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Förkortningar och förklaringar 

 

De facto-valuta Något som kan användas som motsvarighet till en 

fiat-valuta 

 

EBA     European Banking Authority 

 

ECB     European Central Bank 

 

FI     Finansinspektionen 

 

Fiat-valuta    En valuta utgiven av en centralbank 

 

HFD     Högsta förvaltnings domstolen 

 

IL     Inkomstskattelagen (1999:1229) 

 

ML     Mervärdesskattelag (1994:200) 

 

Prop.      Proposition 

 

Riksbankslagen   Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank 

 

SKV     Skatteverket 

 

SRN     Skatterättsnämnden 
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”We have elected to put our money and faith in a mathematical 

framework that is free of politics and human error.” 

- Tylder Winklevoss 

 

1. Inledning 

 

1.1 Om ämnet 

 

 

 

Denna uppsats kommer att behandla hur virtuella valutor (Bitcoins) ska beskattas enligt 

svensk rätt. I detta inledande kapitel är min avsikt att behandla bakgrunden och varför en 

utredning på ämnet av intressant, redogöra för dispositionen, förklara syftet och precisera 

vilken metod som har används i utredningen i detta arbete. 

 

Det var en höst för flera år sedan, 2013 för att vara exakt. Ett land går in i kris, och har 

inga medel för att garantera att få sina pengar från banken. Detta ledde till att något 

tidigare okänt tog plats på marknaden. Under mindre än elva månader gick priset från 10 

dollar styck till 1 200 dollar styck.1 Fenomenet är den virtuella kryptovalutan Bitcoin. 

Det har skett mycket saker på området sedan hösten 2013. Virtuella valutor har blivit ett 

stort fenomen, och för tillfället finns det ca 600 olika, varav de flesta är baserade på 

tekniken bakom Bitcoin.23 

 

Med den snabba framkomsten av Bitcoin har det ställt till problem för nationerna. 

Virtuella kryptovalutor är någon nytt och det finns inget bra sätt att klassificera dem. Sett 

till hur virtuella valutor används finns det stora likheter mellan vanliga pengar och 

Bitcoins. När diskussionen förs om den virtuella valutan eller kryptovalutor, så omnämns 

de som valutor, vilket inte är helt korrekt i ekonomisk eller juridisk mening. I uppsatsen 

ämnar jag att utreda Bitcoins karaktär, hur den beskattas, och avslutningsvis med en de 

lege ferenda-bedömning, undersöka om Bitcoin beskattas korrekt. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

För att förenkla utredningen har jag valt ett övergripande syfte som jag har brutit ner till 

delsyften. Det övergripande syftet, som även delar titel med uppsatsen, är att utreda hur 

Bitcoin ska beskattas, då det är den mest utbredda virtuella valutan. Tillämpningen bör i 

                                                 
1 http://www.forbes.com/sites/kitconews/2013/12/10/2013-year-of-the-Bitcoin/ hämtad 18 juli 2015 
2 http://coinmarketcap.com/ hämtad 18 juli 2015. 
3 ECB “Virtual currency schemes – a further analysis” s. 9. 
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viss mån även kunna appliceras på andra virtuella valutor. För att uppfylla det 

övergripande syftet kommer följande delsyften att utredas: 

 Var ska Bitcoins karaktäriseras som? 

 Hur beskattas Bitcoin? 

 Bör beskattningsreglerna för virtuell valuta förändras? 

 

 

1.3 Avgränsning 

I uppsatsen kommer jag diskutera de generella reglerna som gäller för virtuella valutor, 

de närmare skattefrågorna kommer ske med Bitcoin som utgångspunkt, eftersom den i 

nuläget är den mest utbredda virtuella valutan, det finns ungefär 600 stycken som används 

i dagsläget. Eftersom alla virtuella valutor skiljer sig åt till sin konstruktion, kan slutsatser 

om beskattning av Bitcoins inte direkt läggas till grund för beskattning av andra sådana, 

men de kan tjäna som vägledning. 

 

1.4 Metod och material 

I rättsvetenskapliga utredningar finns det olika metoder som kan användas.4 Vid valet av 

metod är det viktigt att utgå från uppsatsens syfte eftersom metoden ska bidra till 

uppfyllelsen av syftet.5 Då denna uppsats syftar till att studera gällande rätt, och om 

utredningen leder till avslöjande av otillräckliga regler komma med förslag till 

förändring, har jag valt att tillämpa den rättsdogmatiska metoden vilket innebär att 

uppsatsen tar sin utgångspunkt i sedvanliga rättskällor såsom författningstext, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin. Metoden kan beskrivas som en metod för att rekonstruera en 

rättsregel med hjälp av rättskällor.6 På grund av den plötsliga framkomsten av Bitcoin, 

saknas praxis på området. Av samma anledning finns det heller inte så mycket Svensk 

doktrin att tillgå, vilket medför att uppsatsen kommer innehålla en hel del internationell 

material. Det kan argumenteras huruvida internationellt material ingår i den 

rättsdogmatiska metoden, men som utgångspunkt i denna uppsats är den inkluderad. 

Grunden i utredningen har varit i inkomstskattelagen, där praxis har använts för att utreda 

syftet bakom olika lagregler. Ställningstaganden från skatteverket(SKV), 

Skatterättsnämnden(SRN) och domförslag, från generaladvokaten, i EU-domstolen har 

också analyserats av samma anledning. Självfallet kan inte ställningstagande från 

                                                 
4 Korling & Zamboni ,Juridisk metodlära. 
5 Stattin, Företagsstyrning. En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 39. 
6 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
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skatteverket tillmätas samma rättskällevärde och bör ses kritiskt och inte användas som 

absolut stöd för en viss slutsats.  

 

1.5 Disposition 

I andra kapitalet kommer definitionen av vad som utgör en valuta förklaras, och 

särskiljning mellan virtuella valutor och nationella valutor (fiat-valutor) kommer 

förklaras närmare. I tredje kapitlet kommer en närmare undersökning av Bitcoins göras, 

både ur ett tekniskt och ur ett juridiskt perspektiv. Vidare i fjärde, femte och sjätte kapitlet 

kommer de olika skatterättsliga situationer som kan aktualiseras avseende Bitcoins 

utredas. De situationer som behandlas är hur skapandet av Bitcoins ska beskattas, hur en 

realiserad värdeförändring ska beskattas och slutligen om några mervärdesskatterättsliga 

frågor aktualiseras. I sjunde kapitlet återfinns en slutlig analys om beskattning av Bitcoin 

i Sverige och ur ett de lege ferenda-perspektiv undersök som beskattningen är korrekt, 

eller om det finns mer effektiva beskattningsmetoder gällande virtuell valuta.  
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2. Valuta 

2.1 Inledning 

I detta kapitel kommer begreppet valuta att förklaras närmare. Definitionen av valuta 

kommer delas upp i två typer, fiat-valuta och andra tillgångar (de facto-valuta). En fiat- 

valuta är ett lagligt betalningsmedel som är utgiven av en stats centralbank, eller annan 

ansvarig myndighet.7 Det är fiat-valuta, som är ett lagligt betalningsmedel, som vanligen 

omnämns när det talas om pengar, så som dollar eller svenska kronor.8 En de facto-valuta 

är inte ett lagligt betalningsmedel, men kan under vissa omständigheter ersätta eller 

komplettera fiat-valutor, exempel är guld och silver som under vissa omständigheter 

användas för betalningar. I inkomstskattelagen (1999:1229)(IL) kap. 52 ska kapitalvinster 

från de facto-valutor beskattas i enligheten med andra tillgångar.   

 

Det finns ingen juridisk eller ekonomisk definition om vad som ska klassas som en valuta. 

När valuta diskuteras menas något som har ett värde och kan bytas mot varor och tjänster. 

Detta är fallet med fiat valutor, men även vissa de facto-valutor. En valuta är fungibel, 

vilket betyder att värdet inte ligger på ett specifikt objekt, utan det monetära värdet utgår 

från valuta och inte den fysiska representationen av valuta. Detta medför att alla mynt, 

sedlar och även balansen på ett bankkonto, representerar samma värde och kan därför inte 

särskiljas från varandra. Som accepterat betalningsmedel i den verkliga världen omfattas 

fiat-valutor, och nu även Bitcoins.9 

 

 

2.2 Pengar 

Med betalningsmedel avses med allmänt språkbruk pengar. Det är svårt att föreställa sig 

ett samhälle där inte det har funnits pengar, eller något motsvarande system. Användandet 

av pengar, eller något som i alla fall kan liknas vid det, kan spåras tillbaka så tidigt som 

2200 år före Kristus.10 Sedan dess har pengar sett väldigt annorlunda ut, och har 

förändrats avsevärt. Från början var det varor, objekt som innehar ett värde i sig själva, 

så som pälsar, spannmål och guld. De första mynten i Sverige tros ha tillverkats för ca 

1000 år sedan. Under 1600-talet introducerades de första sedlarna, dessa sedlar 

representerade ett visst värde av en handelsvara. En sedel kunde vara värd fyra kilo 

                                                 
7 http://www.investopedia.com/terms/f/fiatmoney.asp Hämtad den 18 jul. 2015. 
8 Keynes, The classification of Money, s. 7.  
9 Skatterättsnämdens förhandsbesked, dnr 32-12/I. 
10 ECBs ”Virtual Currency Schemes” s. 10.  
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spannmål, detta kallas representativ valuta eftersom det representerade ett industriellt 

värde som också utgjorde en säkerhet. Detta underlättade handeln otroligt då det var 

mycket lättare för människor att transporter ett papper med ett värde istället för själva 

varan i sig. Det värde som manifesterades av valutorna skiljde sig, men utvecklades till 

att representera guld eller andra ädelmetaller. Det är detta som är ursprunget till uttrycket 

guldfot, vilket syftar på det underliggande värdet som valutan representerar, mest kända 

guldreserven är fort Knox i USA.  

 

I den moderna ekonomin så existerar inte längre representativ valuta. Den sista nationen 

att avskaffa sin guldfot var USA på 1970-talet.1112 Nu utgör nationernas valuta av fiat-

valutor. En fiat valuta är inte uppbackad av någon råvara utan behåller sitt värde enbart 

av allmänhetens förtroende på dess nuvarande och framtida värde.13 Oavsett om det 

handlar om representativ valuta, fiat-valutor eller de facto-valutor så finns det tre kriterier 

associerade med valutor. De fungerar som betalningsmedel, de är värdebevarande och 

fungerar som värdemätare.14 

 

 Betalningsmedel – Den går att användas för att göra betalningar, överföra 

värde mellan parter. Används för att undvika problem med 

överstämmande behov mellan parterna, vilket ett problem vid byte. 

 Värdebevarande – Konsumtion kan avvaktas, vilket medför att 

privatpersoner och företag kan spara, utan att värdet försvinner.  

 Värdemätare – Används för att mäta värdet och kostnader, används som 

numerisk standard.  

 

2.3 Fiat-valutor 

En fiat-valuta saknar industriellt värde och är alltid utgiven av en stats centralbank eller 

annan ansvarig myndighet.15 Den svenska valutan kronan är utgiven och kontrollerad av 

den svenska centralbanken och är inte uppbackad av någon guldfot, utan det är tilltron till 

valutan som skapar värdet. Detta system gäller även för andra fiat- valutor, som dollarn 

och euron. Fiatvalutor delas upp i fysiska och elektroniska enheter. Fysiska valutor är 

                                                 
11 http://online.wsj.com/articles/SB10001424053111904007304576494073418802358  Hämtad 18 Jul 

2015. 
12 http://www.businessweek.com/magazine/the-nixon-shock-08042011.html#p1 Hämtad 18 Jul 2015. 
13 ECB ”Virtual Currency Schemes, 2012, s 9. 
14 Riksbanken 2013,s 72, Lindskog, Betalning, 2014, s 70f.  
15 http://www.investopedia.com/terms/f/fiatmoney.asp Hämtad 18 jul 2015. 
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mynt och sedlar samt är det enda som utgör lagligt betalningsmedel i Sverige enligt 5 

kap. 1 § riksbankslagen(1988:1385). Vad som utgör elektroniska valutor definieras i 1 

kap 2 § andra stycket i lagen om elektroniska pengar(2011:755). Elektroniska valutor är 

ingen separat valuta, utan en representation av fiat-valutan i elektronisk form. 

Elektroniska pengar är ett accepterat betalningsmedel i Sverige, men omfattas inte av 

riksbankslagens definition av lagligt betalningsmedel. Ur ett juridiskt perspektiv så utgör 

elektroniska valutor oftast en fordran.16 

 

2.4 De facto-valutor 

2.4.1 Fysiska valutor 

När det pratas om valutor, så är det fiatvalutor som åsyftas och inte de facto-valutor.17 

Men till karaktären delar de facto-valutor många likheter med fiat-valutor, även om de 

inte är utgivna av en riksbank. Valutor i fysisk form som inte har utgetts av en bank kan 

fortfarande vara giltiga inom en krets, om människorna inom den kretsen accepterar 

valutan som betalning. Ett vanligt exempel som ofta illustreras i film är hur cigaretter 

fungerar som betalningsmedel i fängelser. valutan har ett värde inom ett begränsat 

området, fängelset, och värdet är oberoende av om du röker eller inte. Cigaretter i 

fängelset är, likt fiat-valutor, fungibel egendom och kan handlas med innanför murarna. 

Trots likheten så fungerar inte cigaretter som en fiat-valuta utanför fängelset. Det som är 

speciellt för de facto-valutor, är att deras värde är begränsat till en specifik krets där 

parterna har godkänt värdet. Detta gäller inte bara cigaretter, utan alla de facto valutor. 

De kan alltså användas som ersättning för fiat-valutor under vissa förutsättningar.  

 

2.4.2 Virtuella valutor 

Virtuella valutor är en slags decentraliserad digitala valuta vilken oftast är utgiven och 

kontrollerad av utvecklaren.18 En virtuell valuta fungerar i en skapad virtuell värld, en 

simulerad värld med egna monetära regler. Det virtuella värdet kan dock samspela med 

den riktiga världen, och förmögenhetsöverföringar kan i vissa fall konvertera fiat-valutor 

till virtuella valutor.  

 

Virtuella valutor kan delas upp i tre kategorier: slutna, enkelriktade och dubbelriktade. I 

ett slutet system så kan inte den virtuella valutan köpas eller säljas, utan måste intjänas 

                                                 
16 Lindskog, betalning, 2014, s 65f. 
17 http://www.investopedia.com/terms/f/fiatmoney.asp Hämtad 18 jul 2015. 
18 ECB ” Virtual currency Schemes” 2012 s. 5. 
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och användas inom det sluta systemet.19 I ett enkelriktat system så kan inbetalningar göras 

till en sluten plats, men uttag kan inte göras utan betalningen kan bara användas i den 

specifika virtuella gemenskapen. Ett exempel på detta är det populära spelet Angry Birds, 

där spelaren kan spendera fiat valutor för att få fördel i spelet, många free-to-play spel 

fungerar på detta sätt. I ett dubbelriktat system är när en valuta kan både köpas och säljas 

och användas utanför den specifika virtuella gemenskapen. Bitcoin är ett exempel på en 

dubbelriktad virtuell valuta. Jag kommer att ge fyra olika exempel som förklarar hur den 

virtuella valutan kan påverkas.  

