
Zamiana bitcoina na inną kryptowalutę a 
powstanie przychodu 

wyrok WSA w Olsztynie z dnia 9 maja 2018 r., 
I SA/Ol 201/18  (wyrok nieprawomocny)

IV TORUŃSKI PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO

1-2 marca 2019 r.

www.pwc.com



PwCPwC

Zdarzenie przyszłe będące przedmiotem 
wniosku o interpretację
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Głównym przedmiotem tej działalności jest handel różnymi rodzajami 

wirtualnej waluty elektronicznej (m.in. Bitcoin, Ethereum) za pośrednictwem 

internetu. Wnioskodawca planuje uczestniczyć również w nabywaniu 

kryptowaluty poprzez udział w ofercie emisji nowej kryptowaluty, tzw. Initial 

Coin Offering (dalej: "ICO"). W ramach ICO następuje zazwyczaj wymiana 

aktualnie istniejącej kryptowaluty (np. Ethereum) na nową kryptowalutę

W ramach działalności gospodarczej wnioskodawca będzie nabywać 

w zamian za walutę tradycyjną (m.in. USD lub EUR) jeden rodzaj jednostek 

kryptowaluty. W następstwie handlu (wymiany kryptowalut) może dochodzić 

do sytuacji wymiany jednych jednostek kryptowaluty na inne jednostki 

kryptowaluty (np. Bitcoin na Ethereum lub odwrotnie). Może dojść 

do sytuacji, w której wnioskodawca po osiągnięciu planowanego zysku lub 

określonej straty zdecyduje się wymienić dane jednostki kryptowaluty 

na walutę tradycyjną
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Stanowisko WSA w Olsztynie
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(…) momentem powstania przychodu jest niewątpliwie moment 

przewalutowania na walutę tradycyjną, kiedy to skarżący otrzymuje określone 

wartości pieniężne lub też moment zapłaty kryptowalutą za towar bądź usługę, 

kiedy dochodzi również do realnego przysporzenia w majątku podatnika. Jeżeli 

natomiast w związku z zamianą kryptowaluty na inną kryptowalutę skarżący nie 

otrzymuje wartości pieniężnych rozumianych jako prawny środek płatniczy i jak 

podał we wniosku o interpretację, rzeczywistą wartość kryptowaluty można 

wycenić dopiero w momencie jej sprzedaży w zamian za walutę, bądź 

dokonania nią zapłaty za towar lub usługę, to wobec nie wskazania przez 

organ metody i sposobu takiej wyceny na chwilę zamiany, nie można uznać 

za należycie uzasadnione stanowiska, iż w tym przypadku, przychód należy 

ustalić w wysokości otrzymanych wartości pieniężnych



PwCPwC 44

Czy zamiana kryptowaluty na inną 
krytptowalutę powoduje powstanie przychodu?

• wyrok WSA w Białymstoku z 

6.06.2018 r., I SA/Bk 226/18 

• wyrok WSA w Gliwicach z 

11.04.2018 r., I SA/Gl 248/18

• wyrok WSA w Poznaniu z 

19.12.2018 r., I SA/Po 802/18

• wyrok WSA w Krakowie z 

5.10.2018 r., I SA/Kr 740/18

• wyrok WSA w Olsztynie z 

9.05.2018 r., I SA/Ol 201/18

TAK NIE
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Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

55

Art. 17 ust. 1f ustawy o PDOF (od 1.01.2019): Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty 

wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie 

innych zobowiązań walutą wirtualną

Z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej: Dodawany przepis art. 1f określają sposób rozumienia pojęcia "odpłatne 

zbycie waluty wirtualnej". Przychód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej będzie powstawał w sytuacji, gdy za walutę 

wirtualną otrzymywane są "tradycyjne" środki płatnicze i wartości pieniężne lub następuje "zapłata" wirtualną walutą 

za określony towar, usługę lub prawo majątkowe (inne niż waluta wirtualna) albo uregulowanie nią innego zobowiązania. 

Odpłatnym zbyciem waluty wirtualnej nie będzie zatem wymiana waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną. 

Taka wymiana między walutami wirtualnymi nie będzie rodziła skutków w podatku dochodowym
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