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Autor prezentuje aktualny status prawny kryptowalut na Ăwiecie ib wb Polsce oraz wstÚpnÈ ekonomicznÈ
ocenÚ rozwiÈzañ prawnych kryptowalut na gruncie polskim. Wskazuje, ĝe aktualne znaczenie Bitcoina
wb Polsce jest znikome, ab na Ăwiecie maïe, mimo coraz bardziej rozbudowanego ekosystemu Bitcoina,
abpolskie prawo jest wbduĝej mierze przygotowane na przyjÚcie nowego zjawiska. WciÈĝ jednak pozostaje
wiele nierozwiÈzanych problemów szczegóïowych, zwïaszcza podatkowych, które sprawiajÈ, ĝe instytucje
finansowe ibuĝytkownicy majÈ trudnoĂci zbodniesieniem siÚ do Bitcoina, co generuje potrzebÚ oficjalnego
uporzÈdkowania tej kwestii. Autor proponuje takĝe rozwiÈzanie prawno-ekonomiczne umoĝliwiajÈce rozwój
walut prywatnych, wymagajÈce jednak szeroko zakrojonych dziaïañ na skalÚ globalnÈ.
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The author presents the current legal status of cryptocurrencies in the world and in Poland and abpreliminary
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Bitcoin is scarce in Poland and small in the world, despite the increasingly elaborate Bitcoin ecosystem,
and that the Polish law is prepared for the adoption of this new phenomenon. However, there are still ablot
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Regulowanie kryptowalut wb Polsce ib na Ăwiecie na przykïadzie Bitcoina – status prawny…

1. Wprowadzenie
Pod koniec stycznia 2015 r. PolskÚ obiegïa informacja (http://niebezpiecznik.pl/post/akcja-bankow-wymierzona-w-polskich-posiadaczy-bitcoinow), ĝe
dwa banki: BZ WBK oraz BPH wypowiedziaïy co najmniej dwóm swoim
klientom umowy ob prowadzenie rachunków bankowych, odwoïujÈc siÚ do
prawa wypowiedzenie wbprzypadku „uzasadnionego podejrzenia, ĝe rachunek jest wykorzystywany do celów niezgodnych zbprzepisami prawa”, majÈc
na myĂli obrót bitcoinami. Dyrektor nowosÈdeckiego oddziaïu BZ WBK
oceniï, ĝe „Obrót bitcoinami (…) nie jest objÚty jednoznacznymi przepisami
prawa polskiego – brak jest na rynku polskim regulacji”. Bank BZ WBK
zawarï wb regulaminach usïug definicjÚ kryptowaluty: „Bitcoin/ Waluta wirtualna – waluta wirtualna, która nie jest oficjalnÈ walutÈ ĝadnego pañstwa
ibnie jest wydawana przez uprawnione organy pañstwowe”. ZobowiÈzaï takĝe
uĝytkowników usïug do „niewykorzystywania [usïug] do celów powiÈzanych
zbwalutÈ wirtualnÈ (typu Bitcoin) oraz nieprzekazywania jej osobom, obktórych wie lub przy zachowaniu naleĝytej starannoĂci powinien wiedzieÊ, ĝe
wykorzystujÈ one karty pïatnicze lub bÚdÈ wykorzystywaÊ do handlu walutÈ
wirtualnÈ”.
Mimo iĝ autor potwierdzaï niejednokrotnie1, iĝ kryptowaluty obecnie
nie stanowiÈ zagroĝenia dla systemu finansowego pañstwa, abmogÈ niekiedy
uïatwiÊ nielegalny obrót towarami, jednak wypowiedzenie umowy przez
banki stanowi precedens, który sprawia, ĝe problem regulacji kryptowalut
wyszedï ze sfery teorii.
