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Sammanfattning 

Användandet av så kallade virtuella valutor innebär att flera rättsliga frågeställningar 

ställs på sin spets. Dessa sträcker sig över ett brett spektrum av rättsområden (när-

ingsrätt, skatterätt, köprätt med flera), men har det gemensamt att de bottnar i ett be-

hov av att kunna sätta en rättslig etikett på företeelsen. Vad är det egentligen som har 

skapats? Behövs det ny lagstiftning på området, eller går det att hantera virtuella va-

lutor inom ramen för den existerande lagstiftningen? Flera myndigheter, såväl svens-

ka som utländska, har försökt definiera vad som är karakteristiskt för virtuella valu-

tor, men en samstämmig definition saknas i dagsläget. Det existerar heller ingen spe-

cifik lagstiftning på området.  

I denna uppsats görs inledningsvis en ansats till att rättsligt definiera begreppet peng-

ar. Tre olika rättsliga typer av pengar identifieras: sedlar och mynt, kontopengar och 

elektroniska pengar. Här konstateras att det inte med lätthet går att avfärda att den 

virtuella valutan bitcoin utgör kontopengar enbart genom att hävda att kontopengar är 

en fordran vilket bitcoin inte är, då varken kontopengar eller bitcoin nödvändigtvis 

utgör en fordran (men båda företeelserna kan utgöra en fordran). För att närmare ex-

emplifiera lagstiftning som vanligtvis tillämpas på pengar (i form av penningford-

ringar) tas därefter ränte- och kvittningsreglerna upp.  

Finansinspektionen har definierat bitcoin som ett betalningsmedel, vilket gör att 

svenska företag som tillhandahåller bitcoin måste följa penningtvättsreglerna. Vad 

som kan förstås med detta begrepp, och även det snävare begreppet lagligt betal-

ningsmedel, kommer i uppsatsen att undersökas närmare.  

På det skatterättsliga området är just nu ett svenskt mål, där det kan komma att få 

avgörande betydelse om bitcoin är att jämställa med en valuta, anhängigt i EU-

domstolen. I uppsatsen undersöks valutabegreppets innebörd i svensk lagstiftning, 

bland annat vad som är skillnaden mellan valutaväxling respektive valutahandel och 

huruvida det är möjligt att tillämpa den dispositiva regeln om infriandevaluta i 1 kap. 

7 § skuldebrevslagen på bitcoin. 

För att rättstillämpningen ska vara konsekvent och rättssystemet logiskt uppbyggt 

argumenteras i uppsatsen för att det finns ett behov av en mer enhetlig användning av 

begreppen på området samt tydlig lagstiftning. Det framhålls att risken annars är att 
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virtuella valutors rättsliga identitet blir ett lapptäcke av olika myndigheters skönsmäs-

siga bedömningar som är föga överblickbart för den enskilde.  
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Förkortningar 

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol 

JT   Juridisk Tidskrift 

Mervärdesskattedirektivet Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 no-

vember 2006 om ett gemensamt system för 

mervärdesskatt 

Penningtvättslagen Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism 

Skuldebrevslagen  Lag (1936:81) om skuldebrev 

SKV   Skatteverket 

SRN   Skatterättsnämnden 

SvJT   Svensk Juristtidning 

USD   Amerikansk dollar 

Valutaväxlingslagen Lag (1996:1006) om anmälningsplikt avse-

ende viss finansiell verksamhet 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund, syfte och frågeställningar 

Då en ny typ av egendom, som vid en första anblick inte med enkelhet kan passas in i 

den existerande indelningen i egendomsslag, uppstår, oavsett om detta sker de jure 

(såsom i fallet med utsläppsrätter) eller de facto (såsom beträffande virtuell egen-

dom1), uppkommer frågan hur denna bör behandlas rättsligt. Beträffande bitcoin (och 

andra virtuella valutor) är avsaknaden av specifik lagstiftning i dagsläget total. Beho-

vet av att sätta en rättslig etikett på företeelsen förefaller dock vara stort. Bland annat 

vill Finansinspektionen, för att kunna övervaka att bitcoin inte används till penning-

tvätt, att bitcoin ska anses utgöra ett ”betalningsmedel”.2 Företag som ägnar sig åt 

växling mellan bitcoin och traditionell valuta vill att bitcoin ska anses utgöra en ”va-

luta” för att slippa betala mervärdesskatt på växlingstransaktionerna.3 Skatteverket 

menar dock att bitcoin inte kan jämställas med en utländsk valuta i skattehänseende, 

och att transaktioner som innefattar bitcoin bör ses som ett byte.4 Om man, istället för 

att göra en samlad översyn beträffande företeelsen där såväl en virtuell valutas sär-

skilda egenskaper som det eventuella lagstiftningsbehovet kring företeelsen utreds, 

låter olika myndigheter göra sina egna tolkningar kring vilken typ av egendom bitco-

in utgör, riskerar man en godtycklig och inkonsekvent rättstillämpning som blir oför-

                                                

1 Observera skillnaden mellan virtuell egendom och virtuella valutor. Den mest framträdande skillna-

den är möjligen att virtuella valutor utgör fungibel egendom, medan virtuell egendom vanligen avser 

ett visst, bestämt virtuellt föremål (dessa förekommer ofta i spel, exempelvis ett virtuellt svärd eller en 

virtuell rymdstation). I förevarande framställning kommer endast virtuella valutor att behandlas. För en 

utmärkt framställning beträffande virtuell egendom, se Alexander Warnolfs examensuppsats Egen-

domlig egendom – Argument för en minskad fokusering på fysiska egenskaper, återgiven i Affärsjuri-

diska uppsatser Vingestipendiet 2007, s. 201ff.  
2 Se vidare nedan under 4.3. 
3 Se vidare nedan under 5.4. 
4 Se vidare nedan under 5.5. 
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utsebar för de som kommer i kontakt med bitcoin. Syftet med detta arbete är att bidra 

till att skapa ökad klarhet kring begrepp som är eller kan komma att bli viktiga i sam-

band med rättstillämpningen kring bitcoin, nämligen pengar, betalningsmedel och 

valuta. För att uppnå detta syfte ska följande frågeställningar söka besvaras:  

• Existerar det en enhetlig rättslig terminologi kring betydelsen av begreppen 

pengar, betalningsmedel och valuta?  

• Om inte, i vilken betydelse används dessa begrepp på det rättsliga området?  

• Kan bitcoin passas in under något eller några av dessa begrepp, och vad finns 

det i så fall för exempel på eventuella rättsliga konsekvenser? 

 

1.2 Metod och material 

Arbetet har tagit utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden, det vill säga använ-

dandet av rättskälleläran med beaktande av lagstiftning, prejudikat, förarbeten och 

doktrin. Här måste en viktig reservation göras; nämligen att detta har beaktas i den 

mån dessa rättskällor existerar på området. Virtuella valutor är en relativt ny företeel-

se kring vilken specifik lagstiftning saknas. För att närmare beskriva detta fenomen 

har jag till största del använt mig av myndighetspublikationer, såväl från svenska 

myndigheter (Riksbanken) som från europeiska sådana (Europeiska centralbanken 

respektive Europeiska bankmyndigheten). I ytterst begränsad grad har jag använt mig 

av internetsidor vad gäller uppgifter om bitcoin som saknats i dessa myndighetspubli-

kationer. Där jag återgivit vad som framförts av Skatteverket5 respektive Skatterätts-

nämnden6 har jag sökt att noga framhålla dessa källors avsaknad av tyngd såsom juri-

diska rättskällor, men att de kan användas för att visa på argumentation som kan föras 

på området. En tingsrättsdom7 har använts som ett exempel på ett rättsligt problem 

som är beroende av att bitcoins rättsliga identitet fastställs. 

 

                                                

5 Skatteverkets ställningstagande dnr 131 212709-14/111 meddelat 2014-04-23. 
6 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 31-12/I meddelat 2013-10-14. 
7 Stockholms tingsrätts dom den 19 augusti 2014 mål nr T 8705-14. 
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1.3 Avgränsningar 

Istället för att ta utgångspunkt i ett rättsområde och låta detta begränsa framställning-

en, har utgångspunkt tagits i begreppen pengar, betalningsmedel samt valuta och låtit 

betydelsen av dessa begrepp utgöra en naturlig begränsning av arbetet.8 Tanken har 

här varit att, för att rättssystemet ska anses logiskt uppbyggt, det bör vara en rimlig 

förutsättning att samma begrepp ska betyda samma sak även inom olika rättsområ-

den. Om det inte förhåller sig så i dagsläget, är det åtminstone ett eftersträvansvärt 

mål de lege ferenda, både av konsekvensskäl och av pedagogiska skäl. Det framstår 

som föga meningsfullt att söka definiera begrepp utan att samtidigt undersöka de 

rättsregler som är uppbyggda kring begreppet i fråga. Arbetet ska här dock inte ses 

som ett försök till en uttömmande redogörelse för vilka rättsregler som blir tillämpli-

ga på bitcoin om bitcoin inkluderas i något eller några av de undersökta begreppen 

(vid ett enhetligt användande av begreppen på alla rättsområden); då exempel på 

rättsregler lyfts fram beror detta antingen på att frågan redan idag kommit att få prak-

tisk betydelse eller på att jag bedömt att det varit möjligt att genom de ifrågavarande 

rättsreglerna visa på principiellt viktiga frågeställningar. Ambitionen har alltså heller 

inte varit att övergripande undersöka vilken typ av egendom bitcoin rättsligt sett kan 

anses vara, utan enbart om bitcoin kan passas in under något av de valda begreppen. 

Just dessa begrepp har valts ut framför allt då (I) det har kommit att prövas rättsligt 

huruvdia bitcoin är en valuta och (II) begreppet valuta kan härledas tillbaka till be-

greppet pengar respektive det till pengar närliggande begreppet betalningsmedel, då 

någonting enligt min mening logiskt sett inte kan utgöra en valuta utan att samtidigt 

även utgöra pengar.  

I dagsläget existerar ett stort antal virtuella valutor. Då de till viss grad skiljer sig åt är 

det inte möjligt vare sig att behandla alla generellt eller var för sig i detalj. Därför 

kommer huvudfokus att läggas på den virtuella valutan bitcoin som för närvarande  är 

den mest använda virtuella valutan.9 

                                                

8 Trots att framställningens utgångspunkt är civilrättslig kommer därmed även exempel på offentlig-

rättslig reglering att beröras. 
9 Se Segendorf, 2014, I, s. 3. 
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Arbetet beaktar främst svensk rätt. Då virtuella valutor är ett globalt fenomen som 

inte tar någon hänsyn till traditionella jurisdiktioner kan denna avgränsning tyckas 

mycket avskärande. Faktum är dock att i brist på internationell reglering måste även 

gränsöverskridande företeelser bedömas enligt nationell rätt. I viss mån kommer 

emellertid jämförande utblickar att göras för att belysa argumentation som förts i 

andra länder. 

 

1.4 Terminologi 

Då framställningen till stor del utgörs av en närmare redogörelse för innebörden av 

vissa begrepp, kommer detta av naturliga skäl inte att återges redan här. Det kan dock 

konstateras att läsaren, för att kunna tillgodogöra sig framställningen på bästa sätt, 

bör lägga åt sidan de uppfattningar denne eventuellt redan har om vad ett visst be-

grepp såsom exempelvis pengar innebär. Pengar framstår troligen inte som ett be-

grepp hämtat ur den traditionella, juridiska begreppsapparaten (till skillnad från ex-

empelvis penningförpliktelser, ett begrepp som dock är beroende av en bestämning av 

begreppet pengar). Med tanke på den betydelse pengar har i samhällslivet torde så 

gott som alla ha en uppfattning om vad pengar är, även den som inte funderat närma-

re på hur pengar lämpligen kan definieras. Vad ett ord betyder i allmänt språkbruk 

behöver som bekant inte nödvändigtvis överensstämma med vad det betyder på ”juri-

diska”. 

Begreppet kontanter undviks genomgående i framställningen. Tanken bakom detta är 

att undvika att skapa förvirring mellan kontanter i betydelsen sedlar och mynt, och 

kontanter använt för att uttrycka motsatsen till kredit (då alltså även kontopengar kan 

inkluderas). I den mån detta leder till ett intensiv användande av ”sedlar och mynt” 

hoppas jag att läsaren har överseende. 

Ett begrepp som förekommer i uppsatsen är fiatpengar. Detta är en försvenskning av 

engelskans fiat money, som närmast innebär pengar som inte backas upp av ett under-
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liggande värde, exempelvis en råvara, utan endast av allmänhetens tilltro till pengar-

nas nuvarande och fortsatta värde.10  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds i avsnitt 2 med en kortare redogörelse för virtuella valutor i allmän-

het respektive den virtuella valutan bitcoin i synnerhet. I avsnitt 3 kommer en ansats 

göras att rättsligt försöka definiera pengar och att dela in pengar i olika kategorier 

efter olika typer av pengars rättsliga egenskaper samt lagreglering. Med detta som 

utgångspunkt kommer likheter och skillnader mellan bitcoin och pengar att analyse-

ras. Som en del i detta kommer att undersökas närmare hur väl bitcoin kan anses pas-

sa in i två delar av den penningfordringsrättsliga regleringen, vad beträffar ränta samt 

kvittning. I avsnitt 4 redogörs för begreppet betalningsmedel och dess förhållande till 

begreppet pengar. Innebörden av det snävare begreppet lagligt betalningsmedel 

kommer här att beröras, samt möjliga rättsliga konsekvenser av att definiera bitcoin 

som ett betalningsmedel. Begreppet valuta saknar definition i svensk lag. Detta gäller 

dock inte valutaväxling, varför inledningsvis i avsnitt 5 någonting kommer att sägas 

om anledningen till att denna definition inte kan läggas till grund för en mer generell 

definition av vad en valuta kan sägas vara. Därefter kommer argumentationen i den 

aktuella, skatterättsliga prövningen kring bitcoin och valutabegreppet att behandlas. 

Avsnittet avslutas med en analys av bitcoin utifrån skuldebrevslagens bestämmelse 

kring infriandevaluta, samt vad ett kursfall beträffande bitcoin skulle kunna betyda 

utifrån de köprättsliga hävningsreglerna. I det sista kapitlet har ambitionen varit att 

knyta ihop säcken kring arbetets frågeställningar. Analysen har emellertid inte läm-

nats uteslutande till arbetets sista kapitel, utan ett sådant upplägg har valts bort till 

förmån för en löpande argumentation. Denna syftar inte till att lägga fram någon ab-

solut sanning, utan bör i den relativa avsaknaden av lag, praxis och doktrin ses som 

ett möjligt sätt att se på virtuell valuta. En förhoppningsvis rik framtida doktrin och 

praxis får utvisa hur rätt eller fel mina tankar och slutsatser visar sig vara.  

                                                

10 Se vidare Europeiska centralbanken, 2012, s. 9. 
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2 Virtuella valutor 

2.1 Allmänt 

I dagsläget finns det över 450 olika virtuella valutor, och troligtvis kommer än fler att 

utvecklas i framtiden.11 Alla dessa är inte uppbyggda på samma sätt, och man kan 

inte med säkerhet förutspå vad som kommer att känneteckna framtidens virtuella va-

lutor. Om specifik lagstiftning på området utarbetas kommer detta naturligtvis att 

vara en utmaning när det gäller att finna en lämplig juridisk definition av företeel-

sen.12 En rättslig definition av virtuella valutor saknas alltså för närvarande såväl i 

Sverige som i andra länder. Försök att definiera företeelsen har visserligen gjorts i 

olika myndighetspublikationer, men hittills har virtuella valutor definierats på olika 

sätt av olika institutioner. Europeiska centralbanken publicerade i oktober 2012 en 

rapport där virtuella valutor definieras som en typ av oreglerade digitala pengar som 

ges ut och kontrolleras av dess utvecklare och som accepteras av medlemmarna i en 

specifik virtuell gemenskap.13 Riksbanken skriver i en ekonomisk kommentar från 

juni 2014 att en virtuell valuta är ett betalningsmedel i form av en digital värdeenhet 

som är avsedd att användas för betalningar inom en specifik virtuell gemenskap.14 

Europeiska bankmyndigheten gjorde i en rapport från juli 2014 ett försök till en mer 

ingående definition där fyra rekvisit, som myndigheten tror ska hålla över tid, ställs 

upp. Dessa är följande:15 

• En digital värdeenhet 

Detta rekvisit innebär att värdet i huvudsak existerar i digital form, men ute-

sluter inte nödvändigtvis möjligheten att den virtuella valutan även skulle 

kunna utges i fysisk form. 

