatterätten 

I Sverige regleras mervärdesskatten framför allt i mervärdesskattelagen (1994:200) (ML). 

Som nämnts ovan så har EU genomfört långtgående harmonisering på 

mervärdesskatteområdet och mervärdesskattelagen bygger därför till största del på EU:s 

mervärdesskattedirektiv. EU:s medlemsstater, däribland Sverige, har en lojalitetsplikt mot EU 

som enligt EU-domstolens praxis bland annat innebär att medlemsstaterna måste verka för 

EU:s syften och mål genom att införa och anpassa lagstiftning så att syften och mål uppnås. I 

denna plikt ingår också att nationella myndigheter följer EU-praxis. På grund av 

lojalitetsplikten gentemot EU har vissa av EU:s rättsakter direkt effekt och EU-domstolen har 

genom avgörandet i Franz Grad mot Finanzamt Traunstein fastslagit att bestämmelser i 

direktiv på mervärdesskatteområdet hör till dessa.
55

 Redan innan den direkta effekten träder 

in, vilket sker när direktivet inte införlivats inom den stipulerade tidsfristen, är dock 

domstolarna skyldiga att tolka nationell rätt mot bakgrund av direktivets ordalydelse och 

syfte. Detta innebär att mervärdesskattedirektivet är av stor relevans även på det nationella 

mervärdesskatteområdet, och endast om mervärdesskattelagen är mer förmånlig för den 

enskilde än mervärdesskattedirektivet ska den tillämpas vid en konflikt mellan de båda 

bestämmelserna.
56

 

    

Utgångspunkten i den svenska mervärdesskattelagen är att import och omsättning av varor 

och tjänster är skattepliktigt enligt dess 3 kap. 1 §. Undantag finns, och dessa ska enligt 

samma paragraf anges uttryckligen i lagen. De personer som är skyldiga att erlägga 

mervärdesskatt är de fysiska eller juridiska personer som omsätter varor eller tjänster i en 

självständigt bedriven ekonomisk verksamhet enligt 1 kap. 2 § och 4 kap. 1 § ML. De faktiska 

bärarna av skatten är dock avsedda att vara slutkonsumenterna av varorna och tjänsterna, 

vilket uppfylls genom att de som inte utgör slutkonsumenter har avdragsrätt för ingående 

mervärdesskatt enligt 8 kap. ML.
57
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Som tidigare nämnts finns undantag från utgångspunkten om att all omsättning av varor eller 

tjänster ska vara underlag för mervärdesskatt. Något generellt undantag från 

mervärdesbeskattning vid handel med valutor stadgas inte, men det undantag som framför allt 

är relevant vid sådan handel är 3 kap. 9 § ML om undantag för bank- och finansieringstjänster 

och för värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. I paragrafen definieras bank- 

och finansieringstjänster inte närmare än att vissa specifika verksamheter undantas, medan 

värdepappershandel definieras något mer precist så som omsättning och förmedling av aktier, 

andra andelar och fordringar, samt förvaltning av värdepappersfonder och specialfonder. 

Propositionen till 1994 års mervärdesskattelag ger dock ledning för vad som avses med bank- 

och finansieringstjänster, i så mån att man anför att in- och utlåningstjänster, 

valutatransaktioner och betalningsförmedling omfattas medan exempelvis uthyrning av 

bankfack inte ska anses omfattas.
58

 Det har påpekats att definitionen av begreppet ändå är 

otydlig och att det kan leda till olik behandling av liknande situationer och brister i 

förutsebarhet, men avsikten med formuleringen torde ha varit att generellt undanta finansiella 

tjänster från mervärdesbeskattning.
59

 Skatterättsnämnden tillämpade också 3 kap. 9 § ML i ett 

förhandsbesked 1999, där nämnden beslutade att vinst som uppstod vid växling av 

traditionella valutor var undantagen från mervärdesskatt enligt 3 kap. 9 § ML.
60

 På 

valutaområdet gäller också, enligt 3 kap. 23 § 1 p. ML, att omsättning av sedlar och mynt som 

är lagliga betalningsmedel inte ska medföra påförande av mervärdesskatt, undantaget de 

sedlar och mynt som normalt inte används som lagligt betalningsmedel eller på annat sätt 

utgör samlarföremål. 

 

Dessa undantag bygger som resten av mervärdesskattelagen på mervärdesskattedirektivet, 

men faktum är att just dessa undantag formulerats på olika sätt i de nationella bestämmelserna 

och det direktiv som antagits av EU. Som framgår av avsnitt 3.2 ovan har EU i 

mervärdesskattedirektivets art. 135.1 e specifikt undantagit transaktioner rörande valuta från 

mervärdesbeskattning. Detta skiljer sig alltså från mervärdesskattelagen där motsvarande 

undantag för transaktioner med valuta inte framgår direkt, och för att uppnå 

överensstämmelse med direktivet måste undantaget i så fall utläsas från 3 kap. 9 och 23 §§ 

ML i kombination med lagens förarbeten. 
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Vad som gäller inom den svenska mervärdesskatterätten är alltså till stor del avhängigt vad 

som reglerats inom EU-skatterätten, och därför är utgångspunkten i mervärdesskattelagen att 

all omsättning av varor och tjänster är mervärdesskattepliktig. Likt i 

mervärdesskattedirektivet finns vissa undantag på valutaområdet, men som påpekats ovan så 

motsvarar undantagen i mervärdesskattelagen inte fullt ut undantagen i 

mervärdesskattedirektivet. Enligt ordalydelsen i 3 kap. 23 § ML undantas omsättning av 

sedlar och mynt från mervärdesbeskattning om de utgör ett lagligt betalningsmedel, eller 

användas som ett lagligt betalningsmedel, men vad som gäller för valuta framgår alltså inte av 

endast en textuell tolkning, utan först genom mervärdesskattelagens förarbeten.  

 

3.4 Digitala valutor inom den svenska mervärdesskatterätten 

Som framgår av avsnitt 3.3 ovan innehåller mervärdesskattedirektivet och 

mervärdesskattelagen olika formulerade undantag. I en begäran om förhandsbesked till 

Skatterättsnämnden fick nämnden ta ställning till om valutatransaktioner skulle omfattas 

antingen enligt mervärdesskattelagens undantag för bank- och finansieringstjänster eller enligt 

undantaget för sedlar och mynt som är lagliga betalningsmedel.
61

 Då den ställda frågan också 

gällde en digital valuta, bitcoin, så skulle nämnden följaktligen, om den fann att något av 

undantagen var tillämpligt på valuta, vara tvungen att avgöra om undantaget även skulle 

omfatta digital valuta. Bakgrunden till målet har beskrivits i avsnitt 3.2, kallat Skatteverket 

mot Hedqvist. Före EU-domstolen tillfrågades av Högsta förvaltningsdomstolen hade alltså 

Skatterättsnämnden lämnat ett förhandsbesked i frågan, som sedermera överklagades av 

Skatteverket. Förhandsbeskedet är relevant framför allt genom att det visar på hur valuta kan 

undantas från mervärdebeskattning i mervärdesskattelagen, kontra hur det sker genom EU-

rätten. 

