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do końca 2018 r.

W ustawach o PIT oraz o CIT nie było szczególnych regulacji w zakresie
rozliczania dochodu osiągniętego z obrotu kryptowalutami. Wobec braku
jednej linii interpretacji rozliczanie dochodów z tego tytułu było obarczone
ryzykiem podatkowym.

od 1 stycznia 2019 r.

W obu ustawach dodano przepisy regulujące zasady opodatkowania
dochodów z tytułu obrotu kryptowalutami, określono źródło, moment
powstania, sposób określenia kosztów, oraz definicję dochodu.



Co ustawa uznaje za walutę wirtualną

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2019 r. – dochód z walut wirtualnych

prawnym środkiem płatniczym 
emitowanym przez NBP, 

zagraniczne banki centralne lub 
inne organy administracji 

publicznej

międzynarodową jednostką 
rozrachunkową ustanawianą przez 

organizację międzynarodową 
i akceptowaną przez poszczególne 
kraje należące do tej organizacji lub 

z nią współpracujące

pieniądzem elektronicznym 
w rozumieniu ustawy o usługach 

płatniczych, instrumentem 
finansowym w rozumieniu ustawy

o obrocie instrumentami 
finansowymi

wekslem lub czekiem

 Odwołanie do definicji waluty wirtualnej określonej w ustawie o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

„rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane 
jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo 

może być przedmiotem handlu elektronicznego”



Elementy zobowiązania podatkowego

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2019 r. – dochód z walut wirtualnych

 Zarówno ustawa PIT jak i CIT określają przychód z odpłatnego zbycia walut
wirtualnych jako przychód z zysków kapitałowych, jednak zastrzegają, że nie
łączą się z innymi dochodami (przychodami) podatnika

 Jeśli powstanie więc strata w obrocie walutą wirtualną podatnik nie będzie
mógł skompensować jej z dochodami osiągniętymi z innych źródeł
dochodów, ani też straty z innych źródeł nie będą mogły być pokryte
z zysków z obrotu walut wirtualnych

 Odpłatne zbycie wirtualnej waluty z którym wiąże się postanie zobowiązania
podatkowego powoduje: wymiana waluty wirtualnej na prawny środek
płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub
regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną



Elementy zobowiązania podatkowego

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2019 r. – dochód z walut wirtualnych

 Stawka - 19% od uzyskanego dochodu
 Dochód - osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów

a kosztami ich uzyskania
 Koszt – udokumentowane wydatki poniesione bezpośrednio na nabycie

waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej. Koszty
potrącane są w roku podatkowych im poniesienia, a nadwyżka może być
wykorzystana do rozliczenia dochodu tylko z tytułu obrotu walutą wirtualną
w kolejnych latach

 Co z kosztami nabycia walut wirtualnych poniesionymi przed 1 stycznia
2019?
Koszty poniesione i dotychczas nierozliczone podatnicy będą mogli wykazać
w zeznaniu podatkowym za pierwszy rok podatkowy rozpoczynający się po
dniu 31 grudnia 2018 r.



Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym i podatkowych aspektach
transakcji fuzji i przejęć. W GESSEL kieruje działem prawa podatkowego. Do grona
wspólników Kancelarii GESSEL dołączył w styczniu 2014 r.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem
nauk prawnych. Od 1980 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – obecnie jako docent. Od początku lat 90-tych
związany z międzynarodową kancelarią prawniczą White & Case, w latach 1998-2011 jako
partner; w latach 2012-2013 partner w dziale prawno-podatkowymmiędzynarodowej firmy
doradczej PwC (PricewaterhouseCoopers). W latach 1990-1991 był ekspertem Sejmowej
Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów w związku z projektem ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektem ustawy o podatku od towarów
i usług. W latach 1991-1993 był doradcą Ministra Finansów – współnegocjatorem szeregu
międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Współautor projektu
ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz projektu ustawy
o giełdach towarowych, konsultant projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy
o funduszach przemysłowych. Pełnomocnik procesowy w szeregu spornych sprawach
podatkowych oraz doradca w wielu znanych transakcjach fuzji i przejęć w Polsce, zarówno
dotyczących spółek publicznych, jak i niepublicznych.