 
                                                

11 Segendorf, 2014, II, s. 85. 
12 Europeiska bankmyndigheten, 2014, s. 10. 
13 Europeiska centralbanken, 2012, s.13. 
14 Segendorf, 2014, I, s. 1. 
15 Europeiska bankmyndigheten, 2014, s. 11f. 
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• Ej utgiven av en centralbank eller statlig myndighet, och inte heller nöd-

vändigtvis kopplad till en fiatvaluta  

En valuta utgiven av en centralbank eller statlig myndighet betraktas som en 

fiatvaluta, oavsett dess fysiska eller digitala form. Här framträder en skillnad 

mellan elektroniska pengar16 och virtuella valutor, då de senare inte nödvän-

digtvis är bundna till en fiatvalutas valutakurs. Detta innebär att elektroniska 

pengar, till skillnad från en virtuell valuta, alltid har ett fixerat värde i en fiat-

valuta.  

 

• Används av fysiska eller juridiska personer såsom ett betalningsmedel 

En virtuell valuta kan användas som ett bytesmedel för att överföra varor och 

tjänster från en innehavare till en förvärvare. Dessa kan vara såväl en privat-

person som ett företag. 

 

• Kan bli elektroniskt överförd, lagrad och handlad med 

En virtuell valuta kan (i) överföras elektroniskt från en användare till en an-

nan, (ii) lagras på en elektronisk enhet eller server och (iii) handlas elektro-

niskt. Denna potentiella funktion av en virtuell valuta såsom värdebevarare, 

det vill säga att värde kan sparas och användas vid ett senare tillfälle, betyder 

inte nödvändigtvis att värdet kommer att vara stabilt över tid utan att vara sub-

jekt för varken inflation eller deflation. 

Ett virtuellt valutasystem kan antingen vara centraliserat eller decentraliserat. När 

valutan genom transaktioner byter ägare innebär detta att ägarförhållanden måste re-

gistreras någonstans. I ett centraliserat system sker detta genom en central lösning där 

den som verifierar och utför transaktionerna ofta är utgivaren. I ett decentraliserat 

system däremot sköts denna funktion via nätverket av användarna själva. Då dessa 

system ofta bygger på utväxling av krypterade meddelanden brukar de även kallas för 

kryptovalutor. 17 De fem största virtuella valutorna i termer av utgivet värde utgörs av 

bitcoin, ripple, litecoin, peercoin och mastercoin.18 

                                                

16 Beträffande elektroniska pengar, se vidare nedan under 3.5. 
17 Segendorf, 2014, I, s. 2. 
18 Segendorf, 2014, II, s. 85 
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2.2 Bitcoin 

Bitcoin är den virtuella valuta som hittills har fått störst spridning.19 Bitcoin skapades 

2009 med det uttalade syftet att möjliggöra anonyma betalningar över internet som är 

oberoende av stater, banker och andra institutioner.20 Bitcoin utgör ett decentraliserat, 

dubbelriktat virtuellt valutasystem. Att systemet är dubbelriktat innebär att valutan 

både kan köpas, säljas och användas utanför en specifik webbplats.21 De tekniska 

aspekterna bakom hur bitcoin fungerar är komplexa och kan vara svåra att förstå utan 

en teknisk bakgrund. En djupgående förklaring av de tekniska mekanismerna bakom 

bitcoin ligger utanför syftet med denna uppsats. Här ska endast ges en övergripande 

förklaring till hur bitcoin fungerar rent praktiskt för användarna.  

Det finns två sätt att anskaffa bitcoins. Det första sättet är att köpa bitcoins för 

nationell valuta på speciella webbplatser som erbjuder växling mellan nationell valuta 

och bitcoin. För att kunna göra detta behöver man en mjukvara på sin dator, 

smartphone eller surfplatta. Denna mjukvara kallas e-wallet, eller på svenska digital 

plånbok. En digital plånbok är gratis att ladda ned och det finns många olika 

tillhandahållare av digitala plånböcker som fungerar på delvis olika sätt.22 Det andra 

sättet är att skapa nya bitcoins. Att skapa bitcoins görs genom en process som kallas 

                                                

19 Segendorf, 2014, I, s. 3. 
20 Se Nakamoto, 2008 och Europeiska centralbanken, 2012, s. 21 ff. Notera att Nakamoto publicerade 

den aktuella handlingen i november 2008, medan bitcoin inte introducerades förrän i januari 2009. 
21Europeiska centralbanken, 2012, s. 21 ff. Detta kan jämföras med slutna respektive enkelriktade 

virtuella valutasystem. I slutna virtuella valutasystem kan den virtuella valutan varken köpas eller 

säljas, utan den måste intjänas och användas på en specifik webbplats (exempelvis World of Warcraft 

Gold). I enkelriktade virtuella valutasystem kan den virtuella valutan köpas, men den kan inte växlas 

tillbaka till traditionell valuta. Ett exempel på denna typ av virtuell valuta är Amazon coins. 
22 En digital plånbok kan antingen lagra bitcoins lokalt på innehavarens dator eller på tillhandahållaren 

av den digitala plånbokens server. Nackdelen med den förstnämnda lösningen är att innehavaren mis-

ter sina bitcoins om innehavarens hårddisk skulle krascha och backup saknas. Nackdelen med den 

sistnämnda lösningen är att innehavaren måste lita på tillhandahållaren av den digitala plånboken, då 

denne potentiellt när som helst kan avvika med alla bitcoin som tillhandahållaren har i sitt förvar. Det 

finns även hybridlösningar som utgör en blandning av de nämnda lösningarna. Källa: 

http://www.bitcoin.se/planbocker/. 
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för mining, och kan göras av vem som helst som har en tillräckligt kraftfull dator som 

är anpassad för ändamålet. Det finns alltså inte någon central utgivare av bitcoin, och 

bitcoin kan därför inte anses vara en monetär fordran på någon då det inte finns en 

motpart att rikta eventuella anspråk mot. Mining fyller även funktionen att validera 

transaktioner som sker med bitcoin, vilket alltså inte heller sker centralt.23  

För varje digital plånbok skapas QR-koder24 samt adresser bestående av en lång kod 

med siffror och bokstäver. För att överföra bitcoin till en annan persons digitala plån-

bok kan man antingen scanna QR-koden eller skriva in adressen till den digitala plån-

bok till vilken man önskar överföra bitcoin. Överföringen sker inte i realtid, utan det 

kan ta mellan tio minuter och en timme för överföringen att verifieras. En av förde-

larna med bitcoin ligger i de jämförelsevis låga transaktionskostnaderna, och i det 

faktum att transaktioner kan verifieras dygnet runt, sju dagar i veckan. Överföringar-

na sker lika snabbt och till lika låg kostnad över landsgränser, vilket möjliggör inter-

nationella transaktioner även av mindre belopp.25 

Mellan 11 juni 2013 och 21 juli 2014 gjordes det i genomsnitt cirka 60 000 bitcoin-

transaktioner till ett genomsnittligt värde av 64 miljoner USD per dygn, vilket mot-

svarar ungefär 0,1 promille av antalet kortbetalningar. Inom en vecka omsätts endast 

cirka fyra procent av alla bitcoin. Under tre månader omsätts cirka 24 procent. Detta 

skulle kunna tyda på att större delen av antalet bitcoins innehas för mer långsiktiga 

syften, exempelvis i spekulationssyfte eller som ett sparande. Då transaktioner med 

bitcoin är anonyma är det inte möjligt att erhålla statistik över transaktioner som in-

volverar en svensk part, men det finns vissa data över värdet på växlingstransaktioner 

mellan bitcoin och svenska kronor. Mellan den 15 december 2012 och den 31 maj 

2014 växlades dagligen i genomsnitt 266 000 kronor. Det finns inga säkra siffror på 

hur många svenska företag som erbjuder möjlighet att betala med bitcoin, men det 

finns uppgifter som tyder på att det vid tidpunkten för författandet av denna uppsats, i 

oktober 2014, skulle kunna röra sig om ett trettiotal. Denna relativt låga siffra kan 

                                                

23 Segendorf, 2014, II, s. 71 ff. 
24 QR är en förkortning av Quick Response. En QR-kod är en sorts tvådimensionell streckkod. 
25 Segendorf, 2014, II, s. 71 ff. 
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tyda på att en mängd bitcointransaktioner med åtminstone en svensk part inblandad 

sker mellan privatpersoner eller till utländska webbplatser.26  

Parterna i en bitcointransaktion kan alltså, till skillnad från en transaktion som sker 

via exempelvis en bank, vara anonyma. Detta har gjort att bland annat Europeiska 

bankmyndigheten varnat för att transaktioner med användande av virtuell valuta kan 

missbrukas för olagliga syften, såsom penningtvätt eller annan brottslig verksamhet.27 

I Sverige har ett flertal brottmål de senaste åren kommit att innefatta användandet av 

bitcoin som betalningsmedel vid narkotikabrott respektive narkotikasmuggling över 

internet.28 

                                                

26 Segendorf, 2014, II, s. 71 ff. 
27 Se Europeiska bankmyndigheten, 2013. 
28 För hovrättsmål, se HovR B 1671-14, HovR B 2073-14, HovR B 240-14, HovR B 3662-14, HovR 

2191-14, HovR 251-14, HovR B 4448-13, HovR B 4203-13, HovR B 8958-13 samt HovR B 3209-13. 

I vissa av dessa mål förefaller okunskapen kring vad bitcoin vara stor. Se exempelvis HovR B 251-14, 

där det på sidan 5 talas om att ”programmet Bitcoin” har lagts in på datorn, trots att bitcoin som bekant 

inte är ett program. 
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3 Begreppet pengar 
Bitcoin har kommit att kallas för en virtuell ”valuta”, en term som fått allmän utbred-

ning och även används av myndigheter och domstolar. Frågan är dock om företeelsen 

även rättsligt sett kan anses utgöra en valuta på samma sätt som exempelvis svenska 

kronor eller amerikanska dollar. Inledningsvis kan konstateras att valutor kan sägas 

vara det sätt på vilket man klassificerar pengar genom att ge olika sorters pengar olika 

namn för att kunna jämföra pengars värde. För att någonting ska anses vara en valuta 

torde det därmed först och främst av konsekvensskäl böra klassificeras såsom pengar. 

Trots att ”pengar” nämns på ett flertal ställen i svensk lagstiftning saknas en legalde-

finition av begreppet. Detta gäller även för internationell rätt. 29 Vad pengar är, eller 

vad det åtminstone inte är, har dock behandlats på ett flertal ställen i juridisk dokt-

rin.30 Någon större samstämmighet förefaller inte ha uppnåtts, varken beträffande vad 

pengar är eller hur olika typer av pengar lämpligen bör behandlas när det gäller juri-

diska konstruktioner såsom exempelvis besittning.31 

Här kan man naturligtvis fråga sig, särskilt då ”pengar” inte framstår som ett begrepp 

hämtat ur juridisk terminologi, vad det har för juridisk relevans om någonting utgör 

pengar eller ej. Ett exempel härpå är huruvida en fordran bör anses utgöra en pen-

ningfordran, och om den därmed är kvittningsbar mot annan penningfordran enligt de 

materiella kvittningsreglerna.32 Begreppet pengar används ibland i lagstiftningen sy-

nonymt med penningmedel eller enbart medel. Ett annat exempel skulle därmed kun-

                                                

29 Wallin-Norman, JT 2012/13, s. 113. Lindskog framhåller att detta påstående endast är riktigt om 

man med pengar avser vad han kallar köpkraftslegitimation. Om man däremot, såsom Lindskog väljer 

att göra, sätter likhetstecken mellan pengar och lagligt betalningsmedel är lokutionen naturligtvis inte 

riktig. Se Lindskog, Betalning, 2014, s. 74 not 179 in fine. Se även vidare nedan under 4.2. 
30 Se exempelvis Olivecrona, 1953, Lindskog, Betalning, 2014, särskilt kapitel 2.1, Arnesdotter, 1996, 

särskilt kapitel 2, Wallin-Norman, Ny Juridik 2011:4 samt justitierådet Lindskogs tillägg i NJA 2011 s. 

524. 
31 Se exempelvis Wallin-Norman, Ny Juridik 2011:4 samt justitierådet Lindskogs tillägg i NJA 2011 s. 

524. 
32 Se vidare nedan under 3.8.2. 
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na vara huruvida bitcoin omfattas av det direkta tillämpningsområdet för lagen 

(1944:181) om redovisningsmedel. 

 

3.1 Inledande historisk bakgrund samt pengars funktion 

Det inses lätt att hela det moderna samhället bygger på existensen av pengar, och i 

och med detta frånvaron av en ineffektiv bytesmarknad där exempelvis den som in-

nehar en klocka men vill ha ett bord måste hitta någon som har ett bord men önskar 

förvärva en klocka för att en affär ska kunna komma till stånd. Användandet av någon 

form av pengar vid betalningar kan spåras så tidigt tillbaka som år 2200 före Kristus. 

Sedan dess har det format i vilket pengar tar sig uttryck förändrats avsevärt. Till en 

början var pengar vanligtvis varupengar, det vill säga objekt som hade ett värde i sig, 

såsom exempelvis boskap, spannmål eller guld. På 1700-talet inleddes användandet 

av mer lättransporterbara, råvarubaserade pengar. Dessa bestod av objekt som repre-

senterade den underliggande råvaran, till exempel guldcertifikat. Dessa papper hade 

inget inneboende värde i sig, men certifikatet berättigade innehavaren att byta ut det 

till motsvarande kvantitet av den aktuella råvaran. Moderna ekonomier använder sig 

istället av så kallade fiatpengar, det vill säga pengar som inte backas upp av någon 

råvara utan endast av allmänhetens förtroende för pengarnas nuvarande och fortsatta 

värde.33 Pengar associeras traditionellt med tre olika funktioner; de fungerar som be-

talningsmedel, som värdebevarare och som värdemätare.34  

Betalningsmedel – Någonting som kan användas för att genomföra betal-

ningar. Används för att undvika nödvändigheten av överensstämmande 

behov mellan parterna i en transaktion, såsom skulle krävas vid ett byte. 

Värdebevarare – Kan av hushåll och företag sparas för att användas vid 

ett senare tillfälle, i motsats till vad som varit möjligt exempelvis med bo-

skap eller spannmål. 

                                                

33 Europeiska centralbanken, 2012, s. 9. 
34 Europeiska centralbanken, 2012, s. 9, Riksbanken, 2013, s. 72, Lindskog, Betalning, 2014, s. 70f. 
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Värdemätare – Fungerar som en numerisk standard för att mäta värdet 

och kostnaderna för varor, tjänster, tillgångar och skulder. 

 

3.2 Olika sorters pengar – en rättslig indelning 

Pengar delas vanligen in i olika valutor, en indelning som har stor betydelse bland 

annat för den internationella ekonomin. En möjlig rättslig indelning av pengar i olika 

kategorier torde kunna göras enligt följande. 