 

Ställda inför frågan om en valutaväxlingstjänst kunde undantas från beskattning enligt 

mervärdesskattelagen resonerar Skatterättsnämnden utifrån ordalydelserna i 3 kap. 9 och 23 

§§ ML. Då ett motsvarande undantag för valutatransaktioner som finns i art. 135.1 e i 

mervärdesskattedirektivet saknas i mervärdesskattelagen ser nämnden till det krav på 

direktivkonform tolkning som följer av medlemsstaternas lojalitetsplikt gentemot EU.
62

 Då 

direktivet genom ordalydelsen undantar transaktioner rörande valuta från 

mervärdesbeskattning frågar sig nämnden om detta undantag går att tolka in i ordalydelsen i 3 
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kap. 9 § eller 3 kap. 23 § i ML. 3 kap. 23 § ML omfattar till sin utformning specifikt sedlar 

och mynt som utgör lagliga betalningsmedel, medan transaktioner som rör valutor utelämnas 

ur paragrafen. Skatterättsnämnden uttalar att valutatransaktioner därför inte kan anses 

hänförliga till undantaget i 3 kap. 23 § ML, utan omfattas av de undantag på 

finansieringsområdet som avsetts i 3 kap. 9 § ML.  

 

Genom direktivkonform tolkning finner således Skatterättsnämnden att en tjänst som innebär 

att valuta växlas ska undantas från mervärdesbeskattning även enligt mervärdesskattelagen. 

Den återstående frågan är då om den digitala valutan bitcoin ska omfattas av det nyligen 

uttolkade undantaget för valutatransaktioner i 3 kap. 9 § ML. Skatterättsnämnden finner i den 

frågan att då den digitala valutan är ett betalningsmedel som används på samma sätt som 

lagliga betalningsmedel och har många likheter med elektroniska pengar så bör den omfattas 

av undantaget i 3 kap. 9 § ML. 

 

Värt att påpeka här är att Högsta förvaltningsdomstolen i det avgörande där förhandsbesked 

begärdes in från EU-domstolen också fastslog att transaktioner som rör valuta inte omfattas 

av 3 kap. 23 § ML utan av 3 kap. 9 § ML, med samma motivering som Skatterättsnämnden.
63

 

I den andra frågan, om digitala valutor omfattades av undantaget, fastslår Högsta 

förvaltningsdomstolen utan vidare motivering att EU-domstolen funnit att så är fallet. 

 

Därmed kan man säga att avgörandet, där Högsta förvaltningsdomstolen slår fast 

Skatterättsnämndens beslut samt motivering, undanröjde det problem som fanns på grund av 

att undantagen för valutahandel reglerats på olika sätt i mervärdesskattelagen och det 

bakomliggande mervärdesskattedirektivet. Det råder därför enighet mellan EU-

mervärdesskatterätten och den nationella mervärdesskatterätten om att växlingstransaktioner 

med digitala valutor, på samma sätt som växlingstransaktioner med traditionella valutor, 

undantas från mervärdesbeskattning. 

 

3.5 Traditionella valutor inom inkomstskatterätten 

Inom mervärdesskatterätten är skillnaden mellan juridiska och fysiska personer liten, hur 

skatten tas ut och vem som får göra avdrag för ingående mervärdesskatt bestäms istället av 

om det är fråga om en slutkonsument eller ej. Inom inkomstskatterätten är dock skillnaden i 
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behandling mellan fysiska och juridiska personer större, varför jag nedan kommer att utreda 

gällande rätt uppdelat på fysisk respektive juridisk person.  

 

3.5.1 Fysisk person 

Inkomster och utgifter av kapital som en fysisk person har, baserade på innehav av tillgångar 

och skulder, samt kapitalvinster och kapitalförluster, beskattas i inkomstslaget kapital enligt 

41 kap. 1 § och 42 kap. 1 § IL. Detta förutsatt att det inte är fråga om en näringsverksamhet 

enligt 13 kap. 1 § IL. Vem som ska beskattas för en inkomst, respektive vem som får göra 

avdrag för en utgift, är inte uttryckligt reglerat. Normalt accepteras dock civilrättsligt giltiga 

handlingar som grund för beskattning, vilket innebär att den som på ett civilrättsligt giltigt sätt 

innehar, köper eller säljer en kapitaltillgång som huvudregel är den som ska beskattas för 

vinst eller förlust som uppstått.
64

 De beskattningsbara inkomster och avdragsgilla utgifter som 

en person har ska, om inte annat föreskrivs i skatteförfarandelagen eller 

skatteförfarandeförordningen (2011:1261) (SFF), redovisas i svenska kronor enligt 22 kap. 2 

§ SFF. De grundläggande reglerna i 44 kap. IL är tillämpliga för alla kapitalvinster och 

kapitalförluster om inte annat anges enligt 44 kap. 1 § IL. I 44 kap. 3 § IL fastslås att avyttring 

av kapitaltillgång är varje form av försäljning, byte och liknande överlåtelse. Av 44 kap. 13 § 

IL framgår att kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan mottagen ersättning (efter 

avdrag för kostnader för avyttringen) för tillgången vid avyttring och omkostnadsbeloppet. 

Omkostnadsbeloppet består enligt 44 kap. 14 § IL av utgifter för anskaffning med tillägg för 

utgifter för förbättring. Gällande valutor bör omkostnadsbeloppet i normalfallet vara lika med 

anskaffningsutgiften, då inga förbättringsutgifter normalt kan förekomma.  

 

När någon köper eller säljer utländsk valuta, eller på annat sätt byter till sig den mot en 

tillgång består resultatet av avyttringen av två delar, den bortbytta tillgångens värdeförändring 

från anskaffningen, och förändringen i växelkurs valutorna emellan sedan anskaffningen 

skedde. Detta skulle kunna ses som två transaktioner som ska redovisas separat, men enligt 

vad som brukar kallas integrationsprincipen så behöver endast en kapitalvinst eller 

kapitalförlust redovisas, och den del av resultatet som beror på valutakursförändring separeras 

inte från den del av resultatet som beror på tillgångens värdeförändring. Tillgångens 

anskaffningsutgift vid köp respektive tillgångens ersättning vid försäljning beräknas utifrån 

den utländska valutakursen vid anskaffnings och avyttringstillfället.
65

 Ett speciellt undantag, 
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som tillkommit av förenklingsskäl, från denna regel finns i 44 kap. 16 § IL med innebörden 

att om den mottagna utländska valutan växlas till svenska kronor inom trettio dagar så 

beräknas resultatet inte utifrån växlingskursen på dagen för avyttring, utan utifrån växelkursen 

den dagen växling av den utländska valutan till svenska kronor sker. 

 

Ytterligare reglering, utöver dessa grundläggande bestämmelser för kapitalvinster och 

kapitalförluster, finns för utländsk valuta i 48 kap. IL, enligt 48 kap. 4 § IL som anger att 

bestämmelserna i kapitlet om utländska fordringsrätter också ska tillämpas på bland annat 

utländsk valuta. Det innebär enligt 48 kap. 7 § IL att omkostnadsbeloppet beräknas med 

genomsnittsmetoden, där omkostnadsbeloppet är det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för 

samtliga enheter av valutan som personen hade vid avyttringen. Av 48 kap. 6 § IL, i förening 

med 44 kap. 2 § IL, framgår också att ett undantag från beskattning av kapitalvinst eller 

kapitalförlust på utländska fordringar eller valuta finns, nämligen att värdeförändring på 

valuta avsedd för den skattskyldiges personliga levnadskostnader vid en tillfällig vistelse 

utomlands, så kallad resevaluta, inte ska tas upp till beskattning. Vad som gäller löpande 

inkomster och utgifter i utländsk valuta är inte reglerat, men dessa omräknas troligen till 

svenska kronor med den valutakurs som rådde vid beskattningstidpunkten.
66

 

 

Vad gäller avdragsrätten för kapitalförluster så framgår det som sagt av 42 kap. 1 § IL att de 

ska dras av som kostnad om de är utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster, och att 

ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av oavsett. Från denna grundprincip, som innebär en 

symmetrisk behandling av kapitalvinster och kapitalförluster, finns dock en mängd avsteg. 

Det som är av relevans här är att kapitalförlust på annan valuta än resevaluta endast är 

avdragsgill till 70 procent enligt 48 kap. 19 och 24 §§ IL. 