Artykuï ma na celu zaprezentowanie aktualnego stanu ekosystemu Bitcoina, statusu prawnego kryptowalut na Ăwiecie oraz wstÚpnÈ analizÚ moĝliwych rozwiÈzañ prawnych kryptowalut oraz ich ekonomicznÈ ocenÚ na
gruncie polskim. NakreĂlenie stanu ekosystemu jest niezbÚdne, aby ukazaÊ
zïoĝonoĂÊ procesów gospodarczych ibwynikajÈcych zbnich wÈtpliwoĂci prawnej
ib ekonomicznych kwalifikacji.

2. Ekosystem Bitcoina
Kryptowaluty stanowiÈ najwiÚkszÈ podgrupÚ tzw. walut alternatywnych
(komplementarnych ibsubstytucyjnych), które majÈ na celu uzupeïnienie lub
zastÈpienie istniejÈcych systemów pieniÚĝnych. CharakteryzujÈ siÚ najwiÚkszÈ
kapitalizacjÈ (ïÈcznie okoïo 4 mld USD (http://coinmarketcap.com, dane
zb18.03.2015 r.). WĂród kryptowalut nieporównanie najwiÚksze znaczenie ma
Bitcoin (87% ïÈcznej kapitalizacji kryptowalut), jednak wartoĂÊ wszystkich
wygenerowanych bitcoinów wyraĝona wb amerykañskich dolarach stanowi
zaledwie 0,1% istniejÈcej podaĝy dolara amerykañskiego, biorÈc pod uwagÚ
agregat M0.
Obecnie uksztaïtowaï siÚ podziaï definicyjny oddzielajÈcy sieÊ (system)
od jednostki „monetarnej”. Bitcoin (wielkÈ literÈ) to globalna internetowa
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sieÊ p2p, utrzymujÈca zdecentralizowany rejestr cyfrowych zasobów matematycznych, czyli bitcoiny (maïÈ literÈ). IntegralnoĂÊ rejestru zabezpieczana przez podsieÊ komputerów („koparek”), która audytuje sieÊ, autoryzuje transakcje (weryfikuje oryginalnoĂÊ uĝytych bitcoinów), zapobiega
podwójnemu wydawaniu. WïasnoĂÊ bitmonet moĝe byÊ zmieniona (transfer) wb rejestrze tylko przez wïaĂciciela zweryfikowanego kryptograficznie
przez wiÚkszoĂÊ wÚzïów sieci. Bitcoiny mogÈ byÊ przenoszone na dowolnym
noĂniku informacji. Nikt odgórnie nie zarzÈdza systemem, pracÚ zdecentralizowanego systemu nadzoruje algorytm. Zaprogramowana podaĝ dÈĝy
do 21 mln bitcoinów wb zwalniajÈcym tempie. Transfer bitcoinów wewnÈtrz
sieci jest anonimowy, ale uwzglÚdniajÈc poïÈczenie Bitcoina zb oficjalnymi
systemami pieniÚĝnymi m.in. przez sieÊ kantorów jest ona ograniczona,
stÈd okreĂlenie „pseudoanonimowoĂci” Bitcoina. W zamierzeniu Bitcoin
miaï byÊ systemem pieniÚĝnym, który umoĝliwi uĝytkownikom oparcie na
kryptograficznym dowodzie zamiast na zaufaniu, jak to ma miejsce wb tradycyjnych systemach pieniÚĝnych, wb których dostarczanie pieniÈdza jest
kontrolowane czÚĂciowo przez centralnÈ wïadzÚ, ab czÚĂciowo przez system
bankowy. Wb rzeczywistoĂci, wb zwiÈzku ze zïoĝonoĂciÈ systemu, pomimo
otwartoĂci ěródeï aplikacji ib specyfikacji, jest on wb peïni zrozumiany przez
nieliczne osoby, co wymusza na uĝytkownikach zaufanie do deweloperów
oraz osób, które ten system znajÈ.