Autor ponad 1.100 publikacji fachowych na tematy prawno-podatkowe i finansowe
w profesjonalnych czasopismach polskich i zagranicznych. Współautor Komentarza do
ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

Stały lider międzynarodowych i krajowych rankingów prawników-specjalistów prawa
podatkowego i doradców podatkowych – „Chambers Global”, „Chambers Europe”, „PLC
Which Lawyer?”, „World Tax – Ranking of Tax Advisory Firms and Tax Advisors”, „Who’s
Who Legal – The International Who’s Who of Business Lawyers”, „Rzeczpospolita”,
„Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Forbes”.

W 2016 r., w X. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej, w którym
wyróżnienia otrzymują najlepsi eksperci na rynku, Dr Janusz Fiszer zdobył ważne
wyróżnienie: „Doradca Podatkowy X-lecia” w zakresie Międzynarodowego Prawa
Podatkowego.

Dr Janusz Fiszer
wspólnik, radca prawny, doradca podatkowy



Specjalizacja:

Prawo podatkowe, w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej
w transakcjach kapitałowych fuzji i przejęć oraz analizie konsekwencji
podatkowych krajowych i międzynarodowych struktur i transakcji
gospodarczych, identyfikacja i zmniejszenie związanych z nimi ryzyk
podatkowych, optymalizacja podatkowa, doradztwo podatkowe w zakresie fuzji
i przejęć, wszelkie aspekty restrukturyzacji spółek kapitałowych oraz
osobowych, procedura podatkowa oraz doradztwo w zakresie podatków
międzynarodowych.

Doświadczenie:

Reprezentuje Klientów Kancelarii przed organami podatkowymi i sądami
administracyjnymi, zarówno w sprawach podatku dochodowego, jak i podatku
VAT.

W latach 1987-1992pracowała w Muzeum SztukiWspółczesnej.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje podatkowe aspekty doradztwa
prawnego, takie jak analiza konsekwencji podatkowych krajowych
i międzynarodowych struktur i transakcji gospodarczych, identyfikacja
i zmniejszenie związanych z nimi ryzyk podatkowych, optymalizacja podatkowa,
doradztwo podatkowe w zakresie fuzji i przejęć, wszelkie aspekty
restrukturyzacji spółek kapitałowych oraz osobowych, procedura podatkowa
oraz doradztwo w zakresie podatków międzynarodowych.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii GESSEL pracowała
wmiędzynarodowej kancelarii specjalizującej się w doradztwie podatkowym.

W Kancelarii GESSEL od 2002 roku.

Wykształcenie:
Uniwersytet WarszawskiWydział Prawa i Administracji (1986).

Inarda Bielińska
of Counsel, radca prawny



Specjalizacja:

Podatki, podatek od nieruchomości, optymalizacje oraz odzyskiwanie podatków
nadpłaconych.

Doświadczenie:

Posiada blisko 5 letnie doświadczenie w podatkach różnego typu, głównie VAT,
PIT, Podatek od nieruchomości.

Opracowywał, przygotowywał, oceniał pod kątem prawno-podatkowym umowy
handlowe.

Przygotowywał komentarze i opinie prawne dla Dziennika Gazety Prawnej
i Rzeczpospolitej.

Posiada doświadczenie w projektach odzyskiwaniu nadpłaconych podatków
VAT oraz Podatku od nieruchomości i przeprowadzał na rzecz klientów analizy
due diligence.

Zapewniał wsparcie klientów przy transakcjach związanych z obrotem
nieruchomościami, podziały i przekształcenia spółek. W ramach procesów
odzyskiwania podatków występował przed organami administracji,
przeprowadzał klientów przez czynności z tym związane – brał udział
w czynnościach sprawdzających organów, kontrolach, opiniowaniu przez
biegłych.

Posiada również doświadczenie w tworzeniu wniosków o zwrot nadpłaconych
podatków, wniosków o interpretacje indywidualne.

Wykształcenie:
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji
(2010).

Bartłomiej Pitera
aplikant radcowski
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Niniejszy materiał został opracowany przez kancelarię Gessel, Koziorowski Sp.k.

Niniejszym materiał nie stanowi ani nie może być traktowany jako jakakolwiek forma

udzielenia porady prawnej lub podatkowej. Ani kancelaria Gessel, Koziorowski Sp.k. ani

którykolwiek z jej partnerów, prawników, pracowników lub współpracowników nie ponosi

żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wykorzystania niniejszego

materiału ani za poleganie lub opieranie się na jego treści.


