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Wyrok WSA z 21 lipca 2020 r., I SA/Łd 285/20 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził w wyroku, że wykopanie waluty wirtualnej 

metodą „Proof of Work” może być uznane za jej nabycie w rozumieniu art.22 ust.14 

i w związku z tym koszty energii elektrycznej i nabycia sprzętu mogą być uznane 

za koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodów. Jako błędne ponownie 

ocenił stanowisko organu interpretującego, że wydatki te stanowią koszty pośrednie, 

a także w ramach wykonania wyroku zobowiązał organ do wydania interpretacji 

stwierdzającej, że przedmiotowe wydatki podlegają kwalifikacji jako wydatki 

„bezpośrednio poniesione” na nabycie wirtualnej waluty i jako takie stanowią koszty 

uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego jej zbycia. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

Kontroli Sądu poddano interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

z dnia 19 maja 2020 r., w której organ uznał za nieprawidłowe stanowisko skarżącej co do 

możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie waluty 

wirtualnej w drodze "kopania". Organ uznał w niej, że w przypadku uzyskiwania przychodu 

ze zbycia waluty wirtualnej pozyskanej w drodze tzw. kopania (mining) wydatki poniesione na 

zakup sprzętu przeznaczonego do kopania waluty wirtualnej oraz na zakup energii 

elektrycznej zużywanej w tym celu, nie być uznane za wydatki bezpośrednio poniesione na 

nabycie waluty wirtualnej, o których mowa w art. 22 ust. 14 u.p.d.o.f., bowiem wydatki te 

stanowią koszty pośrednie. Koszty te służą realizacji określonego przedsięwzięcia, którym jest 

wykopanie waluty wirtualnej, ale nie można przewidzieć ile walut zostanie sprzedanych oraz 

w jakim okresie czasu to nastąpi. 

 

…zarzucono naruszenie prawa materialnego - art. 22 ust. 14 u.p.d.o.f. poprzez dopuszczenie 

się błędu wykładni tego przepisu, polegającego na uznaniu, że wydatki ponoszone na 

"kopanie" waluty wirtualnej, takie jak opisane we wniosku o wydanie interpretacji (koszt 

zakupu "koparek" oraz energii elektrycznej) nie stanowią wydatków "bezpośrednio 

poniesionych na nabycie waluty wirtualnej", podczas gdy wszystkie wydatki, bezpośrednio 

służące nabyciu waluty wirtualnej, a zatem i te wydatki, których dotyczył wniosek o wydanie 

interpretacji, stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu (…) 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 14 u.p.d.o.f., koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia 

waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie 

waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane 

wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 

Z przepisu tego wynika, że do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia waluty wirtualnej 

zalicza się wydatki bezpośrednio poniesione na jej nabycie oraz koszty związane z jej zbyciem. 

W przepisie nie wyjaśniono, jak należy rozumieć zwrot "wydatki bezpośrednio poniesione na 

nabycie waluty wirtualnej".(…) 

 



Powstaje w związku z tym pytanie, czy wykopanie waluty wirtualnej może być uznane za jej 

nabycie w rozumieniu powołanego przepisu. Kwestia ta została omówiona w prawomocnym 

wyroku WSA w Łodzi z dnia 19 listopada 2019 r., I SA/Łd 411/19, w wykonaniu którego 

wydano zaskarżoną interpretację. Sąd wskazał nim, że pozyskanie waluty wirtualnej może 

nastąpić w sposób pierwotny - poprzez wykopanie bitcoinów (wyszukiwanie za pomocą 

algorytmu niezajętego ciągu znaków, za pomocą którego bitcoiny są opisywane w systemie 

walut internetowych; system posługując się nawiązaniem do złota "wykopuje" nowe monety 

zgodnie z algorytmem zapisanym w programie komputerowym). Stanowisko to było zgodne 

z oceną skarżącej, która podkreślała, że pojęcie "nabycia" waluty wirtualnej należy rozumieć 

także nabycie waluty wirtualnej w drodze tzw. kopania, czyli także nabycie pierwotne (swego 

rodzaju wytworzenie waluty wirtualnej). W zaskarżonej interpretacji organ przyznał, że 

skarżąca nie nabywa waluty wirtualnej od innego podmiotu, lecz dokonuje jej pierwotnego 

wydobycia, zbliżonego do wytworzenia. Ta wykopana waluta wirtualna nie była nigdy 

wcześniej przedmiotem obrotu, ponieważ nie istniała. Za niesporne między stronami można 

więc uznać to, że kopanie waluty wirtualnej jest jej nabyciem - tyle że pierwotnym. 