Bitcoin nie ma takĝe wb rzeczywistoĂci wielu innych cech, które miaïy
stanowiÊ istotÚ systemu. Wymieniane przez uĝytkowników cechy to:
– brak poĂredników (w rzeczywistoĂci wielu poĂredników: uĝytkownik –
aplikacja – kantor – portfel – akceptant);
– bardzo maïe prowizje (w rzeczywistoĂci prowizje wzrosnÈ planowo,
abobecnie wahania ceny BTC2 mogÈ stanowiÊ wyĝszy koszt niĝ prowizje);
– bïyskawiczne transakcje (tylko samo zainicjowanie transakcji jest szybkie,
jej zatwierdzenie przez sieÊ trwa wiele minut, ab nawet godzin, przygotowanie ib nauka takĝe trwa);
– jest banalnie prosty wb obsïudze (jest doĂÊ prosty, ale wymaga przyzwyczajenia);
– nie ma moĝliwoĂci, by ktoĂ zablokowaï konto (w rzeczywistoĂci moĝna
zgubiÊ hasïo, ab portfel sieciowy moĝna zablokowaÊ);
– bezpieczeñstwo (w rzeczywistoĂci wiele gieïd ib innych usïug juĝ upadïo,
wielu uĝytkowników straciïo bitcoiny przez kradzieĝe);
– wygoda: bez rejestracji, bez konta, bez biurokracji (w rzeczywistoĂci czÚsto
trzeba wszystko przygotowaÊ wczeĂniej: zainstalowaÊ aplikacjÚ, kupiÊ lub
wykopaÊ bitcoiny, nauczyÊ siÚ obsïugi).
Obecnie ekosystem bitcoina obejmuje:
– nabywców dóbr i usïug, którzy w prywatnych portfelach utrzymujÈ
bitcoiny;
– inwestorów, którzy albo liczÈ na bezpoĂredni zarobek spekulacyjny, albo
inwestujÈ wb spóïki obracajÈce bitcoinem;
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– akceptantów koñcowych, czyli przedsiÚbiorstwa, spóïki ibosoby prywatne
oferujÈce swoje usïugi ib sprzedajÈce towary – prowadzÈce dziaïalnoĂÊ
zarówno online, jak ib offline;
– pracowników, którzy przyjmujÈ zapïatÚ wb bitcoinach.
W ekosystemie tym jest takĝe grupa podmiotów oferujÈcych usïugi waĝne
systemowo. NaleĝÈ do nich:
– „koparki” – przedsiÚbiorstwa, osoby prywatne lub grupy tychĝe
(tzw.b poole), które wykorzystujÈ moc obliczeniowÈ wïasnych maszyn,
by realizowaÊ podstawowe zadania systemowe (autoryzacja transakcji,
rozwiÈzywanie specjalnych zadañ kryptograficznych dajÈca wb rezultacie
bitcoiny);
– portfele online – usïugi online polegajÈce na przechowywaniu wbimieniu
klientów „depozytów” bitcoinowych na szczególnie do tego celu przeznaczonych kontach (portfelach) na maszynach usïugodawców;
– portfele mobilne, czyli aplikacje umoĝliwiajÈce utrzymanie bitcoinów na
urzÈdzeniach mobilnych;
– portfele offline – zapisy kryptograficzne wb postaci uniemoĝliwiajÈcej
dostÚp do nich przez Internet (np. wydruk portfela na papierze);
– kantory (gieïdy) – umoĝliwiajÈce wymianÚ miÚdzy bitcoinami ab innymi
kryptowalutami oraz walutami oficjalnymi;
– bankomaty – urzÈdzenia umieszczone wbdomenie publicznej, umoĝliwiajÈce wymianÚ bitcoinów na oficjalne waluty (w jednÈ lub wbobie strony),
najczÚĂciej po najkorzystniejszym kursie;
– usïugi pïatnoĂci – usïugi poĂrednictwa, umoĝliwiajÈce akceptowanie
pïatnoĂci za pomocÈ bitcoinów, przy czym do akceptanta mogÈ trafiaÊ
zarówno bitcoiny, jak ib oficjalny pieniÈdz;
– dostawcy aplikacji – deweloperzy, którzy umoĝliwiajÈ za pomocÈ aplikacji
komputerowej, mobilnej lub specjalnego kodu wprowadzenie akceptacji
bitcoinów.