 

För en fysisk person som bedriver näringsverksamhet (enskild näringsidkare) och har 

kapitalinkomster eller kapitalutgifter, men där dessa inkomster eller utgifter inte är knutna till 

näringsverksamheten beskattas den enskilde näringsidkaren för dessa kapitalposter på samma 

sätt som andra fysiska personer.
67

 Om inkomsterna eller utgifterna dock är knutna till 

näringsverksamheten genom att de är lagertillgångar, inventarier eller ytterligare några 

uppräknade former av tillgångar ska de beskattas i näringsverksamheten enligt 13 kap. 7 § IL. 

 

                                                 
66

 Lodin m.fl., 2015a, s. 230. 
67

 Lodin m.fl., 2015b, s. 481–482.  



30 

 

3.5.2 Juridisk person 

Juridiska personer ska som huvudregel redovisa sina inkomster och utgifter i svenska kronor 

enligt 4 kap. 6 § 1 st. bokföringslagen (1999:1078). Det innebär att inkomster och utgifter i 

utländsk valuta måste räknas om till svenska kronor och detta sker på samma sätt som för 

sådana inkomster hos en fysisk person, ersättningen eller anskaffningsutgiften räknas om till 

svenska kronor med den växelkurs som gäller vid avyttrings- respektive 

anskaffningstillfället.
68

 

 

För juridiska personer gäller att alla inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar 

och skulder, samt i form av kapitalvinster och kapitalförluster, ska tas upp i inkomstslaget 

näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 och 2 §§ IL. Med kapitalvinster och kapitalförluster i 

inkomstslaget näringsverksamhet avses sådana vinster respektive förluster som uppstått vid 

avyttring av kapitaltillgångar enligt 25 kap. 3 § IL. Av nämnda paragraf framgår också att 

kapitaltillgångar är andra tillgångar än lagertillgångar och liknande tillgångar, inventarier 

samt patent och andra immateriella tillgångar. Utländsk valuta kan utgöra såväl 

lagertillgångar som kapitaltillgångar, beroende på om den är avsedd att omsättas eller 

förbrukas eller om den finns i bolaget med något annat syfte, se 17 kap. 3 § 1 st. och 25 kap. 3 

§ 2 st. IL. Hur tillgången klassificeras har betydelse för resultatberäkningen. Lagertillgångar 

beskattas enligt reglerna för inkomster och utgifter i näringsverksamhet enligt 14 kap. 2 § IL, 

vilket innebär att resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och enligt god 

redovisningssed. Resultatet vid avyttring av kapitaltillgångar beräknas utifrån de 

kapitalbeskattningsregler som gäller även för fysiska personer, se avsnitt 3.5.1.  

 

Sammanfattningsvis gäller alltså för den fysiska person som innehar eller avyttrar traditionell 

valuta att löpande inkomster och utgifter, samt kapitalvinster och kapitalförluster ska tas upp i 

inkomstslaget kapital, förutsatt att det inte uppfyller kriterierna för en näringsverksamhet. 

Kapitalvinst eller kapitalförlust vid avyttring av utländsk valuta beräknas utifrån skillnaden 

mellan ersättning och det genomsnittliga omkostnadsbeloppet, vilket motsvarar den 

genomsnittliga köpeskilling som betalats för varje enhet digital valuta som innehas vid 

försäljningstillfället. Utöver detta finns viss särskild reglering, som den så kallade 

integrationsprincipen som innebär att man inte behöver göra två separata beräkningar om man 

säljer ett föremål mot ersättning i utländsk valuta (eller säljer ett föremål som man köpt för 
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utländsk valuta) samt att vinst eller förlust på valuta införskaffad med avsikt att användas 

under en utlandsvistelse inte ska tas upp till beskattning. All annan kapitalvinst vid avyttring 

av utländsk valuta ska tas upp till beskattning, medan motsvarande kapitalförluster är 

avdragsgilla till 70 procent. 

 

För juridiska personer gäller som utgångspunkt att alla intäkter och kostnader på grund av 

kapitaltillångar, samt kapitalvinster och kapitalförluster på sådana tillgångar ska tas upp som 

inkomst av näringsverksamhet. Avgörande för hur beskattningen ser ut vid inkomster och 

utgifter på grund av innehav av, samt kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av, 

utländsk valuta är om det är fråga om lagertillgångar eller kapitaltillgångar i 

näringsverksamheten. För lagertillgångar beräknas resultatet utifrån bokföringsmässiga 

grunder, medan resultatet vid avyttring av sådan utländsk valuta som utgjort kapitaltillgång 

beräknas på samma sätt som för fysisk person, utifrån genomsnittligt omkostnadsbelopp. 

 

3.6 Digitala valutor inom inkomstskatterätten 

På motsvarande sätt, och av samma anledning, som uppdelningen av fysisk person och 

juridisk person under avsnitt 3.5 utreder jag nedan gällande rätt avseende digitala valutor 

inom inkomstskatterätten uppdelat på fysisk respektive juridisk person. 

 

3.6.1 Fysisk person 

Som utgångspunkt i inkomstskattelagen gäller som ovan visats att inkomster och utgifter på 

grund av innehav av tillgångar och skulder, i form av kapitalvinster och kapitalförluster, ska 

tas upp i inkomstslaget kapital, förutsatt att det inte är fråga om en näringsverksamhet. Den 

fysiska person som alltså innehar eller handlar med digitala valutor, utan att göra det 

självständigt och yrkesmässigt, ska ta upp de inkomster och dra av de utgifter denne har på 

grund av innehavet. Personen ska också ta upp eller dra av vinst respektive förlust vid 

avyttring av tillgången, den digitala valutan, enligt 42 kap. 1 § IL. Löpande inkomster och 

utgifter på grund av innehav av digitala valutor är svåra att föreställa sig, eventuell 

kapitalinkomst realiseras först vid avyttringen av den digitala valutan. För kapitalvinster och 

kapitalförluster gäller de allmänna reglerna i 44 kap. IL om inte annat anges enligt dess 1 §. 

Resultatet vid avyttring av en kapitaltillgång är enligt 44 kap. 13 § differensen mellan 

avyttringsintäkten och omkostnadsbeloppet, vilket för såväl traditionell valuta som digital 

valuta, normalt utgör anskaffningsutgiften.  
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För utländsk valuta finns vissa särskilda bestämmelser i inkomstskattelagen, så som 

förenklingsregeln i 44 kap. 16 § och hela 48 kap. enligt 48 kap. 4 § IL. Den bestämmelsen i 

48 kap. IL som är av störst relevans i sammanhanget är undantaget från beskattning av 

värdeförändring på resevaluta enligt 6 §.
69

 Avgörande för om 44 kap. 16 § och 48 kap. IL är 

tillämpliga på digitala valutor är dock om digitala valutor omfattas av uttrycket ”utländsk 

valuta” i inkomstskattelagen. Sannolikt är det på motsvarande sätt avgörande för om den 

praktiskt underlättande integrationsprincipen kan tillämpas på digitala valutor, då det 

propositionsuttalande som ligger till grund för den uttryckligen nämner utländsk valuta.
70

 Det 

finns inte någon definition av begreppet utländsk valuta i inkomstskattelagen eller dess 

förarbeten och inte heller någon praxis som besvarar frågan. Besked får därför sökas med 

ledning i andra källor, så som Skatteverkets ställningstagande i frågan.
 71

 I ställningstagandet 

anför Skatteverket sin åsikt, att bitcoin inte kan likställas med en utländsk valuta, då den inte 

är utgiven av en riksbank eller liknande institution. Att bitcoin inte är utgiven av någon sådan 

institution är visserligen korrekt, men inte något kriterium som omnämns vare sig i 

inkomstskattelagen eller dess förarbeten, vilket enligt mig är värt att uppmärksamma.  