Sedlar och mynt – förutom att sedlar och mynt är den fysiska representations-

formen av pengar, intar de även en särställning i och med att sedlar och mynt 

är det enda som utgör lagligt betalningsmedel enligt 5 kap. 1 § riksbanksla-

gen. 

Kontopengar – Förutom att kontopengar är en icke-fysisk representations-

form av pengar, skiljer sig pengar på ett konto från sedlar och mynt rent juri-

diskt. Kontopengar ingår inte i riksbankslagens definition av lagligt betal-

ningsmedel. Rättsligt sett utgör kontopengar, till skillnad från sedlar och 

mynt, vanligtvis en fordran. 35 

Elektroniska pengar – vad som utgör elektroniska pengar definieras i  

1 kap. 2 § andra stycket lagen (2011:755) om elektroniska pengar. 

Indelningen ovan vinner stöd av hur begreppet ”medel”36, en synonym till pengar, 

definieras på ett flertal ställen i EU-rättslig reglering; nämligen såsom sedlar och 

mynt, kontotillgodohavanden samt elektroniska pengar.37 I svensk rätt saknas en en-

                                                

35 Lindskog, Betalning, 2014, s. 65f. Kontopengar kan alltså anses utgöra en fordran på kontohållaren. 

Beträffande att även sedlar tidigare kunnat anses utgöra en fordran, se vidare nedan under 3.3. 
36 Engelska: ”funds”. 
37 Se exempelvis Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 

2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen artikel 2 punkt 10, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, 

byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (betalkontodirektivet) 

artikel 2 punkt 22 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 

om betaltjänster på den inre marknaden (betaltjänstdirektivet) artikel 4 punkt 15. I det sistnämnda 
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hetlig definition av medel; med begreppet förstås olika saker i olika författningar. Ett 

exempel är lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet respektive lagen (1944:181) 

om redovisningsmedel, där medel används i olika betydelser. I 3 § lagen om inlå-

ningsverksamhet stadgas att med inlåningsverksamhet avses mottagande från allmän-

heten av återbetalningspliktiga medel som efter uppsägning är tillgängliga för ford-

ringsägaren inom högst ett år. I förarbeten till lagen uttalades att gränsen för vilka 

medel som avses är tämligen vid. Förutom tillgodohavanden på konto omfattas även 

andra tillgodohavanden, exempelvis utställda postväxlar, samt fordringar i form av 

värdepapper såsom obligationer och bankcertifikat; allt under förutsättning att ford-

ringarna har en löptid eller en uppsägningstid som är högst ett år lång.38 Detta är med 

andra ord en vidare definition än den EU-rättsliga. I och med att lagstiftaren i förarbe-

tena känt sig tvungen att förtydliga att man avsett en tämligen vid definition av medel 

kan dock slutsatsen dras att denna är mer omfattande än vanligen brukligt vid använ-

dande av begreppet. Beträffande lagen om redovisningsmedel är den direkt tillämplig 

på medel. I förarbeten till lagen framgår att man med medel avser penningmedel.39 

Förutom sedlar och mynt tillämpas lagen även direkt på banktillgodohavanden. Hu-

ruvida elektroniska pengar omfattas av lagens direkta tillämpningsområde kan, i brist 

på rättslig prövning, inte anses klarlagt.  

 

3.3 Sedlar och mynt 

Mynt tros ha präglats i Sverige sedan åtminstone cirka tusen år tillbaka i tiden. Mynt 

har, till skillnad från sedlar, haft en mer självklar ställning som betalningsmedel då 

mynt historiskt sett haft ett visst metallvärde. Den första regleringen om mynt som 

lagligt betalningsmedel återfinns i 1873 års lag om rikets mynt, en lag som inte kom 

                                                

direktivet, jämför även artikel 4 punkt 13 där ”penningöverföring” definieras som ”en betaltjänst där 

medel tas emot från en betalare…”. 
38 Prop. 2002/03:139 s. 565. Huruvida denna vida definition av medel skulle kunna innebära att till-

handahållare av digitala plånböcker för virtuell valuta träffas av lagen om inlåningsverksamhet kan 

inte anses klarlagt. Enligt Johan Terfelt, jurist på Finansinspektionen, omfattas svenska företag som 

tillhandahåller digitala plånböcker för förvaring av bitcoin inte av den finansiella regleringen (se 

mejlsvar från Johan Terfelt den 24 september 2014, bilaga 1). 
39 SOU 1943:24 s. 21 och 41. 
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att ersättas förrän genom 1970 års lag om rikets mynt, där det slogs fast att mynt ut-

givna och präglade av Konungen (regeringen) var lagliga betalningsmedel i Sverige. 

Riksbanken gavs ansvar för myntutgivningen i Sverige år 1986.  

De första sedlarna gavs i Sverige ut 1661 som en följd av den stora bristen på mynt. 

Dessa kallades för kreditivsedlar och innebar att den utgivande banken hade en viss 

summa avsatt till sedelinnehavarens förfogande. Under 1800-talet existerade privat 

sedelutgivning vid sidan av Riksbankens sedelutgivning, men det var endast Riks-

bankens sedlar som kunde användas till att betala skatt. Privatbankerna var därför 

skyldiga att lösa in Riksbankens sedlar, och Riksbanken var i sin tur var skyldig att 

lösa in sina sedlar mot silver eller guld. Riksbankens inlösensskyldighet suspendera-

des permanent år 1931, men kvarstod formellt fram till att den nuvarande regerings-

formen infördes år 1975. Först vid denna tidpunkt kan man säga att sedlarna övergick 

från att vara ett fordringsbevis till att bli ett betalningsmedel med ett självständigt 

värde.40  

Det har hävdats att sedlar och mynt är den grundläggande representationsformen av 

pengar, och att man i civilrättslig praxis därmed förefaller tona ned betydelsen av i 

vilken representationsform pengar förekommer för att undvika omotiverade skillna-

der i rättsverkningar mellan betalningar med användande av sedlar och mynt respek-

tive kontoöverföringar samt mellan innehav av sedlar och mynt respektive kontoin-

nehav.41 Åsikten att sedlar och mynt är den grundläggande representationsformen av 

pengar har kritiserats såsom ovetenskaplig och inte grundad på fakta, då vi i dagens 

läge har nått ett stadium i teknikutvecklingen där modern informationsteknik kan ta 

över de handelsunderlättande funktioner som de pappersdokument och metallbitar 

som utgör sedlar och mynt en gång fyllde.42 Den som hävdar att sedlar och mynt är 

den grundläggande representationsformen av pengar på grund av att det historiskt sett 

förhållit sig så skulle, mot bakgrund av redogörelsen ovan, lika gärna kunna gå tillba-

ka ett steg längre och säga att mynt är den grundläggande representationsformen av 

sedlar. Detta torde dock för de flesta människor sakna verklighetsförankring i dagslä-

get, varför även det ursprungliga hävdandet kan ifrågasättas. Att en virtuell valuta 
                                                

40 Wetterberg, 2009, s. 15 ff. 
41 Se justitierådet Lindskogs tillägg i NJA 2011 s. 524. 
42 Wallin-Norman, Ny Juridik, 2011:4, s. 41f. 
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såsom bitcoin, som saknar fysisk representationsform, omöjligen kan anses utgöra 

varken sedlar eller mynt kommer inte att kommenteras närmare.  

 

3.4 Kontopengar 

Kontopengar43 kan anses vara en fordran som en kontohavare har på en kontohållare, 

vanligtvis en bank eller annat finansiellt institut. Bankkonton regleras normalt av ett 

kontoavtal mellan banken och kontohavaren, det vill säga den i vars namn kontot 

öppnas.44 I princip gäller vanliga fordringsrättsliga bestämmelser för kontopengar. 45 

Också en bank kan vara kontohavare genom att ha egna konton hos andra banker. I 

praktiken är i stort sett alla svenska banker kontohavare hos Riksbanken. Endast en 

centralbank kan definitionsmässigt fungera som en bank utan att ha ett eget konto hos 

någon annan bank.46 Beträffande vad ett konto är har uttalats att ett konto i en bank 

eller annat finansiellt institut utgör ett avräkningsförhållande som tillkommit genom 

avtal mellan kontohavaren och det kontoförande institutet.47 Detta avtal innebär att 

alla betalningar som görs till det kontoförande institutet och som är avsedda för in-

sättning på kontot räknas kontohavaren till godo medan alla utbetalningar från kontot 

avräknas.48 Med denna definition av ett konto finns det inte mycket som skiljer ett 

konto och en digital plånbok åt, förutom att en tillhandahållare av en digital plånbok 

inte nödvändigtvis utgör en bank eller annat finansiellt institut.49 En digital plånbok 

torde även för användaren framstå som ett slags konto.  

Det har ovan under avsnitt 2.2 hävdats att bitcoin inte utgör en monetär fordran på 

någon. Detta stämmer visserligen när det gäller det första ledet, det vill säga utgiv-

ningen av bitcoin. För den som önskar förvärva bitcoin utan att tillverka bitcoin själv, 

                                                

43 Kontopengar kallas ibland även bokpengar, bland annat av Olivecrona (se vidare Olivecrona, 1953, 

s. 93). Här har dock termen kontopengar istället valts.  
44 Wallin-Norman, Ny Juridik, 2011:4, s. 31. 
45 Lindskog, Betalning, 2014, s. 65f. 
46 Wallin-Norman, Ny Juridik, 2011:4, s. 31. 
47 SOU 1998:14 s. 64. 
48 Ibid. 
49 Beträffande digitala plånböcker, se vidare ovan under avsnitt 2.2. 
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krävs dock vanligen att man innehar en digital plånbok. Kan man då inte säga att in-

nehavaren av en digital plånbok, åtminstone i fall då bitcoin lagrats på tillhandahålla-

ren av den digitala plånbokens server, har en fordran på tillhandahållaren av den digi-

tala plånboken? Jag menar att svaret på denna fråga är ja. Det faktum att det går att 

öppna en digital plånbok anonymt och utan avtal, på så sätt att borgenären (innehava-

ren av den digitala plånboken) inte är känd för gäldenären (tillhandahållaren av den 

digitala plånboken), talar inte häremot.50 En fordran uppkommer vanligtvis genom 

avtal. Detta behöver dock inte vara uttryckligt utan kan uppkomma genom realhand-

lande. På samma sätt som den som parkerar på en parkeringsplats där markägaren satt 

upp en skylt som informerar om att den som ställer sin bil på platsen godtar att erläg-

ga föreskriven avgift anses ha ingått ett avtal genom realhandlande, bör den som öpp-

nar en digital plånbok hos en tillhandahållare av sådana genom realhandlande anses 

ha ingått ett avtal varmed en fordran uppstått. Att skillnaden mellan kontopengar och 

bitcoin skulle vara att kontopengar utgör en fordran på kontohållaren medan bitcoin 

inte kan sägas vara en fordran på någon är därmed inte ett självklart påstående. Att 

kontopengar i alla lägen är en fordran är heller inte givet. En centralbank kan, som 

framhållits ovan, fungera som en bank utan att inneha konto hos någon annan bank. 

Om Riksbanken innehar ett eget konto, på vem kan dessa kontopengar i så fall anses 

utgöra en fordran? Inte heller framstår det som uppenbart vad som skiljer den typen 

av fordran kontopengar vanligtvis kan anses utgöra mot andra fordringar, då alla ford-

ringsförhållanden naturligtvis inte kan sägas utgöra kontopengar. På grund av svårig-

heten att närmare definiera kontopengar är det även svårgörligt att närmare analysera 

om bitcoin kan anses utgöra kontopengar eller ej. Enligt min mening är det emellertid 

klart att varken kontopengar eller bitcoin nödvändigtvis utgör en fordran, men att 

såväl kontopengar som bitcoin kan utgöra en fordran.  

 

                                                

50 Exempel på tillhandahållare av digitala plånböcker där den virtuella valutan lagras på ett företags 

server är företagen Coinbase och Bitstamp. Dessa företag använder sig dock både av identifikationsve-

rifieringsprocesser och av användaravtal. 
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3.5 Elektroniska pengar 

Då elektroniska pengar utvecklades på 1990-talet var målsättningen att de skulle er-

sätta mynt och sedlar som allmänna betalningsinstrument, utan att finnas på individu-

aliserade konton. Transaktionerna skulle vara inriktade på omedelbar avveckling, och 

mottagaren skulle därmed inte behöva kontrollera vare sig om betalaren var behörig 

att förfoga över medlen eller om det fanns täckning, det vill säga saldo på kontot.51 I 

Sverige fanns fram till och med år 2004 ett kontantkortssystem med elektroniska 

pengar kallat Cash, vilket dock avvecklades på grund av för låg användning.52 Svens-

ka institut för elektroniska pengar som existerar idag är bland annat mobiloperatörer-

nas53 gemensamma mobila betalningssystem WyWallet samt det mobila betalningsfö-

retaget iZettle. En annan känd betalningslösning som idag utgör exempel på elektro-

niska pengar är det elektroniska handelsföretaget PayPal.  

I Sverige regleras elektroniska pengar genom lagen (2011:755) om elektroniska 

pengar.54 Elektroniska pengar definieras i 1 kap. 2 § andra punkten som ett elektro-

niskt förvarat penningvärde som (a) representerar en fordran på utgivaren, (b) ges ut i 

utbyte mot medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner enligt lagen 

(2010:751) om betaltjänster55 och (c) godtas som betalningsmedel av andra än utgiva-

ren. En stor skillnad mellan bitcoin och elektroniska pengar framträder under punkt 

(a) ovan, då det inte existerar någon central utgivare av bitcoin och därmed heller 

ingen fordran på utgivaren. Inte heller kan bitcoin sägas ”ges ut i utbyte mot medel”, 

då bitcoin skapas genom det lösande av komplicerade algoritmer som kommit att 

kallas för mining.56 

                                                

51 SOU 1998:122 s. 38f. 
52 http://www.dn.se/ekonomi/cashkort-kortlivad-banknyhet/. 
53 De mobiloperatörer som tillhandahåller WyWallet är Telia, Tele2, Telenor och Tre. 
54 Lagen om elektroniska pengar bygger på direktiv 2009/110/EG om rätten att starta och driva affärs-

verksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet (e-

penningdirektivet). 
55 Notera att lagen om betaltjänster är en lag som inte är tillämplig på bitcointransaktioner då den enligt 

1 kap. 1 § endast gäller betaltjänster i euro eller i någon annan av EES-ländernas valutor.  
56 Beträffande mining, se ovan under avsnitt 2.2. För en mer utförlig redogörelse, se även Segendorf, 

II, s. 71 ff. 
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I 4 kap. 3 § lagen om elektroniska pengar stadgas att på begäran av en innehavare av 

elektroniska pengar ska utgivaren lösa in del av eller hela innehavet av utestående 

elektroniska pengar till det nominella beloppet. Här framträder ytterligare en skillnad 

mellan bitcoin och elektroniska pengar, då elektroniska pengar nödvändigt är koppla-

de till traditionell valuta. Den som införskaffar elektroniska pengar till ett värde av 

100 kronor har vid en senare tidpunkt, vilken som helst, lagstadgad rätt att lösa in sina 

elektroniska pengar och därmed återigen utfå 100 kronor. Den som däremot köper 

bitcoin för 100 kronor har ingen som helst garanti för att vid ett senare tillfälle återfå 

sina 100 kronor, eftersom kursen kan gå både upp eller ned. 

 

3.6 Rättslig definition av vad som kan sägas utgöra 

pengar 

Jurister tenderar att vilja ha klara rekvisit att förhålla sig till för att enkelt kunna avgö-

ra om en viss företeelse faller in under en bestämmelses tillämpningsområde eller ej. 