 

Exempel 1, isolerad verklighet: 20 Det kända dataspelet World of Warcraft (WoW). 

WoW är ett multiplayerspel, som går ut på att varje person ska avancera sin karaktär så 

mycket som möjligt i spelet. Spelet innehåller en egen valuta, WoW-guld, som kan 

användas för att ge spelare en fördel, genom att köpa saker som de behöver, riddjur, 

utrustning, etc. WoW-guld är ett exempel på en valuta som enbart existerar i spelet, och 

som också bara har ett värde i spelet, det går inte att köpa WoW-guld för fiat-valutor, och 

det går inte att växla WoW-guld till fiat-valutor. Detta är en virtuell valuta, som inte har 

någon koppling till den verkliga värden.  

 

Exempel 2, enkelriktad verklighet: 21 Det finns väldigt många mobilspel, och många av 

dem är gratis att spela, men finansieras genom så kallade microtransaktioner. Detta skiljer 

sig från exempel ett, där spelet inte kunde påverkas av verkligheten. I dessa fall, så kan 

användaren köpa fördelar i spelet för fiat valutor. I spelet Angry Birds, kan användaren 

köpa en virtuell valuta för fiat-valutor som sedan kan användas för att göra spelet lättare, 

genom att ge flera liv eller någon annan fördel. Efter värdeöverföringen gjorts från fiat-

valutor till virtuella valutor, så går det inte att omvända transaktionen. I detta fall så kan 

den verkliga världen påverka den virtuella, men inte tvärt om. 

 

Exempel 3, dubbelriktad verklighet: 22 I internetkasinon, och även vanliga kasinon, 

omvandlas fiat-valutor till en representation av det värdet som kan användas på det 

specifika kasinot, oftast i form av marker. Markerna är en representation av fiat-valutan, 

men eftersom de bara kan användas inom en specifik verklighet, och med det inte är 

allmänt accepterade, så utgör de en virtuell valuta. När användaren spelat klart kan 

                                                 
19 Strauss, Michael  A comparison of virtual currency systems. 
20 Ibid.  
21 ECB Virtual currency Schemes s. 14 
22 ECB Virtual currency Schemes s. 13 
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markerna växlas tillbaka till fiat-valutor. I detta exempel så kan fiat-valutor problemfritt 

bytas till virtuella valutor och vice versa.  

 

Exempel 4, Påverkan av verklighet: 23 Detta påminner om exempel tre, men med en 

viktig skillnad. I exempel två kunde fiat-valutor och virtuella valutor bytas mot varandra, 

men i detta exempel så kan den virtuella valutan användas i den riktiga världen, med 

liknande förutsättningar som en fiat-valuta. Detta är vad Bitcoin är, de kan liknas med 

fiat-valutor, och kan användas för handel och påverkan i den verkliga världen. Tillskillnad 

från WoW-guld, kasinomarker eller Angry Birds valutor kan Bitcoin användas i den 

verkliga värden för att köpa varor och tjänster.  

 

Virtuella valutor är en digital representation av ett värde, som inte är utgivna av en 

centralbank eller någon annan offentlig myndighet. De är heller oftast inte kopplade till 

en fiat-valuta, men de används av fysiska och juridiska personer som ”Exchange” och 

kan överföras, sparas och handlas med elektroniskt.24 Med digital representation menas 

att värdet inte är representerat av en fysisk sedel eller mynt, som fiat-valutor, utan att 

värdet representeras i digital form. Detta medför inte att en virtuell valuta inte kan ha 

fysiska representation, så som sedlar eller mynt. Värdet i valutan finns, likt fiat-valutan, 

i tron hos användarna på valuta. Det är en helt marknadskontrollerad valuta, och värdet 

styrs av tillgång och efterfrågan. Eftersom valutan är decentraliserad har myndigheter 

ingen påverkan på värdet, och kan heller inte frysa eller beslagta valutan. Virtuella 

valutors utspridning har ökat, och accepteras hos ett flertal butiker i Sverige. Men är 

fortfarande som regel inte ett giltigt betalningsmedel hos de flesta återförsäljare i Sverige.  

 

2.5 Betalningsmedel 

Bitcoin kan klassas som ett betalningsmedel, då det är överlåtbart och har ett ekonomiskt 

värde. Men med stöd i European Central Bank (ECB) och Finansinspektionens (FI) 

uttalande så bör inte Bitcoins ses som ett lagligt betalningsmedel.25 För att ett 

betalningsmedel ska vara lagligt, allmänt accepterat, är uppfattningen att lagstiftaren 

specifikt anger att så är fallet. 26I ECB:s rapport föreslås att Bitcoins och andra virtuella 

                                                 
23 ECB ” Virtual currency Schemes” s. 14. 
24 Det är teoretiskt möjligt att en centralbank eller annnan myndighet kan stödja en virtuell valuta system. 

Men det kan då argumenteras för att det inte längre är en virtuell valuta utan en fiat valuta.  
25 ECB ” Virtual currency Schemes”, SRN förhandsavgörande dnr 31-12/I s. 4.  
26 Mann, F.a., The Legal Aspect of Money, 5th edition, Oxford University Press, New York, 1992 s 31ff, , 

Cardiff, Glyn Davies, A History of Money from ancient times to the present day, University of Wales Press, 

Cardiff, 2002. 
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valutor bör definieras som oreglerade digitala pengar som blivit utfärdade och oftast 

kontrolleras av den som skapade dem.27 De digitala pengarna används bland 

medlemmarna i specifika virtuella gemenskaper, som accepterar dem som ett 

betalningsmedel för såväl virtuella som traditionella varor och tjänster.28 Det framgår 

även att virtuell valuta kan anses som en särskild sort elektroniska pengar, som främst 

används för transaktioner online, men även i den verkliga världen. Det som skiljer 

Bitcoins från andra elektroniska pengar är att de inte har status som ett legalt 

betalningsmedel.29 ECB anser inte Bitcoins vara ett legalt betalningsmedel. Men det 

framgår från deras rapport att Bitcoins ”interagerar med den verkliga världen” på ett 

liknande sätt som andra växlingsbara valutor.30 

 

FI:s brevsvar behandlade förfrågningar från två företag rörande tillståndsplikt, där FI 

gjorde en preliminär bedömning att företagen som tillhandahöll en tjänst som gav 

konsumenter möjlighet att köpa Bitcoins genom överföring av traditionell valuta skulle 

ses som yrkesmässigt tillhandahållande av betalningsmedel. I FI:s svar framgår även att 

det, enligt deras mening, inte rör sig om ett legalt betalningsmedel. Det skäl som FI angav 

för att klassa Bitcoins som betalningsmedel är att Bitcoins idag fungerar som ett 

betalningsmedel hos ett flertal återförsäljare i Sverige och utomlands.31  

 

Då både ECB och Finansinspektionen anser att Bitcoin är ett betalningsmedel innebär det 

att Svenska företag som tillhandahåller växlingstjänster mellan Bitcoin och nationella 

valutor måste följa bestämmelserna i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism.  

 

Ett betalningsmedel kan särskiljas då det anses vara ett lagligt betalningsmedel, detta är 

en distinktion som görs av ett flertal länder, denna distinktion medför dock inte att alla 

övriga betalningsmedel är olagliga.32 I Sverige räknas sedlar och mynt, av valören 

svenska kronor som utges av riksbanken, som lagligt betalningsmedel enligt 5 kap. 1 § 

andra stycket lag (1988:1385) om Sveriges riksbank(Riksbankslagen). I förarbetena till 

Riksbankslagen förklaras det inte varför just sedlar och mynt utgivna av Riksbanken ska 

anses vara lagligt betalningsmedel, inte heller definieras detta begrepp närmare. Lindskog 

                                                 
27 ECB Virtual currency Schemes 2012 s. 5 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 http://www.bitcoin.se/handlare/ Hämtad 16 jul. 2015. 
32 Verständig,A Kontanternas ställning som lagligt betalningsmedel , JT 2013/14, s.620-636.  
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menar att vissa icke fysiska betalningsmedel på sedvanerättslig grund borde anses 

lagliga.33 Lindskog hävdar att innebörden av ett betalningsmedel är att en borgenär har 

en penningfordran på en gäldenär, en förväntat värdeöverföring. Det som en 

penningfordran handlar om är inte mynt och sedlar som fysiska föremål, utan snarare att 

borgenären vill komma åt den köpkraft som betalningsmedlet innehar.34 Det handlar om 

köpkraftslegitimation som svarar mot fordringsbeloppet. Lindskog pratar om att en 

betalning inte utgörs av de fysiska mynten eller sedlarna utan snarare att 

betalningsmottagaren mottar den maktposition som ett betalningsmedel ger uttryck för.35 

Argumentet skulle kunna göras att denna definition skulle kunna omfatta vissa virtuella 

valutor.  

 

Enligt European Banking Authority (EBA) finns det ingen jurisdiktion som har gett 

virtuella valutor status som legalt betalningsmedel, men de hävdar att det kan ske i 

framtiden men antagligen inte i en EU/EEA medlemsstat. Om den vore utgiven av en 

myndighet så skulle den inte längre vara en decentraliserad virtuell valuta och istället bli 

en fiat valuta uppbackad av en central myndighet.36 

  

                                                 
33 Lindskog, Betalning, s. 71f. 
34 Ibid. 
35 Ibid.  
36 EBA opinion on ”Virtual Currencies” s.13 punkt 27. 
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3. Bitcoin 

3.1 Inledning 

Bitcoin är något som introducerades år 2009 och är skapad av pseudonymen Satoshi 

Nakamoto, fenomenet uppmärksammades i media i början på 2010-talet.37 Det är en 

digital kryptovaluta, som inte är utgiven av någon myndighet och inte stöds av någon 

bank. Den har ett värde som handlas med som aktier men kan ändå användas för att köpa 

varor och tjänster. Bitcoin var systemet som introducerade virtuella valutor för 

allmänheten.  

 

Eftersom Bitcoin är en decentraliserad valuta, så finns det ingen myndighet som kan ge 

ut nya Bitcoins. Detta sker istället genom en automatisk process som belönar deltagarna 

i Bitcoin nätverket för verifikationer på transaktioner. Detta kallas mining och kommer 

förklaras närmare i avsnitt 3.3.   

 

3.2 Vad är Bitcoins?  

Bitcoins är i grunden en datafil, med en nyckel som kan överföras till en annan person. 

Bitcoin är konstruerade av digitala filer som består av algoritmer, algoritmerna i sig har 

inget verkligt värde, men likt fiat-valuta så blir de tilldelade ett värde genom att 

människor anser det.38 Dessa algoritmer genererar lösningar till olika 

sifferkombinationer, och det är detta värdet utgår ifrån, eftersom inget Bitcoin kan 

generera samma svar som ett annat. Detta medför att varje Bitcoin är unik och omöjligt 

att förfalska. Under hösten 2013 så nådde Bitcoin sitt för närvarande högsta värde, när 

det nådde till ett värde av 1 200 dollar per Bitcoins, det var högre än värdet på en 

guldenhet.39 Eftersom värdet är volatilt och kan bli ganska högt vid tillfället, den 9 juli 

2015 var värdet ca 2 300 kronor, så kan Bitcoin betalningar delas upp i åtta decimaler. 

Detta är för att underlätta betalningar när värdet är högt, det får effekt att om Bitcoin var 

värd 1 000 000 kronor, så skulle små transaktioner fortfarande vara möjliga. En kopp 

kaffe skulle kosta 0,00000001 den minsta enheten av en bitcoin kallas Satoshi, döpt efter 

Bitcoin grundaren Satoshi Nakamoto. 

 

                                                 
37 http://www.bitcoin.se/hur-borjade-det/ Hämtad 18 jul 2015. 
38 http://www.va.se/nyheter/svenskarna-som-tjanat-mest-pa-Bitcoin-591826 Hämtad 16 Jul 2015. 
39 http://www.forbes.com/sites/kitconews/2013/12/10/2013-year-of-the-Bitcoin/ hämtad 18 jul 2015. 
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Bitcoinsystemet är byggt på en peer-to-peer-teknik, likt fildelning så består systemet av 

mjukvara som är öppen för allmänheten, så kallad open-source. Vilket innebär att alla 

användare kan se hur koden fungerar, vilket förhindrar korruption och ökar tilltron till 

Bitcoinsystemet. Eftersom koden finns tillgänglig för alla är det väldigt lätt att kopiera 

och släppa en ny virtuell valuta med bara några få ändringar. Det finns olika anledningar 

till varför det finns intresse att skapa en ny virtuell valuta, ett exempel är för att tjäna 

pengar men det kan även vara ett sätt för användarna att förbättra och förnya koden för 

att skapa en bättre version av Bitcoin. Eftersom källkoden är öppen medför det att alla 

överföringar av Bitcoin, till skillnad från banköverföringar, är publika och lagras i en 

offentlig databas som delar informationen genom peer-to-peer-teknik.40 Denna 

konstruktion gör det omöjligt för myndigheter att påverka eller frysa tillgångar i Bitcoin. 

 

Även fast transaktioner är publika, så är Bitcointransaktioner anonyma. I media har, något 

felaktigt, Bitcointransaktioner beskrivits vara helt anonyma, och omöjliga att spåra. En 

Bitcoin transaktion är offentlig, den Bitcoinadressen som mottar och den som skickar 

visas i den offentliga databasen. Men Bitcoinadresser är inte kopplade till några 

personuppgifter vilket gör det i teorin omöjligt att avslöja användarens identitet.41 Vilket 

gör det förståeligt att media har beskrivit Bitcointransaktioner som helt anonyma, men 

detta är inte helt korrekt. En studie som gjordes i Schweiz har ifrågasatt anonymiteten 

genom en simulera en Bitcoin värld, och i simulationen var 40 % av transaktionerna 

spårbara, genom att koppla Bitcoin adresser använda från unika IP-adresser, det finns 

dock sätt att motverka detta med t.ex. VPN-servrar.4243  

 

3.3 Hur skapas Bitcoins? 

När en betalning i Bitcoins sker, så skickas en verifieringsförfrågan till Bitcoinnätverket. 

I betalningen ingår betalningsinstruktioner som ska bekräftas i nätverket av Bitcoins 

användare. Verifieringen sker var tionde minut, när ett antal deltagare i Bitcoin nätverket 

samlar upp de transaktioner som har skett under de senaste tio minuterna. Detta sker 

automatiskt, och den informationen som samlas in kallas för ett block, och kommer efter 

verifieringen adderas till blockkedjan, som innehåller all information från alla tidigare 

                                                 
40 Peer-to-peer teknik medför att all infromation inte finns på samma ställe,utan användarna har en liten 

del av denna databas som gemensamt delas. Så det finns en komplett databas, men informationen är 

utspridd. 
41http://www.Bitcoin.se/vad-ar-Bitcoin Hämtad 15 Jul 2015. 
42 Androulaki1, E,. Karame, G,. Roeschlin, M,. Scherer,. Capkun, S,. Evaluating User Privacy in Bitcoin.  
43 http://searchenterprisewan.techtarget.com/definition/virtual-private-network Hämtad 12 Jul 2015. 
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Bitcoinstransaktioner.44 De deltagarna som bidrar med att verifiera detta block kallas 

miners då det jämförs med att gräva guld, eftersom när blocket adderas till blockkedjan 

belönas de som bidrog med Bitcoins, i proportion till den datakraft som de bidrog med. 

