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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1150, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają  umowy sprzedaży i zamiany, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy i prawa 

majątkowe. Nie formułując własnych definicji umów podlegających podatkowi przepisy powyższej ustawy zawierają 

regulacje dostosowawcze do przepisów Kodeksu cywilnego. 

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych trudne są do zastosowania uwzględniając 

specyfikę transakcji mających za przedmiot obrót walutami wirtualnymi, gdyż strony tych transakcji są dla siebie 

anonimowe, co uniemożliwia ustalenie statusu podatkowego zbywcy, stanowiącego okoliczność rozstrzygającą  

o obciążeniu danej transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie jest też oczywiste, gdzie w przypadku 

obrotu walutą wirtualną dochodzi do dokonania czynności cywilnoprawnej, zaś miejsce wykonywania prawa 

majątkowego istotne jest z punktu widzenia przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, ze względu na zakres 

terytorialny działania tej ustawy podatkowej. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wykazują 

wysoki poziom niedostosowania do transakcji mających za przedmiot obrót walutami wirtualnymi, podczas gdy 

dokonując czynności cywilnoprawnych podatnik powinien mieć pewność, że stan faktyczny, który go dotyczy objęty jest 

zakresem normy podatkowej.  

Określenie w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych odrębnych zasad opodatkowania obrotu walutą 

wirtualną, uwzględniając jego specyfikę, sprowadzającą się do dokonywania przez ten sam podmiot wielu transakcji tego 

samego dnia, mogłoby to niejednokrotnie prowadzić do nałożenia obowiązku zapłaty podatku w wysokości 

przekraczającej zainwestowane środki. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

 

Projektowana zmiana ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma na celu wprowadzenie  zwolnienia od 

podatku umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115). 

Proponuje się, aby ustawa miała zastosowanie do czynności cywilnoprawnych dokonanych od 1 stycznia 2020 r., co 

zapewni ciągłość w nieobciążaniu podatkiem przedmiotowych czynności. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 

Podatnicy podatku od 

czynności 

cywilnoprawnych  

nabywających w drodze 

umowy sprzedaży lub 

zamiany waluty wirtualne, 

w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu. 

 

Brak danych 

  

Brak konieczności zapłaty 

podatku od czynności 

cywilnoprawnych. 



5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. 

Projekt ustawy zostanie przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem  
           

budżet państwa  
           

JST  
           

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem  
           

budżet państwa  
           

JST  
           

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Projekt ustawy  nie powoduje skutków finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych, 

w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, polegających na 

zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów tych jednostek w stosunku do wielkości 

wynikających z obowiązujących przepisów.  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

W wyniku analizy deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych złożonych w okresie od 

października 2016 r. do lutego 2018 r. ustalono, że jedynie w stosunku do kilkudziesięciu 

transakcji podatnicy wykazali przedmiot transakcji, jako odnoszący się do walut wirtualnych. 

Tym samym skala zjawiska w zakresie walut wirtualnych wykazywanych w deklaracjach PCC 

jest nieznaczna. Z powyższego wynika zatem, że projektowane zwolnienie od podatku nie będzie 

stanowić zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do 

wielkości planowanych.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw        

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Proponowane rozwiązania nie będzie miało wpływu na 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie Projekt, przez dążenie do zachowania właściwej proporcji między wynikającym z art. 84 



źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Konstytucji RP obowiązkiem ponoszenia ciężarów publicznoprawnych, a prawem jednostki do 

własności i jej ochrony, będzie miał pozytywny wpływ na obywateli i ich przedsiębiorczość, jak 

również sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób 

starszych. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu 

podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz 

obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z wyłączeniem przypadków, 

gdy podatek jest pobierany przez płatnika. 

 

Po wprowadzeniu zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podatnikach podatku od czynności 

cywilnoprawnych nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualne nie będzie spoczywał 

obowiązek składania deklaracji oraz obliczania i wpłacania podatku. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt nie wpływa na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Brak wpływu na pozostałe obszary, w tym na prywatność osób oraz ochronę informacji ich 

dotyczących. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektuje się, że ustawa  wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.  

  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 


