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Od 1.01.2019 r. obowiązują przepisy regulujące opodatkowanie 
transakcji dokonanych z użyciem walut wirtualnych (dalej także 
kryptowaluty). Nowelizacja dotyczy podatków dochodowych1. 
Dopiero w 2017 r. w polskim prawie pojawiła się defi nicja 
waluty wirtualnej, ale nie na gruncie ustaw podatkowych, 
a w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nan-
sowaniu terroryzmu2. Polskie prawo podatkowe nie rozróżnia 
wprost kryptowalut od tokenów, jak też ich poszczególnych 
rodzajów, np. tokenów inwestycyjnych z prawem głosu i dy-
widendą, tokenów wymienialnych na określone dobra lub 
usługi itd.
Dla celów VAT pojęcie walut używanych jako prawny środek 
płatniczy obejmuje również tzw. kryptowalutę i tym samym 
wpisuje się w zakres zwolnienia transakcji, łącznie z pośrednic-
twem, dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako 
prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet 
będących przedmiotami kolekcjonerskimi (art. 43 ust. 1 pkt 7 
ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług3). Już 
w 2015 r. wypowiedział się w tej sprawie potwierdzająco Try-
bunał Sprawiedliwości4.
Z kolei pobór podatku od czynności cywilnoprawnych na rynkach 
kryptowalutowych jest tymczasowo zawieszony do 30.06.2019 r.5 
Ministerstwo Finansów przedstawiło stanowisko w komunikacie 
z 4.04.2018 r., Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT 
i PCC6. Zawarte w nim stwierdzenie, że kryptowaluta jest prawem 
majątkowym, wywołało falę protestów społeczności inwestorów 
kryptowalutowych. Jednak w poprzedzającym wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego sędziowie stwierdzili, że bitcoin nie jest 
własnością, lecz prawem majątkowym, które może być zbywalne. 
Stąd też przychód ze sprzedaży zakupionej kryptowaluty stanowi 
przychód z praw majątkowych7.
W dniu 24.01.2019 r. Instytut Finansów przy współudziale SKN 
Doradztwa Podatkowego SGH zorganizował debatę podatko-
wą poświęconą tematyce opodatkowania obrotu walutami 
wirtualnymi.
Doradca Minister Finansów Jacek Bućko podkreślił, że rynek 
walut wirtualnych nie jest już zjawiskiem marginalnym. Wiele 
państw poważnie pochyla się nad uregulowaniem tego rynku, 
w tym też Polska. W ramach obecnie prowadzonych działań 
J. Bućko wymienił:
•  Ministerstwo Finansów – w zakresie regulacji prawa po-

datkowego,

1 Ustawa z  26.07.1991 o  podatku dochodowym od osób fi zycznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.; ustawa z 15.02.1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.) 
– dalej u.p.d.o.p.

2 Art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pienię-
dzy oraz fi nansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723 ze zm.).

3 Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.
4 Zob. w szczególności pkt 31, 47 wyroku TS z 22.10.2015 r., C-264/14, 

Skatteverket przeciwko David Hedqvist, EU:C:2015:718. 
5 Zob. rozporządzenie Ministra Finansów z 11.07.2018 r. w sprawie zanie-

chania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży 
lub zamiany waluty wirtualnej (Dz.U. poz. 1346).

6 https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-fi nansow/wiadomosci/aktualnosci/
ministerstwo-fi nansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/skutki-podatkowe-
obrotu-kryptowalutami-w-pit-vat-i-pcc

7 Wyrok NSA z 6.03.2018 r., II FSK 488/16, LEX nr 2464858.

•  Komisję Nadzoru Finansowego – w zakresie regulacji do-
tyczących rynków kapitałowych,

•  Ministerstwo Cyfryzacji – prowadzące prace w  zakresie 
identyfi kacji problemów prawnych oraz analiz technolo-
gicznych.

Piotr Przybyłek, analityk z Polskiej Jednostki Wywiadu Finanso-
wego, wskazał m.in., że obecnie giełdy i kantory wymiany walut 
wirtualnych są instytucjami obowiązanymi do raportowania 
podejrzanych lub istotnych kwotowo transakcji do Generalnego 
Inspektora Informacji Finansowej. Rok 2009 był pierwszym 
rokiem funkcjonowania bitcoina na rynku i jednocześnie pierw-
szym rokiem styczności polskich jednostek analityki fi nansowej 
z kryptowalutami.
Z kolei Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami Marcin 
Kopczyk podkreślił, iż w ostatnim roku nastąpiła „ewolucja 
w obszarze opodatkowania walut wirtualnych”, która jest na-
turalnym następstwem panujących na rynku trendów techno-
logicznych. Wspomniany proces dotyczy głównie podatków 
dochodowych, ponieważ VAT jako podatek zharmonizowany 
został uregulowany na poziomie unijnym. M. Kopczyk zaznaczył, 
że ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilno-
prawnych8 nie przewidziała dynamiki zjawisk występujących 
na rynkach kryptowalutowych. Jednocześnie zaznaczył, iż 
kryptowaluty zarówno w interpretacji organów podatkowych, 
jak i NSA są uznawane za prawa majątkowe i dlatego powinny 
zostać opodatkowane PCC. Jednakże dostrzeżono istotne trud-
ności techniczne w obliczeniu i uiszczeniu PCC wynikającego 
z obrotu walutami wirtualnymi, dlatego też zdecydowano się 
na tymczasowe zaniechanie poboru tego podatku. Wprowa-
dzając nowe przepisy w nieuregulowanym dotychczas obsza-
rze opodatkowania podatkami dochodowymi, Ministerstwo 
Finansów uszczelnia system podatkowy, z odwołaniem się 
do podstawowych reguł opodatkowania, w tym zasady spra-
wiedliwego opodatkowania. Zdaniem mówcy nowe podejście 
równoważy interes podatników, łatwość opodatkowania oraz 
cele fi skalne państwa.
Z głosem ad vocem wystąpiła Marcelina Szwed-Ziemichód, do-
radca podatkowy i adwokat w MSZtax. Prelegentka zestawiła 
porównawczo podstawowe zmiany w zasadach opodatkowania 
na gruncie podatku dochodowego od osób fi zycznych (zob. 
tabela na podstawie prezentacji M. Szwed-Ziemichód).
Podstawowy problem M. Szwed-Ziemichód dostrzega w nie-
jednoznaczności przepisów w zakresie zasad rozliczania kosz-
tów. Niejasne jest, czy nowe regulacje wprowadzają dwu-
letni limit rozpoznawania kosztów, czy też pozwalają na ich 
rozpoznawanie, jednak bez ograniczeń czasowych. Problem 
leży także w braku możliwości kompensowania kosztów wy-
nikających z zakupu walut wirtualnych z przychodami z innych 
źródeł, nawet jeżeli źródłami tymi będą inne kapitały pieniężne. 
Ma to szczególne znaczenie dla podatników wykorzystujących 
kryptowaluty w ramach prowadzonej działalności gospodar-
czej. Jednocześnie podatnik, który kończy bez sukcesów swoją 