 

Om digitala valutor inte utgör utländska valutor, i enlighet med Skatteverkets åsikt, så gäller 

alltså inte bestämmelserna i 44 kap. 16 § och 48 kap. IL, och beskattningen regleras då istället 

i 52 kap. IL om beskattning vid avyttring av andra tillgångar. Enligt 52 kap. 3 § IL ska dock 

genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 § IL ändå användas. Andra kapitaltillgångar enligt 52 kap. IL 

kan i sin tur delas in i två kategorier, andra tillgångar för personligt bruk och andra tillgångar 

är personliga tillgångar. De viktigaste skillnaderna i beskattning mellan dessa kategorier är att 

kapitalvinst vid avyttring av tillgångar för personligt bruk enligt 52 kap. 2 § IL endast ska tas 

upp till den del de överstiger 50 000 kr, samt att kapitalförluster på sådana tillgångar ej är 

avdragsgilla enligt 52 kap. 5 § IL. För andra tillgångar än personliga tillgångar finns inget 

belopp som är skattefritt, och kapitalförluster är avdragsgilla till 70 procent enligt 52 kap. 5 § 

IL. 

 

Digitala valutor kan troligtvis inte utgöra personliga tillgångar i inkomstskattelagens mening, 

då personliga tillgångar avser egendom som till övervägande del använts för nyttobruk, 
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prydnadsföremål eller samlarföremål. I vart fall ska den faktiska användningen av tillgången 

vara styrande för om det är fråga om en personlig tillgång eller en annan tillgång.
72

 Då 

digitala valutor saknar fysisk representation är det omöjligt att se dem som något som används 

för nyttobruk eller prydnad, och svårt att se som ett samlarföremål, då varje enhet av en 

digital valuta kan ersättas med en annan enhet av den digitala valutan utan att någon skillnad 

uppkommer. Det innebär att om man anser att digital valuta utgör en sådan tillgång som ska 

beskattas enligt 52 kap. IL så är det i vart fall fråga om en annan tillgång än personliga 

tillgångar och kapitalvinster vid avyttring av digital valuta ska därför beskattas från första 

kronan medan kapitalförluster är avdragsgilla till 70 procent.  

 

3.6.2 Juridisk person 

Alla inkomster och utgifter som en juridisk person har ska tas upp i inkomstslaget 

näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 och 2 §§ IL. Kapitaltillgångar utgör normalt antingen 

lagertillgångar eller kapitaltillgångar, och som framgått av framställningen under avsnitt 3.5.2 

ovan så har klassificeringen betydelse för beskattningen. Vad som gäller för digitala valutor 

avseende möjlig klassificering av tillgången är inte reglerat i lag, och när uttrycklig reglering 

av tillgångar inom inkomstskatterätten saknas eller är bristfällig är utgångspunkten att 

klassificeringen ska sökas i en allmän rättslig betydelse.
73

  

 

Lagertillgångar utgör enligt 17 kap. 3 § IL tillgångar som är avsedda att omsättas eller 

förbrukas. Med utgångspunkt i en allmän rättslig lydelse bör därför åtminstone de bolag som 

erbjuder en växlingstjänst eller köp och sälj av digitala valutor kunna inneha digital valuta i 

form av lagertillgångar.
74

 Från en motsvarande utgångspunkt avseende kapitaltillgångar, som 

definieras i 25 kap. 3 § IL som andra tillgångar än bland annat lagertillgångar, bör alltså 

innehav av digital valuta i en näringsverksamhet som inte är avsedda att omsättas på sådant 

sätt som lagertillgångar gör kunna utgöra kapitaltillgångar. Dessa slutsatser har dock inte 

prövats, och bygger till viss del på Skatteverkets ställningstagande varför de ännu får ses som 

potentiella bedömningar, och inte gällande rätt. Om praxis eller lagstiftning fastslår att 

digitala valutor i en näringsverksamhet kan utgöra antingen lagertillgångar eller 

kapitaltillgångar så gäller att digital valuta som utgör lagertillgång i en näringsverksamhet 

skulle behandlas enligt 14 kap. 2 § IL, medan motsvarande behandling av kapitaltillgångar 
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skulle utgå från kapitalvinstberäkning enligt genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 § IL (med 

hänvisning från 52 kap. 3 § IL). Vinst vid avyttring av kapitaltillgångar ska därefter tas upp i 

näringsverksamheten enligt 15 kap. 1 § IL, medan förluster i normalfallet ska dras av i sin 

helhet enligt 52 kap. 6 § IL. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att rättsläget både för fysiska personer och juridiska personer 

är osäkert då varken lagstiftning som uttryckligen omfattar digitala valutor eller praxis på 

området finns. Tills vidare får man därför se till de generella regler som finns för 

kapitaltillgångar och det ställningstagande som Skatteverket gjort. Ställningstagandet är inte 

bindande och därför inte att likställa med någon vedertagen rättskälla, men av stor betydelse i 

praktiken, då det utgör grunden för hur tillgången rent praktiskt kommer att behandlas av 

Skatteverket tills faktisk lagstiftning eller praxis kommer på plats.
75

 

 

För en fysisk person som har inkomst i form av kapitalvinst vid handel med digitala valutor 

blir det alltså avgörande för beskattningen huruvida den digitala valutan kan anses omfattas 

av begreppet utländsk valuta. Om den gör det beskattas resultatet vid avyttring av den digitala 

valutan på samma sätt som en motsvarande avyttring av traditionell utländsk valuta, se avsnitt 

3.5.1 ovan. Om den inte gör det, vilket är Skatteverkets ståndpunkt, så styrs beskattningen av 

52 kap. IL. Då digitala valutor sannolikt inte kan utgöra tillgångar avsedda för personligt bruk 

beräknas ändå resultatet vid avyttring utifrån genomsnittsmetoden, och kapitalvinst ska tas 

upp fullt ut, medan kapitalförlust endast är avdragsgill till 70 procent. Störst skillnad mot för 

hur handel med utländsk valuta beskattas är att den så kallade förenklingsregeln inte kan 

användas, och sannolikt inte heller integrationsprincipen, se avsnitt 3.5.1 ovan, samt att 

undantaget för resevaluta troligtvis inte är tillämpligt vid handel med digital valuta. 

 

För en juridisk person gäller på samma sätt som för beskattningen vid handel med traditionell 

valuta att klassificeringen av den digitala valutan är avgörande för hur beskattningen sker. 

Med visst stöd av Skatteverkets ställningstagande kan det antas att även digitala valutor skulle 

kunna utgöra antingen lagertillgångar eller kapitaltillgångar. Beräkningen av resultatet sker då 

gällande lagertillgångar utifrån en beräkning på bokföringsmässiga grunder och motsvarande 

beräkning för kapitaltillgångar utgår ifrån det genomsnittliga omkostnadsbeloppet, se avsnitt 

3.5.2 ovan. 
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3.7 Lagstiftning specifik för digitala valutor 

Det finns många anledningar för stater att se över den lagstiftning som kan beröra digitala 

valutor, vilket kan vara allt från bestämmelser rörande penningtvätt till kapitalkontroller och 

så klart beskattningsfrågor. Då denna uppsats syftar till att utreda hur beskattningen av 

digitala valutor för närvarande ser ut, och hur lagstiftning kring beskattningen av digitala 

valutor lämpligen bör se ut så är den fråga som är av störst intresse hur andra länder valt att 

hantera beskattningen av digitala valutor. Vissa länder har kommit längre än Sverige i 

lagstiftningen kring digitala valutor, och således är det mer klart hur beskattningen ska ske i 

de länderna. Genom att studera hur andra lagstiftare behandlat de svårigheter som finns med 

reglering kan man få vissa uppslag kring hur en eventuell svensk reglering skulle kunna se ut.  