Liknelsen med guld för att i båda fallen utvinns ett värde som finns latent. Vem som helst 

kan bli en miner, och det väljs själv av användaren.45  

 

Verifiering av betalningarna sker genom att miners löser ett komplext matematiskt 

problem som är svårt att beräkna, men när lösningen väl hittas lätt att verifiera. Miners 

tävlar mot varandra för att snabbast hitta en lösning. När en miner, eller miners som 

arbetar i grupp, har hittat en lösning sänds lösningen ut i nätverket där resterande 

nätverket kan verifiera om den är korrekt. Ett beslut att acceptera en lösning tas genom 

majoritetsbeslut där röststyrkan hos en miner beror på hur hög datakapacitet som minern 

tillför. 

 

På det sätt som systemet är uppbyggt finns det bara ett specifikt antal Bitcoins som 

någonsin kan skapas, närmare bestämt 21 miljoner enheter. 50 % av alla Bitcoins 

skapades mellan 2009 och 2013, den sista Bitcoinen beräknas att minas år 2140.46 Denna 

avtagande tillverkningen är möjligt för att ju fler Bitcoin som har minats desto färre 

Bitcoin ges ut som belöning. Systemet är designad för en succesiv avtagande och jämn 

produktion. Detta åstadkoms genom att det algoritmerna som ska lösas blir allt mer 

komplexa.47 

 

3.4 Bitcoins karaktär 

Bitcoins och andra virtuella valutor har stora likheter med kontanter, främst för att det rör 

sig om en tvåparts transaktion i båda fallen, d.v.s. det finns ingen bank inblandad som 

tredjeman, som är fallet vid kontotransaktioner. Skillnaden mellan de båda är att kontanter 

har ett värde, ett reellt värde som motsvaras av en fiat-valuta. Mynt och sedlar är en fysisk 

representation av värdet, men det värdet kan också representeras med elektroniska 

pengar, pengar som finns på kredit och egendoms konton. Kreditkonto är ett lånekonto, 

där användaren använder pengar från banken, och skapar en betalningsskyldighet mot 

banken. Detta är inte fallet med egendomskonton där eget kapital förvaras och ingen skuld 

                                                 
44 https://blockchain.info/sv Hämtad den 18 jul 2015. 
45 Penning- och valutapolitik 2014:2 s. 74. 
46 http://www.bitcoin.se/hur-fungerar-bitcoin/ Hämtad den 15 jul. 2015. 
47 http://www.svd.se/naringsliv/sa-fungerar-kryptovaluta-i-din-virtuella-planbok_8773960.svd Hämtad 18 

Jul 2015. 



19 

mot banken uppkommer vid användning av kapitalet. Varje krona på konton, motsvarar 

och kan lösas in till en svensk krona, vår nationella valuta. Bitcoin har istället ett digitalt 

värde. Bitcoins värde finns på kontot, det är ett digital lagrat värde och anses inte ha en 

fysisk representation, en Bitcoin representerar inte värdet för en Bitcoin krona.48 Detta 

håller jag delvis med om, men hävdar även att Bitcoin kan ha en slags fysisk 

representation. 

 

För att handla med Bitcoin behövs en digital plånbok, det är denna som har koll på hur 

många Bitcoins du har och dina andra uppgifter, detta sparas i en fil som kallas wallet.dat.   

När en betalning med Bitcoin görs skickas normalt en betalningsinstruktion om att 

plånbok A ska skicka en Bitcoin till plånbok B ut till Bitcoinnätverket för verifiering. 

Eftersom information om alla konton finns i blockkedjan, så kontrollerar nätverket att det 

finns ett Bitcoin i plånbok A, om det gör det så läggs transaktionen till i blockkedjan och 

en Bitcoin förs över till plånbok B. Om du flyttar denna fil till en annan plånbok så 

kommer dina Bitcoins finnas där istället. Möjligheten att flytta över filen till en annan 

plånbok vid en bestämd transaktion, t.ex. köp av en bil för 100 Bitcoins, så kan köparen 

överföra 100 Bitcoin till ett Bitcoinkonto, och sedan föra över .dat filen till ett USB minne 

eller liknande minnesenhet sedan ge minnesenheten som betalning. Detta anser jag utgör 

en fysisk representation av det digitala värdet på, värdet på USB:n är 100 Bitcoin och 

värdet har överförts genom en fysisk handling. Eftersom värdet har övergått genom en 

fysisk handling, genom överlämnandet av ett fysiskt objekt är det min åsikt att det utgör 

en fysisk representation. 

 

3.4.1 Fördelar med Bitcoin 

Fördelar rör främst anonymitet/integritet, smidighet, snabbhet och kostnader. Syftet med 

Bitcoin var att skapa ett betalningsmedel som var oberoende av stater, banker och andra 

finansiella institutioner och som kunde användas för betalningar anonymt över internet. 

Lättheten som Bitcoin erbjuder vid köp på nätet är en stor fördel, transaktioner med 

Bitcoin kräver inga personlig eller känsliga uppgifter, till skillnad från 

kreditkortsbetalningar, transaktionen som i vanliga fall kräver olika 

betalningsinformation, så som kortnummer, adress, namn etc., förenklas till ett enkelt 

knapptryck på webbplatsen. Detta förhindrar potentiell identitetsstöld. Risken för 

                                                 
48 Penning- och valutapolitik 2014:2 s. 76. 
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bedrägeri och ingrepp på den personliga integriteten kan anses vara lägre om ens 

betalningsinformation inte måste lämnas ut.  

 

Bitcoinbetalningar kan vara mer kostnadseffektiva än traditionella betalningar i vissa 

situationer. D.v.s. Bitcoin kan innebära besparingar och ett effektivare betalningssystem. 

En virtuell valuta kan bidra med ett mer robust betalningssystem genom att inte alla 

betalningar går genom den traditionella finansiella infrastrukturen som utgör knutpunkter 

där betalningsflödet koncentreras.49 Om en sådan knutpunkt skulle fallera skulle även all 

relaterad betalningstrafik avstanna. Att det finns fler vägar som betalningar kan göras 

igenom vore positivtur kontinuitets perspektiv.50 Det finns också potentiell nytta som kan 

komma i form av nya innovationer, på både existerande betalningstjänster och andra 

finansiella transaktioner. Ett exempel på det är att Nasdaq planerar att använder 

blockkedjan för att kontrollera ägande av vissa värdepapper.51 

 

EBA konstaterar att marknaden är dragen till virtuella valutor på grund av fördelar med 

att överföra virtuella valutor peer-to-peer utan hjälp av en tredje part, så som en bank. 

 

 

3.4.2 Nackdelar med Bitcoin 

”Det som ur ett konsumentskyddsperspektiv skiljer en betalning i Bitcoin ifrån en 

betalning i svenska kronor är just att Bitcoin betalningen förmedlas via ett globalt och 

decentraliserat närverk utanför den finansiella sektorn. De regelverk som styr vanliga 

betalningsförmedling, såsom betaltjänslagen (2010:751), är inte tillämpliga och därmed 

har inte heller konsumenten samma skydd som vid exempelvis giro- eller kortbetalningar. 

Det kan med andra ord vara mer riskfyllt för den betalande parten att göra betalningar 

med Bitcoin än med traditionella betaltjänster.” 52 

 

En fiat-valuta, har ett värde som också förändras men det kommer alltid vara en godkänt 

betalningsmedel, den kommer alltid ha ett värde, som går att handla för. Bitcoins värde 

förändras också genom tilltron till valutan så går värdet upp eller ner. Inledningsvis så 

hade nationella valutor en värdereserv som motsvarade värdet på valutan, en så kallad 

                                                 
49  Se Svergies riksbank (2013). Kap 1 förklarar hur det svenska betalningssystemet fungerar och kap 6 

diskuterar framtida risker.  
50 Penning- och valutapolitik 2014:2 s. 83. 
51 http://www.nasdaq.com/press-release/nasdaq-launches-enterprisewide-blockchain-technology-

initiative-20150511-00485 Hämtad 18 jul 2015. 
52 Penning- och valutapolitik 2014:2 s. 81. 
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guldfot, för det var ofta i guld som valutareserven förvarades men kunde också vara i 

andra ädelmetaller. Men idag så är det tron på valutan som gör att både Bitcoin och 

nationella valuta fungerar som betalningsmedel. Skillnaden är att i 5 kap. 1 § 

riksbankslagen stadgas att kronor utgör lagligt betalningsmedel, vilket i praktiken innebär 

en rätt att betala med svenska kronor. Kronan kommer alltid, med undantaget om 

riksdagen väljer en annan valuta, fungera som betalningsmedel och även om riksdagen 

väljer en ny valuta skulle den växlas mot den tidigare valutan. Men Bitcoin har inte det 

skyddet, detta medför en hög volatilitet hos Bitcoins växelkurs. Beroende på tidpunkten 

för köp/sälj av en Bitcoin kan stora växelvinster eller förluster göras. Detta kan båda vara 

bra och dåligt, det beror på i vilket syfte man innehar Bitcoins. Om det är i transaktions 

syfte, så är det negativt, för möjligheten att värdet sjunker under innehavet är 

förhållandevis hög och gör transaktionen mer riskfylld. Det kan vara fallet att valutan 

ökar istället, men enligt mig utgör osäkerheten av kursen ett problem för 

vardagskonsumtion. Det finns en större möjlighet att budgetera för konsumtion i kronor 

än det gör för Bitcoins. 

 

Det finns även en risk att förlora värdet på Bitcoins, genom bedrägeri eller otur. Bitcoins 

förvaras på något slags media, om det är i en hårddisk eller en CD-skiva. En hårddisk kan 

gå sönder, och då kommer även Bitcoinen gå förlorad. Även via dataintrång kan någon 

göra betalningar till ett annat Bitcoinkonto, och förflytta alla Bitcoins till ett annat konto. 

I detta avseende är Bitcoins likt kontanter, om du blir av med dem eller bestulen går det 

monetära värdet förlorat.53 Det bör tilläggas att vid ett dataintrång så skulle samma 

förfarande kunna hända fast med ett bankkonto, där kapitalet överförs till ett annat konto. 

Banktillgångar är ett säkrare sätt att förvara kapital, av några olika anledningar. Den 

banken som har ansvar för förvarandet av kapitalet och om banken agerar försumligt blir 

den ersättningsskyldig för det förlorade kapitalet. Skulle banken gå i konkurs, finns det 

en statlig insättningsgaranti, som skyddar kapital till ett värde motsvarande 100 000 

EUR.54 Någon sådan garanti finns inte för Bitcoins. 

 

Betalning med Bitcoin sker inte i realtid, betalningarna verifieras var tionde minut. Men 

det är rekommenderat att vänta på att fem verifieringar har skett, för att vara säker på att 

överföringen har lagts till i blockkedjan. Det tar därför upp till en timme tills man kan 

veta att betalningen har gått igenom. Detta lämpar sig inte för köp i butiker, caféer och 

                                                 
53 Penning- och valutapolitik 2014:2 s. 82. 
54 Penning- och valutapolitik 2014:2 s. 82. 
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andra fysiska butiker. Kortbetalningar, som inte heller sker i realtid, löser detta genom att 

en reservation görs på den betalande partens konto och på så sätt garanterar betalning till 

mottagaren. Syftet bakom Bitcoin var att underlätta för transaktioner på internet- 

 

Ett av de ”kriterierna” en valuta har är att den kan behålla värde. För tillfället är kursen 

på Bitcoins så volatil att det är svårt att rättfärdiga innehav för användning som 

betalningsmedel. Om en vara eller tjänst ska betalas med Bitcoin är det troligare att de 

köps in precis innan transaktionen för att förhindra att värdet minskar. Ifall Bitcoin redan 

innehas i spekulationssyfte så kan köpet göras utan nya inköp, men om innehavet är i 

spekulation kan det antas att det då kommer köpas nya Bitcoins för att ersätta de 

spenderade. Det blir i så fall samma situation att nya Bitcoin köps in för transaktionen. 

Innan detta blir en mer stabil marknad så kommer allmänheten ha sina värden i mer 

traditionella fiat-valutor, som inte ändrar värde på samma sätt som en Bitcoin. Ett 

exempel är att värdet av en Bitcoin kan vara 2 000 kr i början på dagen när det köps, i 

slutet på dagen kan värdet vara 1900. Det är en förändring på 5 %, eller motsvarande 100 

kronor. För en konsument är det inte så förtroendeingivande att priset på en vara kan stiga 

med 100 kronor under en dag. Detta medför också ett problem för återförsäljare, om de 

vill sätta priser med Bitcoins måste de ha ett system som ändrar priserna hela tiden. 

Annars riskerar de att gå med förslut, eller att ingen köper deras varor för att priset är för 

högt. Detta tyder på att mentaliteten hos både konsumenter och näringsidkare, är att 

Bitcoin är bra för värdeöverföring och har även användning som en valuta. Men det 

kommer dröja länge innan man kommer prissätta varor i Bitcoins. Priset bedöms i fiat-

valutor, ofta nationens egna, sen kan en konvertering till Bitcoin ske om det är fördelaktig 

i fallet. 

  



23 

4. Kapitalvinstbeskattning 

Syftet av detta kapitel är att visa vilka skatterättsliga konsekvenser försäljning av Bitcoin 

medför. Inledningsvis så kommer de allmänna reglerna angående kapitalbeskattning 

redovisas. Sedan kommer en redogörelse för hur Bitcoin beskattas i olika situationer. 

 

Vid köp av en vara eller tjänst med Bitcoin som ersättning, anses Bitcoin avyttrad mot en 

ersättning som motsvaras av värdet av varan eller tjänsten. Varje sådan betalning med 

Bitcoin medför alltså en separat kapitalvinstberäkning. Beskattning ska ske enligt 

omkostnadsmetoden, om Bitcoin har införskaffats vid flera tillfällen så ska ett 

genomsnittligt omkostnadsbelopp beräknas.55 Detta medför praktiska problem, för hur 

beskattning ska ske. Bitcoinbetalningar är som tidigare nämnt anonyma i sin natur, hur 

Skatteverket(SKV) anser att beskattning på varje transaktion som sker med en sådan 

valuta är oklart. Jag tror det är orealistiskt att enskilda skattebetalare ska hålla koll på 

värdet av Bitcoins varje gång de köper eller säljer något. Det kommer i så fall innebära 

stora administrativa svårighet att vid varje transaktion kolla av vad priset stod i efterhand, 

och jag har svårt att se att detta kommer ske. Ytterligare ett problem är hur Skatteverket 

ska visa att transaktioner har skett. 