Obecnie wb ekosystemie bitcoina moĝna takĝe odnaleěÊ usïugi oparte
na tym systemie (usïug „finansowe”), ab ich liczba roĂnie (KPMG, 2015):
– platformy poĝyczek wzajemnych,
– usïugi poĝyczkowe,
– fundusze inwestycyjne inwestujÈce wb spóïki zb ekosystemu bitcoina,
– kasyna,
– usïugi wspierajÈce pïatnoĂci wynagrodzeñ wb bitcoinach,
– usïugi escrow3.
Mimo relatywnie rozbudowanego juĝ ekosystemu, wb ĝadnym pañstwie
obecnie, wedïug wiedzy autora, nie znajduje siÚ wb nim regulator ani prawodawca. Poziom rozbudowania systemu, mimo ĝe daleki od oficjalnych,
wciÈĝ sukcesywnie siÚ podnosi. Wraz zbnim wzrasta liczba ibzïoĝonoĂÊ relacji
miÚdzy podmiotami oraz procesów gospodarczych, co zbkolei wpïywa takĝe
na otoczenie systemu przez swojego rodzaju efekty zewnÚtrzne: powoduje
zainteresowanie, ale takĝe obawy mediów, biznesu, inwestorów, wïadz.
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Moĝna wyróĝniÊ szeĂÊ gïównych grup problemów, które mogÈ wb zwiÈzku
zb tym wymagaÊ oficjalnego ustosunkowania siÚ wïadz:
– problemy prawa prywatnego (wïasnoĂÊ, regulacja zobowiÈzañ),
– problem wprowadzania bitcoinów do obiegu (pierwotne nabycie: wytwarzanie, wykopywanie, emisja),
– problem opodatkowania transakcji (VAT) ib dochodów (PIT, CIT),
– problem systemu finansowego: pieniÚĝnego ibbankowego (licencje, kontrola, obowiÈzki informacyjne),
– problemy karne (bezpieczeñstwo uĝytkowników, oszustwa, kradzieĝe
ib przywïaszczenia, pranie pieniÚdzy, finansowanie terroryzmu),
– problem kwalifikacji ibwyceny ksiÚgowej (zapasy, wartoĂci niematerialne
ib prawne, inwestycje, papier wartoĂciowy, instrument finansowy).

3. Status prawny kryptowalut na Ăwiecie na poczÈtku
rokub 2015
Z dostÚpnych danych wynika, iĝ reakcje róĝnych pañstw na bitcoin nie
sÈ jednorodne. Moĝna tu wyróĝniÊ kilka postaw. NajczÚĂciej spotykanÈ
reakcjÈ – okoïo 80% spoĂród 56 pañstw, dla których dostÚpne sÈ informacje (Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions, 2014) – jest brak
oficjalnego, wiÈĝÈcego ib jednoznacznego stanowiska – postawa wyczekiwania, obserwowania rozwoju systemu oraz postanowieñ innych pañstw,
poïÈczona zbwydawaniem ostrzeĝeñ, interpretacji prawnych, prowadzeniem
badañ ibmonitorowania. Oznacza to, iĝ wbwiÚkszoĂci pañstw Bitcoin nie jest
nielegalny, nie podlega kontroli ani licencjonowaniu ĝadnej instytucji, ale
nie jest takĝe prawnie chroniony.