8 Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.
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przygodę inwestycyjną, jest zmuszony do poniesienia pełne-
go kosztu ekonomicznego wygenerowanej straty. Dodatkowo 
niektóre z walut wirtualnych w przyszłości mogą nie wpisy-
wać się w obecnie stosowaną defi nicję, a zostaną uznane 
za instrumenty fi nansowe lub pieniądz elektroniczny. W tym 
kontekście inwestorzy uznający, że wymiana typu krypto-krypto 
jest neutralna podatkowo będą narażeni na ryzyko podatkowe.
Dr Wojciech Kurowski z Instytutu Zarządzania Wartością SGH 
przybliżył uczestnikom aspekty technologiczno-biznesowe 
wdrażania technologii blockchain oraz wykorzystywania wa-
lut wirtualnych.
W momentami burzliwej dyskusji Marcin Michna podniósł m.in., 
że komentowany wyrok NSA został wydany na gruncie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, dlatego nie 
może przesądzać jednoznacznie tego, czy obrót kryptowalutą 
podlega opodatkowaniu PCC. Dodatkowo sam ustawodawca 
w procesie tworzenia defi nicji waluty wirtualnej zrezygnował 
z pierwotnej wersji, która defi niowała ją jako prawa majątkowe, 
co stanowi silny argument na korzyść odejścia od przyjętej linii 
interpretacyjnej. Według panelisty taka wykładnia co najmniej 
budzi wątpliwości i w związku z tym należy zastosować art. 2a 
ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa9 („Niedające się 
usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowe-
go rozstrzyga się na korzyść podatnika”).
Z kolei dr Grzegorz Sobiecki z Instytutu Finansów SGH stwierdził 
nieco przewrotnie, iż to kryptowaluty mogą działać na rzecz 
podatków. Technologia blockchain, dzięki której mogły powstać 
kryptowaluty, ale która do pewnego stopnia uniezależniła się 
od ich ekosystemu, dostarcza nowe funkcjonalności (gwarancję 
niezaprzeczalności w czasie rzeczywistym, konsensus w roz-
proszonym środowisku), dużą dozę bezpieczeństwa, kontrolę 

9 Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.

nad procesami oraz kontrolowaną transparentność zapisów 
rejestru. Umiejętnie zaimplementowany w obrót gospodarczy 
token rozliczeniowy może zredukować nadużycia w obszarze 
podatku od towarów i usług, tzw. inteligentne kontrakty mogą 
pomóc zautomatyzować proces obliczania w  imieniu przed-
siębiorców zobowiązań podatkowych w obszarze podatków 
dochodowych i realizacji płatności, a jeszcze inne rozwiązania 
oparte na tej technologii mogą utrudnić nadużycia w obszarze 
cen transferowych.
W końcowej części dyskusji panelowej Jacek Bućko podkreślił, 
że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad technologią 
blockchain. Należy jednak oddzielić tę technologię od samych 
kryptowalut, na które Ministerstwo patrzy raczej z rezerwą. 
W zakresie samej technologii J. Bućko dostrzega również ryzy-
ka (np. jawność bloków a przechowywanie wrażliwych danych, 
mała skalowalność obecnych rozwiązań – co do szybkości 
i ilości przechowywanych danych, nieodwracalność pewnych 
zdarzeń – zgubienie klucza, błąd w smartkontrakcie, „zapomnie-
nie” w rozumieniu RODO, koszty miningu, duża, choć często 
pozorna, anonimowość, ataki 51% – koncentracja pooli i atak 
na komputery sterujące, aspekty prawne – miejsce przecho-
wywania i przetwarzania danych), z którymi należy się w naj-
bliższych latach skonfrontować.
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Tabela na podstawie prezentacji  M. Szwed-Ziemichód
  JAK BYŁO? JAK JEST?

Źródło przychodów a) prawa majątkowe
b) działalność gospodarcza kapitały pieniężne

Stawka
a) 18% lub 32% 19% dla każdego
b) 19% lub według skali progresywnej  

Rozliczanie kosztów koszty bezpośrednie i pośrednie tylko koszty bezpośrednie
Strata rozliczana zakaz rozliczania 

Wymiana krypto-krypto
konieczność wykazania – wpływ na dochód 
podatkowy ograniczony (zależny od sposobu 
rozliczania kosztów)

neutralne
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