Den ovan föreslagna indelningen av pengar i tre kategorier; sedlar och mynt, konto-

pengar samt elektroniska pengar, erbjuder ett enkelt svar på frågan vad pengar är 

(bortsett från svårigheterna att definiera kontopengar). Utifrån detta skulle man kunna 

konstatera att virtuella valutor inte med lätthet torde kunna passas in i någon av kate-

gorierna varför de heller inte kan anses utgöra pengar. Då de inte utgör pengar kan de 

därmed inte heller utgöra en valuta. Att detta inte är en tillfredställande lösning inses 

dock när man funderar på frågan när elektroniska pengar blev pengar. Det är åtmin-

stone inte uppenbart att detta måste anses ha skett vid det tillfälle elektroniska pengar 

lagreglerades, utan man kan lika gärna hävda att elektroniska pengar blev pengar vid 

det tillfälle företeelsen uppfanns. Detta skulle i så fall bero på att, trots att elektronis-

ka pengar uppvisar skillnader jämfört med sedlar och mynt respektive kontopengar, 

tillräckliga likheter med de traditionella formerna av pengar bedömts finnas. Om man 

är av denna åsikt måste man anse att virtuella valutor, om de uppvisar tillräckliga 

likheter med de traditionella formerna av pengar, trots avsaknad av lagreglering i 

dagsläget ändå kan utgöra pengar. Det blir därför intressant att undersöka om det är 

möjligt att precisera vilka inneboende egenskaper en företeelse bör ha för att kunna 

anses utgöra pengar. 
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För fysiska föremål kan allmänt sägas att man inte kan kategorisera ett föremål såsom 

pengar enbart utifrån föremålets fysiska egenskaper. Att en rektangulär papperslapp 

har en bild av Selma Lagerlöf och siffran 20 tryckt på framsidan gör med andra ord 

inte papperslappen till en pengasedel. För att ett visst föremål ska ha karaktären av 

pengar måste det tillkomma någonting utöver deras fysiska egenskaper. Detta kan 

sägas vara deras funktion.57 Vid en jämförelse mellan en sedel och en mycket skick-

ligt förfalskad kopia inses dock att enbart föremålets funktion inte är tillräcklig för att 

det ska anses utgöra pengar. Den skickligt förfalskade kopian kan svårligen sägas 

utgöra ”riktiga pengar”, eftersom den är just en förfalskning. Det är dock möjligt att 

den skulle gå att använda på precis samma sätt som dess äkta motsvarighet. Detta 

leder oss till slutsatsen att det, utöver föremålets funktion, måste tillkomma ytterligare 

ett element. Vad beträffar svenska sedlar och mynt kan hävdas att detta är att de är 

utgivna av Riksbanken i enlighet med 5 kap. 1 § riksbankslagen. Riksbankens sedel- 

och myntutgivningsmonopol är även grundlagsfäst genom stadgandet i 9 kap. 14 § 

regeringsformen. Man kan dock inte bortse från att någonting måste fungera som 

pengar för att vara pengar, och hävda att det är rättsordningen som ger upphov till 

fenomenet bytesmedel. Det som enligt lag utgör bytes-/betalningsmedel kan i tider av 

hyperinflation inte alls fungera som sådana, medan sådant som inte utpekas av rätts-

ordningen tvärtom allmänt godtas som, och därmed fungerar som, bytes-

/betalningsmedel.58 För att sedlar och mynt ska anses utgöra pengar torde man där-

med kunna konstatera att de måste både fungera som pengar och omfattas av lagstad-

gade utgivningsbegränsningar. 

Resonemanget ovan kan inte omedelbart appliceras på pengar som inte manifesteras i 

fysisk form, då dessa inte omfattas av något utgivningsmonopol från Riksbanken. Så 

kallade kontopengar skapas istället vid affärsbankernas kreditgivning. Affärsbanker-

nas ökning av penningmängden begränsas av faktiska omständigheter, såsom exem-

pelvis det antal kreditvärdiga låntagare som finns i en ekonomi, men den begränsas 

även genom de i lag stadgade kapitaltäckningskraven innebärande att bankerna för 

varje utlånad krona måste hålla en viss mängd eget kapital.59 För att pengar överhu-

                                                

57 Olivecrona, 1953, s. 9f. 
58 Arnesdotter, 1996, s. 37. 
59 Riksbanken, 2013, s. 72-75. 
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vudtaget ska fylla någon funktion måste penningmängden vara begränsad, vilket tor-

de vara det grundläggande syftet bakom såväl Riksbankens sedel- och myntutgiv-

ningsmonopol som lagreglerna som begränsar affärsbankernas kreditgivning. Därmed 

skulle slutsatsen kunna dras att för att någonting, fysiskt eller digitalt, ska anses vara 

pengar måste det förutom att ha funktionen av betalningsmedel, värdemätare och vär-

debevarare, även omfattas av begränsningar vad beträffar dess utgivning. Stöd för att 

dessa begränsningar nödvändigt måste vara lagstadgade skulle kunna sökas i 9 kap. 

14 § andra meningen regeringsformen, där det anges att bestämmelser om penning- 

och betalningsväsendet meddelas genom lag. Man skulle dock även kunna se på sa-

ken så, att det är tillräckligt att utgivningen är begränsad på ett effektivt sätt. Kravet 

på begränsning av penningmängden skulle därmed lika gärna kunna uppfyllas av ett 

protokoll, vilket är det sätt på vilket utgivningen av bitcoins regleras.60 

 

3.7 Utgör bitcoin pengar? 

Det har ovan konstaterats att för att någonting ska anses vara pengar måste det kunna 

fungera som pengar, det vill säga ha funktionen av betalningsmedel, värdemätare och 

värdebevarare. Den virtuella valutan bitcoin möter troligen utmaningar när det gäller 

att uppfylla alla dessa tre kriterier. Vad beträffar bitcoins funktion som betalningsme-

del är det relativt sett få transaktioner som utförs med hjälp av bitcoin, och det är få 

handlare som accepterar bitcoin såsom betalningsmedel. Som ovan nämnts torde det 

endast röra sig om ett trettiotal handlare som accepterar bitcoin som betalningsmedel 

i Sverige.61 Att använda bitcoin som värdemätare kan innebära praktiska problem, 

bland annat därför att värdet av bitcoin i jämförelse med andra valutor fluktuerar kraf-

tigt från dag till dag, vilket medför att handlare ofta måste beräkna om priserna, något 

som torde vara kostsamt för butiksinnehavaren och förvirrande för kunderna. Ett pro-

blem ligger i den relativt höga kostnaden för en bitcoin relaterat till de flesta vanliga 

produkter och tjänster, vilket leder till att handlare måste ange priserna i bitcoin för de 

                                                

60 Ett protokoll är en uppsättning regler som hjälper de berörda datorerna att kommunicera över inter-

net. Ett protokoll är skapat för att vara en användbar standard och ägs inte av någon. Se vidare Segen-

dorf, 2014, II, s. 75. 
61 Segendorf, 2014, II, s. 78. Se även ovan under 2.2. 
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flesta varor med fyra eller fler decimaler, vilket troligen är förbryllande för konsu-

menterna.62 Och slutligen, gällande bitcoins funktion som värdebevarare är det störs-

ta problemet att bitcoin inte visar någon som helst korrelation med valutakurserna för 

någon av de mest använda valutorna, inklusive euro, yen, pund och schweiziska 

franc, och inte heller med guld. Detta medför att bitcoin inte kan användas som ett 

verktyg för riskhantering, vilket är ett vanligt användningsområde för konventionella 

valutor, men även omvänt; att det är mycket svårt att säkra valutarisker som kan tän-

kas påverka bitcoin.63 Europeiska centralbanken har anfört att virtuella valutor funge-

rar som ett betalningsmedel och en värdemätare inom en särskild virtuell gemenskap, 

men att frågan är om de kan sägas uppfylla värdebevararfunktionen i form av att vara 

pålitlig och säker, eller om de förutom att utgöra en risk för dess användare även ut-

gör en risk för samhällsekonomin i stort.64 Europeiska bankmyndigheten har framhål-

lit att även om en virtuell valuta potentiellt kan uppfylla en eller flera av de tre ovan 

nämnda funktionerna kan en virtuell valuta, åtminstone i dagsläget, inte uppfylla dem 

på ett sätt som i termer av kvalitet är jämförbart med en konventionell valuta.65 
 

Om man, trots de ovan anförda kvalitetsmässiga problemen för bitcoin att uppfylla 

pengars traditionella funktioner, skulle anse att bitcoin uppvisar tillräckliga likheter 

med konventionella pengar för att anse att virtuella valutor utgör en fjärde kategori av 

pengar, borde denna kategori enligt min mening lämpligen kallas för virtuella pengar. 

Dessa virtuella pengar kan sedan delas upp i olika virtuella valutor, såsom exempelvis 

bitcoin, litecoin, ripple etcetera.  

 

3.8 Penningförpliktelser 

Om en virtuell valuta ska anses utgöra pengar eller ej, kan som ovan nämnts exem-

pelvis vara av juridisk relevans när det gäller att avgöra om en förpliktelse bestämd i 
                                                

62 En bitcoin kunde den 16 oktober 2014 köpas genom den svenska hemsidan www.safello.com, till-

handahållen av det hos Finansinspektionen registrerade företaget Safello AB, för 2903 kronor. För den 

som ville sälja en bitcoin erbjöd företaget att betala 2696 kronor. 
63 Yermack, 2014. 
64 Europeiska centralbanken, 2012, s. 11. 
65 Europeiska bankmyndigheten, 2014, s. 12. 
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en virtuell valuta utgör en penningförpliktelse. En penningförpliktelse kan vara be-

stämd såväl i nationell som i utländsk valuta, och skiljer sig från en naturaförpliktelse 

på så sätt att en naturaförpliktelse infrias genom att gäldenären tillhandahåller viss 

egendom eller tjänst,66 medan en penningförpliktelse satisfieras kongruent genom 

betalning. Gäldenärens betalningsskyldighet innebär att borgenären ska tillhandahål-

las pengar i viss mängd.67 För att en penningförpliktelse ska uppstå krävs vanligtvis 

att någon typ av kredittid har lämnats. För en virtuell valuta som visat sig vara väldigt 

volatil, såsom exempelvis bitcoin,68 torde det knappast komma på fråga för en ratio-

nell säljare att lämna kredittid utan spekulationssyfte. Om det i framtiden visar sig att 

bitcoin eller någon annan virtuell valuta stabiliserar sitt värde kommer situationen att 

se annorlunda ut. Fram till dess blir resonemang beträffande kreditköp med använ-

dande av virtuell valuta i hög grad hypotetiskt. Vid bestämningen av om bitcoin kan 

och bör anses utgöra pengar blir det ändock av relevans att undersöka hur pass väl de 

regler som gäller för traditionella former av pengar lämpligen kan appliceras på bitco-

in, oavsett förekomsten av praktiska exempel i dagsläget. 

 

3.8.1 Ränta 
Räntelagen (1975:635) är enligt 1 § första stycket tillämplig på penningfordringar 

inom förmögenhetsrättens område. I specialmotiveringen till 1 § framhålls att det i 

paragrafen utsägs direkt att lagen endast gäller fordran i pengar. Vad som ska gälla 

beträffande skyldighet att utge avkastning eller ersättning för avkastning vid 

försträckning i varor eller dylikt berörs således inte av lagen.69 För att en obligation 

ska anses utgöra en penningfordring i räntelagens mening torde det krävas såväl att 

den beräknas i pengars värde som att den får infrias med pengar. Det förekommer att 

en fordran förvisso beräknas i pengar, men att infriande ska ske med annan generiskt 

bestämd egendom. Vid denna, och i motsatt situation, när en fordring visserligen ska 

infrias med pengar men ska beräknas i någonting annat, bör utgångspunkten vara att 

räntelagen inte är tillämplig. Att en fordran är bestämd i någon annan valuta än 
                                                

66 Mellqvist/Persson, 2011, s. 46. Egendomen kan utgöra species eller vara generiskt bestämd. 
67 Lindskog, Betalning, 2014, s. 58-63.  
68 Yermack, 2014. 
69 Prop. 1975:102 s. 114. 
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svenska kronor inverkar dock inte på räntelagens tillämplighet.70 Om bitcoin kan an-

ses vara pengar respektive en valuta rättsligt sett, bör därmed en fordran i bitcoin om-

fattas av bestämmelserna i räntelagen.  

Ränta brukar ibland beskrivas såsom priset på pengar. Något mer egentligt kan sägas 

att ränta är avkastning på kapital eller, sett från en låntagares synpunkt, priset på kre-

dit. Vid räntelagens tillkomst anfördes i lagens förarbeten att dröjsmålsräntan bör ses 

i sammanhang med det allmänna ränteläget. Om exempelvis ränteläget för korta lån 

är högt men dröjsmålsräntan är låg, har en gäldenär fördel av att dröja med betalning, 

eftersom han då under motsvarande tid antingen kan undgå att låna pengar dyrare 

eller placera sina pengar till högre ränta.71 Detta är ett argument som inte omedelbart 

låter sig appliceras på bitcoin, då det mig veterligen saknas bitcoin-konton, digitala 

plånböcker, som erbjuder ränta. Inte heller finns det någon referensränta eller liknan-

de när det gäller bitcoin, vilket gör det svårt att tala om ”det allmänna ränteläget” i 

bitcoinsammanhang. Mot detta kan anföras att bitcoin enkelt kan omvandlas till 

svenska kronor för att därefter placeras på ett konto som ger avkastning. Detsamma 

gäller dock även för ett stort antal mycket likvida varor, utan att dessa ansetts böra 

omfattas av räntelagens tillämpningsområde. Att det saknas digitala plånböcker som 

erbjuder ränta innebär inte att det saknas sätt att placera bitcoin som inbringar ränta. 

På internet har uppstått en marknad för crowdfunding i bitcoin, det vill säga internet-

baserade mikrolån där vem som helst både kan låna ut eller uppta lån i bitcoin.72  

Vi tänker oss här ett exempel, där företaget A köper en dator av företaget B för två 

bitcoin, med betalning 30 dagar efter leverans, utan att någon överenskommelse om 

dröjsmålsränta görs. Hade denna fordran varit bestämd i svenska kronor hade därmed 

vid utebliven betalning B kunnat kräva A på dröjsmålsränta enligt 3 och 6 §§ räntela-

gen från förfallodagen fram till att betalning sker. Om räntelagen inte kan anses till-

lämplig på bitcointransaktioner betyder detta inte nödvändigtvis att B saknar möjlig-

het till rättsliga åtgärder, utan B skulle istället kunna använda sig av köprättsliga på-

följder vid avtalsbrott, se 51 § köplagen (1990:931). Detta torde gälla oavsett om bit-

coin kan anses utgöra pengar eller ej, trots att den vedertagna definitionen av ett köp 
                                                

70 Lindskog, Betalning, 2014, s. 488f. 
71 Prop. 1975:102 s. 42ff. 
72 För tillhandahållare av mikrolån i bitcoin, se exempelvis BTCJam, Bitbond och CoinFunder. 
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är att lös egendom överlåts till annan mot vederlag i pengar,73 då såväl köplagen som 

konsumentköplagen (1990:932) i tillämpliga delar gäller även vid byte.74 Då det där-

med finns alternativa rättsregler att tillämpa vid kreditköp kan det inte anföras som ett 

argument för räntelagens tillämpning att företaget B i exemplet annars skulle lida en 

omotiverad rättsförlust. Annorlunda förhåller det sig dock vid försträckning i bitcoin. 

