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W odpowiedzi na interpelację Posła Maksa Kraczkowskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

(nr 34412), w sprawie konkretnych działań w obszarze regulacji kryptowalut, Ministerstwo 

Finansów przedstawia poniższe stanowisko.

Na wstępie pragnę wskazać, że poruszona kwestia była przedmiotem odpowiedzi na interpelację 

Pana Posła z dnia 14 maja b.r., nr 32643 (pismo o sygnaturze FN7.054.9.2015), a przekazane 

tam informacje pozostają w pełni aktualne w niniejszej sprawie. Poniżej przedstawiam 

doprecyzowanie przekazanej odpowiedzi, odnoszące się do pytań postawionych przez Pana 

Posła.

W zakresie pytań nr 1, 2 i 5 niniejszej interpelacji, dotyczących nadzoru nad handlem 

kryptowalutami oraz oceny podjętych w innych krajach działań nadzorczych, należy zauważyć, 

że  ewentualne działania regulacyjne dotyczące problematyki obrotu walutami wirtualnymi 

powinny zostać podjęte bądź w wyniku inicjatyw na szczeblu unijnym, mając na względzie 

transgraniczny charakter tej działalności, bądź w rezultacie stwierdzenia zagrożenia 

nieprawidłowości na rynku kryptowalut.  

Na chwilę obecną służby skarbowe nie stwierdziły, w skali kraju, nieprawidłowości związanych 

z naruszeniem przepisów prawa podatkowego w zakresie wykorzystania kryptowalut. Generalny 

Inspektor Informacji Finansowej prowadzi stałe działania w zakresie monitorowania i analizy 

potencjalnego ryzyka popełniania przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 

przy użyciu kryptowalut, w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. 
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W opinii Ministerstwa Finansów równie znacząca, obok działań regulacyjnych, jest kampania 

informacyjna, wskazująca potencjalnym użytkownikom na ryzyka jakie mogą wynikać dla nich 

z nabywania kryptowalut, która jest podejmowana m.in. przez Generalnego Inspektora 

Informacji Finansowej, na czym Ministerstwo Finansów wskazywało w odpowiedzi na 

interpelację nr 32643 (FN7.054.9.2015).

Odnosząc się do pytań nr 3 i 4, należy wskazać, że kwestie dotyczące funkcjonowania i obrotu 

kryptowalutami podlegają ciągłemu monitoringowi i analizie ze strony organów kontroli 

skarbowej. Problematyka opodatkowania kryptowalut podatkiem od towarów i usług będzie 

w najbliższym czasie przedmiotem prac Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

w związku z zapytaniem Szwedzkiej Agencji Podatkowej o potencjalne skutki podatkowe 

związane z transakcjami dokonywanymi przy ich pomocy. W opinii rzecznika generalnego 

Trybunału Sprawiedliwości UE zamiana kryptowaluty na realne pieniądze jest usługą zwolnioną 

z podatku od towarów i usług. Rozstrzygniecie powyższej kwestii ma zasadnicze znaczenie dla 

wypracowania jednolitego modelu opodatkowania operacji dokonywanych na kryptowalutach 

i do dokonywania ewentualnych zmian w systemie prawnym.

Natomiast w zakresie podatku dochodowego w aktualnym stanie prawnym dochody uzyskiwane 

z kryptowalut podlegają opodatkowaniu i nie znajduje uzasadnienia dokonywanie zmian 

przepisów w tym zakresie.

Niezależnie od braku powszechnej akceptacji kryptowalut, wąskiego grona, bardzo 

rozproszonych użytkowników, relatywnie niewielkiej wartości transakcji realizowanych przy ich 

wykorzystaniu oraz bardzo nieznacznym wpływie funkcjonowania walut wirtualnych na realną 

sferę gospodarki, funkcjonowanie tego zjawiska będzie nadal przedmiotem zainteresowania 

Ministerstwa Finansów, w tym administracji podatkowej, skarbowej oraz GIIF.


