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Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om 

administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8) 

 

Inledning: 

The Swedish Financial Technology Association (“SweFinTech”) är en branschorganisation för svenska 

fintechbolag och samlar drygt 85 bolag inom branschen. Vi samlar företag inom betalningar, lån, 

crowdfunding, investeringar och kryptotillgångar och vårt syfte är att stärka det svenska 

ekosystemet och skapa en välfungerande marknad för svenska fintechbolag. 

Övergripande synpunkter:  

SweFinTech tackar för möjligheten att svara på denna remiss. SweFinTech ser positivt på att ett 

harmoniserat regelverk kring rapportering av kryptotillgångar för skatteändamål introduceras på EU-

nivå. Föreningen tror även att beskattningen av vinster från kryptotillgångar är viktigt ur ett 

rättviseperspektiv samt för transparens och stabilitet inom det finansiella systemet.  

SweFinTech har ett antal reflektioner kring föreslaget. Syftet med DAC 8 är att Crypto Asset Service 

Providers (CASP:s) ska rapportera in kunders transaktioner, både nationellt och internationellt, till 

den skattemyndighet som CASP:en är registrerad i. Förslaget bygger på OECD:s CARF – Crypto Asset 

Reporting Framework viket vi ser positivt på då det följer en global standard.  

 

Redan idag ska konsumenter deklarera sina kryptotransaktioner till Skatteverket. Processen för att 

deklarera sina kryptotransaktioner upplevs dock av många konsumenter som mycket svårbegriplig, 

vilket har skapat en marknad för konsultbolag specialiserade på deklarering av kryptotillgångar samt 

skapat ett mörkertal av användare som låter bli att deklarera. Det borde istället vara lätt att göra 

rätt. Det ligger i konsumenters, CASP:ars och statens intresse att deklareringen av kryptotillgångar 

ska kunna ske på ett smidigt sätt. Att CASP:ar rapporterar in transaktioner för sina kunder skulle 

kunna vara ett steg i rätt riktning, men för att uppfylla syftet med ökade skatteintäkter behöver 

direktivet kompletteras med en förenklad deklarationsprocess. Vi vill även belysa att den 

information som ska rapporteras in måste vara relevant för både Skatteverket och näringsidkarna, 

dels ur en effektivitetssynpunkt samt ur ett integritetsskyddsperspektiv.   

 

Definitionen av CASP:s Crypto Asset Service Providers beslutas enligt MiCA-förordningen som i 

februari ännu inte röstats igenom i Europaparlamentet, men väntas vara godkänd innan sommaren. 

Vi ställer oss därför frågande till vissa delar av DAC 8 och vilka typer av transaktioner som ska 

redovisas. Från CASP:arnas perspektiv vore det naturliga att rapportera in när kryptotillgången 

övergår till fiatvaluta. Andra tillgångar, så som försäljning av aktier, beskattas först när vinst eller 

förlust realiseras, så bör fallet även vara för kryptotillgångar. Enligt MiCA-förordningen verkar det 

dock som att även krypto-till-krypto-transaktioner kan komma att ingå vilket kan innebära stora 



volymer av information. För många användare används krypto som en tillgång och det förekommer 

även daytrading bland användarna, att rapportera all denna information skulle bli överväldigande 

både för näringsidkare och för Skatteverket. Det är även viktigt att endast den information som 

behövs för att räkna ut kundens vinst inhämtas. Det finns en risk att ifall informationsinhämtningen 

blir alltför integritetskränkande kommer privatpersoner i större utsträckning välja att inte använda 

reglerade CASP:s och istället vända sig till oreglerade plattformar där möjligheten för 

skattemyndigheter att spåra är väldigt begränsad, vilket skulle motverka syftet med direktivet.  

 

Vi ställer oss även frågande till vilka typer av transaktioner som ska rapporteras in. 

Kommer rapporteringen exempelvis bara gälla från krypto till SEK eller även till andra valutor? Det 

behöver även tydliggöras hur långt i transaktionskedjan information behöver rapporteras in. En 

kryptotillgång kan röra sig mellan användare och CASP:ar i flera steg på kort tid och därför kan dessa 

kedjor bli väldigt långa.  

 

Vidare är det viktigt att skattemyndigheter inom EU samarbetar för att regelverket ska uppnå syftet 

med att vara harmoniserat. Om det är mycket lättare att deklarera sina inkomster från 

kryptotillgångar i ett EU-land än ett annat skapar det ojämlika spelregler, vilket är negativt för alla 

inblandade parter. För att göra beskattningen av kryptotillgångar så effektiv som möjligt krävs även 

en kontinuerlig dialog med både branschen och konsumenter.   
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