Om A till B lånar ut X antal bitcoin föreligger varken ett köp eller ett byte, och 

köplagen blir således inte tillämplig.75 I förarbetena till räntelagen anfördes emellertid 

också att den legala dröjsmålsräntan inte bör vara så låg att en gäldenär i betalnings-

svårigheter prioriterar betalningen av de fordringar som har en avtalad dröjsmålsränta 

framför dem vilkas räntefot bestäms av lagen. Det påpekades även att dröjsmålsrän-

tan bör vara tillräckligt hög för att ge borgenären viss kompensation för de särskilda 

olägenheter han lider genom att inte få betalt i rätt tid. Jag kan inte se några skäl till 

varför lagstiftningen skulle vara utformad på så sätt att en gäldenär i betalningssvå-

righeter skulle tjäna på att betala en penningförsträckning i bitcoin i sista hand då det 

på denna i avsaknad av avtal inte utgår dröjsmålsränta. Skäl torde även saknas till att 

en borgenär som valt att låna ut bitcoin inte skulle få skälig ersättning för de olägen-

heter han lider av en försenad betalning.76 Sammanfattningsvis torde det enligt min 

mening finnas avgörande skäl för att tillämpa räntelagen på försträckning i bitcoin. 

Därmed borde räntelagen av konsekvensskäl tillämpas även beträffande kreditköp 

bestämda i bitcoin. 

 

                                                

73 Se exempelvis prop. 1988/89:76 s. 61. 
74 Se 1 § andra stycket köplagen samt 1 § tredje stycket konsumentköplagen. 
75 Huruvida en borgenär kunnat grunda en inomobligatorisk skadeståndstalan på gäldenärens kon-

traktsbrott i form av betalningsdröjsmål där skadan utgörs av utebliven avkastning kommer inte att 

utredas närmare här. 
76 Ett argument som möjligen kan anföras mot att sträva efter att en användare av bitcoin inte ska bli 

ställd utan möjlighet till rättsliga påföljder är att denne, genom användandet av bitcoin, gjort ett aktivt 

val att ställa sig utanför systemet. Detta synsätt förutsätter dock att bitcoin ses som illegitimt i sig, trots 

att det existerar legitima användningsområden (exempelvis att bitcoin möjliggör snabbare och billigare 

transaktioner, framför allt av mindre belopp, över landsgränser. Se vidare avsnitt 2.2). 
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3.8.2 Kvittning 
De grundläggande reglerna för kvittning är inte lagfästa. Rent materiellt gäller för 

kvittning i huvudsak (i privaträttsliga förhållanden) att motfordran måste vara gällan-

de och förfallen till betalning, att personell ömsesidighet råder, att huvudfordrans 

karaktär inte utesluter kvittning samt att motfordran ska vara mätbar mot huvudford-

ran.77 Den sistnämnda förutsättningen, att motfordran ska vara mätbar mot huvud-

fordran, kallas även komputabilitetskravet och uppfylls genom att båda fordringarna 

är av samma sort, exempelvis penningförpliktelser. Med andra ord kan motfordran 

som är en penningfordran inte kvittas mot huvudfordran som går ut på varuleverans.78 

Förutom att två fordringar ska vara komputabla på så sätt att båda ska vara antingen 

exempelvis penningfordringar eller varufordringar, har det diskuterats om två pen-

ningfordringar som är bestämda i olika valutor ska kunna kvittas mot varandra.79 Det 

har härvid anförts att om man utgår från att en penningfordran ytterst går ut på över-

förandet av köpkraftslegitimation80, kan olika valutor rimligen inte medföra att det 

brister med avseende på komputabilitetskravet på så sätt att det skulle utgöra kvitt-

ningshinder. Det förhållandet att fordringarna är uttryckta i olika beräkningsvalutor 

kan medföra beräkningsproblem torde inte vara ett bärande argument för att kvittning 

inte skulle få ske.81 

Här uppstår frågan om en fordran uttryckt i traditionell valuta, vid uppfyllelse av öv-

riga materiella kvittningskrav, i avsaknad av motpartens samtycke skulle kunna kvit-

tas mot en fordran i bitcoin, det vill säga om dessa båda fordringar bör anses kompu-

tabla på så sätt att båda utgör penningfordringar. Även den omvända situationen, att 

innehavaren av en fordran i virtuell valuta vill kvitta mot en fordran i traditionell va-

luta, kan naturligtvis uppstå. Det grundläggande syftet med komputabilitetskravet är 

att se till att berättigade krav på olika egenskaper avseende huvudfordringen inte ska 

fråntas huvudfordringens innehavare genom kvittning. Motfordringen ska avse en 
                                                

77 Welamson/Mellqvist, 2013, s. 213-218. 
78 Lindskog, JT 1995-96, s. 398. 
79 Se Lindskog, Betalning, 2014, s. 72. Se även Mellqvist/Persson, 2011, s. 104. 
80 Beträffande köpkraftslegitimation, se vidare nedan under 4.2. 
81 Lindskog, Betalning, 2014, s. 72. Lindskog jämför påståendet att bestämningen av beräkningsvalu-

tan skulle hindra kvittning med påståendet att ett engelskt hus inte skulle låta sig mätas efter det met-

riska systemet. 
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prestation som är duglig till uppfyllelse av huvudfordringen. Detta krav är tämligen 

självklart när det gäller varufordringar: ett anspråk på olja kan inte kvittas mot ett 

anspråk på koppar eftersom olja inte fyller samma funktion som koppar. Kvittnings-

hinder föreligger även om huvudfordran avser leverans av börsnoterade aktier som 

för innehavaren endast representerar ett ekonomiskt värde. Typiskt sett kan ett an-

språk på aktier inte ersättas med pengar, eftersom innehavaren skulle kunna ha fäst 

vikt vid annat än huvudfordringens värdeegenskaper.82 Här bör man alltså fråga sig, 

om det kan finnas något skäl för innehavaren av en fordran i bitcoin att fästa vikt vid 

annat än bitcoins värdeegenskaper. Till skillnad från aktieinnehav medför innehav av 

bitcoin exempelvis inte någon möjlighet att rösta på visst sätt under ett företags bo-

lagsstämma. Enbart det faktum att innehavaren av huvudfordran hade tänkt använda 

bitcoin för att betala annan fordran som enbart kan betalas med bitcoin kan inte räcka 

som skäl, inte ens om man beaktar att det skulle kunna dröja att omvandla svenska 

kronor till bitcoin. En fordran i exempelvis amerikanska dollar anses ju komputabel 

med en fordran i svenska kronor, och även den växlingstransaktionen skulle kunna 

dröja för den som inte innehar något konto i amerikanska dollar och därmed först 

måste öppna ett sådant. Inte heller beräkningsproblem kan som ovan nämnts anföras 

som ett bärande argument. Sammanfattningsvis har jag svårt att finna några argument 

till varför en fordran i bitcoin inte skulle anses komputabel med en fordran i traditio-

nell valuta, då bitcoin endast representerar ett värde och inte har några som helst 

andra egenskaper knutna till sig. Koppar kan användas för tillverkning av olika saker 

och aktier kan användas för att utöva inflytande i företag, men bitcoin kan enbart an-

vändas för betalningar eller som en placeringsform. Detta talar enligt mig för att de 

materiella kvittningskraven enligt ovan bör anses uppfyllda. 

 

3.9 Sammanfattande kommentarer 

I kapitel 3 har konstaterats att en rättslig indelning av pengar skulle kunna göras i 

kategorierna sedlar och mynt, kontopengar samt elektroniska pengar. Vad som utgör 

sedlar och mynt respektive elektroniska pengar kan konstateras med relativ enkelhet 

då detta är lagreglerat, medan det är svårare beträffande kontopengar då legaldefini-
                                                

82 Lindskog, Kvittning, 2014, s. 144ff. Se även NJA 1935 A 405. 
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tion saknas. Vidare har framhållits att för att någonting ska anses vara pengar bör det 

fungera som pengar i termer av betalningsmedel, värdebevarare och värdemätare. 

Därutöver bör det även omfattas av effektiv begränsning av penningmängden, vilken 

eventuellt bör vara stadgad i lag. Bitcoin kan anses fylla ovanstående funktioner, men 

inte med samma kvalitet som en traditionell valuta. Slutligen har argumenterats för att 

en fordran uttryckt i bitcoin bör behandlas som en penningfordran i såväl ränte- som 

kvittningshänseende.  
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4 Begreppet betalningsmedel 
”There is something seriously wrong with any legal concept which 

could lead a court to exclude the country’s principal medium of ex-

change from the category of money”.83 

 

4.1 Närmare om vad som rättsligt sett kan anses utgöra 

ett betalningsmedel 

Av pengars funktioner såsom betalningsmedel, värdemätare och värdebevarare, kan 

de två sistnämnda funktionerna lika väl fyllas av andra typer av varor, exempelvis 

guld. Det har därför hävdats att endast funktionen som betalningsmedel är verkligt 

karakteristisk för pengar.84 Ett betalningsmedel kan sägas vara det instrument med 

vilket man kan fullgöra en betalning. En betalning är det vanligaste sättet att infria en 

penningförpliktelse,85 och den kan vara antingen direkt eller indirekt. En direkt betal-

ning sker mellan betalaren och betalningsmottagaren, ofta genom överlämnande av 

sedlar och mynt, medan en indirekt betalning innefattar en tredje part i form av en 

betalningsförmedlare (vanligen en bank eller motsvarande).86  

Det har påpekats att begreppet betalningsmedel förefaller användas som en synonym 

till ”allting som kan användas till betalning”,87 vilket måste anses vara ett skäligen 

intetsägande svar på frågan om vilka betalningsmedlen är. En lämpligare definition 

                                                

83 Redan 1951 uttalades ovanstående av G.W. McKinley med åsyftande av banktillgodohavanden, med 

anledning av påståendet att endast sedlar och mynt rättsligt sett kunde anses utgöra pengar (en åsikt 

som fortfarande framförs på vissa håll i doktrin, se exempelvis Lindskog, Betalning, 2014, s. 74). Cita-

tet har återgetts av Olivecrona, 1953, s. 29 not 26.  
84 Se Olivecrona, 1953, s. 10. 
85 Se Lindskog, Betalning, 2014, s 21ff. Andra sätt att infria en förpliktelse kan exempelvis vara ge-

nom kvittning, preskription, eftergift, konfusion samt novation. 
86 Millqvist, 2010, s. 297. Huruvida en betalning i bitcoin är direkt eller indirekt är dock inte självklart, 

eftersom den inte nödvändigtvis sker med hjälp av en tredje part. 
87 Arnesdotter, 1996, s. 35. 
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har föreslagits utgöras av ”det som gäldenären enligt avtalet har att prestera”.88 Detta 

har ansetts innebära att betalningsmedel kan definieras som giltiga sedlar och mynt 

samt andra allmänt accepterade bytesmedel. Egenskapen ett ”allmänt accepterat by-

tesmedel” är därvid inte någonting som för evigt återfinns hos ett visst slags egendom 

men inte hos annan, utan detta bestäms av ekonomiska, sociala och kulturella förhål-

landen.89 Det har även diskuterats om det går att sätta likhetstecken mellan begreppen 

pengar och betalningsmedel. 90  

 

4.2 Lagligt betalningsmedel 

Flera länder har, i syfte att ge vissa betalningsmedel en särställning i förhållande till 

de övriga, infört regleringar med innebörden att visst betalningsmedel är lagligt be-

talningsmedel. Detta medför dock inte att övriga betalningsmedel kan betecknas som 

olagliga.91 I Sverige är lagligt betalningsmedel detsamma som sedlar och mynt som 

utgivits av Riksbanken, 5 kap. 1 § andra stycket riksbankslagen. Den klassiska tolk-

ningen av detta begrepp är att var och en ska vara skyldig att ta emot sedlar och mynt 

som betalning. De ändrade förhållandena på den svenska massbetalningsmarknaden 

har dock medfört att begreppet kommit att få en svårtolkad innebörd. Förarbetena till 

riksbankslagen innehåller inte någon förklaring till varför sedlar och mynt utgivna av 

Riksbanken ska anses vara lagliga betalningsmedel eller vad detta begrepp närmare 

innebär. Det har anförts att argumenten för att tillerkänna sedlar och mynt ställning 

som lagligt betalningsmedel idag är tämligen begränsade, och att det med tanke på 

den nuvarande regleringens otydlighet bör övervägas om den inte bör strykas eller i 

                                                

88 Arnesdotter, 1996, s. 40. 
89 Arnesdotter, 1996, s. 40. 
90 Mellqvist/Persson, 2011, s. 257. Författarna antar härvid att, vid bortseende från byte, pengar är det 

enda betalningsmedlet. Stöd för antagandet hämtas från uttalanden i SOU 1998:14 E-pengar – När-

ingsrättsliga frågor och den där använda terminologin. Författarna inkluderar i begreppet pengar bland 

annat kontopengar, till skillnad från Lindskog som förefaller mena att pengar enbart utgörs av sedlar 

och mynt, se Lindskog, Betalning, 2014, s 74. 
91 Verständig, JT 2013/14, s. 620-636. 
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vart fall nyanseras.92 Det har även diskuterats om man inte på närmast sedvanerättslig 

grund borde anse vissa icke-fysiska betalningsformer som lagliga betalningsmedel.93 

Lindskog menar att förutsatt att pengar godtas som betalningsmedel ger de köpkraft; 

en särskild maktposition som kan preciseras såsom en köpkraftslegitimation baserad 

på ett av pengarna representerat värdeinnehav svarande mot pengarnas tillskrivna 

värde. En penningfordrans föremål kan därmed sägas vara att borgenären ska erhålla 

så mycket köpkraftslegitimation som svarar mot fordringsbeloppet.94 Lindskog intro-

ducerar begreppen tvunget respektive lovligt betalningsmedel. Dessa begrepp innebär 

samma sak, men tar utgångspunkt ur olika synvinklar. Ett tvunget betalningsmedel är 

ett sådant betalningsmedel som borgenären är skyldig att godta, medan ett lovligt 

betalningsmedel, sett från andra sidan, är ett sådant betalningsmedel gäldenären får 

använda. Hur uppfyllande av en penningfordran ska gå till, i brist på avtal, bestäms 

därigenom av vad rättsordningen har att säga beträffande vad som är tvunget respek-

tive lovligt betalningsmedel. Trots att rättsordningens utgångspunkt är vad som är 

lagligt betalningsmedel innebär detta dock inte att annat betalningsmedel inte kan 

godtas som tvunget och lovligt.95 

 

4.3 Konsekvenser av att definiera en virtuell valuta som 

ett betalningsmedel 

Finansinspektionen har definierat den virtuella valutan bitcoin såsom ett betalnings-

medel.96 En konsekvens av detta är att svenska företag som tillhandahåller växlings-

tjänster mellan svenska kronor och bitcoin måste följa bestämmelserna i lagen 

(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penning-

tvättslagen). I penningtvättslagen ges materiella bestämmelser som enligt 1 § syftar 

till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för 

penningtvätt eller finansiering av terrorism. Genom lagen ställs bland annat upp krav 
                                                

92 Ibid. 
93 Se Arnesdotter, 1996, s. 34ff. 
94 Lindskog, Betalning, 2014, s. 71f. 
95 Lindskog, Betalning, 2014, s. 72f. 
96 Se SRN förhandsbesked dnr 31-12/I meddelat 2013-10-14. 
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på kundkännedom genom kontroll av kundens identitet, rapporteringskrav vid miss-

tanke om penningtvätt till Rikspolisstyrelsen samt krav på riskbaserade rutiner och 

utbildning. I 1 kap. 2 § fjärde punkten penningtvättslagen stadgas att denna lag gäller 

alla fysiska och juridiska personer som driver verksamhet som kräver anmälan eller 

ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1008) om anmälningsplikt avse-

ende viss finansiell verksamhet (valutaväxlingslagen)97. Enligt 2 § valutaväxlingsla-

gen ska en fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i vä-

sentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet anmäla verksamheten till Finans-

inspektionen.98 Med valutaväxling avses yrkesmässig handel med utländska sedlar 

och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta, 1 § första punkten.99 Vad som 

avses med ”annan finansiell verksamhet” definieras i 1 § andra punkten valutaväx-

lingslagen såsom yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en 

eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket punkterna 2, 3 och 

5-12 lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse. Därmed omfattas bland an-

nat att tillhandahålla betalningsmedel. Anmälningsplikten och registreringen i valu-

taväxlingslagen existerar för att Finansinspektionen ska få kännedom om vilka före-

tag penningtvättslagen är tillämplig på. Vid utvidgningen av valutaväxlingslagen till 

att även omfatta finansiella institut som ägnar sig åt ”annan finansiell verksamhet” 

anfördes synpunkten från remissinstanser (Finansinspektionen, Svenska Bankföre-

ningen) att allmänheten skulle kunna ges intrycket att Finansinspektionens registre-

ring innebar en kvalitetsstämpel beträffande de registrerade företagen. Regeringen 

konstaterade i och med detta att det fick förutsättas att Finansinspektionen vid sin 

kontakt med allmänheten och massmedia kan klargöra att registreringen inte innefat-

tar någon prövning av företagens kvalitet, samt att den begränsade kontroll som sker 

                                                

97 Då numera även annan verksamhet än valutaväxling omfattas av denna lag används ibland förkort-

ningen ”anmälningslagen”. Då även lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av 

finansiella instrument brukar förkortas så, används här valutaväxlingslagen för att undvika samman-

blandning. Se vidare nedan under avsnitt 5.2.1. 
98 Exempel på två svenska företag som är registrerade av Finansinspektionen enligt valutaväxlingsla-

gen är Safello AB respektive Goobit AB. Dessa företag tillhandahåller bland annat växlingstjänster 

mellan svenska kronor och bitcoin. Ett svenskt företag som enbart vill tillhandahålla digitala plånböck-

er för förvaring av bitcoin torde i dagsläget inte omfattas av krav på registrering (se mejlsvar från Jo-

han Terfelt den 24 september 2014, jurist på Finansinspektionen, bilaga 1).  
99 Se vidare nedan under avsnitt 5.2.1. 
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inte avser annat än företagens efterlevnad av penningtvättslagstiftningen och att ägare 

och ledning inte har gjort sig skyldiga till viss misskötsamhet eller brottslighet.100 Att 

svenska företag som ägnar sig åt växling mellan traditionell valuta och bitcoin genom 

klassificeringen av bitcoin som ett betalningsmedel omfattas av anmälningsplikten 

och registreringen i valutaväxlingslagen bör med andra ord inte ses som en kvalitets-

stämpel beträffande dessa.101 

En annan möjlig konsekvens av att definiera en virtuell valuta som ett betalningsme-

del skulle kunna vara att den därmed uttryckligen är undantagen från definitionen av 

finansiella instrument i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Det 

finns många likheter mellan kontopengar och finansiella instrument, framförallt vad 

gäller likviditeten och beroendet av kontohållare. Den viktigaste rättsliga skillnaden 

mellan kontopengar och finansiella instrument ligger i reglerna för fördelning av till-

gångar i en konkurs. Den som endast har en fordran på annan har i princip inte sepa-

rationsrätt till denna i gäldenärens konkurs, medan den som exempelvis har sina fi-

nansiella instrument på ett konto i en bank anses ha deponerat dessa varmed separa-

tionsrätt till de finansiella instrumenten kan utkrävas i bankens konkurs.102  

 

4.4 Sammanfattande kommentarer 

Av redogörelsen ovan kan slutsatsen dras att betalningsmedel är ett oklart begrepp, 

som förefaller ha olika innebörd för olika användare. Om man talar om betalnings-

medel som det som kan användas för att infria en penningförpliktelse torde likhets-

tecken kunna dras mellan begreppen pengar och betalningsmedel. Det förefaller 

mindre naturligt att tala om ”betalning” vid uppfyllande av naturaförpliktelser. Fi-

nansinspektionen har klassificerat bitcoin som ett betalningsmedel. Finansinspektio-

                                                

100 Prop. 2002/03:139 s. 246f. 
101 Europeiska bankmyndigheten har utfärdat en varning till konsumenter där bland annat risken för att 

virtuell valuta används till penningtvätt eller annat brottslig verksamhet berörs. Man framhåller att 

konsumenter kan påverkas av detta eftersom rättsvårdande myndigheter kan besluta att stänga en väx-

lingsplattform och att konsumenterna därvid kan ha svårt att nå eller använda medel som förvaras på 

plattformer. Se Europeiska bankmyndigheten, 2013. 
102 Wallin-Norman, 2011, s. 47f. 



 40 

nen har enligt min åsikt stöd för sitt ställningstagande då bitcoin används på samma 

sätt som andra betalningsmedel och därutöver inte har några andra rättigheter knutna 

till sig. Med Lindskogs terminologi skulle man kunna konstatera att bitcoin enbart ger 

innehavaren köpkraftslegitimation, utan att några övriga fördelar med innehavet kan 

konstateras. Om betalningsmedel är detsamma som pengar betyder detta enligt min 

åsikt att bitcoin inte kan behandlas som ett betalningsmedel i valutaväxlingslagens 

mening utan att även vara att behandla som pengar i exempelvis fordringsrättslig me-

ning, då rättssystemet bör vara logiskt och konsekvent uppbyggt.  
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5 Begreppet valuta 

Sedan bitcoin skapades 2009 har företeelsen kallats för en virtuell valuta. Huruvida 

bitcoin även rättsligt är att behandla som en valuta är därmed inte självklart. Detta är 

inte första gången diskussionen förs huruvida en ny företeelse bör behandlas som en 

valuta; samma frågeställning har på senare år dykt upp även vad beträffar exempelvis 

utsläppsrätter.103 Ovan har konstaterats att man för att kunna jämföra olika typer av 

pengars värde delar in pengar i olika valutor. Därmed måste nödvändigtvis allt som 

utgör pengar även utgöra en valuta, och vice versa. Ordet valuta kommer ytterst från 

latinets valeo, vilket här betyder ”gälla” eller ”vara värd”.104 Såväl ”valuta” som ”ut-

ländsk valuta” nämns i ett flertal författningar utan någon närmare definition av vad 

dessa begrepp innebär.105 I det följande kommer en inledande översikt att göras be-

träffande regleringen på den svenska valutamarknaden, inklusive en redogörelse för 

skillnaden mellan begreppen valutaväxling och valutahandel i svensk lagstiftning 

(5.2).106 Därefter kommer någonting att sägas om vad som uttalats beträffande valu-

tabegreppets nödvändiga koppling till en centralbank (5.3). Huruvida bitcoin är en 

valuta i skatterättslig mening har prövats i ett förhandsbesked av Skatterättsnämn-

den.107 Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket men ännu inte avgjorts i 

högre instans.108 Trots att Skatterättsnämndens förhandsbesked saknar tyngd som 

rättskälla kommer avgörandet att analyseras närmare såsom möjlig argumentation 

rörande frågeställningen (5.4). Därefter kommer ett exempel att tas på en fordrings-

                                                

103 Se exempelvis Elgebrant (2012) s. 67ff samt Button (2008). 
104 http://www.ne.se/lang/valuta. 
105 Se exempelvis 7 kap. riksbankslagen, lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering, 54 kap. 

inkomstskattelagen (1999:1229) samt 12 kap. 27 § utsökningsbalken (1981:774). 
106 Se prop. 1995/96:216 s. 29. 
107 SRN förhandsbesked dnr 31-12/I meddelat 2013-10-14. Ett förhandsbesked från Skatterättsnämn-

den som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och för en allmän förvaltningsdomstol, om den 

som begärt beskedet yrkar det, se 16 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. 
108 Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen, se Högsta förvalt-

ningsdomstolens beslut i mål nr 7101-13. 
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rättslig frågeställning som skulle kunna dyka upp i svensk rätt, och som är beroende 

av ett ställningstagande beträffande huruvida bitcoin kan anses vara en valuta rättsligt 

sett eller ej (5.5). Av samma anledning kommer slutligen ett nyligen avgjort mål från 

Stockholms tingsrätt att analyseras (5.6).109 

 

5.1 Inledande historisk bakgrund 

De offentligrättsliga bestämmelser som syftar till att kontrollera och begränsa möjlig-

heten att föra valutor, värdepapper och kapital över statsgränserna brukar kallas valu-

tareglering. Genom att avskärma de finansiella förhållandena från omvärlden kan 

utrymmet för att styra exempelvis räntor och växelkurs med hjälp av penningpolitiska 

medel ökas. Valutareglering infördes i Sverige under andra världskriget genom valu-

talagen (1939:350). Som ett stöd för valutaregleringen infördes 1969 ett krav på valu-

tahandelstillstånd. Valutahandelstillståndet innebar främst en auktorisation att handla 

med valutor och att utföra betalningar till och från utlandet. Valutaregleringen avskaf-

fades i allt väsentligt 1989.110 Enligt den nu gällande lagen (1992:1602) om valuta- 

och kreditreglering får valutareglering endast tillgripas vid krig eller i liknande bered-

skapslägen.  

 

5.2 Reglering av valutamarknaden 

De finansiella marknaderna kan delas upp i räntemarknaden, aktiemarknaden och 

valutamarknaden.111 Valutamarknaden skiljer sig dock väsentligt från de två övriga 

marknaderna. Sett till omsättningen är valutamarknaden den absolut största finansiel-

la marknaden.112 Vidare skiljer sig valutamarknaden från de övriga marknaderna på 

så sätt att valutahandel samt clearing och avveckling av valutatransaktioner inte regle-

ras av myndigheter. Det finns i dagsläget ingen svensk lagstiftning som reglerar han-

                                                

109 Stockholms tingsrätts dom den 19 augusti 2014 mål nr T 8705-14. 
110 Prop. 1995/96:216 s. 24ff. 
111 Riksbanken, 2013, s. 16. 
112 Bergsten/Forss Sandahl, Penning- och valutapolitik, 2013:1 s. s. 31f.  
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deln på valutamarknaden.113 Detta är en stor skillnad mot detaljregleringen av ränte- 

respektive aktiemarknaden. Medan det över huvud saknas en legaldefinition av be-

greppet valuta, upptar definitionen av finansiella instrument i 1 kap. 4 § lagen 

(2007:528) om värdepappersmarknaden större delen av en A4-sida. I svensk rätt skil-

jer man mellan valutaväxling och valutahandel som sker på valutamarknaden.114 

Nedan ska någonting sägas om skillnaden mellan valutaväxling och valutahandel. 

 

5.2.1 Valutaväxling 
Valutaväxling kallades innan tillkomsten av lagen (1996:1006) om anmälningsplikt 

avseende viss finansiell verksamhet (valutaväxlingslagen)115 för handel med reseva-

luta. Denna definition ansågs dock olämplig på grund av att det inte längre finns nå-

gon begränsning vad gäller det belopp som får föras in eller ut ur Sverige och inte 

heller någon begränsning vad gäller beloppets användning. Därmed menade man att 

det inte längre fanns anledning att definiera begreppet valutaväxling med ledning av 

om handeln avser köp och försäljning av resevaluta eller valuta för annat ändamål, då 

syftet med valutaväxlingstransaktionen inte har någon egentlig betydelse. Vid till-

komsten av valutaväxlingslagen avsåg man dock att lagen skulle omfatta den verk-

samhet som tidigare ansetts utgöra handel med resevaluta. För att uppnå detta definie-

ras valutaväxling i lagen såsom yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt 

samt resecheckar utställda i utländsk valuta, 1 § första punkten.116 Valutaväxlingsla-

gen stiftades huvudsakligen för att valutaväxling skulle omfattas av bestämmelserna 

beträffande penningtvätt.117 Efter ändringar i valutaväxlingslagen omfattas idag för-

utom valutaväxling även tillhandahållande av betalningsmedel av lagens tillämp-

ningsområde.118 Därmed är det inte avgörande för huruvida lagen kan tillämpas på 

bitcoin eller ej om bitcoin kan anses falla in under valutaväxlingslagens definition av 

                                                

113 Bergsten/Forss Sandahl, Penning- och valutapolitik, 2013:1 s. 41. 
114 Prop. 1995/96:216 s. 29. 
115 Denna lag hette vid dess tillkomst valutaväxlingslagen. Lagens rubrik fick sin nuvarande lydelse 

genom SFS 2004:319. Se även vidare ovan under avsnitt 4.3. 
116 Prop. 1995/96:216 s. 35-37. 
117 Prop. 1995/96:216 s. 32ff. 
118 Se vidare prop. 2002/03:139 samt ovan under avsnitt 4.3. 
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valutaväxling (vilket bitcoin uppenbarligen inte gör), utan det räcker med att bitcoin 

anses utgöra ett betalningsmedel.119 

 

5.2.2 Valutahandel 
Annan valutahandel än valutaväxling utgörs av den handel som sker på valutamark-

naden och i regel avser stora belopp, främst mellan banker och andra finansiella insti-

tut samt deras kunder. Valutahandel krävde tidigare tillstånd av Riksbanken enligt 

den nu upphävda 22b § i riksbankslagen. I paragrafen stadgades att all handel med 

valuta, utom köp och försäljning av resevaluta, krävde Riksbankens tillstånd.120 Kra-

vet på tillstånd avskaffades dock i samband med att valutaväxlingslagen trädde i 

kraft. Vid avskaffandet av tillståndskravet anfördes i förarbetena att ett skäl till att 

valutahandel bör regleras skulle kunna vara att reglering behövs för att bidra till att 

valutahandeln har ett långsiktigt syfte och bedrivs seriöst. Här menade man dock att, 

när det gäller valutahandel som inte utgör handel med utländska sedlar och mynt samt 

resecheckar utställda i utländsk valuta, det sällan föreligger ett konsumentförhållande 

och att ett regleringsbehov för konsumentskydd därmed inte föreligger för denna typ 

av handel. Vad beträffar valutahandel som riktar sig till näringslivet anfördes att man 

torde kunna utgå ifrån att det jämställda partsförhållandet i allt väsentligt garanterar 

att valutahandlare som inte uppfyller kraven på sakkunnighet och omdömesgillhet får 

svårt att finna en marknad. Slutligen anfördes att det inte längre fanns några skäl till 

att upprätthålla krav på tillstånd att bedriva valutahandel och inte heller någon anled-

ning att införa någon annan form av reglering av denna verksamhet. Idag får därmed 

banker och kreditmarknadsbolag bedriva valutahandel med stöd av den grundläggan-

de auktorisationen utan något särskilt tillstånd.121 Vad beträffar värdepappersbolag 

måste dessa ansöka om tillstånd från Finansinspektionen för att driva valutahandel 

enligt 2 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden. 

 

                                                

119 Se vidare ovan under avsnitt 4.3. 
120 Prop. 1995/96:216 s. 25f. 
121 Prop. 1995/96:216 s. 32ff. 
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5.3 Måste en valuta vara utgiven av en centralbank? 

Om begreppet valuta endast kan anses omfatta valutor utgivna av en centralbank är 

det naturligtvis lätt att konstatera att bitcoin rättsligt sett inte kan anses vara en valuta. 