 

På mervärdesskatteområdet är beskattningen harmoniserad inom EU genom 

mervärdesskattedirektivet, och således gäller att handel med digitala valutor är undantagna 

från mervärdesskatt i alla EU:s medlemsstater. På inkomstskatteområdet finns dock väldigt 

lite EU-rättslig lagstiftning och beskattningsfrågorna regleras därför nästan uteslutande av var 

medlemsstat för sig. 

 

Ett land där gällande rätt avseende beskattning av digitala valutor är tydlig är Tyskland, vars 

federala finansövervakningsmyndighet (BaFin) 2013, på lagligt bindande väg, beslutade att 

den digitala valutan bitcoin är ett finansiellt instrument, i form av en beräkningsenhet. BaFin 

menade att bitcoin var att likställa med andra utländska valutor som inte heller utgör lagliga 

betalningsmedel. Senare beslutade BaFin, på lagligt bindande väg, att det tidigare beslutet 

gällande klassificeringen av bitcoin generellt gäller för alla digitala valutor, oavsett vilken 

mjukvara eller vilken kryptering de bygger på.
76

 Besluten leder till att vinst vid handel med 

digitala valutor för en fysisk person beskattas som inkomst av kapital, om inte den totala 

vinsten på sådana tillgångar understiger 600€ under året eller om tillgången innehafts i över 

ett år enligt 23 § kreditwesengesetz.  

 

Ett annat exempel värt att nämna här är Schweiz, där landets federala råd under 2014 kom 

med en rapport om digitala valutor. I rapporten diskuteras såväl beskattningsfrågor som 

penningtvättsfrågor och liknande med hänsyn till digitala valutor. Rådets slutsats var att ingen 
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specifik reglering för digitala valutor krävdes, då de inte kunde sägas befinna sig i ett legalt 

vakuum. Som exempel nämns att avtal innehållandes en digital valuta är civilrättsligt giltiga 

och att brott begångna med hjälp av digital valuta är straffbara likt motsvarande brott 

begångna med traditionell valuta. Vad gäller beskattningsfrågan så går rådet inte in på den 

mer specifikt, utan menar att reglering inte är nödvändig då digitala valutor än så länge är så 

pass marginellt förekommande.
77

 Efter rapporten har dock regionala beslut på 

skatteförfarandeområdet visat att digitala valutor börjar accepteras som betalningsmedel av 

åtminstone några av Schweiz regionala skattemyndigheter. Kantonen Zug i Schweiz har 

beslutat att tillåta betalning av kommunala skatter och avgifter på upp till motsvarande 200 

franc (ca 1 500 kr) med den digitala valutan bitcoin och i en annan av Schweiz kantoner, 

Ticino, har staden Chiasso beslutat att med start 2018 acceptera betalningar av skatt på upp 

till 265 franc (ca 2 000 kr) i den digitala valutan bitcoin.
78

 

 

I många av de övriga EU-länderna och i Nordamerika har myndigheter på skatteområdet 

lämnat sin syn på hur beskattning av digitala valutor ska ske, men i dessa länder har det inte 

genom lagstiftning eller bindande beslut klargjorts om beskattningen verkligen ska ske i 

enlighet med ställningstagandena. Olika länders skattemyndigheter har också kommit till lite 

olika slutsatser om vilken typ av tillgång digitala valutor är, men gemensamt för många EU-

länder är att myndigheterna i respektive land har uteslutit att digitala valutor kan utgöra vare 

sig traditionell valuta eller ett finansiellt instrument.
79

 Mot den bakgrunden sticker tysk 

gällande rätt, som jag redogjort för ovan, ut. 

 

Frågan om vinst vid handel med digital valuta över huvud taget bör vara skattepliktig har lyfts 

av Aleksandra Bal i hennes doktorsavhandling vid Leidens universitet. Hon har undersökt 

inkomstskatterätten i USA, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna, varvid hon funnit att 

kapitalvinster vid handel med digital valuta i dessa länder sannolikt ska inkomstbeskattas i 

någon form.
80

 Enligt henne bör man dock göra skillnad på virtuella vinster och realiserade 

vinster. Med virtuell vinst avses den vinst som någon som t.ex. säljer ett föremål som ökat i 

värde mot betalning i en digital valuta har. Vinsten är virtuell i den meningen att den kan öka, 
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minska, eller till och med komma att bli negativ innan valutan växlas till en nationell valuta. 

Med realiserad vinst menas den vinst som någon som t.ex. säljer digital valuta mot betalning i 

nationell valuta får. Enligt Aleksandra Bal bör beskattning av uppkommen vinst vid handel 

med digitala valutor åtminstone inte ske förrän den digitala valutan växlas till en traditionell 

valuta och därigenom realiseras. Detta beror på att eftersom skatt normalt ska betalas i var 

stats egen valuta så får den som sålt ett föremål mot betalning i digital valuta, och därigenom 

gjort en vinst, ett likviditetsproblem. Likviditetsproblemet består i att personen har tillgångar i 

form av digital valuta, men det är fråga om tillgångar som inte går att betala skatt med. 

Således behöver personen sälja tillgången, vilket kan vara förknippat med 

transaktionskostnader, eller låna pengar för att betala skatten, vilket också är förknippat med 

kostnader och i vissa fall inte möjligt.
81
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4 Diskussion 
 

Som jag redogjort för i inledningen hamnar ny teknologi eller nya användningsområden för 

befintlig teknologi ofta till en början i ett rättsligt vakuum, då varken lagstiftningen eller dess 

förarbeten förutsett utvecklingen, och praxis kring densamma inte har hunnit bildas. 

Teknologin eller användningen av den kan ha likheter med sedan tidigare reglerade frågor, 

men såväl de faktiska skillnaderna mellan den reglerade teknologin och den nya, som 

rättssäkerhetsaspekter, bör analyseras innan befintlig reglering tillämpas analogt på den nya 

företeelsen eller ny lagstiftning antas.  

 

En sådan ny teknologi som nyligt slagit igenom och som stadigt växer i popularitet är digitala 

valutor. Tänkbara anledningar till att sådana valutor växer i popularitet är att transaktioner kan 

göras till låga kostnader och med snabbhet, samtidigt som de inte är beroende av någon 

finansiell institutions system. Dessa betalningar och överföringar av medel med digitala 

valutor är något som även med hänsyn till skatterättens syfte måste utredas, då man för att 

kunna uppfylla grundläggande skatterättsliga principer så som skatteförmågeprincipen och 

likformighetsprincipen måste utreda vad som är inkomster, och även vad som utgör lika 

inkomster. Huruvida vinster och förluster vid handel med digital valuta utgör inkomster, och 

ifall sådana vinster och förluster påverkar en individs skatteförmåga är frågor som måste 

besvaras för att man ska kunna veta ett skattesubjekts inkomster och skatteförmåga. Utöver 

det behöver man, om neutralitetsprincipen ska kunna uppfyllas, utreda hur skattemässig 

neutralitet mellan användning av olika former av valutor kan uppnås. För att inte påverka 

individers val mellan handel med traditionell och digital valuta krävs att beskattningsbördan 

på de båda är likvärdig. 

 

4.1 Utgör digital valuta valuta i skatterättslig mening? 

Digitala valutor har många likheter med, och samma användningsområde som, traditionella 

valutor, och det är därför viktigt att förstå vad en valuta historiskt varit, och vad dess funktion 

är för att kunna svara på hur de digitala valutorna ska behandlas inom skatterätten. 