 

4.1 Regler vid kapitalbeskattning 

Vad som klassas till inkomstslaget kapital och vilka inkomster och utgifter som påverkar 

kapitalförluster och kapitalvinster definieras i 41 kap. 1 § IL.  Inkomstslaget kapital 

avgränsas i huvudsak mot inkomstslaget näringsverksamhet. I 41 kap. 1 § anges att 

inkomster som tillhör inkomstslaget näringsverksamhet inte räknas som inkomstslaget 

kapital.56 Det måste även nämnas att avgränsning mot inkomstslaget tjänst görs också, i 

fall av tillgångar som bearbetas i en hobbyverksamhet. Innan skattereformen på 90-talet, 

så gjordes en skillnad på löpande kapitalinkomster, räntor och hyror, och kapitalvinster, 

löpande kapitalinkomster beskattades enligt källteorin.57 Enligt källteorin anses löpande 

kapitalinkomster ge en skatteförmåga eftersom de har en regelbunden karaktär. Medan 

kapitalvinster ses som tillfälliga inkomster som inte kommer från en regelbunden 

inkomstkälla, vilket gör att de inte inkluderas i källteorins inkomstbegrepp. Ännu en 

anledning som har diskuterats i doktrin mot att beskatta kapitalvinster är att eftersom 

                                                 
55  Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital. dnr 131 212709 -

13/111” 2014 
56 Lodin, S,. Inkomstskatt s. 179. 
57 Ibid s.179. 
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tillgången inte tillförs något nytt värde, utan bara byter ägare, och utgör vinsten således 

ingen inkomst i nationalekonomisk mening.58 Efter skattereformen infördes samma 

beskattning för alla kapitalvinster, med avsikten att all kapitalvinst ska beskattas på ett 

enhetligt sätt. Skattesatsen på kapitalvinster är proportionerlig och 30 %, ska enligt 

realisationsprincipen dras på realiserade värdestegringsvinster, d.v.s. när en tillgång blivit 

avyttrad. Jämfört med kapitalvinstbeskattningen så har lagstiftningen för avdrag och 

kvittning för kapitalförluster behållit sin likformiga karaktär, vilket också var lagstiftarens 

ursprungliga syfte. Huvudregeln är att kapitalförluster är avdragsgilla upp till 70 % och 

ränteutgifter är fullt avdragsgilla.59 

 

Om en tillgång har avyttrats och med det genererat en värdeökning som inte är 

producerad, aktualiseras en beskattningsbar kapitalvinst. Med producerad värdeökning, 

menas en handling eller liknande arbete på en tillgång som har tillfört den ett värde, t.ex. 

bearbetning. Utöver detta krävs det även att avyttringen är civilrättsligt giltig innan 

beskattningen aktualiseras. Vad som ska tas upp och dras av i inkomstslaget kapital 

framgår av 42 kap. IL. I kapitlets första paragraf ges ett antal konkreta exempel 

tillhörande inkomstslaget kapital räknas bl.a. ränteinkomster och utdelningar som sker på 

grund av innehav av tillgångar; även kapitalvinster ska tas upp som intäkt i inkomstslaget. 

I 44 kap. IL återfinns gemensamma bestämmelser som gäller för alla tillgångsavyttringar 

och i de följande kapitlen de som är speciella för olika typer av tillgångar. Av 44 kap. 13 

§ IL framgår att skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången och 

omkostnadsbeloppet ska utgöra kapitalvinsten; omkostnadsbeloppet består enligt 14 § av 

anskaffnings- och förbättringsutgifter. I 44 kap. 2 § IL framgår det att kapitalvinster och 

kapitalförluster beräknas på samma sätt. I 41 kap. 12 § IL framgår att samtliga 

kapitalförändringar ska beräknas ihop till en summa. Innan detta görs måste vissa 

tillgångar beräknas först innan de slås ihop. Löpande inkomster, räntor, utdelningar etc., 

tas i sin helhet upp som intäkt, medan utgifter, räntor, förvaltningsutgifter, dras av som 

kostnad. Kapitalvinster och förluster ska beräknas på varje avyttring. Ersättningen för den 

avyttrade tillgången subtraheras med omkostnadsbeloppet. Det resultatet, oavsett om det 

är kapitalvinst eller förlust, tas upp i beräkningen av inkomsten kapital.60 

 

                                                 
58 Lodin, S,. Inkomstskatt s.174. 
59 Tivéus, Skatt på Kapital s.17. 
60 Lodin s. 180. 
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4.1.1 Avyttringar 

I 41 kap. 2 § IL stadgas att: 

 Med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget kapital avses 

 Vinst och förlust vid avyttring av tillgångar, 

 Kursvinst och kursförlust vid betalning av skulder i utländsk valuta, och  

 Vinst och förlust på grund av förpliktelser enligt terminer, köp- eller säljoptioner och 

liknande avtal. […]” 

 

Vad som utgör avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av 

tillgångar enligt 44 kap. 3 § IL. Rekvisitet avyttring är ett utryck för realisationsprincipen 

och har betydelse för bestämmandet av beskattningstidpunkt.61 I en bedömning om 

kapitalbeskattning ska först bedömningen göras om avyttringen utgör en beskattningsbar 

överlåtelse, detta är inte fallet vid exempelvis gåva. Vid gåvor inträder istället mottagaren 

i givarens skattemässiga ställning, vilket innebär att när mottagaren gör en 

beskattningsbar överlåtelse så inräknas förändringar som skett under givarens innehav, i 

enlighet med kontinuitetsprincipen.62 När en tillgång byts anses den bortbytta tillgången 

avyttrad och den tillbytta tillgången som köpt. Efter att det har konstaterats att en 

beskattningsbar överlåtelse har skett ska tidpunkten för avyttring bestämmas, för att 

fastställa till vilket beskattningsår kapitalvinsten ska tillhöra. För att en avyttring ska tas 

upp för beskattning krävs det att den är civilrättsligt giltig, vilket medför att avyttring 

anses föreligga när ett bindande avtal har upprättats.63  

 

4.1.2 Beskattningstidpunkt 

Enligt 44 kap. 26 § IL skall kapitalvinster tas upp som intäkt det året som kapitaltillgången 

avyttras. Som jag nämner ovan behöver inte tillgången ha övergått till mottagaren eller 

betalning för tillgången ha inkommit för att det ska ses som avyttring. Som avyttringsdag 

räknas den dagen som ett civilrättsligt bindande avtal har upprättats, att rättsverkningarna 

från avtal inträder i efterhand saknar betydelse.64 Detta bekräftas i RÅ 1989 ref. 116. Om 

ett överlåtelseavtal innebär att ersättningen för tillgången beror på framtida händelser, ska 

det belopp som kan beräknas ligga till grund för beskattningen. Resterande belopp som 

är osäkert ska inte beskattas tills beloppet går med säkerhet att beräkna; 44 kap. 28 § IL. 

 

 

                                                 
61 Lodin s. 194. 
62 Lodin, S,. Inkomstskatt s. 199. 
63 Rå 1950 ref. 51 
64 Lodin, S,. Inkomstskatt s. 207 
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4.1.3 Ersättning och omkostnadsbelopp 

I 44 kap. 13 § IL framgår att den beskattningsbara kapitalvinsten eller kapitalförlusten 

ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för tillgången och omkostnadsbeloppet. 

Av 14 § framgår att anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter ska utgöra 

omkostnadsbeloppet. Från ersättningen ska även utgifter för avyttringen, t.ex. 

mäklarkostnader utgå; 44 kap. 13 § IL. Vid en vanlig försäljning, när en tillgångs köps 

för en valuta, är värdet enkelt att beräkna, det är dock svårare när det handlar om byte av 

tillgångar. I RÅ 1986 ref. 48 konstaterar domstolen att marknadsvärdet på den tillbytta 

tillgången, vid tidpunkten för bytet, anses utgöra marknadsvärdet på den avyttrade 

tillgången.  

 

Om omkostnadsbeloppet är svårt att fastställa, t.ex. vid köp av fungibel egendom som 

pågår kontinuerligt under året, ska genomsnittsmetoden tillämpas; 48 kap. 7 § IL. Vilket 

innebär att omkostnadsbelopps beräkning ska basera på det genomsnittliga 

omkostnadsbelopp för samtliga tillgångar av samma slag och sort som den avyttrade 

tillgången. Genomsnittsberäkningen baseras på anskaffningsutgifterna för de olika 

förvärven av tillgångar av samma slag.65 

 

4.2 Valuta 

Den svenska finansiella marknaden kan delas upp i tre: aktiemarknaden, räntemarknaden 

och valutamarknaden.66 Valutamarknaden skiljer sig väsentligt från de två övriga 

marknaderna. Omsättningen på valutamarknaden gör den till den absolut största 

finansiella marknaden.67 Utöver omsättningen så är skiljer sig även hur de olika 

marknaderna regleras. I dagsläget finns det ingen svensk lagstiftning som reglerar 

valutamarknaden, clearing och avveckling av valutatransaktioner regleras inte heller av 

någon myndighet.68 I motsats till detta så är både ränte- och aktiemarknaden hårt 

reglerade. Svensk rätt skiljer dock på valutahandel och valutaväxling som sker på 

valutamarknaden.69 Innan skattereformen på 90 talet fanns det ingen beskattning på 

utländska valutavinster utanför näringsverksamhet. Gällande rätt stadgar att vinster på 

utländska valutor ska beskattas; 44 kap. IL. Beskattning på utländska valutor sker vid 

avyttring, t.ex. vid växling eller användning som betalningsmedel. Om någon har erhållit 

                                                 
65 Lodin, S,. Inkomstskatt s. 210. 
66 Riksbanken, 2013 s.16.  
67 Bergsten/forrs sandahl, Penning- och valutapolitik, 2013:1 s. 31 f . 
68 Ibid. 
69 Prop 1995/96:216 s.29. 
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en betalning i utländskvaluta kan växling avvaktas med i 30 dagar, enligt 44 kap. 16 § IL, 

och kursen på växlingsdagen ska användas för beräkning av värdet på ersättningen. Detta 

innebär att kapitalvinsten eller förlusten på valutan räknas med i den slutliga ersättningen 

för egendomen.70 Om växling sker senare än 30 dagar, är det valutakursen på 

avyttringsdagen som läggs till grund för ersättningen och med det även beskattningen.71 

 

Undantag görs för så kallad resevaluta som är avsedd för den skattskyldiges 

levnadskostnader under en tillfällig vistelse i utlandet, resevalutan är undantagen från 

skatteplikt även vid återväxling efter hemkomst; 48 kap. 6 § jfr 54 kap. 4 § IL. Detta 

medför också att kapitalförluster inte heller är avdragsgilla, se 6 §.  När bedömning görs 

på om det är resevaluta är det avsikten med innehavet som bedöms, med tillfällig vistelse 

avses normalt högst sex månader.72  

 

44 kap. 13–14 §§ IL ska kapitalvinster från alla slags tillgångar beskattas på sedvanligt 

sätt. Vid beräkningen av anskaffningsvärdet på utländsk valuta, ska genomsnittsmetoden 

användas enligt 48 kap. 7 §.  Kursvinst på fordringar i utländsk valuta beskattas fullt ut 

som kapitalvinst och är enligt lagtext avdragsgill till 70 %, samma gäller valuta vinster 

på utländska skulder; 54 kap. 6 § IL. I RÅ 2009 ref 33 finner domstolen ”att 

begränsningen avdraget för valutakursförlusten till 70 procent av förlusten utgör en 

restriktion för kapitalrörelser mellan medlemsstater som inte kan rättfärdigas. Avdrag 

ska därför medges med hela förlusten.”. Detta medför att fullt avdrag ska ges till valuta 

förluster i utländska valutor härrörande från ett EU-land.73   

 

 

4.2.1 Bitcoin som valuta 

Det finns två olika slags valutor som omnämns i IL vår nationsvaluta och utländska 

valutor, om bitcoin ska kunna beskattas som valutor, måste de kunna klassificeras som 

någon av dessa. Som jag ovan förklarat så är vår nationella valuta definierad i 

riksbankslagen, och utgörs av Svenska kronor. Det är snabbt fastställt att en bitcoin inte 

motsvarar den svenska kronan. Det som kvarstår är om bitcoin kan ses som en utländsk 

valuta. Utländsk valuta innefattar valuta som inte är svenska kronor enligt 44 kap. 16 § 

                                                 
70 KPMG Skattehandbok s.447. 
71 KPMG Skattehandbok s. 447. 
72 Prop 1990/91:54 s. 208. 
73 KPMG Skattehandbok s. 447. 
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IL. Det som då först måste utredas är huruvida bitcoin kan anses utgöra en valuta ur 

inkomstskattelagens perspektiv.   

 

EU-domstolen har i mål Thompson ansett att mynt som ses som en valuta och tillåts i 

handel i länder ska betraktas som ett betalningsmedel även om det inte utgör ett lagligt 

betalningsmedel.74 Som jag tolkar domen, så anser inte domstolen att mynt ska betraktas 

som lagligt betalningsmedel, för att det är ett mynt, utan snarare att om användningen är 

som ett betalningsmedel, så ska betraktas så. Detta bör då även innefatta Bitcoin efter 

som det används som ett sådant. Skatterättsnämnden (SRN) ansåg i sitt 

förhandsavgörande också att bitcoin bör betraktas som ett betalningsmedel, och 

konstaterar även att betalningsmedel är synonym för valuta.75 Detta håller även 

generaladvokat Kokott med om i hennes förslag till dom, hon argumenterar även för att 

betalningsmedel som inte har någon annan funktion än att vara just betalningsmedel ska 

behandlas så som lagliga betalningsmedel görs. En mer ingående analys av Kokotts 

utlåtande görs i avsnitt 6.4. Från den bakgrunden anser jag att bitcoin, som är ett 

betalningsmedel, ska behandlas lika som lagliga betalningsmedel och därför innefattas i 

valuta klassificeringen i IL. 

 

Det som följaktligen måste undersökas är om bitcoin kan anses vara utländsk. Bitcoin i 

sin karaktär är decentraliserad och utges inte ut av någon nation. Bitcoin kan skapas var 

som helst i värden, de Bitcoin som minas sammanslås till ett resultat och det finns ingen 

möjlighet att spåra från vilket land ett specifikt Bitcoin kommer efter beblandning, pga. 

dess fungibel karaktär.  Omsättningen är heller inte begränsat i något specifikt land. Det 

kan då konstateras att Bitcoin saknar land. Kan då en valuta utan nationalitet betraktas 

som utländsk? Det är svårt att avgöra, för innan Bitcoin har det inte funnits någon valuta 

utan en specifik nationalitet. Det borde vara så att det inte kan innefattas, med ordet 

utländsk så syftas i vanligt språkbruk något eller någon från ett annat land.  

 

Bestämmande av Bitcoins nationalitet är svårt, det är uppenbart att det inte är en svensk 

valuta och det är svår tolkad att se det som utländsk valuta. Skatteverket anser i sitt 

ställningstagande att en utländsk valuta förutsätter att den är utgiven av en riksbank eller 

liknande institution och avser ett visst valuta område.76 Men enligt legalitetsprincipen, 

                                                 
74 C-7/78. 
75 SRN förhandsavgörande dnr 32/12/I s.4. 
76 SKV Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital. dnr 131 212709 -

13/111” 2014, s. 2. 
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som är en grundsten i skatterätten och som uttrycker nullum tributum sine lege, ingen 

skatt utan lag Vilket innebär att beskattning måste ha stöd i lagen och inte uttalanden. 

Effekten av att konstatera att bitcoin är en valuta, men inte har en bestämd nationalitet är 

problematiskt. Det skulle, enligt legalitetsprincipen, få effekten att valutakursvinster ej 

kan beskattas, eftersom det är bara utländsk valuta som beskattas för valutavinster enligt 

IL.  