Skatteverket har beträffande detta uttalat att det är myndighetens åsikt att begreppet 

utländsk valuta, trots avsaknad av en skatterättslig legaldefinition, förutsätter att valu-

tan är utgiven av en centralbank eller liknande institution och att den avser ett visst 

valutaområde. Begreppet valuta omfattar därmed, enligt myndighetens åsikt, i skatte-

rättsligt hänseende endast så kallade officiella valutor, som kan knytas till en bestämd 

stat eller en union av stater.122 Att begreppet utländsk valuta enbart skulle innefatta 

officiella valutor förefaller inte ha förutsatts i proposition 2003/04:108 Inteckning i 

utländsk valuta. Genom lagändringar som följde på propositionen infördes möjlighet 

att bevilja fastighets- och företagsinteckningar även i utländsk valuta, då den tidigare 

ordningen där endast inteckningar i svenska kronor tilläts inte ansågs förenlig med 

EG-fördraget.123 I propositionen föreslogs inte någon begränsning av antalet utländs-

ka valutor som skulle vara tillåtna att användas för fastighets- respektive företagsin-

teckningar. Däremot föreslogs den begränsningen att det måste finnas tillgång till en 

tillförlitlig kurs för växling mellan den aktuella valutan och svenska kronor. 124 Be-

träffande vad som kunde sägas vara en tillförlitlig kurs anfördes i betänkandet att det 

finns ett internationellt samarbete mellan banker som medför att alla valutor har en 

fastställd kurs. Ett antal olika organ, bl.a. Thomson Reuters, publicerar dessa kur-

ser.125 Det kan här noteras att Thomson Reuters valde att lägga till växlingskurserna 

mellan amerikanska dollar och den virtuella valutan bitcoin till sin handelsmjukvara 

Eikon i augusti 2014, medan det finansiella informationsföretaget Bloomberg har 

tillhandahållit samma växlingskurs sedan april samma år.126 Vid remissbehandlingen 

                                                

122 SKV Dnr 131 212709-14/111 meddelat 2014-04-23. Syftet med Skatteverkets ställningstaganden är 

att uppnå en enhetlig och likformig rättstillämpning inom Skatteverket, men de är inte bindande för en 

skattskyldig eller domstol.  
123 För de nu gällande bestämmelserna, se 22 kap. 2 § jordabalken (1970:994) samt 4 kap. 10 § lagen 

(2008:990) om företagshypotek. 
124 Prop. 2003/04:108 s. 16ff. 
125 SOU 2001:83 s. 74. 
126 http://www.coindesk.com/thomson-reuters-adds-bitcoin-prices-eikon/. Inget av dessa företag tillhål-

ler dock i dagens läge växlingskursen mellan bitcoin och svenska kronor. Det finns veterligen ingen 
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av lagstiftningsärendet framfördes av Svenska Bankföreningen att det fanns risk för 

vissa tillämpningssvårigheter om mer ovanliga valutor skulle väljas eller om en valuta 

skulle upphöra eller bytas ut. Även Föreningen Sveriges Kronofogdar framhöll risken 

för liknande tillämpningsproblem, och anförde därvid att antalet tillåtna valutor borde 

begränsas på så sätt att endast valutor som utgivits av en stat eller sammanslutning av 

stater borde tillåtas.127 Härvid kan slutsatsen dras att det enligt remissinstansens me-

ning måste finnas utländska valutor som inte är utgivna av en stat eller sammanslut-

ning av stater; annars skulle ju begränsningen vara överflödig.  

 

5.4 Undantag från mervärdesskatteplikt 

Huruvida den virtuella valutan bitcoin utgör en valuta i mervärdesskattelagens 

(1994:200), och därmed i mervärdesskattedirektivets128, mening blev i oktober 2013 

föremål för prövning av Skatterättsnämnden.129 Bakgrunden till prövningen var att en 

person, nedan kallad X, avsåg att starta ett företag som skulle erbjuda tjänster i form 

av köp och försäljning av den virtuella valutan bitcoin, det vill säga växling av tradi-

tionell valuta till bitcoin och omvänt. Dessa transaktioner skulle ske elektroniskt från 

företagets hemsida. X ansökte därvid om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för 

                                                

annan etablerad aktör som tillhandahåller växelkurser mellan någon virtuell valuta och svenska kronor. 

Om, och i så fall när, dessa förhållanden ändras finns det med utgångspunkt i lagens förarbeten troligt-

vis inga formella hinder för att registrera ett inteckningsbevis i en virtuell valuta. Lagstiftaren verkar 

ha utgått ifrån att de eventuella problem som skulle kunna uppstå vid valet av en ovanlig valuta till 

största del berör avtalsparterna och därmed bör vara en risk som får bäras av dem, se vidare prop. 

2003/04:108 s. 16ff. 
127 Prop. 2003/04:108 s. 16ff. 
128 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdes-

skatt. 
129 Se SRN förhandsbesked dnr 31-12/I meddelat 2013-10-14. Skatterättsnämndens förhandsbesked 

har kritiserats av Elgebrant som menar att Skatterättsnämndens argumentation, som utgår från ett lik-

ställighetsresonemang där bitcoin jämställs med ”vanlig valuta”, är tveksam utifrån flera perspektiv. Se 

Elgebrant, Skattenytt, 2014 s. 226-238. 
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att bringa klarhet i huruvida det föreligger skyldighet att betala mervärdesskatt vid 

ovannämnda transaktioner.130  

 

5.4.1 Förhållandet mellan begreppen lagligt betalningsmedel och 

valuta 
I prövningen aktualiserades undantaget i artikel 135.1 e) mervärdesskattedirektivet, 

enligt vilken bestämmelse följande transaktioner ska undantas från skatteplikt. 

e) Transaktioner, inbegripet förmedling, rörande valuta, sedlar och mynt an-

vända som lagligt betalningsmedel, med undantag av mynt och sedlar som är 

samlarobjekt, dvs. guld-, silver- eller andra metallmynt eller sedlar som nor-

malt inte används som lagligt betalningsmedel eller som är av numismatiskt 

intresse. 

 

Skatterättsnämndens prövning aktualiserade frågan huruvida undantagsbestämmelsen 

i artikeln ska förstås så att uttrycket ”använda som lagligt betalningsmedel” inte en-

dast åsyftar sedlar och mynt utan också valuta.131 Skatterättsnämnden framhöll att 

uttrycket bör tolkas så att det endast används för att begränsa tillämpningsområdet för 

sedlar och mynt. Det anfördes även att uttrycket lagligt betalningsmedel i doktrin 

endast behandlats i samband med sedlar och mynt. Skatteverket argumenterade dock 

                                                

130 Ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och 

för en allmän förvaltningsdomstol, om den som begärt beskedet yrkar det, se 16 § lagen (1998:189) om 

förhandsbesked i skattefrågor. Det ifrågavarande förhandsbeskedet är dock överklagat av Skatteverket 

och ännu inte slutgiltigt avgjort. Skatterättsnämndens argumentation bör inte ses som annat än ett möj-

ligt sätt att resonera kring frågeställningen. 
131 Det är här intressant att hålla i minnet vad som vanligtvis förstås med lagligt betalningsmedel i 

svensk rätt, det vill säga sedlar och mynt utgivna av Riksbanken (se ovan under 4.2). Lagligt betal-

ningsmedel utgörs alltså inte av valutan svenska kronor. Inte heller i euroområdet definieras lagligt 

betalningsmedel såsom euro som valuta, utan med begreppet förstås sedlar och mynt som utges av 

Europeiska centralbanken respektive de nationella centralbankerna, se rådets förordning (EG) nr 

974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron artikel 10-11 respektive artikel 128 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. 
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för att den språkliga utformningen av bestämmelsen skulle tala för att orden ”använda 

som lagligt betalningsmedel” åsyftar såväl valuta som sedlar och mynt.132  

 

Det kan möjligen framstå som märkligt att tala om valuta använd som lagligt betal-

ningsmedel, då man med valuta troligen vanligen avser även kontopengar, och inte 

enbart sedlar och mynt. Om man här anser att orden ”använd som” implicerar att även 

kontopengar innefattas då dessa används på samma sätt som sedlar och mynt som 

utgör lagligt betalningsmedel, innebär detta dock rimligtvis att även kontopengar i 

andra valutor som används på samma sätt som sedlar och mynt använda som lagligt 

betalningsmedel kan omfattas av uttrycket. Skatterättsnämnden förefaller ha resonerat 

på detta vis då man konstaterar att ”bitcoins är ett betalningsmedel som används på 

ett motsvarande sätt som legala betalningsmedel”.133  

 

5.4.2 Utgör bitcoin en valuta i mervärdesskattedirektivets me-

ning? 
Om man, likt Skatterättsnämnden, menar att enbart orden ”använda som lagligt betal-

ningsmedel” i artikel 135.1 e) mervärdesskattedirektivet inte i sig exkluderar bitcoin 

från tillämpligheten av undantaget, blir prövningen beroende av huruvida bitcoin kan 

sägas vara en valuta i bestämmelsens mening. Skatterättsnämndens argumentering 

utgick här ifrån att ordet valuta är synonymt med ordet betalningsmedel. Därvid kon-

staterades att växling av traditionell valuta till bitcoin av Finansinspektionen klassifi-
                                                

132 Se SRN förhandsbesked dnr 31-12/I meddelat 2013-10-14. Då ärendet senare överklagades till 

Högsta förvaltningsdomstolen, som dock inte tog ställning i sak utan begärde förhandsavgörande från 

EU-domstolen, konstaterades av Högsta förvaltningsdomstolen att kommissionen föreslagit ändringar i 

den aktuella paragrafen, bland annat innebärande att enbart valutor som används som legala betal-

ningsmedel ska omfattas av undantaget. Huruvida detta skulle innebära en ändring i sak, eller enbart 

ett förtydligande av de redan gällande reglerna, uttalades ingenting om. Se Högsta förvaltningsdomsto-

lens beslut i mål nr 7101-13. För kommissionens föreslagna direktiv om ändring av mervärdesskattedi-

rektivet, se KOM [2007] 747 slutlig. 
133 SRN förhandsbesked dnr 31-12/I meddelat 2013-10-14. Här kan möjligen invändas (vilket dock 

inte uttryckligen gjorts i målet) att bestämmelsen i 5 kap. 1 § riksbankslagen underförstått skulle kunna 

tolkas så att valutan svenska kronor utgör lagligt betalningsmedel i Sverige, men detta är inte den klas-

siska tolkningen av bestämmelsen. 
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cerats som tillhandahållande av betalningsmedel, och därmed omfattas av anmäl-

ningsplikt såsom finansiell verksamhet. Det nämndes även att EU-domstolen i målet 

7/78 Thompson med flera134 gett uttryck för att mynt som betraktades som valuta i de 

länder som tillät handel med dem (det vill säga som omsattes fritt i dessa länder) skul-

le behandlas som betalningsmedel enligt EEG-fördragets system även om det rådde 

tvivel om huruvida mynten var lagligt betalningsmedel. Slutligen konstaterades att då 

tillhandahållande av bitcoin utgör verksamhet som kräver anmälningsplikt såsom 

finansiell verksamhet, bitcoins är ett betalningsmedel som används på ett motsvaran-

de sätt som legala betalningsmedel och även visar stora likheter med elektroniska 

pengar, X:s transaktioner rörande bitcoin enligt Skatterättsnämndens mening anses 

utgöra sådana transaktioner rörande valuta som avses i artikel 135.1.e och är därmed 

undantagna från mervärdesskatteplikt.135 

 

Skatterättsnämndens förhandsbesked har överklagats till Högsta förvaltningsdomsto-

len, som ansåg att det fanns behov av ett förhandsavgörande från EU-domstolen.136 

Vid tidpunkten för författandet av denna uppsats, i oktober 2014, hade frågan ännu 

inte avgjorts i EU-domstolen. Det är inte säkert att EU-domstolen kommer att göra en 

prövning av huruvida bitcoin kan anses vara en valuta i mervärdesskattedirektivets 

mening, då domstolen exempelvis skulle kunna anse någon annan undantagsbestäm-

melse tillämplig.137 Vad domstolen här kommer fram till får framtiden utvisa.  

 

5.5 1 kap. 7 § skuldebrevslagen 

Om ett skuldebrev är ställt att betalas i myntslag som inte är gångbart på den ort där 

betalningen sker, får, där annat inte avtalats, skulden betalas i ortens mynt efter värdet 

på betalningsdagen, 1 kap. 7 § första stycket lagen (1936:81) om skuldebrev (skulde-
                                                

134 Se Mål 7/78, Regina mot Ernest George Thompson, Brian Albert Johnson och Colin Alex Norman 

Woodiwiss. 
135 SRN förhandsbesked dnr 31-12/I meddelat 2013-10-14. 
136 Högsta förvaltningsdomstolens beslut i mål nr 7101-13. 
137 Här kan som ett exempel nämnas att brittiska HM Revenue & Customs i ett ställningstagande utta-

lat att transaktioner med bitcoin ska undantas från mervärdesskatt med hänvisning till artikel 135.1 d) i 

mervärdesskattedirektivet, se Revenue & Customs Brief 09/14. 
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brevslagen). För att klargöra vad detta stadgande innebär kan man använda sig av 

begreppen beräkningsvaluta respektive infriandevaluta. Vid bestämning av en pen-

ningförpliktelses storlek måste man veta i vilken valuta den är bestämd – man talar 

här om beräkningsvaluta. Att en fordran beräknas i en viss valuta hindrar dock inte att 

den kan eller måste infrias i annan valuta. Detta utgör alltså infriandevalutan. Om en 

valuta är bestämd genom avtal eller dom är utgångspunkten att det rör sig om beräk-

ningsvaluta. Valutabestämningen innebär alltså in dubio inte att den dispositiva be-

stämmelsen om infriandevaluta inte skulle vara tillämplig. För att klargöra tillämp-

ningsproblem som skulle kunna uppkomma vid infriande av en enkel fordran bestämd 

i bitcoin kommer nedan ett exempel att ställas upp. 138 

Exempel: 1 kap. 7 § skuldebrevslagen 

Bodil säljer ett Titan Scrypt Miner Ship (hårdvara för att tillverka virtuell va-

luta) till Arne för åtta bitcoin. De kommer överens om att Arne ska betala den 

27 oktober 2014 (30 dagar efter leverans). Den 27 oktober inkommer, till 

Bodils stora förvåning, 27 664 kr (värdet motsvarande åtta bitcoin på betal-

ningsdagen) på hennes personkonto. När Bodil påpekar att hon hade velat ha 

en överföring av åtta bitcoin till sin e-wallet svarar Arne att hon borde ha 

gjort ett förbehåll om detta i avtalet då han annars enligt 1 kap. 7 § skulde-

brevslagen har valmöjlighet att betala henne det belopp som erfordras för an-

skaffande av den utländska valutan enligt gällande valutasäljkurs. 

I exemplet ovan utgår Arne ifrån att bitcoin är en utländsk valuta som, i avsaknad av 

tydlig föreskrift i avtalet där det anges att bitcoin utgör infriandevaluta, enbart måste 

anses utgöra beräkningsvaluta. Arne har därmed, enligt 1 kap. 7 § första stycket skul-

debrevslagen, rätt att välja att infria avtalet med en myntsort som är gångbar på den 

ort där betalningen sker, i Sverige alltså svenska kronor. Berit kan möjligen ha sett på 

avtalet så, att det utgör ett byte och alls inget köp.139 Om bitcoin inte kan sägas utgöra 
                                                

138 Fordran i exemplet utgör en så kallad enkel fordran, vilken inte faller under skuldebrevslagens 

direkta tillämpningsområde. Lagen har dock en vidsträckt analogisk tillämpning på fordringar i all-

mänhet, alltså även på fordringar som inte har uttryckts i ett skuldebrev. Se Mellqvist/Persson, 2011, s. 

