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Het inwisselen van traditionele valuta’s tegen eenheden van de virtuele valuta 
„bitcoin” is vrijgesteld van btw 

 

Volgens de btw-richtlijn1 zijn de leveringen van goederen en de diensten, die binnen het 
grondgebied van een lidstaat door een als zodanig handelende belastingplichtige onder 
bezwarende titel worden verricht, aan btw onderworpen. De lidstaten moeten echter vrijstelling 
verlenen voor onder meer handelingen betreffende „deviezen, bankbiljetten en munten die wettig 
betaalmiddel zijn”. 

David Hedqvist, een Zweeds staatsburger, wil diensten aanbieden die bestaan in het inwisselen 
van traditionele valuta’s tegen de virtuele valuta „bitcoin” en omgekeerd. De „bitcoin” is een virtuele 
valuta die wordt gebruikt voor betalingen tussen particulieren op het internet alsmede in bepaalde 
webwinkels die deze valuta accepteren; gebruikers kunnen deze valuta kopen en verkopen op 
basis van een wisselkoers. Alvorens met dergelijke handelingen te beginnen, heeft Hedqvist 
verzocht om een prealabel advies van de Zweedse commissie voor fiscale vraagstukken, om te 
vernemen of bij de aankoop en verkoop van eenheden „bitcoin” btw moest worden voldaan. 
Volgens deze commissie, is de „bitcoin” een betaalmiddel dat op soortgelijke wijze als wettige 
betaalmiddelen wordt gebruikt en moeten de handelingen die Hedqvist voornemens is uit te voeren 
daarom van btw worden vrijgesteld. 

Het Skatteverk, de Zweedse belastingdienst, is tegen de beslissing van de commissie voor fiscale 
vraagstukken opgekomen bij de Högsta förvaltningsdomstol (hooggerechtshof in bestuurszaken, 
Zweden). Het voerde aan dat de handelingen die Hedqvist wil gaan uitvoeren, niet onder de 
vrijstellingen in de btw-richtlijn vallen. In deze omstandigheden heeft de Högsta 
förvaltningsdomstol het Hof van Justitie gevraagd of dergelijke handelingen zijn onderworpen aan 
de btw en zo ja, of zij van deze belasting zijn vrijgesteld. 

In zijn arrest van heden oordeelt het Hof dat het inwisselen van traditionele valuta’s tegen 
eenheden van de virtuele valuta „bitcoin” (en omgekeerd) diensten onder bezwarende titel in de zin 
van de richtlijn vormen, aangezien dit bestaat in het inwisselen van verschillende betaalmiddelen 
en er een rechtstreeks verband bestaat tussen de door Hedqvist verrichte dienst en de door hem 
ontvangen tegenwaarde, namelijk de marge die ontstaat uit het verschil tussen de prijs waarvoor 
hij de valuta’s koopt en de prijs waarvoor hij deze verkoopt aan zijn klanten. 

Het Hof is tevens van oordeel dat deze handelingen van de btw zijn vrijgesteld krachtens de 
bepaling inzake de handelingen betreffende „deviezen, bankbiljetten en munten die wettig 
betaalmiddel zijn”. Indien handelingen als die welke Hedqvist wil gaan verrichten, van de 
werkingssfeer van deze bepaling worden uitgesloten, zou zij gedeeltelijk worden uitgehold ten 
aanzien van de doelstelling van de vrijstelling, te weten het verhelpen van de moeilijkheden in 
verband met de vaststelling van de belastbare grondslag en het bedrag van de aftrekbare btw, die 

zich voordoen bij de belasting van financiële handelingen. 

                                                 
1
 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde (PB L347, blz.1). 
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NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in 
het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht 
van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof beslecht het nationale geding 
niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof. 
Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te 
nemen van een soortgelijk probleem. 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA. 

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught  (+352) 4303 2170 

Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar via "Europe by Satellite"  (+32) 2 2964106 
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