WĂród tych pañstw niektóre instytucje odnoszÈ siÚ bitcoina jako do
Ărodka pïatniczego (Szwecja), alternatywnego Ărodka pïatniczego (Estonia), waluty (USA). Niektóre pañstwa traktujÈ bitcoin jako usïugÚ pïatniczÈ
(Kanada), inne jako mienie kapitaïowe (Norwegia) lub prawo majÈtkowe
(Polska), zasób (Finlandia), wirtualny towar (Chiny), instrument pïatniczy,
bony lub vouchery (Wielka Brytania), substytut pieniÈdza (Rosja), instrument finansowy zb kategorii jednostek rozliczeniowych (Niemcy), dobra
cyfrowe (Hiszpania). Nierzadko wb jednym pañstwie instytucje posïugiwaïy
siÚ róĝnymi pojÚciami. W wiÚkszoĂci pañstw, które ustosunkowaïy siÚ do
istnienia Bitcoina, oĂwiadczenia wydawaïy instytucje podatkowe.
IstniejÈ takĝe pañstwa, wb których albo wïadze, albo organizacje podjÚïy siÚ opracowania internetowego (mobilnego) odpowiednika oficjalnego
pieniÈdza wb formie kryptowaluty lub podobnej, zachowujÈcej cechy kryptowalut (w tym formy pieniÈdza zb kategorii pieniÈdza elektronicznego).
NaleĝÈ do nich miÚdzy innymi Kanada (http://mintchipchallenge.challengepost.com; http://business.financialpost.com/news/canadian-mint-pushesahead-in-murky-world-of-crypto-currency-with-mintchip-project), Ekwador
(http://goo.gl/HWOb0N), który jednoczeĂnie ustawowo zakazaï Bitcoina, czy
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Polska zbprojektem Billon (http://billon.info; http://serwisy.gazetaprawna.pl/
finanse-osobiste/artykuly/776391,nowy-system-platnosci-mobilnych-billon-walior-banku-i-plusie.html).
W Szwecji poczÈtkowo bitcoin zostaï uznany de facto za pieniÈdz, który
nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, powinien natomiast podlegaÊ
wïadzom nadzorujÈcym rynki finansowe. Póěniej jednak wïadze fiskalne
zdecydowaïy ob nieuznaniu zwolnienia bitcoina ib bazujÈcych na nim usïug
zb opodatkowania podatkiem VAT. PiÚÊ pañstw jest na etapie opracowania
regulacji (Australia, Stany Zjednoczone – Nowy Jork, Wielka Brytania,
Brazylia). Projekty tych regulacji sÈ zróĝnicowane.
W Australii Bitcoin nie jest pieniÈdzem ani walutÈ, ale zasobem finansowym podlegajÈcym podatkom od zysków kapitaïowych. Gdy bÚdzie wykorzystywany do nabywania dóbr ibusïug na cele prywatne (poniĝej 10b000 USD),
nie bÚdzie obciÈĝony podatkiem VAT. Jeĝeli podatnicy podejmujÈ transakcje
na gieïdzie, konsekwencje podatkowe bÚdÈ zaleĝeÊ od tego, czy kupujÈ lub
dostarczajÈ bitcoinów jako czÚĂÊ operacji gospodarczej lub inwestycji bÈdě
wb inny sposób. Gdy firma otrzymuje bitcoiny jako pïatnoĂÊ za towar lub
usïugÚ, musi rejestrowaÊ godziwÈ wartoĂÊ rynkowÈ bitcoinów wb dolarach
australijskich jako czÚĂÊ zwykïego dochodu. WartoĂÊ rynkowÈ moĝna uzyskaÊ,
korzystajÈc zb „renomowanych kantorów wymiany bitcoinów”. Firma moĝe
zostaÊ obciÈĝona podatkiem od towarów ib usïug (PTU) takĝe za bitcoiny,
które otrzymuje jako zapïatÚ. PTU jest naleĝny, gdy firma dostarcza bitcoiny
wbtrakcie swojej dziaïalnoĂci, wbwysokoĂci obliczonej na podstawie wartoĂci
godziwej wb momencie transakcji. MogÈ takĝe pojawiÊ siÚ konsekwencje
zwiÈzane zb zyskami kapitaïowymi ze zbycia bitcoinów. W przypadku, gdy
firma uĝywa bitcoinów do pïacenia za dobra inwestycyjne (okoïobiznesowe),
bÚdzie mogïa odliczyÊ VAT. W przypadku, gdy pracownik otrzymuje bitcoiny
od pracodawcy jako wynagrodzenie, pïatnoĂÊ bÚdzie uwaĝana za Ăwiadczenie
socjalne dla celów podatkowych (Australian Government, 2014).