 

4.3 Andra tillgångar  

Andra tillgångar regleras i 52 kap. IL, kapitlet fungerar som ett slags samlingskapitel, där 

bestämmelserna för avyttring av andra tillgångar och förpliktelser som inte är reglerare i 

tidigare i kapitel finns. Den största kategorin som omfattas här är lösören, allt från privata 

bruksföremål, bilar och båtar, till mer renodlade investeringsobjekt, frimärken, diamanter 

och konst.77 Även de facto-valutor regleras här, i den utsträckning som det innehar ett 

värde. Som tidigare nämnt så räknas guld som en de facto valuta och möjligen även 

Bitcoin, den diskussionen återkommer jag till i nästa kapitel.  

 

Kapitalvinstbeskattning av andra tillgångar ansågs innan skattereformen på 90-talet vara 

svårkontrollerad och statsfinansiellt ointressant, men vid reformen så eftersträvades 

enhetlig beskattning. Detta medfördes att även andra tillgångar blev beskattningsbara. 

Dock så löstes inte problemet med kontrollen, och de ställer fortfarande till med problem. 

Om du byter en vara, med en släkting, granne eller en främling så är det inte ”vedertaget” 

att en kapitalbeskattning kan komma att utgå på det bytet. Detta medför också att ifall 

Bitcoin anses vara en tillgång som ska beskattas enligt 52 kap., så ska varje transaktion 

som görs med Bitcoins, som i så fall ses som byte, oberoende om det är ett hundra eller 

tusen stycken på en dag kapitalvinst beskattas. 

 

Det finns dock ett undantag på denna regel, och det är att i 52 kap. 2 § stadgas det om 

avyttringar av tillgångar som den skattskyldige innehaft för personligt bruk. Vid avyttring 

av personliga tillgångar får omkostnadsbeloppet räknas till 25 % av ersättningen och 

kapitalvinster tas bara upp den del som under året överstiger en gräns på 50 000 kronor. 

Detta medför att intäkter från personliga tillgångar är skattefria upp till 66 666 kronor. 

Det ges dock inget avdrag för kapitalförluster vid avyttring av personliga tillgångar, enligt 

52 kap. 5 § st. 2 IL, då den värdeminskningen ses som levnadskostnad. I 5 § st. 1 regleras 

                                                 
77 Lodin, S,. Inkomstskatt s. 227. 
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att kapitalförluster på tillgångar som inte har förvärvats för personligt bruk är avdragsgilla 

upp till 70 %. 

 

Vad som ska klassas som en tillgång för personligt bruk är inte helt klart då gränsdragning 

mellan personliga tillgångar och investeringsobjekt är svårt. I bedömningen är det 

tillgångens faktiska användning som avgör huruvida det ska ses som personlig eller som 

investeringsobjekt.78 En tillgång kan anses finnas för personligt bruk även om det finns 

inslag av kapitalplacering, men om det utgör en majoritet så ska tillgången inte ses som 

personlig. Att en tillgång är värdefull betyder inte att det behöver vara ett 

investeringsobjekt, enligt RÅ 2007 ref. 77. Fallet handlar om en tavla, som har lämnats 

vid arv. I sitt yrkande argumenterade Skatteverket för att efter tavlan ärvts hade inte den 

tagits hem och används, hängts på en vägg, utan getts direkt till agenten som skulle sköta 

försäljningen. Domstolen gjorde bedömningen att tavlan utgjort en personlig tillgång hos 

den avlidne, och ansåg att beslutet av arvtagaren att avyttra tavlan, har inte ändrats 

karaktären, med stöd av reglerna för skattemässig kontinuitet. Det skulle varit en skillnad 

om tavlan placerats i t.ex. ett bankfack, eller annan förvaring. Detta skulle medfört att 

tavlan skulle klassificeras som investeringsobjekt. Gränsdragningen får dock avgöras från 

fall till fall, även subjektiva omständigheter får vägas in vid gränsdragningen.  

 

Beskattning av andra tillgångar sker vid avyttringstidpunkten och enligt 52 kap. 3 § IL 

ska genomsnittsmetoden, 48 kap. 7 § IL, tillämpas för beräkning av anskaffningsvärdet 

om det rör sig om fungibel egendom som inte kan ses som privata tillgångar.  Av 3 kap. 

18 § framgår e contrario, att person som är begränsat skattskyldig inte är skattskyldig i 

Sverige för avyttringar av andra tillgångar.  

 

Bitcoin ska kapitalbeskattas vid varje transaktion om det inte kan anses omfattas av 

reglerna för resevalutor. Tyskland har helt undantagit Bitcoin beskattning på 

konsumtionstransaktioner.79 

 

4.3.1 Bitcoin som tillgång 

Det anges inte i varken praxis eller lag vad bitcoin, eller andra virtuella valutor, ska anses 

vara. Om det inte ska ses som valuta bör det ses som annan tillgång. SKV anser i sitt 

                                                 
78 Prop. 1989/90:110 s. 474f.  
79 http://www.coindesk.com/german-government-relieves-capital-gains-tax-on-bitcoin-positions/ Hämtad 

18 Jul 2015. 
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ställningstagande att bitcoin ska beskattas enligt reglerna i 52 kap. IL om andra tillgångar, 

då de anser att det utgör en kapitalplacering.80 I SRN:s avgörande och i Kokotts 

domförslag argumenteras istället för bitcoins funktion som betalningsmedel.81 Kokott 

argumenterar för att Bitcoin utgör ett rent betalningsmedel, vilket innebär att dess enda 

praktiska användningsområde är som betalningsmedel, se avsnitt 6.4.82 Detta anser jag 

inte stämmer. Globalt hat bitcoins en liten användning. Det sker ca 69 000 bitcoin 

transaktioner per dag, jämfört med 274 000 000 kontotransaktioner per dag.83 Det är 

motsvarande ca 0,1 promille av antalet kortbetalningar. Värdet av transaktionerna har 

också skiftat, men har legat i genomsnitt på 64 000 000 USD per dag.84 Givetvis är det 

färre transaktioner med bitcoins, det är en relativt nytt betalnings alternativ som 

fortfarande få vet om och ännu färre som har handlat med det. Värdet de senaste åren har 

gått upp, marknaden börjar stabilisera sig, vilket kan öppna upp för bitcoins att bli ett mer 

allmänt använt betalningsmedel.  I nuläget så omsätts bara 4 % av Bitcoins inom en vecka 

av köpet. Efter tre månader omsätts ytterligare 24 %. Först efter sex månader har mer än 

hälften avyttrats och efter ett år har drygt 62 % avyttrats.85 Det bör iakttas i beräkningen 

att de som minar bitcoins ofta löser in dem mot fiat-valuta direkt, för att täcka sina 

omkostnader.86 Hur innehavet ser ut anser jag tyda på att det är en större del av Bitcoin 

användarna som innehar Bitcoin är i spekulations syfte. Syftet med skapandet av Bitcoin 

var att ta fram ett betalningsmedel som kan komplettera de som redan existerar, men 

frågan är om ursprungssyftet kan anses opåverkat av hur användningen ser ut. Jag anser 

att så inte kan vara fallet, och även om huvud användningen är som ett betalningsmedel 

kan det inte ses som Bitcoins ända praktiska användningsområde.  

 

Om Bitcoin skulle klassificeras som en annan tillgång som ska beskattas enligt 52 kap, 

finns det dock ett undantag som skulle kunna undanta Bitcoin från viss beskattning. Det 

är om det kan anses utgöra en personlig tillgång. Som jag angav i ovanstående avsnitt så 

kan tillgångar som används för personligt bruk bli skattefria upp till ett värde av 66 666. 

Jag anser inte att Bitcoin kan utgöra en personlig tillgång, eftersom användningen är som 

                                                 
80 SKV Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital. dnr 131 212709 -

13/111” 2014, s. 2.  
81 SRN:s förhandsbesked dnr 32-12/I s. 4, C-264/14, s. 3. 
82 C-264/14, s. 3. 
83 ECB ”Virtual Currency Schemes – a further analyisis” 2015, s. 4. 
84 Penning- och valutapolitik 2014:2 s 77. 
85 Swanson, Tim (2014), ” What Block Chain Analysis Tells US About Bitcoin”, www.coindesk.com, 17 

maj 2014. 
86 Penning- och valutapolitik 2014:2 s 78. 
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betalningsmedel, eller investerings objekt. Vidare tyder Bitcoins fungibla karaktär på att 

det inte kan vara tillräckligt specifikt för att utgöra en personlig tillgång. 
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5. Beskattning på Mining av Bitcoins 

5.1 Inledning 

Bitcoin och virtuella valutor är en relativt nytt och därför är det inte fastställt hur de ska 

beskattas. Olika EU-länder har tillämpat olika beskattning, och nu har länder börjat be 

om förhandsavgörande från EU-domstolen för att fastställa hur beskattning ska ske, både 

på inkomstskatt området men även inom mervärdesskatt. I detta kapitel så kommer jag 

utreda hur beskattningssituationen ser ut i Sverige och bedöma huruvida det är det 

bästa sättet att beskatta. Jag kommer först förklara de regler som blir 

tillämpliga för att sedan applicera de på beskattningssituationer som kan uppstå. 

  

Det finns tre skilda beskattningssituationer som kommer undersökas. Hur ska inkomst 

från Bitcoinhandel beskattas, hur ska mining av Bitcoin beskattas och vilka 

mervärdesskattefrågor aktualiserar i de två ovanstående situationerna? 

 

Skapandet av Bitcoin som jag nämner ovan är en privatperson eller juridisk person som 

minar Bitcoins, genom att de bidrar med datakraft. Något som är likt minandet av Bitcoins 

är guldgrävning. Guld finns i marken, det finns ett värde lagrat i marken, men det blir inte 

realiserat förens det är grävt, inte förens då tillförs värdet till marknaden. Samma gäller 

andra metaller och även Bitcoins, det finns ett latent värde i systemet, men innan de är 

upp ”grävt” existerar inte värdet på marknaden, så när det minas, har nytt värde skapas 

för marknaden. Det finns ingen motpart i transaktionen, så det är inget värde som 

överförs, utan det skapas och tillförs till marknaden. I Sverige har vi tre inkomstslag, 

tjänst, näringsverksamhet och kapitalinkomst. Vilken av dessa omfattar mining av 

Bitcoin eller andra virtuella valutor? 

 

5.2 Regler vid Inkomstbeskattning  

5.2.1 Tjänst 

Inkomstslaget tjänst behandlas i 10-12 kap. IL. 10 kap. innehåller de grundläggande 

bestämmelserna för inkomstslaget, 11 kap. anger vilka inkomster som ska tas upp som 

intäkt och 12 kap. anger vilka utgifter som är avdragsgilla.  

 

Inkomstslaget tjänst omfattar främst inkomst från anställning, men inkomstslaget 

fungerar även som en slags uppsamlingsplats, där inkomster som inte kan hänföras till 
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något annat inkomstslag samlas. I 10 kap. 1 § IL stadgas att till inkomstslaget tjänst räknas 

inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget 

näringsverksamhet eller kapital. Utöver anställningsinkomster räknas även olika slags 

inkomster från tillfälligt bedriven verksamhet in under inkomstslaget. Detta medför att i 

vissa fall vara svårt att bestämma om en verksamhet ska tillhöra inkomstslaget tjänst eller 

näringsverksamhet.87 I 13 kap. 1 § IL definieras näringsverksamhet som en 

förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Det är 

självständighetsrekvisitet som ställer till problem, om uppdragstagaren bedriver 

självständig verksamhet ska uppdraget hänföras till näringsverksamhet, annars till 

tjänst.88 De omständigheter som brukar beaktas vid bedömningen av om en inkomst ska 

hänföras till tjänst eller näringsverksamhet är antalet uppdragsgivare, uppdragets längd 

och omfattning, special kompetens mot uppdragsgivaren, om uppdragsgivaren är skyldig 

att själv utföra arbetet eller om han kan anställa medhjälpare, vem som står för arbetslokal 

och redskap. Uppdragstagarens bundenhet av instruktioner och direktiv beträffande 

arbetssätt, samt graden av ekonomisk risk som uppdragstagaren står för.89 Dessa kriterier 

bedöms i en helhetsbedömning.  

 

 

5.2.2 Hobby 

En hobbyverksamhet utövas normalt på fritiden och anses inte ha något vinstsyfte, utan 

syftet är snarare att tillgodose utövarens personliga intresse.90 Om verksamheten ändå ger 

intäkter är dessa att klassa som inkomst av tjänst, med förutsättningen att inkomsten 

kommer från en arbetsprestation. Om verksamheten utövas med vinstsyfte så ska den 

hänföras till näringsverksamhet. Vinstsyfte är en objektiv bedömning och inte subjektiv, 

så vad personen anser är irrelevant.91 

 

Hobby kan även vara tvungen att skiljas från kapitalinkomster, speciellt försäljningar av 

tillgångar som använts eller tillverkats i en hobbyverksamhet. För att kunna avgöra i 

vilket inkomstslag försäljning av tillgångar tillhör, så finns det en specificering i 10 kap. 

1 § st. 3 IL. Som stadgar att försäljning ska anses hänföras till inkomstslaget tjänst om 

tillgången anskaffats i huvudsak för att bearbetas av den skattskyldige eller om 

                                                 
87 Lodin, S,. Inkomstskatt s. 134. 
88 Lodin, S,. Inkomstskatt s. 135. 
89 Lodin, S,. Inkomstskatt s. 135. 
90 Lodin, S,. Inkomstskatt s. 136. 
91 Lodin, S,. Inkomstskatt s. 288. 
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försäljningsvinsten till övervägande del härrör från den skattskyldiges arbetsinsats i form 

av tillverkning eller bearbetning.92 I annat fall ska reglerna om lös egendom i 52 kap. IL, 

tillämpas. 

 

5.2.3 Näringsverksamhet 

Bestämmelserna för inkomstslaget näringsverksamhet finns i 13–40 kap. Med 

näringsverksamhet menas en verksamhet av ekonomisk karaktär som bedrivs 

självständigt och i viss omfattning, verksamheten sköts oftast i bildade rättssubjekt såsom 

handelsbolag och aktiebolag men kan även bedrivas av fysiska personer.93 Reglerna för 

beskattning i inkomstslaget är huvudsakligen detsamma oavsett om verksamheten bedrivs 

av ett företag eller en fysisk person. I bokföringslagen 2 kap. stadgas att näringsidkare 

normalt är bokföringsskyldiga. Detta för att det ska gå lätt att beräkna de skattepliktiga 

inkomsterna, som beräknas av redovisningen. Detta för att näringsverksamheter oftast är 

inblandade i ett stort antal transaktioner och för att kunna överblicka och beräkna skatten 

finns det redovisningen skyldigheten.94  

 

Det finns en ganska betydlig skillnad när det kommer till detta inkomstslag mellan 

juridiska och fysiska personer. När det gäller juridiska personer så ska alla skattepliktiga 

inkomster beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet; 13 kap 2 § IL. För fysiska 

personer finns det dock flera inkomstslag som en inkomst kan hänföras till, vilket medför 

att inkomstslaget näringsverksamhet måste avgränsas mot inkomstslagen kapital och 

tjänst.95 

 

I 65 kap. IL så specificeras de olika skattesatserna, det är olika skattesatser som gäller för 

fysiska och juridiska personer. Juridiska personer betalar bolagsskatt på 22 % medan 

enskilda näringsidkare adderar vinsten från näringsverksamheten i sin totala 

skatteberäkning.  