Traditionella valutor utvecklades från forntida bytesmedel som pälsar och spannmål, via mynt 

av ädelmetall, till att nu utgöras av olika regionala eller nationella valutor. De nationella 

valutorna kan representeras genom sedlar och mynt som normalt saknar inneboende värde 

men som utgör en fordran på utgivaren, eller elektroniska pengar som, till skillnad från 

digitala pengar, inte innehar ett eget värde men som också de utgör en fordran på utställaren. 
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Oavsett vilken form dessa pengar har så finns det tre huvudsakliga funktioner de bör uppfylla 

för att utgöra en valuta. De ska accepteras som betalningsmedel, priser ska kunna anges i 

enheter av dem och de ska kunna användas för att lagra ett värde.  

 

Det kan vara svårt att se att de nu existerande digitala valutorna uppfyller dessa tre funktioner. 

Enligt mitt sätt att se det skulle en digital valuta dock kunna uppfylla alla tre funktioner, men 

det är en fråga om anpassning och tillvänjning hos användarna. För att en ny valuta ska 

accepteras som betalningsmedel krävs tid för de potentiella användarna att se att 

överföringarna är säkra och fungerar som utlovat. På samma sätt är det en fråga om 

tillvänjning innan priser kan anges i enheter av en ny valuta. Innan potentiella användare har 

någon uppfattning om värdet på valutan finns det ingen mening med att ange priser i enheter 

av den, men så snart ett medvetande kring valutans värde finns, så finns heller inget som talar 

emot att priser ska anges i valutan. Slutligen så anser jag det sannolikt att de stora 

fluktuationerna i värde på de digitala valutorna som vi ser beror på att det är en ny innovation 

som är svår att värdera. Med tiden och spridd förståelse för en digital valutas funktioner bör 

marknaden åtminstone närma sig konsensus i fråga om en digital valutas värdering och då kan 

den även fylla en funktion som värdebevarare. 

 

I stort anser jag alltså att det är fråga om en typ av tillvänjning och förståelse hos marknaden 

och den digitala valutans potentiella användare innan man kan säga att en digital valuta 

uppfyller en valutas huvudsakliga funktioner. Det skulle då kunna ifrågasättas om begreppet 

valuta ens ska användas för dessa digitala innovationer innan sådan allmän acceptans av dem 

finns. Jag anser att deras avsedda användningsområde och många likheter med traditionella 

valutor motiverar att använda begreppet digitala valutor i vanligt språkbruk. Huruvida de 

utgör valutor i skatterättslig mening är dock en annan fråga, och den som är av större relevans 

i denna uppsats. Att svara på den frågan är av stor vikt, då beskattning måste grunda sig på lag 

enligt regeringsformen. 

 

För att kunna besvara om digital valuta utgör valuta i skatterättslig mening har jag i denna 

uppsats studerat såväl den nationella skatterätten som den för Sverige bindande EU-

skatterätten. EU-skatterätten är omfattande på det indirekta skatteområdet, däribland 

mervärdesskatteområdet, medan reglering av direkta skatter så som inkomstskatt kvarstår hos 

medlemsstaterna. Av EU:s senaste mervärdesskattedirektiv framgår att vissa finansiella 

transaktioner, däribland valutatransaktioner, undantas från mervärdesskatt. Vad som däremot 
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inte står att läsa i direktivet är vad som omfattas av begreppet valuta. Av fördraget om den 

europeiska unions funktionssätt framgår det att de enda lagliga betalningsmedlen inom 

unionen är sådana som är utgivna av unionens och medlemsstaternas centralbanker, vilket 

utesluter att digitala valutor skulle kunna utgöra lagliga betalningsmedel inom EU. 

 

På motsvarande sätt gäller inom Sverige, enligt riksbankslagen, att endast de sedlar och mynt 

som ges ut av riksbanken är lagliga betalningsmedel. Av den svenska mervärdesskattelagen 

framgår det inte uttryckligen att valutatransaktioner undantas från beskattning, utan 

motsvarande undantag från beskattning vid valutatransaktioner får istället utläsas ur begreppet 

”bank- och finansieringstjänster” med ledning av propositionen till mervärdesskattelagen. I 

likhet med mervärdesskattedirektivet innehåller mervärdesskattelagen inte någon definition av 

begreppet valuta, och således går det inte att utläsa om digitala valutor också omfattas av 

begreppet. Frågan ställdes på sin spets i en fråga som först besvarades genom ett 

förhandsbesked från Skatterättsnämnden, och sedan fick sitt slutliga avgörande i Högsta 

förvaltningsdomstolen, som i sin tur inhämtade ett förhandsavgörande från EU-domstolen. 

 

Frågan gällde om valutatransaktioner mellan traditionell valuta och den digitala valutan 

bitcoin omfattades av undantag från mervärdesskatteplikt. Skatterättsnämnden fann, med 

hänvisning till mervärdesskattedirektivets syfte, att valutatransaktioner är sådana bank- och 

finansieringstjänster som undantas från mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen. Därefter 

beslutade nämnden, genom ett resonemang om den digitala valutans egenskaper och 

användningsområde att även digitala valutor omfattades av undantaget. Förhandsbeskedet 

överklagades av Skatteverket och Högsta förvaltningsdomstolen bad därefter EU-domstolen 

klargöra huruvida valutatransaktionerna skulle undantas från mervärdesskatt. EU-domstolen 

konstaterade att en strikt textuell tolkning inte gav svar på frågan, och resonerade därefter 

utifrån bestämmelsens syfte. Domstolen fann då att syftet med undantaget från mervärdesskatt 

för valutatransaktioner skulle gå förlorat om inte också digitala valutor omfattades av den, och 

således gäller undantaget även för digitala valutor. 

 

Avgörandet rör som bekant den digitala valutan bitcoin, men såväl Skatterättsnämndens som 

EU-domstolens resonemang tyder i mitt tycke på att även andra digitala valutor skulle kunna 

behandlas på samma sätt. Detta då avgörandena bygger på att bitcoin avses användas som 

betalningsmedel, och att syftet med undantaget skulle gå om intet om inte även transaktioner 

med den digitala valutan bitcoin undantogs. Om inte också andra digitala valutor, utöver 



41 

 

bitcoin, som används som betalningsmedel undantas från mervärdesbeskattning skulle syftet 

även i de fallen gå förlorat. Således framstår det som sannolikt att EU-domstolens avgörande i 

Skatteverket mot Hedqvist kan utsträckas till att gälla digitala valutor som används som 

betalningsmedel generellt. Denna utsträckning av avgörandets omfattning stöds också av flera 

inom doktrinen, se avsnitt 3.2.  Något ytterligare som enligt mig pekar i samma riktning är att 

EU-domstolen också i ett tidigare avgörande, Regina mot Thompson m.fl., öppnat för att 

betalningsmedel, som någonstans utgör lagliga betalningsmedel, ska behandlas på samma sätt 

som i unionen lagliga betalningsmedel. Detta talar för att stor hänsyn tas till valutans 

egenskaper och användningsområde när man avgör om den ska behandlas på samma sätt som 

traditionella valutor eller ej. 

 

Som tidigare nämnts är det genom fördraget om europeiska unionens funktionssätt uteslutet 

att digitala valutor skulle kunna utgöra lagliga betalningsmedel inom EU. Det har dock, som 

framgått, inte stått i vägen för att i EU-rättsliga avgöranden behandla transaktioner med 

digitala valutor på samma sätt som transaktioner med traditionella valutor. Avgörande för hur 

de digitala valutorna ska ses på inom mervärdesskatterätten är därför kanske inte om de 

definieras som lagliga betalningsmedel eller ej, utan snarare hur lika dess egenskaper och 

användningsområde är de traditionella valutornas dito. Starkast stöd för detta ger EU-

domstolens avgörande i Skatteverket mot Hedqvist, då undantagen för valutatransaktioner ska 

tolkas restriktivt, och trots det undantas transaktioner med digital valuta i generell mening. 