W Stanach Zjednoczonych trwajÈ prace nad regulacjÈ przedsiÚbiorstw
obracajÈcych bitcoinem na terenie Nowego Jorku. Planowane jest wprowadzenie licencji (tzw. BitLicence), obejmujÈcej przedsiÚbiorstwa:
– odbierajÈce, transmitujÈce, przechowujÈce, konwertujÈce wirtualne
waluty dla klientów,
– kupujÈce ib sprzedajÈce je na wïasny rachunek,
– kontrolujÈce, administrujÈce, emitujÈce wirtualnÈ walutÚ,
– dokonujÈce wymiany zb walutami.
Licencjonowane przedsiÚbiorstwa sÈ zobowiÈzane do dostarczania dowodów
transakcji (rachunków, faktur), informowania obryzyku ibpolityce rozpatrywania
reklamacji, utrzymania programu cyberbezpieczeñstwa, poddawania siÚ audytowi, szczegóïowej weryfikacji informacji obklientach oraz sporzÈdzania sprawozdania finansowego. Zwolnieni zbposiadania licencji sÈ akceptanci. PodobnÈ
konstrukcjÚ majÈ regulacje zaproponowane wb Kalifornii (http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160AB1326).
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W Czechach, zgodnie zb prawnÈ interpretacjÈ Ministerstwa Finansów,
które przeprowadziïo ocenÚ ryzyka zwiÈzanego zbwykorzystaniem bitcoina,
transakcje powyĝej 1 tys. EUR sÈ uwaĝane za niosÈce ryzyko prania brudnych pieniÚdzy, abpowyĝej 15btys. EUR sÈ uwaĝane za podejrzane wbzwiÈzku
zb praniem brudnych pieniÚdzy.
W Danii wïadze fiskalne wbinterpretacji podatkowej stwierdziïy, ĝe faktura nie moĝe byÊ wystawiona wbbitcoinach, abjakiekolwiek straty wbzwiÈzku
zb obrotem bitcoinami nie mogÈ byÊ zaliczone wb poczet kosztów przedsiÚbiorstwa.
Nowozelandzki bank rezerw stwierdziï wb oĂwiadczeniu, iĝ nie posiada
bezpoĂredniej wïadzy nad jakÈkolwiek formÈ alternatywnych Ărodków
wymiany ibpïatnoĂci. Podmioty, które nie sÈ bankami, nie potrzebujÈ zatem
zatwierdzenia mechanizmów (procesów), które obejmujÈ przechowywanie
ib transfer wartoĂci wyraĝonej wb bitcoinach – tak dïugo, jak ich dziaïalnoĂÊ
nie obejmuje emisji fizycznego Ărodka pïatnoĂci (Ministerstvo Financí, 2013).
Unia Europejska nie ma wspólnych ram obejmujÈcych waluty cyfrowe
ib dlatego istniejÈce prawodawstwo pozostawia duĝe pole do wïasnej interpretacji przez poszczególne narody. Na poczÈtku 2015 r. Europejski UrzÈd
Nadzoru Bankowego (EBA) ostrzegï instytucje finansowe przed angaĝowaniem siÚ wb przedsiÚwziÚcia zwiÈzane zb cyfrowymi walutami dopóki rynek
nie bÚdzie uregulowany.