 

I 13 kap. 1 § IL så definieras att inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet 

och att med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och 

självständigt ska hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet.  

 

                                                 
92 Prop 1989/90:110 s. 654. 
93 Lodin, S,. Inkomstskatt s. 285. 
94 Lodin, S,. Inkomstskatt s. 286. 
95 Ibid.. 
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5.3 Mining som näringsverksamhet 

Det vanligaste sättet som mining sker är i näringsverksamhet. Enligt 13 kap. 1 § IL avser 

näringsverksamhet förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. För 

att bedriva mining krävs inte bara tillgång till datorkapacitet utan även arbetsinsatser. På 

grund av detta anser Skatteverket inte att det rör sig om en ren kapitalinvestering och ska 

då inte beskattas i inkomstslaget kapital.96 Jag håller med i deras bedömning, mining har 

karaktär av guld grävning då värdet (guldet) finns latent i marken, men utan en 

arbetsinsats så kommer inte värdet tillföras marknaden. Bitcoin har också ett latent värde, 

det finns 21 millioner Bitcoin som kan minas, men värdet kommer inte tillföras 

marknaden utan en prestation, i detta fall mining. I och med att värdet inte kommer 

existera om inte en prestations görs, vare sig det handlar om att lösa algoritmer med hjälp 

av datorer eller gräva guld ur marken, kan det inte utgöra en ren kapitalinvestering.  

 

Om verksamheten förväntas ge ett överskott så kan det i regel anses att det finns ett 

vinstintresse. Om verksamheten bedrivs i mindre omfattning och inte kan förväntas få ett 

överskott så anser Skatteverket det inte är fråga om näringsverksamhet.97 Utan kommer 

då beskattas som inkomst av tjänst, men med undantaget att verksamhet som bedrivs av 

ett skapat skattesubjekt, så som ett aktiebolag, alltid beskattas i inkomstslaget 

näringsverksamhet och inte tjänst eller kapital.98  

 

Skatteverket har i sitt ställningstagande satt upp tre punkter som kan ge vägledning till att 

bedöma huruvida mining kan anses utgöra en näringsverksamhet: 

 

 Att verksamheten bedrivs regelbundet på ett professionellt och kostnadseffektivt 

sätt över en längre tidperiod med ändamålsenlig utrustning. 

 Att verksamheten kan förväntas ge ett överskott sett över hela den ekonomiska 

kalkylperioden. 

 Att utrustningens beräknings kapacitet kan antas generera mer än 25 Bitcoin 

årligen (eller motsvarande värde i form av transaktionsavgifter eller annan virtuell 

valuta). 

De första två punkterna är väldigt lik den bedömningen som görs på näringsverksamheter 

i allmänhet. Men den tredje punkten är speciell för just bedömning om mining utgör 

                                                 
96 SKV Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m. dnr 131 191846-15/ 
97 Ibid. 3.  
98 Lodin, S,. Inkomstskatt s. 273. 
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näringsverksamhet. 25 Bitcoins är den belöning som ges till den eller de miners som 

lyckas lösa ett block i blockkedjan. Denna belöning ändras och bli lägre med tiden, vilket 

medför att detta ställningstagande måste konstant uppdateras, eftersom den sjunker måste 

också gränsvärdet på 25 Bitcoin ändras. Problemet som också uppstår är att Skatteverket 

har satt en ekonomisk gräns på vad som de klassar för näringsverksamhet för mining av 

alla virtuella valutor till ett motsvarande värde av ca 25 Bitcoin. Det kan tyckas vara 

ganska exakt, men det är det inte. Som jag ovan förklarat så är Bitcoin väldigt volatil och 

värdet fluktuerar kraftig. Under 2013 så hade Bitcoin ett värde på 13 dollar per enhet, 

vilket skulle då motsvara ett värde som inbringas från mining ska vara över 325 dollar, 

vilket motsvarar ca 2 700 svenska kronor, för att det ska klassas som näringsverksamhet. 

Men priset steg under 2013, och nådde ett värde av 1 200 dollar per enhet. Detta skulle 

då innebära att gränsen för vad som ska klassas som mining i näringsverksamhet ändras 

från ca 2 700 svenska kronor till 252 600 kr, under mindre än tolv månader. Ytterligare 

problem som uppstår är vilket värde som ska beräknas motsvara 25 Bitcoin. Om det sker 

kontinuerligt så innebär det i praktiken att en verksamhet kan växla karaktär under året, 

ibland är den näringsverksamhet och ibland inte.  

 

Exempel 1: Person A bedriver mining av Bitcoin och minar 15 Bitcoin (eller annan 

virtuell valuta av motsvarande värde) om året, vilket motsvara 200 000 kronor. Person A 

har avdragsgilla utgifter på 15 000 kronor. Vilket ger en vinst på 185 000. Detta borde 

även kunna motsvara ett vinstintresse och förutsatt att kriterier för yrkesmässig och 

självständigverksamhet är uppfyllt, utgöra näringsverksamhet. Även fast han inte minar 

25 Bitcoin om året.  

 

Exempel 2: Om Person B minar 40 Bitcoin om året, vilket motsvarar 15 000 kronor (eller 

annan virtuellvaluta av motsvarande värde). Person B har avdragsgilla kostnader på 

8 000kr. Vilket ger verksamheten en vinst på 7 000 kronor, detta kanske inte skulle 

uppfylla kravet för näringsverksamhet även om kraven på yrkesmässig och självständig 

verksamhet är uppfyllda. Även fast person B minar mer än 25 Bitcoin om året. 

 

Dessa två exempel illustrerar problemet med att ha en gräns på 25 Bitcoin. I person B:s 

fall om kursen på Bitcoins stiger, efter sex månader och de resterande 20 Bitcoin som 

minas har ett värde på 10 000 kr styck, vilket ger en inkomst för de sista två kvartalen på 

200 000 kr, istället för 7 500 kr. Skulle det medföra att verksamheten skulle om 

klassificeras till näringsverksamhet under året? P.g.a. de praktiska problemen det skulle 
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innebära för beskattningen, så anser jag att det inte går att ha en verksamhet under året 

som skiftar karaktär. Om det visar sig att SKV syn på beskattning stämmer, så måste 

antingen gränsen omdefinieras till något som är mer fast, likt en inkomstgräns. En 

inkomstgräns behöver också uppdateras, men inte lika ofta. Ett alternativ är att i början 

på året fastställs värdet motsvarande 25 Bitcoin och det värdet gäller hela året.  

 

Det är en udda gräns att ha, när värdet kan ändras så mycket och under så kort tid. Jag är 

medveten att detta är rekommendationer som ska tjäna som vägledning och inte är 

bindande. Men jag anser att det visar på Skatteverkets osäkerhet och bristande kunskap 

på området gällande virtuell valuta. Ställningstagande är menad att ge en klarhet till 

skattebasen så det är klart vilken skattesituation som föreligger i varje enskilt fall. Enligt 

mig borde skatteverket gjort en bättre undersökning på karaktären av Bitcoin och andra 

virtuella valutor innan de tog sitt ställningstagande-  

 

Om verksamheten uppfyller kraven i 13 kap. 1 § IL för den fysiska personen eller om det 

är en juridisk person så kommer överskottet beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. 

Bitcoin som har intjänats i en näringsverksamhet ska behandlas som en övrig 

kapitaltillgång enligt reglerna i 52 kap. IL.99 Skatteverket anser att ersättningen för den 

prestation minern bidrar med är Bitcoin. Därför anses det att när en Bitcoin minas så är 

betalning för prestationen avklarad. Det som näringsidkaren sedan gör med ersättningen 

utgör inte ett naturligt led i en självständigt bedriven näringsverksamhet och ska därför 

inte ingå i en näringsverksamhet enligt 13 kap 7 § IL. Eftersom det inte en fråga om 

näringsverksamheten utan då rör det sig om innehav för spekulation, vilket ska beskattas 

i inkomstslaget kapital. Undantaget för detta är om det gäller juridisk person eller om 

innehav av Bitcoin kan anses utgöra en del av näringsverksamhet. Jag instämmer med 

Skatteverkets bedömning. 

 

Detta kanske inte spelar så stor roll för att det ska sägas att de som kommersiell mining 

oftast säljer sina Bitcoin direkt för att täcka de omkostnader de har för att mina. Men detta 

gäller specifikt Bitcoin, i andra fall så kanske det är rimligt att man 

försöker bygga upp ett förråd av virtuella valutor för att sedan sakta men säkert introdu-

cera det till marknaden och få en mindre värdehöjning men 

tillräckligt för att visa att intresset finns hos det ”nya” virtuella valutan.  

                                                 
99 Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital. dnr 131 212709 -

13/111” 2014. 
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Skatteverket specificerar att detta ställningstagande gäller för Bitcoin men även andra 

valutor, men eftersom andra virtuella valutor kan se väldigt annorlunda ut så är det proble-

matiskt att de gjort en så specifik bedömning.  

 

5.4 Mining av fysiska personer 

Det är inte helt klart hur mining av Bitcoins eller andra virtuella valutor ska klassificeras 

som. Men SKV anser i sitt ställningstagande att minin ska beskattas i inkomstslaget tjänst, 

om det inte uppfyller kraven på näringsverksamhet.100 SKV är av uppfattningen att 

mining av Bitcoin är sådan verksamhet som bedrivs i en omfattning och med sådan 

utrustning att vints normal inte kan nås, de anser att mining ska betraktas som 

hobbyverksamhet. Om omständigheterna medför att vinst nås, ska den beskattas som 

tjänst. I utredningen av ämnet har jag varit i kontakt med Skatteverket ett flertal gånger 

med frågan hur mining av Bitcoin ska beskattas. Men jag har inte lyckat få ett enhälligt 

svar. De verkar som att även Skatteverket inte med säkerhet hur mining ska beskattas än. 

I Skatteverkets ställningstagande står det att mining av Bitcoin av privatpersoner ska ses 

som hobby och beskattas i inkomstslaget tjänst men inte när beskattningen ska ske, vid 

avyttring eller vid intjänade.101 Det framgår inte heller hur värdeökningen på den 

Bitcoinen ska beskattas. Efter jag pratat med handläggare på Skatteverket så har jag 

slutligen fått ett utlåtande, där de säger att både mining och värdeökning ska beskattas i 

inkomstslaget tjänst.102  

 

Jag instämmer med SKV att själva miningen av Bitcoin bör tjänstebeskattas, då som 

diskuterats i avsnitt 5.3, att mining inte kan anses vara en ren kapitalinkomst. Men jag 

tycker det är konstigt att en värdeökning efter Bitcoin minats också ska beskattas i 

inkomstslaget tjänst. Detta får som effekt att om en Bitcoin minas med ett värde på 1 000 

kr, men avyttring sker inte förens efter två månader när värdet stigit till 12 000 kr. I detta 

fall ska hela beloppet vid avyttring beskattas i inkomstslaget tjänst. Detta skiljer sig från 

hur Bitcoin beskattas i näringsverksamhet, där har SKV ansett att själva tillverkningen 

ska beskattas som näringsverksamhet för att Bitcoin fyller en funktion av ersättningen för 

mining. Men innehavet av Bitcoin, anser inte utgöra ett naturligt led av mining i 

                                                 
100 SKV, Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m. dnr 131 191846-15/111 2015 

s. 2. 
101 SKV, Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m. dnr 131 191846-15/111 2015 

s. 3. 
102 Bilaga 1. 
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näringsverksamhet, och därför ska värdeförändringar kapitalbeskattats.103 Jag tycker det 

försvårar förståelsen att beskattningskaraktär skiljer sig mellan inkomstslagen tjänst och 

näringsverksamhet. Det finns även andra problem som uppstår. Om fysiska personer 

lyckas göra en vinst på mining av Bitcoin, eller någon annan virtuell valuta, beskattas 

avyttringsbeloppet i inkomstslaget och blir då ofördelaktigt. Som jag beskrivit ovan så 

beskattas alla inkomst från tjänst samtidigt, och det är en progressiv beskattning, vilket 

medför att desto mer du tjänar, desto mer skatt får du betala. Om du har en beskattningsbar 

inkomst, efter avdrag på 600 000 kronor, så beskattas övervärdet med 55 %. Om du då 

minar en Bitcoin som stiger i värde så ska värdeökningen beskattas med 55 % men detta 

går då att undvika. Eftersom handel med Bitcoins anses tillhöra inkomstslaget kapital, 

kan Bitcoinen avyttras för det värde som den har vid skapandet, 1 000 kronor, och köpa 

en annat Bitcoin för samma värde direkt.104 Detta medför att värdet som Bitcoin hade vid 

skapandet, 1 000 kronor, kommer att beskattas i inkomstslaget tjänst. Men eftersom 

Bitcoinen är bytt mot ett annat, kommer värdeökningen beskattas i inkomstslaget kapital, 

vilket har en fördelaktig skattesats på 30 %. Det kan dock vara fördelaktigt för de 

skattesubjekt som bor i en kommun med en kommunalskatt under 30 %. Detta medför 

inget problem för den som har minat, då Bitcoin är fungibel egendom, är ett byte utan 

effekt för minern. Detta går också att göra automatiskt, via ett script105, som kan sälja 

Bitcoinen automatiskt när det är minat, och byter eller köper ett nytt Bitcoin.  

 

Enligt min åsikt borde beskattningen ske på samma sätt som näringsverksamhet, att det 

skapade värdet ska beskattas i inkomstslaget tjänst, medan värdeförändringen ska 

beskattas i inkomstslaget kapital. Detta då samma skattekonsekvens kan uppnås, utan 

någon komplicerad skatteplanering, genom att enbart byta Bitcoinen mot ett annat, vilket 

medför att Skatteverket ger skattebetalarna möjlighet att välja mellan att beskatta 

värdeökningen som tjänst eller kapital. Det är av min åsikt att Skatteverket inte menar att 

ge detta alternativ det framgår heller inte av något av Skatteverkets ställningstagande att 

det är syftet.106  

 

                                                 
103 SKV Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m. dnr 131 191846-15/111 2015 

s. 3. 
104 SKV Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital. dnr 131 212709 -

13/111” 2014. 
105 Ett script är en automatisk handling som kan göras av datorer, som kan aktiveras under en specefik 

föruttsättning är uppfyld. Exempel vis: När en Bitcoin är minad, sälj den på www.coinbase.com, köp 

samtidigt ett nytt Bitcoin. Inga personer behöver vara delaktiga. 
106 Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital. dnr 131 212709 -13/111” 

2014, Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m. dnr 131 191846-15/111 2015. 

http://www.coinbase.com/
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6. Mervärdesskatt  

6.1 inledning 

Denna uppsats har visat att det finns stora oklarheter rörande hur Bitcoin ska beskattas, 

och följaktligen finns det frågor som även måste besvaras på mervärdesskatteområdet. 

Till skillnad från både hur intjänade av Bitcoin och hur handel med Bitcoin ska beskattas, 

finns det snart ordentlig praxis på området. David Hedquist ställde under 2013 en fråga 

om en växlingsverksamhet, där Bitcoin kunde växlas till svenska kronor var 

mervärdespliktig. Skatterättsnämnden ansåg i sitt förhandsavgörande att det inte utgjorde 

en verksamhet som var mervärdesskylig. Skatteverket(SKV) överklagade till Högsta 

förvaltningsdomstolen(HFD) som begärde ett förhandsavgörande av EU-domstolen. 