Inom såväl den nationella som unionsrättsliga mervärdesskatterätten framstår det därmed som 

relativt klart att digitala valutor, beroende på dess egenskaper och användningsområde, kan 

anses utgöra valuta, om än inte lagliga betalningsmedel inom vare sig Sverige eller EU. 

 

Vad gäller inkomstskattens område så är den till skillnad från mervärdesskatterätten i princip 

uteslutande reglerad på nationell nivå, i Sverige främst genom inkomstskattelagen. I likhet 

med mervärdesskatterätten finns dock ingen definition av de i inkomstskattelagen 

förekommande begreppen valuta och utländsk valuta, och man kan således inte avgöra från en 

textuell tolkning om även digitala valutor omfattas av begreppen. Att inkomster på grund av 

innehav av digital valuta, och kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning av densamma, 

ska tas upp till beskattning både för fysiska och juridiska personer får anses framgå av 

inkomstskattelagen, om man i likhet med mig anser att digitala valutor utgör någon form av 

tillgång. Vad som däremot inte framgår är huruvida digitala valutor omfattas av de särskilda 
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regleringarna för utländsk valuta som fastslås i lagen. Inte heller i förarbeten till 

inkomstskattelagen finns någon definition, och ingen praxis har hunnit utvecklas på området.  

 

Då ingen av de vedertagna rättskällorna lämnar svar på huruvida digitala valutor ska 

inkomstbeskattas på samma sätt som traditionella valutor har jag i denna uppsats undersökt 

vad Skatteverket anser om frågan. Skatteverkets ställningstagande är ingen rättskälla och ska 

därför inte behandlas som en sådan, men myndighetens råd är viktiga då den som handlar med 

digital valuta för närvarande inte själv kan förväntas veta vad som är gällande rätt, och i 

praktiken får då Skatteverkets ställningstagande stor betydelse fram till dess att lagstiftning 

antas eller praxis utformas. Som framgår av avsnitt 3.6 ovan anser Skatteverket i sitt 

ställningstagande att digital valuta inte kan likställas med det i inkomstskattelagen 

förekommande begreppet utländsk valuta, utan menar att digitala valutor istället utgör en 

”annan tillgång”. Det innebär, om man godtar Skatteverkets syn på saken, att handel med 

digitala valutor för en fysisk person inte omfattas av de förfarandemässigt förenklande regler 

som gäller för utländska valutor, se avsnitt 3.5.1 ovan. För juridiska personer innebär 

ställningstagandet sannolikt att digitala valutor, i likhet med traditionella valutor, kan utgöra 

såväl lagertillgång som kapitaltillgång.  

 

Skatteverket baserar sin framförda inställning på att digitala valutor inte kan likställas med 

utländska valutor, då det begreppet enligt Skatteverket avser sådana valutor som är utgivna av 

en riksbank eller motsvarande institution. Vad som är av stor vikt här är att någon sådan 

definition inte står att finna i vare sig inkomstskattelagen eller dess förarbeten, vilket gör att 

åtminstone motiveringen till Skatteverkets särbehandling av digitala valutor kontra 

traditionella utländska valutor saknar tyngd. 

 

Jag anser att det på inkomstskatteområdet är svårt att över huvud taget fastslå någon gällande 

rätt för beskattningen av digitala valutor, medan det på mervärdesskatteområdet får anses 

relativt klart att digitala valutor kan utgöra valuta, beroende på dess egenskaper och 

användningsområde. Att gällande rätt inte går att fastslå är otillfredsställande, och än värre 

blir det av att den inkomstbeskattning som i praktiken sker för närvarande, med stöd av 

Skatteverkets ställningstagande i frågan, pekar mot att digitala valutor inte ska kunna 

likställas med traditionella utländska valutor, alltså i rak motsats till vad som gäller på 
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mervärdesskatteområdet.
82

 Det innebär att vi å enda sidan har en gällande rätt, fastslagen av 

EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, som klargör att digitala valutor mycket väl 

kan utgöra valuta i skatterättslig mening och å andra sidan har en inkomstbeskattning där 

digitala valutor inte ses som en utländsk valuta, men denna beskattning grundar sig inte på 

annat än en myndighets tolkning av rättsläget. Att denna brist på koherens råder mellan olika 

grenar inom samma rättsområde är beklagligt, och ett problem ur rättssäkerhetsaspekt. För 

den person som står i begrepp att göra en affär som involverar digital valuta är det svårt att 

förutse hur denne ska komma att inkomstbeskattas. Skatteverket kommer sannolikt att följa 

sitt ställningstagande, förutsatt att man inte av någon anledning ändrar inställning, och i 

praktiken beskatta enligt det, men vad som skulle ske vid en prövning av rättsinstans går inte 

att svara på utifrån vad personen idag vet.  

 

Det bör här påpekas att de praktiska skillnaderna i behandlingen av digital valuta kontra 

traditionell valuta på inkomstskatteområdet inte är så stora, åtminstone inte om man delar 

Skatteverkets inställning om att digital valuta ska beskattas som en ”annan tillgång”. Vikten 

av att genom lagstiftning tydliggöra om digitala valutor ska behandlas som utländsk valuta, 

annan tillgång eller något annat blir därför i mitt tycke mindre. Man bör dock ändå undanröja 

den brist i förutsebarhet som råder, då förutsebarhet och i förlängningen rättssäkerhet har ett 

värde i sig. Bristen i förutsebarhet går att undanröja en gång för alla genom lagstiftning som 

tydliggör hur digitala valutor ska behandlas inkomstskatterättsligt. Att digitala valutor utgör 

tillgångar inom inkomstskatträtten och att inkomster på grund av innehav av, och vinster och 

förluster på, digitala valutor således ska tas upp till beskattning ter sig för mig självklart. Vad 

som är mindre klart är frågan om beskattning ska ske på motsvarande sätt som för 

traditionella valutor. Det har dock ifrågasatts av Aleksandra Bal om inkomster relaterade till 

digitala valutor över huvud taget ska beskattas, se avsnitt 3.7 ovan.  

 

Aleksandra Bal har i sin doktorsavhandling vid Leidens universitet anfört att kapitalvinster på 

digitala valutor inte bör beskattas förrän de realiseras i den nationella valutan. Detta då den 

som säljer ett föremål som ökat i värde och mottar digital valuta som betalning inte kan betala 

                                                 
82

 Här bör påpekas att det som benämns valuta i mervärdesskattedirektivet enligt mig i hög grad motsvarar 

begreppet utländsk valuta i inkomstskattelagen. Detta då de frågor som rör mervärdesbeskattning vid 

valutatransaktioner eller betalningar med nödvändighet innefattar en annan valuta än den nationella, annars 

skulle ingen fråga om omräkning eller inkludering uppstå. På samma sätt är det en förutsättning inom 

inkomstbeskattningen att åtminstone den ena valutan är en annan valuta än den nationella, då en affär där 

svenska kronor går i båda riktningarna inte skulle ge upphov till någon kapitalvinst eller kapitalförlust på valuta. 
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den skatt som denne åläggs på grund av vinsten på föremålet, eftersom skatt normalt ska 

betalas i den nationella valutan (notera att vissa regionala undantag finns, se avsnitt 3.7). Då 

detta inte är något problem specifikt för digitala valutor, utan också gäller utländska 

traditionella valutor, som inte heller går att betala skatt med i Sverige, ser jag inte på den 

grunden något hinder mot beskattning av kapitalvinster på digitala valutor under samma 

premisser som för traditionella valutor.  

