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Strengere regulering  1 

av kryptomarkedet 2 

Lanseringen av Bitcoin i 2009 har på kort tid hatt en enorm påvirkning på teknologi- og 3 

finanssektoren verden rundt. Skatteetaten anslo allerede ti år senere, i 2019, at mellom 190 000 4 

og 235 000 personer i Norge eide virtuell valuta og av disse hadde etaten kun identifisert 70 000 5 

ved utgangen av året. Virtuell valuta som kryptovaluta og andre tokens knyttet til desentralisert 6 

teknologi (DeFi) anses som formuesobjekt og det er derfor skatteplikt ved realisering av 7 

kapitalgevinst (22%). At Skatteetaten kun kjenner til en relativt liten andel av nordmennene som 8 

eier virtuell valuta, tyder på at det er mange som hverken vet at virtuelle valuter skal føres opp i 9 

skattemeldingen, eller vet hvordan det skal gjøres. For mange er riktig fremgangsmåte utydelig 10 

og med mange transaksjoner kan det være en svært komplisert oppgave.  11 

 12 

Det er også sannsynlig at en betydelig andel norske eiere av virtuelle valutaer skjuler sine eiendeler 13 

med mål om å unngå skatt (skatteunndragelse). Ved å gi banker og kryptobørser registrert hos 14 

Finanstilsynet, som tilbyr oppbevaringstjenester for virtuelle valutaer (f.eks. Firi), muligheten å tilby 15 

kundene deres en kryptosparekonto modellert på dagens ordning for aksjesparekonto, ville denne 16 

problemstillingen vært mye mindre. En kryptosparekonto bestående av en handlekonto 17 

(bindeledd for alle transaksjoner, holder penger) og en digital krypto lommebok (holder virtuelle 18 

valutaer) kunne forenklet hele prosessen fra kjøp til salg og gjort skatteprosessen mindre til bry. 19 

Som med aksjesparekonto vil skatt for gevinst først utløses når penger tas ut av kontoen og ved 20 

realisering av tap vil det være mulighet for skattefradrag.  21 

 22 

Å muliggjøre lovlig kjøp og salg av virtuelle valutaer gjennom en plasseringskonto uten å utløse 23 

skatt underveis vil gjøre det mer attraktivt for mange nordmenn å bruke den nye ordningen enn å 24 

skjule virtuelle valutaer fra Skatteetaten. En kryptosparekonto-ordning vil forenkle sparing for 25 



 

 1 

mange og bidra til å gjøre det norske samfunnet en smule mer åpent, noe som kommer alle til 26 

nytte. 27 

 28 

Akershus Unge Høyre vil: 29 

• At Finansdepartementet skal utrede om det er et behov for strengere regulering av 30 

virtuelle valutaer og kryptobørser. 31 

 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