Domstolen har inte dömt i frågan än, men förväntas göra det i höst, den 16 juli kom dock 

generaladvokatens utlåtande, som likt Skatterättsnämnden (SRN) anser att det inte 

föreligger mervärdesskyldighet vid växlingstransaktioner. Nedan kommer jag redogöra 

fallen närmare. Men först kommer jag kort sammanfatta det allmänna 

mervärdesskattereglerna.  

 

6.2 Mervärdesskattsregler 

Efter som mervärdesskatt området är i stor utsträckning harmoniserat inom unionen är 

den EU-rättsliga regleringen väldigt betydelsefull vid bedömning av momsfrågor.107 EU-

rätten är också överordnad den svenska regleringen, vilket ger EU-rättens prejudikat och 

mervärdesdirektivet hög ställning som rättskälla, när det handlar om momsfrågor.108109 

Sverige har införlivat mervärdesdirektivet i svensk rätt genom mervärdesskattelagen 

(1994:200) (ML). Om ML skiljer sig från den underliggande EU-rätten så ska ML 

tillämpas, om det är mer förmånligt för den enskilda.110 

 

Momsen är en allmän konsumtionsskatt och syftar till att beskatta konsumenter för sin 

konsumtion. Ur ett skattetekniskt perspektiv är det en omsättningsskatt för varor och 

tjänster. Skyldig att betala moms blir i normalfallet den som omsätter en vara eller 

tjänst.111 

                                                 
107 Meltz, Mervärdesskatt, s. 14. 
108 C-6/64 Costa mot ENEL om EU-rättens företräde. 
109 Kleerup, Mervärdesskatt I teori och praktik, s. 29. 
110 Kleerup, Mervärdesskatt I teori och praktik, s. 29. 
111 KPMG Skattehandbok s. 23. 
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1 kap. 1 § ML anges att mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag vid sådan 

omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktiga och görs av en 

beskattningsbar person i denna egenskap. I 3 kap. 1 § ML stadgas att omsättning av varor 

och tjänster samt import är skattepliktiga, om inget annat anges i 3 kapitlet; undantagen i 

3 kapitlet kan hittas i art. 131–137 i mervärdesdirektivet. Av EU-domstolens rättspraxis 

ska begreppen i undantagen behandlas restriktivt, detta då undantagen innebär ett avsteg 

från den allmänna principen om att moms ska betalas för varje tillhandahållande som görs 

av en skatteskyldig person mot vederlag.112 Tillämpningen av både ML och 

mervärdesdirektivet på Bitcoins är väldigt svårt av samma anledning som vid frågan om 

kapitalbeskattning, är vad Bitcoin ska klassas som. I frågan på mervärdesområdet är 

klassifikationen lite annorlunda, och det finns inget uttalande på om eller hur Bitcoin ska 

mervärdesbeskattas. I redogörelsen nedan kommer jag börja med att bedöma 

momsbeskattningen på mining, för att sedan utreda hur växlingstransaktioner ska 

mervärdesbeskattas. Detta för att det finns uttalanden från Skatterättsnämnden i 

ovanstående fall, och även ett förhandsbesked av general advokaten i EU-domstolen. 

Slutligen ska jag utreda hur handel med Bitcoins bör beskattas, med grund i 

Skatterättsnämndens och generaladvokatens uttalanden. 

 

6.3 Är Bitcoin mining momspliktig verksamhet? 

Mining är som ovan beskrivet, utvinnandet av Bitcoins, genom att med datakraft lösa 

algoritmer som sedan placeras i blockkedjan. Den minerns som löser algoritmen först, 

blir tilldelad en belöning i Bitcoins för lösningen, och eventuella transaktionskostnader. 

Minern får sina intäkter från Bitcoin nätverket och har ingen uppdragsgivare. Eftersom 

Bitcoin har ett värde, kan detta ses som en intäkt för minerns och ska då också 

inkomstbeskattas, se avsnitt 5.1. Frågan är huruvida det rör sig om sådan omsättning som 

mervärdesbeskattas. 

 

Frågan kan delas upp i två punkter, ersättningen från Bitcoinnätverket och 

transaktionsavgifterna. I ML 1 kap. 1 § st. 1 stadgas att moms betalas vid sådan 

omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en 

beskattningsbar person i denna egenskap. I 2 kap. 1 § st. 3 framgår att med omsättning av 

tjänst menas tjänst som utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon mot 

                                                 
112 C-346/95 Elisabeth Blasi, C-394/04 Ygeia. 
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ersättning, jfr 2.1 c i mervärdesdirektivet. I praxis från EU-domstolen anses att en tjänst 

är utförd mot ersättning endast om det finns ett rättsförhållande mellan den parten som 

utför tjänsten, och den parten som mottager tjänsten. Det ska röra sig om ett ömsesidigt 

utväxlande av prestationer, och den faktiska betalningen av den utförda tjänsten ska 

utgöra det faktiska motvärdet.113 SRN har i ett fall angående mining gjort bedömningen 

att avsaknaden av en motpart gör att det inte föreligger ett tillhandahållande av tjänster 

mot ersättning i direktivets mening, Skatteverket gör samma bedömning i sitt 

ställningstagande.114115 Jag delar deras åsikt, men det är synd att både SKV och SRN 

valde att bara basera bedömningen på själva verksamhetsutbytet, istället för att uttala sig 

närmare om Bitcoins karaktär, och om tillverkningen, även om den är gjort på uppdrag, 

skulle kunna omfattas av undantaget i 3 kap. 9 eller 23 §§. Detta kan vara ett exempel på 

den osäkerhet som finns runt karaktäriseringen av Bitcoin. 

 

Transaktionsavgifter som kan utgå är inte heller momspliktiga enligt både SKV och SRN, 

eftersom betalning av transaktionsavgifter är helt frivilligt, och summan bestäms av 

avsändaren. Det finns heller ingen möjlighet för varken avsändaren eller minern att veta 

vem som har skickat eller som kommer mottaga transaktionsavgiften. Med detta så är det 

i praktiken omöjligt för någon av parterna att framställa något anspråk på varandra. Det 

nödvändiga sambandet mellan betalning och tjänst saknas.116 

 

6.4 Är växling av Bitcoin momspliktig verksamhet? 

Om Bitcoin kan anses vara en valuta, eller likställs med en valuta skulle växling av 

Bitcoin till fiat-valutor, vara undantagen enligt 3 kap. 9 eller 23 §§. Huruvida Bitcoin 

utgör en valuta i mervärdesskattelagens mening har prövats av SRN.117 Avgörandet blev 

överklagat av SKV till HFD som har begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen. 

Den 16 juli kom ett förslag på dom av generaladvokat Kokott från EU-domstolen. 

Bakgrunden till fallet var följande: En person, David Hedquist, avsåg att i bolagsform 

bedriva en växlingstjänst mellan Bitcoin och fiat-valutor. Han skulle köpa och sälja 

Bitcoin via en hemsida. Han skulle köpa Bitcoins direkt från privatpersoner, företag i 

Sverige eller internationella växlingssidor, de Bitcoins han köper skulle säljas vidare eller 

läggas i lager för framtida försäljningar. När en kund lägger en beställning på hemsidan 

                                                 
113 C-16/93 R. J. Tolsma, C-93/10 GFKL Financial Services AG. 
114 SRN, Mervärdesskatt: Bitcoin mining, dnr 3-14/I. 
115 SKV, Beskattning vid mining av Bitcoin och andra virtuella valutor m.m., dnr 131 191856-15/111. 
116 Jmf C-16/93 R. J. Tolsma. 
117 SRN, Mervärdesskatt: Bitcoin mining, dnr 3-14/I. 
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skulle automatiskt de sålda Bitcoinen skickas till kunden. De Bitcoins som såldes, skulle 

antingen komma från hans lager, eller sådana han direkt efter kundens beställning köper 

in. Priset som Bitcoinen skulle säljas för var det aktuella priset på en av de internationella 

växlingssidorna, med pålägg på en viss procent. Frågan till SRN var om det föreligger 

skyldighet att betala mervärdesskatt vid köp och försäljning i ovanstående förklarad 

verksamhet.  

 

Skatteverket uttalade sig i frågan, hävdade att växlingstransaktioner av Bitcoin inte 

medför någon egentlig konsumtion, den som byter Bitcoins mot en fiat-valuta har inte 

erhållit någon fördel vilket medför att det inte kan betraktas som konsument av en tjänst. 

Men om SRN anser att det rör sig om erhållande av tjänst, hävdar de att det inte ska 

innefattas av undantaget i 3 kap. 9 § ML (art. 135.1), eftersom Bitcoin inte utgör ett lagligt 

betalningsmedel. David Hedquist ansåg att mervärdesskatt inte ska tas ut. En beskattning 

skulle göra Bitcoins oanvändbara som valuta. Användningsområdet ligger i att kunna 

göra snabba överföringar samt i att lagra värde. 

 

Innan SRN kan bedöma om Bitcoin är att ses som valuta inom mervärdesområdet, måste 

de först bedöma om den aktuella handeln med Bitcoin i fallet, ligger inom ramen för det 

mervärdesskatterättsliga området. SRN anser att så är fallet och motiverar att tjänsten som 

tillhanda hålls är till sin natur en växlingstjänst och mervärdesrättsligt kan kategoriseras 

så. SRN bedömer också att även fast inte någon provision tas ut för växlingen innebär det 

inte att ersättning inte utgår, eftersom verksamheten tar betalt för sitt tillhandahållande 

genom ett pålägg som räknas ut när Bitcoinen säljs. Vidare konstaterar SRN att 

verksamheten får anses utgöra ett sådant tillhandahållande som EU-domstolen i First 

Bank of Chicago ansåg utgöra en växlingstjänst mot ersättning.118  Ur denna 

argumentation konstaterar SRN att växlingstransaktionen utgör omsättning av tjänst.  

 

Sedan övergår SRN till att bedöma om växlingstjänsten ska anses vara undantagen moms 

enligt reglerna i 3 kap. 9 § ML för bank- och finansieringstjänster eller 3 kap. 23 § ML 

för omsättning av sedlar och mynt som är lagligt betalningsmedel. Inledningsvis så 

analyserar SRN art. 135.1 e i direktivet som undantar transaktioner, innefattad 

förmedling, av valuta, sedlar och mynt som används som lagligt betalningsmedel. Då 

                                                 
118 C-172/96 First National Bank of Chicago. I fallet ansåg EU-domstolen att visa 

valutaväxlingstransaktioner skulle anses utgöra tillhandahållande av tjänster mot vederlag. Detta då 

domstolen ansåg att det växling kan föreligga även om någon direkt avgift inte har erlagts.  
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begreppet valuta inte finns definierat i ML får SRN hitta ledning på annat håll och gör 

detta i huvudsak genom en rapport från ECB119 och ett brevsvar från FI. Som jag ovan 

diskuterat framgår det att både ECB och FI inte anser att Bitcoin kan klassificeras som 

ett lagligt betalningsmedel, men att det finns många likheter mellan Bitcoin och fiat-

valutor, se ovan i avsnitt 3.4.  
 

Enligt art. 135.1 e i mervärdesdirektivet ska transaktioner undantas från skatteplikt, 

inbegripande förmedling, rörande valuta, sedlar och mynt använda som lagligt 

betalningsmedel. Skatterättsnämnden gör en tolkning av ordalydelsen i 135.1.e i 

direktivet och menar att ”transaktioner, inbegripande förmedling rörande valuta ”och” 

transaktioner, inbegripande sedlar och mynt använda som lagligt betalningsmedel ”är 

undantagen från beskattning enligt direktivet. SRN menar då att 3 kap. 23 § 1 st. ML ska 

tolkas så att begreppet lagligt betalningsmedel enbart omfattar ”transaktioner, 

inbegripande sedlar och mynt”, de motiverar detta med att doktrin har utryckt att lagligt 

betalningsmedel behandlas enbart i samband med sedlar och mynt, och finns för att 

begränsa undantagets tillämpningsområde angående sedlar och mynt. De menar vidare 

på att Bitcoin kan klassas som en valuta efter som betalningsmedel är synonymt med 

valuta, och ska då innefattas i lydelsen och därmed även 3 kap. 8 § ML som behandlar 

finansiering områdets undantag. De konstaterar nämligen att yrkesmässiga 

tillhandahållande av en tjänst klassas av FI som annan finansiell verksamhet.  Med 

bakgrund till att tillhandahållande av Bitcoins utgör verksamhet som kräver 

anmälningsplikt, då det är betalningsmedel, så som finansiell verksamhet och att Bitcoins 

är ett betalningsmedel som används på ett motsvarande sätt som legala betalningsmedel 

och visar stora likheter med elektroniska valutor, kan enligt SRN mening transaktioner 

rörande Bitcoin växling anses utgöra sådana transaktioner rörande valuta som avses i art. 

135.1 e. d.v.s. begreppet ”Valuta” i 135.1e behöver inte syfta på en valuta som är lagligt 

betalningsmedel, därför är undantaget tillämpligt.  

 

SKV överklagade SRN:s beslut till HFD, som har bett om ett förhandsavgörande från 

EU-domstolen. HFD ställer två frågor till EU-domstolen.120 

 

 Ska artikel 2.1 i mervärdesskattedirektivet tolkas så att transaktioner i 

form av vad som har betecknats som växling av virtuell valuta till 

                                                 
119 Virtual Currency Schemes, October 2012.  
120 HFD, Mål nr 7101-13. 
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traditionell valuta och omvänt, som sker mot vederlag som 

tillhandahållaren räknar in när växlingskurserna bestäms, utgör 

tillhandahållande av en tjänst mot ersättning? 

 Om svaret på den första frågan är ja, ska artikel 135.1 tolkas så att 

växlingstransaktioner enligt ovan är undantagna från skatteplikt? 

EU-domstolen har tyvärr inte kommit med sitt avgörande än, men den 16 juli så kom 

generaladvokatens förslag till avgörande. 

 

Generaladvokaten Kokott har presenterat följande domförslag: 

Den första frågan som hon tar ställning till är huruvida växling av valuta är om en sådan 

verksamhet är en beskattningsgrundande händelse enligt mervärdesskattedirektivet.  

 

I målet First bank of Chicago betraktar inte EU-domstolen överföringen av valutor varken 

som leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, eftersom valutorna utgjorde 

lagliga betalningsmedel.121  Överföring som sådan av lagliga betalningsmedel är som 

bekant inte en mervärdesskattegrundande händelse. Motsatsvis kan den i princip bara 

utgöra motprestationer för en beskattningsbar prestation, eftersom mervärdesskatt är en 

skatt på slutkonsumtionen av varor och tjänster. 

 

Domstolen anser att dagens lagliga betalningsmedel har i princip inget annat 

användningsområde är som just betalningsmedel, deras funktion är att underlätta 

omsättning av varor och tjänster, de konsumeras eller nyttjas inte som varor eller tjänster. 

Lagliga betalningsmedel skiljer sig från betalningsmedel så som cigaretter och guld, som 

har andra användningsområden än som betalningsmedel. 