 

4.2 Rättssäkerhet och reglering 

Då det i mitt tycke är uppenbart att digitala valutor utgör tillgångar och att inkomster på grund 

av innehav av dem, samt kapitalvinster och kapitalförluster, därmed ska beskattas blir den 

naturliga följdfrågan hur eventuell lagstiftning ska utformas. På mervärdesskatteområdet 

tycker jag att lagstiftningen, i kombinationen med den praxis som bildats kring digitala 

valutor, är tillfredsställande. I klar kontrast till det står vår nationella inkomstskatterätt där jag 

anser att man inte kan fastställa någon gällande rätt för närvarande. Bör man då inom den 

nationella inkomstskatterätten lagstifta kring digitala valutor?  

 

Som jag nämnt ovan är det inte fråga om några större praktiska skillnader i beskattningen 

beroende på om man väljer att behandla inkomster från digital valuta på samma sätt som för 

en utländsk valuta eller om man väljer att behandla dem som en ”annan tillgång”. På samma 

sätt gäller att för juridiska personer skulle praktiska skillnader i beskattningen vara små, om 

man finner att digital valuta kan utgöra såväl lagertillgång som kapitaltillgång. Att ta det 

sagda som intäkt för att lagstiftning inte bör införas är dock att förenkla saken, då 

förutsebarhet och tydliga, stabila regler inom rätten är ett erkänt värde i sig. Vidare kan man 

inte utesluta att digital valuta skulle kunna utgöra någon annan tillgångsklass än utländsk 

valuta eller annan tillgång innan lagstiftare eller Högsta förvaltningsdomstolen tydliggjort hur 

de ska kategoriseras. Innan dess vet vi inte om tillgångsklassen som digitala valutor omfattas 

av är någon av de befintliga, eller en helt ny, anpassad specifikt för dem. På motsvarande sätt 

kan vi inte veta om digitala valutor kan utgöra lagertillgångar och kapitaltillgångar för 

juridiska personer innan lagstiftare eller Högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning. 

 

Hur bör då beskattningen av digitala valutor se ut i Sverige enligt mig? En lagstiftning som 

gjorde att de digitala valutor, som har till syfte att användas som betalningsmedel och som har 

egenskaper som gör att den kan uppfylla de tre funktioner en valuta anses ha, 

inkomstskatterättsligt behandlas på samma sätt som utländska valutor vore enligt mig att 
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föredra framför en klassificering som annan tillgång. Detta då dessa digitala valutor har så 

många likheter med traditionell valuta, och ur inkomstskatterättslig aspekt, inga avgörande 

skillnader. Att som Skatteverket gör, utesluta digitala valutor som valutor på grund av att de 

inte ges ut av en centralbank, bygger som tidigare framförts inte på någon stark motivering. 

Det kan därför ifrågasättas hur väl ett sådant synsätt stämmer med det objektivitetskrav som 

vilar på myndigheten, då Skatteverkets motivering till att särbehandla digitala valutor bygger 

på ett subjektivt utformat rekvisit. Med detta i åtanke, och då jag inte anser att vem som 

utgivit valutan är avgörande för hur den ska beskattas, finner jag inte något problem med att 

inom inkomstskatterätten behandla den typen av digitala valutor som syftar till att användas 

som betalningsmedel, och har egenskaper som gör att de kan utgöra valuta, på motsvarande 

sätt som traditionella valutor. 

 

Det sagda visar hur jag anser att beskattningen ska se ut, men att därefter utforma 

lagstiftningen är förknippat med stora svårigheter. Då endast de digitala valutor som kan 

uppfylla en valutas funktioner, och har samma syfte som en traditionell valuta, ska omfattas 

behövs ett begrepp som omfattar dessa, men inte andra digitala valutor. Att utforma detta 

begrepp är en delikat uppgift, med för snäv definition riskerar lagstiftningen att inte bli 

framtidssäkrad, då fler digitala valutor med något skilda egenskaper kan komma ur den 

intensiva teknologiska utveckling som pågår. Mot detta står att med en för vid definition 

återkommer problemen med förutsebarhet i lagstiftningen. Förutsebarheten kring hur handel 

med digitala valutor beskattas skulle öka med precis reglering, men en precis reglering kan 

paradoxalt nog också innebära minskad förutsebarhet för kommande utvecklingar av valuta, 

då dessa riskerar att inte omfattas av det snäva begreppet. Tyskland har, som framgår av 

avsnitt 3.7, valt att klassificera alla digitala valutor, oberoende av vilken teknologi eller 

mjukvara de bygger på, som ett finansiellt instrument som inte utgör lagligt betalningsmedel, 

vilket är den tillgångsklass som också omfattar utländska valutor. Att kopiera lagstiftning rakt 

av är generellt dock inte att rekommendera, då såväl andra nationers rättssystem som 

samhällen skiljer sig från vårt. Vidare anser jag att den vida omfattning av digitala valutor 

som Tyskland antagit i sig på sätt och vis kan minska förutsebarheten. Alla digitala valutor 

omfattas visserligen, men utan definition av digital valuta kommer gränsfall av vad som utgör 

digital valuta att sväva i ovisshet vad gäller inkomstbeskattningen. Därav anser jag att en 

svensk lagstiftning på området bör fokusera på en definition av begreppet digital valuta, där 

valutans funktioner och syfte är avgörande för om den omfattas av begreppet, och i 

förlängningen om den ska beskattas på motsvarande sätt som en utländsk valuta. 



46 

 

 

Då min inställning är att det i svensk inkomstskatterätt endast behöver införas ett nytt 

begrepp, eller tydliggöras att vissa digitala valutor omfattas av begreppet utländsk valuta, 

skulle ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen kunna fylla samma funktion som 

lagstiftning. Med tanke på att det inte finns någon definition av begreppet utländsk valuta i 

inkomstskattelagen eller dess förarbeten skulle Högsta förvaltningsdomstolen i domskälen till 

ett avgörande rörande digitala valutor potentiellt kunna formulera vad som utgör en digital 

valuta, samt hur den skatterättsligt ska behandlas. För att situationen ska uppstå krävs dock att 

någon överklagar Skatteverkets beslut eller ett förhandsbesked av Skatterättsnämnden, något 

lagstiftaren inte kan vänta på hur länge som helst med tanke på den brist på förutsebarhet som 

råder.  

 

Sammanfattningsvis anser jag alltså att gällande rätt inom såväl EU som nationellt på 

mervärdesskatteområdet anger att digitala valutor, beroende på dess egenskaper och 

användningsområde, kan utgöra valuta, men inte ett lagligt betalningsmedel. Gällande rätt på 

inkomstskatteområdet går inte att fastställa, utan endast att spekulera i utifrån hur 

beskattningen sker praktiskt, samt resonemang utifrån vilka tillgångar digital valuta liknar. 

Att gällande rätt inte går att fastställa innebär att ett förutsebarhetsproblem föreligger, och att 

den praktiska inkomstbeskattningen av digitala valutor står i kontrast mot den fastställda 

gällande rätten på mervärdesskatteområdet gör inte problemet mindre. Förmildrande är att de 

praktiska konsekvenserna av klassificeringen antagligen är små, men trots det är det önskvärt 

att lagstiftning eller praxis tydliggör hur inkomstbeskattningen av digitala valutor ska ske. I 

mitt tycke bör de digitala valutor som syftar till att användas som betalningsmedel och att ha 

de funktioner som vi förväntar oss av en valuta behandlas på motsvarande sätt som 

traditionella valutor. Skulle det klargöras genom lagstiftning eller prejudikat att så ska vara 

fallet undanröjs såväl förutsebarhetsproblemet inom inkomstskatterätten som 

koherensproblemet mellan inkomstskatterätten och mervärdesskatterätten. 
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