 

Uznanie kopania waluty wirtualnej za nabycie rodzi pytanie, jakie wydatki można uznać za 

bezpośrednio poniesione na tego rodzaju nabycie. Skarżąca wyjaśniała, że wydatki na zakup 

sprzętu do kopania waluty wirtualnej i na zakup energii elektrycznej zużywanej przez ten 

sprzęt, stanowią wydatki ponoszone bezpośrednio na nabycie waluty wirtualnej. Bez zakupu 

odpowiedniego sprzętu przeznaczonego do kopania waluty wirtualnej oraz bez zakupu energii 

elektrycznej niemożliwe jest kopanie waluty wirtualnej metodą "Proof of Work", czyli metodą 

wybraną przez skarżącą. 

 

Stanowisko to Sąd w pełni podziela. Jak wskazuje się w literaturze, kreacja waluty wirtualnej 

(wykopywanie) polega udostępnieniu przez użytkownika sieci pamięci operacyjnej swojego 

komputera podłączonego do sieci. W ten sposób użytkownik uczestniczy w pozyskiwaniu 

bitcoina, a sama waluta ma postać komputerowego kodu. Do wytwarzania bitcoina potrzebny 

jest bardzo wydajny komputer, o dużej mocy obliczeniowej - wykopywanie bitcoinów polega 

bowiem na wykonywaniu przez maszynę skomplikowanych obliczeń - rozwiązywaniu 

problemów kryptograficznych. Stąd internauci łączą moce obliczeniowe z innymi i tworzą tzw. 

"kopalnie" bitcoina. System co 10 minut rozprowadza wśród użytkowników po 25 nowych 

bitcoinów. Nowo stworzony bitcoin przechodzi do sfery światowego zasobu ogólnodostępnych 

praw podmiotowych i przypomina kruszec wydobyty z zasobu naturalnego albo legalny 

pieniądz wydrukowany i wypuszczony do obiegu w realiach chmury internetowej. W związku 

z tym położenie prawne wydobywcy bitcoina przypomina sytuację osoby, która nabyła 

własność ruchomej rzeczy niczyjej przez jej objęcie w posiadanie samoistne (art. 181 k.c.), albo 

osoby, która wytworzyła rzecz ruchomą z własnych materiałów (art. 192 k.c. - zob. J. Kudła, 

Bitcoin i inne kryptowaluty (wirtualne mierniki wartości) jako przedmiot procesu i egzekucji, 

Polski Proces Cywilny 2018, s. 19-20 i powołana tam literatura). 

 

Jak z tego wynika, do technicznych warunków nabycia waluty wirtualnej metodą Proof of 

Work należy posiadanie odpowiednio wydajnego sprzętu podłączonego do sieci i poniesienie 

wydatków na zwiększone zużycie energii elektrycznej w celu zasilania tego sprzętu. Tym 

samym jest jasne, że wykopanie waluty wirtualnej metodą wskazaną przez skarżącą nie jest 

możliwe bez użycia przeznaczonego do tego celu sprzętu i zużycia w tym właśnie celu energii 

elektrycznej. Innymi słowy - bez wydatków na ten cel nie dojdzie do nabycia wirtualnej waluty, 

poniesienie ich natomiast gwarantuje jej wykopanie. 

 

Błędne jest zatem stanowisko organu interpretującego, że opisane we wniosku wydatki 

stanowią koszty pośrednie.(…) 

 



Reasumując powyższe rozważania Sąd stwierdza, że wbrew stanowisku organu, opisane we 

wniosku skarżącej wydatki podlegają kwalifikacji jako wydatki "bezpośrednio poniesione" na 

nabycie wirtualnej waluty i jako takie stanowią koszty uzyskania przychodu z tytułu 

odpłatnego jej zbycia. Tej treści interpretację organ będzie zobowiązany wydać w ramach 

wykonania niniejszego wyroku. 

 

Wyroki powiązane 

 

wyrok WSA z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Łd 411/19 

 

Przepisy 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2009  r. nr 114, 

poz. 946) 

Art. 32 ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania 

przez władze publiczne. 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Ordynacja podatkowa 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) 

 

Art. 14c Elementy interpretacji indywidualnej 

§ 1. Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu 

faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz 

z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli 

stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. 

§ 2. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera 

wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. 

§ 3. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o treści art. 14na wyłączenie stosowania 

przepisów ustawy oraz o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

§ 4. Interpretację indywidualną wydaną w formie dokumentu elektronicznego opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 poz. 1426) 

Art. 22 ust. 14 Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej 

stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej 

oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki 

poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 12 

ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 

 

Główne problemy 

 

1. Opodatkowanie przychodu czy dochodu przy kopaniu waluty wirtualnej metodą „Proof 

of Work” - prawo do uznania za koszt wydatków za energię elektryczną czy zakup 

niezbędnego sprzętu.  

2. Jak interpretować wydatki poniesione bezpośrednio na nabycie waluty wirtualnej? 

 