 

Det som jag tycker är mest intressant i Kokotts argumentation, är att hon ger uttryck för 

begreppet rena betalningsmedel, med begreppet menar hon betalningsmedel, oavsett om 

de är lagliga, som inte har någon annan funktion än som betalningsmedel. Detta 

oberoende om de är kontrollerade i lag fyller de i mervärdesskattehänseende samma 

funktion som lagliga betalningsmedel. Uttalandet får effekt av att det introducerar ett nytt 

begrepp, rena betalningsmedel, som är en mellanting av de tidigare använda begreppen 

betalnings medel och lagligt betalningsmedel. Rena betalningsmedel, är betalningsmedel 

                                                 
121 First bank of Chicago. 
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som fungerar på samma sätt som lagliga betalningsmedel, och vars enda funktion är att 

bli använd som ett betalningsmedel.  

 

Kokott fortsätter med att konstatera att, med grund i principen om skatteneutralitet som 

ger utryck för likabehandlingsprincipen, rena betalningsmedel bör behandlas på samma 

sätt som lagliga betalningsmedel.122 Oberoende av om de rena betalningsmedlen är 

kontrollerade eller garanterade i lag, fyller de i mervärdesskattehänseende samma 

funktion som lagliga betalningsmedel. Detta är även i linje med gällande rättspraxis.123 

 

Vidare applicerar Kokott resonemanget på Bitcoin och anser att det kan anses utgöra ett 

rent betalningsmedel, detta motiveras med att det inte finns något annat syfta med 

Bitcoins än att någon gång på nytt använda dem som betalningsmedel. Detta håller jag 

inte helt med om. Det är förvisso sant att efter något har köpt Bitcoins så kommer de på 

nytt använda dem som betalnings medel, men hon har tidigare i utlåtandet sagt att rena 

betalningsmedel ”inte har någon annan funktion än att vara just betalningsmedel” och jag 

är tveksam till om hur användningen ser ut idag, kan anses att det är Bitcoins enda 

funktion. Ovan i avsnitt, 3.4.2., har jag förklarat att det största anledning för tillfället för 

att inneha Bitcoin, är inte för att köpa varor eller tjänster, utan som investering. Det kan 

argumenteras för att om Bitcoin används som investering i större utsträckning än som 

betalningsmedel, så behöver det inte ändrar funktionen som betalningsmedel. Jag anser 

dock att användningen måste till viss mån spela roll i bedömningen av funktionen. Att 

investera och handla med Bitcoin är dock inget unikt, utan det görs även med lagliga 

betalningsmedel och jag anser inte att det skulle innebära för Bitcoin att den inte ska 

utgöra ett rent betalningsmedel, men snarare att undantaget borde formuleras på ett 

klarare sätt, och det kanske EU-domstolens kommer göra i sin dom.  

 

Kokotts bedömning av Bitcoin som rena betalningsmedel och jämställandet med lagliga 

betalningsmedel medför att tillämpning av rättspraxis från domen First National Bank of 

Chicago är tillämplig i detta fall. Vilket medför att växlingstransaktioner med Bitcoin 

mot fiat-valutor, mot ersättning som utgörs av ett pålägg på försäljningskursen anses 

utgöra en sådan verksamhet som är mervärdespliktig. 

 

                                                 
122 C-481/98 Kommissonen/Frankrike. 
123 C-288/Argos Distributors , C-40/09Astra Zeneca UK. 
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Den frågan som då ska bedömas är om växling av Bitcoin kan anses undantagen från 

skatteplikt. Kokott börjar med att konstatera att art. 135.1 f i mervärdesskattedirektivet 

inte är tillämplig, då den avser ” aktier, andelar i bolag […], obligationer och andra 

värdepapper. Eftersom EU-domstolen har fastslaget att det endast för instrument som ger 

äganderätt i en juridisk person, vilket Bitcoin inte gör.124 Vidare undersöker hon frågan 

om art. 135.1 e som undantar transaktioner rörande ”valuta, sedlar och mynt använda som 

lagligt betalningsmedel” är tillämplig. Hon gör samma distinktion på artikeln som i 

SRN:s bedömning, att lagligt betalningsmedel endast syftar till sedlar och mynt. Hon 

utreder följaktningsvis undantagets omfång, där hon konstaterar att lydelsen kan tolkas 

bredd, och den är inte att förstå att den kan tillämpas om endast den ena av parterna i en 

transaktion överför betalningsmedel, i utbyte mot en vara eller tjänst. Detta skulle få 

innebörden att alla transaktioner, förutom byteshandel, skulle vara undantagen från 

mervärdesskatt och det är inte syftet med undantaget. Men i det aktuella fallet kan det 

dock vara tillämpligt då tillhandahållandet av växlingstjänsten är ett tillhandahållande 

som avses av undantaget i artikeln.  

 

Nästa steg är att konstatera om båda betalningsmedlen som växlas måste utgöra lagliga 

betalningsmedel men på grund av de olika lydelserna av art. 135.1 i de olika 

språkversionerna av direktivet kan inte en tolkning av artikeln i sig ge svar på frågan, 

utan syftet till undantaget måste undersökas. EU-domstolen har i praxis konstaterat att 

undantaget i art. 135.1 b–g avser ”finansiella transaktioner” och Kokott anser att växling 

mellan rena betalningsmedel är att se som till sin natur finansiella transaktioner. Om man 

ser till användningen, och likheten till lagliga betalningsmedel så håller jag med i den 

bedömningen.  

 

Kokott argumenterar för att syftet bakom undantagen momsplikt för transaktioner med 

betalningsmedel är att inte hindra konvertibiliteten för rena betalningsmedel. Detta då ett 

undantag från moms innebär lägre kostnader för tillhandahållandet av en tjänst. Effekten 

finns även mot den inre marknaden, eftersom om en prestation i ett annat land, kräver att 

köparen växlar valuta skulle moms på växlingstransaktionen medföra att prestationen 

skulle bli dyrare för köpare från andra länder. Undantaget är heller inte enbart tillämpbart 

på valutor inom EU, utan hela världen, eftersom så är anser Kokott att syftet bakom art. 

135.1 e är att möjliggöra för så oförhindrade konvertibilitet som möjligt för alla valutor 

                                                 
124 C-462/12 Granton advertising  
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för ett effektivt betalningsväsen. Hon menar vidare på att om det finns betalningsmedel 

som ingår i betalningsväsendet eftersom det är, eller uppfyller samma funktion som 

lagliga betalningsmedel skulle momsplikt på växling medföra en extra börda på 

betalningsväsendet.  

 

Mot denna bakgrund anser Kokott att det måste föreligga en väsentlig skillnad mellan 

växling med lagliga betalningsmedel och växling med andra rena betalningsmedel, för en 

åtskillnad i behandling ska vara motiverad. Hon anser att sådana omständigheter inte 

föreligger.  

 

Hon avslutar med att konstatera att 135.1 d inte är tillämplig i fallet, då den endast avser 

derivat av valutor, t.ex. checkar och andra ”skuldebrev”.  

 

Jag är inte förvånad över hur generaladvokaten gjort sin bedömning, den är i huvudsak 

baserad på principerna för likabehandling och skatteneutralitet och jag instämmer i 

hennes bedömning och slutsats.  
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7. Bitcoin klassifikation 

Klassificeringen av Bitcoin är något som nationer världen runt brottas med, det är ett 

globalt problem. Några av de länder som har uttalat sig om karaktären på Bitcoin är 

Tyskland, USA, Finland och Kina. Deras bedömningar skiljer sig dock. Tysklands 

motsvarighet till Finansdepartementet har uttalat att de ansåg att Bitcoin bör ses som ett 

betalningsmedel och anser inte att det utgör utländsk valuta.125 Den tyska regeringen 

konstaterade att Bitcoin ska beskattas som andra tillgångar, men att konsumentköp med 

Bitcoin ska vara skattebefriad.126 Motsatsvis så anser Finland att Bitcoin inte utgör ett 

betalningsmedel och all inkomst från Bitcoin ska beskattas.127 USA:s riksbank har 

uttryckt sig positivt mot Bitcoin och anser att den har en legitimitet.128 Men USA har inte 

uttalat sig om karaktären på Bitcoin. Kina har förbjudit all användning av Bitcoin, då de 

anser att det är ett hot mot det monetära samhället.129 

 

Min åsikt är att det inte finns några avgörande skäl varför Bitcoin inte ska klassificeras 

som en valuta. Karaktären har som ovan utretts, stora likheter med fiat-valutor och det är 

klargjort att det används som ett betalningsmedel både i Sverige och i andra länder. 

Kokott anser i sitt förslag till dom att det också är ett betalningsmedel, och Bitcoin bör 

klassificeras som ett rent betalningsmedel. Även om jag inte håller med i Kokotts 

argumentation om att Bitcoins enda praktiska användningsområde är som 

betalningsmedel, det finns klara indikationer att det även används som investerings 

alternativ, se utredningen i avsnitt 4.3.1. Så tycker jag att, även om Bitcoin har andra 

användningsområden, det ska ses som ett rent betalningsmedel. Detta då fiat-valutor 

också används som investerings alternativ, och med grund i legalitetsprincipen och 

skatteneutralitet bör då också rena betalningsmedel kunna användas för det syftet utan att 

förlora sin karaktär som rena betalningsmedel. Detta menar jag tyder på att Bitcoin är ett 

                                                 
125 http://www.welt.de/finanzen/geldanlage/article119086297/Deutschland-erkennt-Bitcoin-als-privates-

Geld-an.html Hämtad 18 Jul 2015. 
126 http://www.coindesk.com/german-government-relieves-capital-gains-tax-on-bitcoin-positions/ Hämtad 

18 jul 2015. 
127 http://www.vero.fi/sv-

Fi/detaljerade_skatteanvisningar/Skatteforvaltningens_anvisningar/2013/Inkomstbeskattning_av_virtuella

_valutor(28454) Hämtad 18 Jul. 2015. 
128 http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2013/12/03/the-tricky-business-of-taxing-bitcoin/ 

Hämtad 18 Jul 2015. 
129 http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2013/12/06/bitcoin-in-china-the-fall-out-from-chinese-

government-banning-real-world-use/ Hämtad 18 jul. 2015. 
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rent betalningsmedel och ska jämställas med valuta och då inte omfattas av 52 kap. IL 

om andra tillgångar. 

 

Problemet som då kvarstår om 48 kap. IL om valutakursvinster kan omfatta Bitcoin? Jag 

anser att så inte kan vara fallet, det är tydligt att det är utländska valutor som regleras i 

kapitlet, och ingen beskattning kan ske utan lagstöd. Det finns heller inget som jag anser 

tyder på att Bitcoin ska anses, eller jämställas, med utländskvaluta. Detta får effekten att 

den svenska lagstiftningen inte innehåller regler för kapitalvinstbeskattning av Bitcoin, 

eller andra liknande virtuella valutor.  

 

7.1 Slutsats 

Jag anser att det saknas lagstiftning om hur Bitcoin och andra virtuella valutor ska 

beskattas. Detta är inte förvånade att det saknas, anledning borde vara för att ingen ny 

valuta har tidigare uppfunnits, som saknar nationalitet. Enligt allmänna skatterättsliga 

principer bör Bitcoin också beskattas och jag finner ingen anledning för att den skulle 

vara undantagen för beskattning, utan det är snarare en funktion av bristande lagstiftning.  

 

För att täcka det oturliga skattelucka som Bitcoin har hamnat i anser jag att det bör införas 

en juridisk definition av valuta. Definitionen bör införlivas i hela skatterätten och inte 

bara i IL. Detta bör göras av både pedagogiska och konsekvensskäl, då en konsekvent 

definition av begreppet är önskvärt ur ett förutsebarhetsperspektiv. Sedan måste 48 kap. 

IL ändras för att ge utrymme för den nya definitionen av valuta, antingen genom en 

särskiljning mellan utländska valutor och ”internationella valutor” eller genom ett 

gemensamt begrepp som t.ex. valuta, som inte utgetts av svenska riksbanken. Jag anser 

att ett gemensamt begrepp är att föredra ur ett skatteneutralitets perspektiv för att tydligt 

visa på att de behandlas lika. Det kan även argumenteras för att en gemensam definition 

av valuta bör antas av EU, för att undvika skatterättsliga problem för handel mellan 

nationerna. Men även för att förtydliga hur fri rörlighet för kapital inom EU appliceras på 

virtuella valutor.  
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Bilaga 1 

 

Från: david.wedar@gmail.com 

Skickat: den 8 juli 2015 15:12 

Till:  

Ämne: Privat-Deklaration-Aktier & värdepapper 

------- 

mailto:david.wedar@gmail.com
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Namn: David Wedar 

E-postadress: david.wedar@gmail.com 

Telefonnummer: 0703483130 

Person/Organisationsnummer: 901213-1232 

Meddelande: Hej, 

Jag har varit i kontakt med er ang beskattning av bitcoins. 

Jag har läst era ställningstagande på hemsidan, men hade vissa oklarheter så jag ringde 

in. 

Jag pratade med två olika personer, som gav helt skilda svar, så jag skulle vilja ha ett 

skriftligt svar på vad det är som gäller. 

Min fråga är denna: 

Om jag som privatperson, inte i näringsverksamhet, minar bitcoins, hur ska den 

beskattas? 

Om jag minar en bitcoin den 1 januari, som vi tillfället då den skapas har ett värde av 

1000 kronor. Om jag väntar med att sälja den och kursen har stigit till 2000 kr/bitcoin 

när jag säljer hur ser min beskattnings sitation ut? 

Person 1 sa följande: Den minande bitcoinen, kommer beskattas som hobby i 

inkomstslaget tjänst, oberoende på värdet vid skapandet utan värdet vid försäljning. dvs 

jag minar en BC, som då har ett värde på 1000 kr, men jag väntar med att sälja den tills 

värdet är 2000kr. Så ska jag tjänstebeskatta 2000kr, men ingen kapitalvinst beskattning 

ska ske alls. 

Kapitalbeskattningen sker bara om jag köpt en bitcoin och värdet har ökat. Inte om jag 

minat ett bitcoin och värdet ökar. Han hänvisade till 10 kapr 1§ 3 st i 

Inkomstskattetelagen. 

Person två sa följande: (Samma sitation som ovan) Att värdet på BC vid skapandet 

(1000kr) ska beskattas i inkomstslaget tjänst. All värdeökning ska sedan beskattas i 

inkomstslaget kapital. Dvs 

1000 intjänad, säljer för 2000kr. 1000 kr ska då tjänstebeskattas och 1000kr ska kapital 

beskattas. 

Vilken av sätten är det? Som jag förstår så borde det vara som person 2 sa. 

Uppskattar snabbt svar! 

ID:15MBSKV612165 

Från: servicejouren@skatteverket.se 

Hej! 

mailto:david.wedar@gmail.com
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Det svaret du fick från person 1 är det rätta. Försäljning av eget minade bitcoin 

beskattas inte i kapital. 

 

Skatteverket strävar efter att ständigt förbättra verksamheten och vi uppskattar därför om 

du tar dig tid till att svara på tre frågor i följande 

enkäthttp://www.skatteverket.se/funktioner/webbenkater/skatteupplysningen2014resultat.4.8dcbbe4

142d38302d7c96.html Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Eva-Marie Eriksson 

Skattehandläggare 
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