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Växling av traditionella valutor till den virtuella valutan bitcoin är undantagen från 
mervärdesskatt 

 

Enligt mervärdesskattedirektivet1 ska leverans av varor och tillhandahållande av tjänster mot 
ersättning som görs inom en medlemsstats territorium av en beskattningsbar person när denne 
agerar i denna egenskap vara föremål för mervärdesskatt. Medlemsstaterna är dock bland annat 
skyldiga att undanta transaktioner rörande ”valuta, sedlar och mynt använda som lagligt 
betalningsmedel” från mervärdesskatt. 

David Hedqvist, som är svensk medborgare, har för avsikt att tillhandahålla tjänster bestående av 
växling av traditionella valutor till den virtuella valutan bitcoin och omvänt. Bitcoin är en virtuell 
valuta som används för betalningar mellan privatpersoner via internet samt i vissa webbutiker som 
accepterar valutan. Användarna kan köpa och sälja valutan utifrån växlingskurser. David Hedqvist 
ansökte, före påbörjande av den planerade verksamheten, om ett förhandsbesked från 
Skatterättsnämnden för att få klarlagt om han är skyldig att betala mervärdesskatt vid köp och 
försäljning av bitcoin. Enligt Skatterättsnämnden är bitcoin ett betalningsmedel som används på ett 
motsvarande sätt som lagliga betalningsmedel och David Hedqvists planerade transaktioner bör 
därför vara undantagna från mervärdesskatt. 

Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen och gjorde 
gällande att David Hedqvists planerade transaktioner inte omfattas av undantagen från skatteplikt i 
mervärdesskattedirektivet. Högsta förvaltningsdomstolen frågade därför EU-domstolen om sådana 
transaktioner är föremål för mervärdesskatt och, om så fallet, om de är undantagna från skatteplikt. 

I dagens dom konstaterar EU-domstolen att växling av traditionella valutor till den virtuella valutan 
bitcoin (och omvänt) utgör tillhandahållande av tjänster mot ersättning i direktivets mening, 
eftersom det är fråga om växling mellan olika betalningsmedel och det finns ett direkt samband 
mellan den tjänst som David Hedqvist tillhandahåller och det motvärde som han erhåller i form av 
den marginal som är skillnaden mellan det pris som han köper valutorna för och det pris han säljer 
dem för till sina kunder.  

EU-domstolen anser att dessa transaktioner är undantagna från mervärdesskatt enligt 
bestämmelsen om transaktioner rörande ”valuta, sedlar och mynt använda som lagligt 
betalningsmedel”. Om den undantagsbestämmelsen inte omfattade sådana transaktioner som 
dem som David Hedqvist planerar, skulle den delvis förlora sin verkan. Ett av syftena med den 
bestämmelsen är nämligen att minska de svårigheter som är förenade med fastställandet av 
beskattningsunderlaget och den avdragsgilla mervärdesskatten vid beskattning av finansiella 
transaktioner.  

 

 

                                                 
1
 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 

s. 1). 



 

 

PÅPEKANDE: Begäran om förhandsavgörande gör det möjligt för domstolarna i medlemsstaterna att, i ett 
mål som pågår vid dem, vända sig till EU-domstolen med frågor om tolkningen av unionsrätten eller om 
giltigheten av en unionsrättsakt. Domstolen avgör inte målet vid den nationella domstolen. Det är den 
nationella domstolen som ska avgöra målet i enlighet med EU-domstolens avgörande. Detta avgörande är 
på samma sätt bindande för de övriga nationella domstolar där en liknande fråga uppkommer. 

 

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för domstolen. 

Domen i fulltext offentliggörs på webbplatsen CURIA dagen för avkunnandet.  
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