117. 
139 Berit kan naturligtvis även utgått från att bitcoin i avtalet utgör såväl beräkningsvaluta som infrian-

devaluta. Visst stöd för att avtalet bör anses utgöra ett byte kan hämtas ifrån Skatteverkets ställningsta-
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en utländsk valuta, och Berits fordran på Arne därmed utgör en naturaförpliktelse 

istället för en penningförpliktelse, har Arne självfallet inte möjlighet att använda sig 

av 1 kap. 7 § första stycket skuldebrevslagen för att prestera någonting annat än vad 

som bestämts i avtalet.  

I enlighet med vad som anförts ovan under avsnitt 3.8.2 torde Berit i detta fall vara 

tvungen att godta en betalning i svenska kronor svarande mot värdet av åtta bitcoins 

på betalningsdagen. Visserligen förefaller syftet bakom bestämmelsen i 1 kap. 7 § 

första stycket skuldebrevslagen främst ha varit att det kan vara olägligt för gäldenären 

att erlägga betalning i främmande valuta,140 men det kan antas att i likhet med reso-

nemanget bakom komputabilitetskravet bör borgenären inte behöva godta att fordran 

uppfylls med någonting som inte svarar mot de berättigade krav på fordrans egenska-

per borgenären typiskt sett kan ha haft.141 Här bör borgenärens intresse av att få betalt 

i viss valuta ställas mot gäldenärens svårighet att anskaffa valuta som ej är gångbar på 

orten. Då bitcoin, som tidigare konstaterats, inte har några rättigheter eller andra po-

tentiellt värdeskapande egenskaper knutna till sig, torde en borgenär typiskt sett inte 

fästa vikt vid någonting annat än att på betalningsdagen kunna tillgodogöra sig ett 

visst belopp. Om en fordran är ställd i bitcoin torde borgenären, i avsaknad av angi-

vande av infriandevaluta och vid en betalning som sker i Sverige, därmed ha att godta 

en betalning i svenska kronor enligt 1 kap. 7 § första stycket skuldebrevslagen. Mot-

satt situation, att en fordran är ställd i svenska kronor eller annan traditionell valuta, 

torde dock aldrig ge gäldenären rätt att infria fordran i bitcoin eftersom bitcoin inte 

kan anses vara en valuta som är gångbar på orten i bestämmelsens mening någonstans 

i världen. 

 

                                                

gande Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital, där följande an-

förs: ”Bitcoin kan inte likställas med en utländsk valuta. /…/ Betalning med bitcoin vid exempelvis 

köp av en vara eller tjänst anses som ett byte… (min kursivering)”. Se SKV Dnr 131 212709-14/111 

meddelat 2014-04-23. Se även vidare nedan under avsnitt 5.6. 
140 Se SOU 1935:14 s. 59-65. 
141 Någon särskild anledning till att hänsyn till detta borgenärsintresse skulle göra sig gällande vid 

uppfyllelsesurrogatet kvittning, men inte vid det kongruenta infriande som betalning innebär, torde 

saknas. 
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5.6 Stockholms tingsrätts dom den 19 augusti 2014 

Ett köprättsligt mål som kunnat bli av principiellt viktig betydelse beträffande bitco-

ins rättsliga status, vilket dock inte kom att prövas i sak då talan slutligen medgavs av 

svaranden, är det i Stockholms tingsrätt meddelade målet den 19 augusti 2014 med 

målnummer T 8705-14. Omständigheterna i målet var följande. Patrick H hade av 

KnCMiner AB (Bolaget) beställt hårdvara till ett värde av 75 212,75 USD.142 Bolaget 

har en webbshop där priserna anges i USD. Förutom bankkontoöverföring i USD 

erbjuder Bolaget möjlighet att genomföra betalning i bitcoin via betalningstjänsten 

BitPay. BitPay är en tjänst som möjliggör för en näringsidkare att antingen behålla en 

mottagen bitcoinbetalning i bitcoin, eller att BitPay omvandlar betalningen i form av 

en direkt insättning i traditionell valuta på ett bankkonto.143 Patrick H genomförde 

betalningen i bitcoin genom tjänsten BitPay. Huruvida Bolaget valde att motta betal-

ningen och behålla den i bitcoin, eller om betalningen mottogs genom att BitPay om-

vandlade betalningen till traditionell valuta och därefter förde över den till ett Bolaget 

tillhörigt bankkonto, kan i avsaknad av svaromål inte anses fullständigt utrett.144 In-

nan Patrick H mottagit hårdvaran bestämde han sig för att enligt köpeavtalet häva 

köpet och kräva återbetalning av det erlagda beloppet. Patrick H krävde därvid att 

Bolaget skulle återbetala det erlagda beloppet i USD, vilket Bolaget inledningsvis 

motsatte sig och istället gjorde gällande att beloppet skulle återbetalas i bitcoin. Detta 

ville Patrick H inte godta då värdet på bitcoin i förhållande till USD sedan betalning-

en sjunkit. Det anfördes i käromålet att Bolaget, vid händelse av att det skulle tillåtas 

utföra återbetalningen i bitcoin, skulle göra en obehörig vinst på Patrick H:s bekost-

nad. Vidare åberopade Patrick H sin ställning som konsument.145 

I käromålet framhölls att bitcoin inte utgör en valuta i egentlig mening, varvid käran-

den bland annat hänvisade till Skatteverkets ställningstagande Beskattning av bitcoin 

                                                

142 Stockholms tingsrätts dom den 19 augusti 2014 mål nr T 8705-14. 
143 Se vidare https://bitpay.com/faq. 
144 Käromålet tyder dock på att det är kärandens uppfattning att svaranden mottagit det erlagda belop-

pet från BitPay genom en traditionell kontoöverföring i USD.  
145 Se bilaga 1 i Stockholms tingsrätts dom den 19 augusti 2014 mål nr T 8705-14. 
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och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital.146 I detta ställningstagande 

framhåller Skatteverket att det är verkets åsikt att betalning med bitcoin vid exempel-

vis köp av en vara eller tjänst anses som ett byte.147 Om man utgår ifrån att Skattever-

kets ställningstagande är korrekt och att det är en klassificering som bör tillämpas  

även i köprättsliga sammanhang torde detta till att börja med innebära att konsument-

köplagen här inte blir tillämplig, då denna enligt 1 § tredje stycket endast gäller byte 

av lösa saker. Med lösa saker avses lösöre, det vill säga fysiska föremål.148 Då bitcoin 

saknar fysisk representationsform kan bitcoin omöjligen anses utgöra lösöre. Istället 

hade talan varit att prövas enligt köplagen, som enligt 1 § andra stycket i tillämpliga 

delar gäller byte av lös egendom. Vid hävning av ett köp får vardera parten, i den mån 

köpet fullgjorts, kräva att motparten lämnar tillbaka vad han har tagit emot, 64 § 

andra stycket köplagen. Detta bör innebära att Bolaget hade varit skyldigt att lämna 

tillbaka samma antal bitcoin som Bolaget tagit emot, och inte värdet av dessa i USD 

på betalningsdagen. Huruvida Bolaget efter mottagandet sålt sina från Patrick H mot-

tagna bitcoin torde här sakna relevans. Dock stadgas i 65 § första stycket köplagen att 

om köpet hävs, ska köparen ge ut den avkastning av varan som han har fått samt beta-

la skälig ersättning om han har haft annan nytta av varan. Detta bör innebära att Bo-

laget är skyldigt att till Patrick H betala ersättning för den vinst Bolaget annars even-

tuellt skulle göra på transaktionen. 

Om bitcoin däremot är att jämställa med en valuta, torde konsumentköplagen bli till-

lämplig enligt 1 § första stycket. Hävningen innebär även enligt denna lag att vardera 

parten ska lämna tillbaka vad han eller hon har tagit emot, 43 § andra stycket konsu-

mentköplagen. I 44 § andra stycket konsumentköplagen stadgas att i de fall säljaren 

ska lämna tillbaka betalningen, han även ska betala ränta från den dag han tog emot 

betalningen.149 Huruvida säljaren ska utge ersättning för ett eventuellt valutakursfall 

                                                

146 Se bilaga 1 i Stockholms tingsrätts dom den 19 augusti 2014 mål nr T 8705-14 samt SKV Dnr 131 

212709-14/111 meddelat 2014-04-23. 
147 SKV Dnr 131 212709-14/111 meddelat 2014-04-23. 
148 Se vidare prop. 1989/90:89 s. 28. 
149 Även i konsumentköplagens 44 § stadgas att köparen ska betala skälig ersättning för den nytta han 

haft av varan i de fall köpet hävs. Ifall bitcoin är att jämställa med en valuta blir det här dock aktuellt 

att tillämpa de bestämmelser som rör säljarens skyldigheter. 
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nämns inte i lagen, men ett jakande svar torde kunna motiveras med hänvisning till att 

säljaren inte skäligen borde tjäna pengar på en av köparen returnerad produkt.150 

 

5.7 Sammanfattande kommentarer 

Det har ovan konstaterats att valutamarknaden till stor del är oreglerad i Sverige. Det-

ta, och det faktum att det tidigare inte vanligen uppfanns nya valutor med global 

spridning, är troligen anledningar till att det hittills inte blivit aktuellt att närmare de-

finiera begreppet valuta. Definitionen av valutaväxling i valutaväxlingslagen kan inte 

anses konstatera vad som utgör växling av valuta i allmänhet, då stadgandet endast 

avser att träffa det som tidigare definierades som resevaluta. Det har av Skatteverket 

hävdats, utan angivande av närmare skäl, att utgivning av en centralbank samt kopp-

ling till ett visst valutaområde är ett krav för att någonting ska vara att anse som en 

valuta i skatterättslig mening. Det är inte uppenbart vad det finns för närmare stöd för 

det ställningstagandet. Om EU-domstolen väljer att pröva det nu aktuella målet enligt 

artikel 135.1 e) får vi förhoppningsvis ett slutgiltigt svar på om bitcoin kan anses vara 

en valuta i mervärdesskattedirektivets mening. Om EU-domstolen skulle komma 

fram till att bitcoin är en valuta i mervärdesskattedirektivets mening skulle det enligt 

min mening av konsekvensskäl vara önskvärt att detta innebär att bitcoin behandlas 

som en valuta även på andra områden inom svensk rätt; till exempel vad gäller fastig-

hets- och företagsinteckningar i utländsk valuta samt rätten att infria fordringar i på 

orten gångbart myntslag enligt skuldebrevslagen. 

                                                

150 Det har diskuterats huruvida principen om obehörig vinst är en gällande svensk rättsprincip. Mycket 

talar dock för att så är fallet. För en närmare diskussion angående principen om obehörig vinst, se 

exempelvis Schultz, SvJT 2012 s. 372 samt Munukka, Ny Juridik 2009:3 s. 26. Som ett alternativ till 

att tillämpa principen om obehörig vinst skulle möjligen en analogi kunna göras med 1 kap. 7 § andra 

stycket skuldebrevslagen, där det stadgas att borgenären har rätt till betalning enligt valutakursen på 

den avtalade betalningsdagen, i de fall han annars skulle lida skada av ett valutakursfall kombinerat 

med gäldenärens betalningsdröjsmål. 
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6 Avslutande kommentarer 
”Det finns ingenting mer praktiskt än en god teori.”151 

Mot bakgrund av redogörelsen ovan torde det med lätthet kunna konstateras att det 

inte existerar en enhetlig rättslig terminologi kring betydelsen av begreppen pengar, 

betalningsmedel och valuta. Orsaken till att detta saknas torde vara att det inte är nå-

gon som har uppfunnit en ny valuta som har fått så pass omfattande spridning förut. 

Är då en enhetlig terminologi att eftersträva? Rättsystemet bör, såväl av konsekvens-

skäl som av pedagogiska skäl, vara logiskt uppbyggt. Att ett begrepp har en betydelse 

i författningen X, men en helt annan betydelse i författningen Y, är inte systemkohe-

rent. Även om det är önskvärt att rättstillämpningen är pragmatisk och inriktad på att 

finna praktiska lösningar, bör detta inte ske på bekostnad av förutsebarheten för den 

enskilde. För att undvika att bedömningen av virtuella valutors rättsliga identitet blir 

ett lapptäcke av olika myndigheters skönsmässiga bedömningar är det önskvärt med 

tydlig lagstiftning på området. Som konstaterats ovan under 3.2 är det idag möjligt att 

starta ett företag som tillhandahåller digitala plånböcker för förvaring av bitcoin, och 

därmed ta emot privatpersoners kapital med möjlighet att fungera på samma sätt som 

en bank, utan att ansöka om tillstånd från Finansinspektionen. Möjligen skulle Fi-

nansinspektionen ompröva detta, om myndigheten ställdes inför denna situation i 

praktiken. Jag menar att det är en lämplig strävan att myndigheter med stöd av en 

tydlig reglering i förväg ska kunna ge besked till enskilda hur en viss situation kom-

mer att bedömas rättsligt (att detta aldrig kommer att kunna uppfyllas till fullo inne-

bär inte att det inte utgör en lämplig målsättning). Detta gäller särskilt beträffande en 

så samhällsviktig funktion som det finansiella systemet. Lagstiftningen kommer ald-

rig fullständigt kunna reglera ny teknik innan den är uppfunnen, men när den väl är 

det finns det ett värde i att inte vänta med reglering fram till att ett eventuellt krisläge 

uppstår. 

Det finns, enligt min mening, inga avgörande skäl till att inte behandla bitcoin på 

samma sätt som pengar och penningfordringar behandlas i svensk rätt. Bitcoin uppvi-

                                                

151 Citatet har hämtats från Asp, SvJT 2002 s. 314, som i sin tur citerar den tyska kemisten Justus von 

Liebig. 
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sar stora likheter med andra digitala former av pengar, och fungerar som pengar då 

bitcoin kan användas som betalningsmedel, värdebevarare och värdemätare. Bitcoin 

omfattas även av en utgivningsbegränsning i form av dess protokoll som visat sig 

fungera på ett effektivt sätt. Enbart det faktum att utgivningen inte är begränsad i lag 

innebär, enligt mig, ingen skillnad när det gäller hur till exempel en fordran i bitcoin 

potentiellt sett bör behandlas rättsligt, särskilt då ökningen av penningmängden när 

det gäller kontopengar idag endast indirekt är begränsad i lag genom kapitaltäck-

ningskraven. I synnerhet när man beaktar komputabilitetskravet inom kvittningsrätten 

blir det uppenbart att bitcoin bör behandlas på samma sätt som en vanlig penningford-

ran. Syftet bakom komputabilitetskravet är att innehavaren av huvudfordringen inte 

ska fråntas berättigade krav på olika egenskaper avseende huvudfordringen genom 

kvittning. Bitcoin är inte knutet till några underliggande rättigheter och kan inte an-

vändas till någon typ av praktisk aktivitet. När det gäller bitcoin finns det därmed 

ingenting annat än just bitcoins värdeegenskaper en innehavare potentiellt skulle 

kunna fästa vikt vid.  
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Bilaga 1 

Från: Carolina Westerlund 

Till: Johan Terfelt 

Skickat: den 23 september 2014 19:53:49 

 

Hej! 
 
Jag har en ny fråga till dig. Det finns ju ett antal tillhandahållare av e-wallets/digitala 
plånböcker för bitcoin. Säg att jag som svenskt företag skulle starta upp en webbsida 
som erbjuder digitala plånböcker för bitcoin. Alltså ingen växling mellan svenska 
kronor och bitcoin. Skulle jag behöva något tillstånd, och vilket i så fall? Skulle det 
kunna falla under lagen om inlåningsverksamhet? 
 
-- 
Med vänliga hälsningar 
 
Carolina Westerlund 

 

____________________________________________________________________ 

 

Från: Johan Terfelt 

Till: Carolina Westerlund 

Skickat: den 24 september 2014 08:58:27 

Idag omfattas inte digitala plånböcker för förvaring av bitcoin av den finansiella  
regleringen. 

  

Mvh 

Johan 


