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Tisk a informace

Směna tradičních měn za jednotky virtuální měny „bitcoin“ je osvobozena od DPH

Směrnice o DPH1 uvádí, že předmětem DPH jsou dodání zboží a poskytnutí služby za úplatu
uskutečněné v rámci členského státu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková. Členské
státy nicméně musí osvobodit od daně zejména činnosti týkající se „oběživa [deviz], bankovek
a mincí používaných jako zákonné platidlo“.
Pan David Hedqvist, švédský občan, zamýšlí poskytovat služby spočívající ve směně tradičních
měn za virtuální měnu „bitcoin“ a naopak. „Bitcoin“ je virtuální měna užívaná pro platby mezi
jednotlivci na internetu, jakož i v některých internetových obchodech, které ji přijímají; uživatelé
mohou tuto měnu nakupovat a prodávat na bázi směnného kurzu. Před zahájením provádění
takovýchto činností D. Hedqvist požádal švédskou komisi pro daňové právo o předběžné
stanovisko, aby zjistil, zda z nákupu a prodeje jednotek měny „bitcoin“ musí být odváděna DPH.
Podle této komise je „bitcoin“ platebním prostředkem, který je používán obdobným způsobem jako
zákonné platební prostředky, a proto činnosti, které D. Hedqvist zamýšlí provádět, musí být
osvobozeny od DPH.
Skatteverket, švédský daňový orgán, podal proti rozhodnutí komise pro daňové právo žalobu
k Högsta förvaltningsdomstolen (Nejvyšší správní soud, Švédsko). Tvrdí, že na činnosti, které
D. Hedqvist hodlá provádět, se osvobození od daně stanovená ve směrnici o DPH nevztahují. Za
těchto okolností předložil Högsta förvaltningsdomstolen Soudnímu dvoru otázku, zda takovéto
činnosti podléhají DPH a zda jsou v případě kladné odpovědi od této daně osvobozeny.
Ve svém rozsudku z dnešního dne vycházel Soudní dvůr z toho, že směna tradičních měn za
jednotky virtuální měny „bitcoin“ (a naopak) představuje poskytnutí služby za úplatu ve smyslu
směrnice, protože představuje směnu různých platidel a protože existuje přímá souvislost mezi
službou poskytnutou D. Hedqvistem a jím obdrženou protihodnotou, to znamená marží, kterou
představuje rozdíl mezi cenou, za kterou měnu nakoupil, a cenou, za kterou ji prodává svým
zákazníkům.
Soudní dvůr měl rovněž za to, že tyto činnosti jsou osvobozeny od DPH na základě
ustanovení, které se vztahuje na činnosti týkající se „oběživa [deviz], bankovek a mincí
používaných jako zákonné platidlo“. Vyloučení takových činností, jako jsou ty, které plánuje
D. Hedqvist, z rozsahu působnosti tohoto ustanovení by toto ustanovení vzhledem k účelu
osvobození od daně, který spočívá v odstranění obtíží, které vznikají v rámci zdanění finančních
operací, pokud jde o určení daňového základu a částky odpočitatelné DPH, zbavilo části jeho
účinku.
UPOZORNĚNÍ: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce umožňuje soudům členských států, aby v rámci
sporu, který projednávají, položily Soudnímu dvoru otázky týkající se výkladu práva Unie nebo platnosti aktu
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Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347,
s.1).
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Unie. Soudní dvůr nerozhoduje ve sporu před vnitrostátním soudem. Vnitrostátní soud musí věc rozhodnout
v souladu s rozhodnutím Soudního dvora. Toto rozhodnutí je stejně tak závazné pro ostatní vnitrostátní
soudy, které případně budou projednávat podobný problém.
Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.
Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.
Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehóczki  (+352) 4303 5499
Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite  (+32) 2 2964106
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