Osiem krajów spoĂród 56 zdecydowaïo siÚ jednoznacznie opowiedzieÊ
przeciwko Bitcoinowi (m.in. Ekwador, Islandia, Indonezja, Rosja, Wietnam),
ab wb kilku obrót zostaï obarczony pewnymi restrykcjami (w Chinach tylko
podmioty indywidualne mogÈ obracaÊ bitcoinami). Najrzadziej spotykanÈ
reakcjÈ na rozwój bitcoina jest aktywna promocja systemu (Wyspa Man,
Ekwador).
Ogóïem pañstwa, które ustosunkowaïy siÚ do Bitcoina, odniosïy siÚ
przede wszystkim do kwestii opodatkowania bitcoina. Wszystkie wskazaïy
na potrzebÚ opodatkowania transakcji bitcoinami, ale nie ma jednoznacznoĂci, czy powinny podlegaÊ wyïÈcznie podatkowi od zysków kapitaïowych ib podatkowi dochodowemu, co do czego panuje zgodnoĂÊ, czy takĝe
podatkowi VAT, jako dobro niepodlegajÈce szczególnemu zwolnieniu zbtego
podatku.
Analiza reakcji róĝnych gospodarek na Bitcoina ukazaïa, ĝe pomimo
wykorzystania bitcoina na szerszÈ skalÚ od kilku lat, ĝadne pañstwo dotychczas nie ustanowiïo wiÈĝÈcego powszechnie prawa ani regulacji. W wydawanych interpretacjach oraz projektach regulacji nie ma jednego wspólnego
podejĂcia ani teĝ jednoznacznego zdefiniowania przedmiotu rozwaĝania
– pojawiajÈ siÚ one jedynie wb raportach róĝnych organizacji ib przedsiÚbiorstw, wb tym takĝe wb nie wiÈĝÈcych raportach Komisji Europejskiej. Co
wiÚcej, podejĂcia te nierzadko siÚ wykluczajÈ. Nie widaÊ takĝe symptomów
wspóïpracy miÚdzy pañstwami wbcelu wspólnego odniesienia siÚ do nowego
zjawiska (pomijajÈc rekomendacje EBA dla krajów Unii Europejskiej).
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Ewentualne wypracowanie wspólnego stanowiska moĝe jednak nastrÚczaÊ
trudnoĂci ze wzglÚdu na duĝe zróĝnicowanie istniejÈcych szczegóïowych
regulacji finansowych ib podatkowych, ab takĝe róĝnÈ wraĝliwoĂÊ polityki.

4. Status prawny kryptowalut wb Polsce na poczÈtku 2015 roku
Bitcoin jest zjawiskiem obzasiÚgu wystÚpowania we wszystkich gïównych
dziedzinach prawa – wbprawie cywilnym, administracyjnym oraz karnym. Jak
pisze K. Zacharzewski (2014), „dÈĝenie do szczegóïowego zakwalifikowania
bitcoina wbkaĝdej gaïÚzi prawa moĝe doprowadziÊ do tego, ĝe status prawny
bitcoina nie bÚdzie jednolity, wspólne wnioski nie zostanÈ ustalone ibuniwersalne rozumienie bitcoina nie bÚdzie moĝliwe”. Jak wykaĝe poniĝsza analiza,
obecnie nie istnieje oficjalna ib powszechna kwalifikacja prawna bitcoina.
W Polsce, podobnie jak wbwiÚkszoĂci pañstw, bitcoin nie jest zakazany.
Odniesienia siÚ wïadz ib ich reprezentantów dotyczÈ gïównie interpretacji
podatkowych, abtakĝe weryfikacji, czy bitcoin podlega pod istniejÈce prawo
wb ramach niektórych ustaw.

4.1. Interpretacje podatkowe obrotu bitcoinami
Do 19 marca 2015 r. wydano wbPolsce 22 interpretacje podatkowe obejmujÈce Bitcoin. Wynika zb nich, ĝe:
– dla celów podatkowych uzyskany przychód zbtytuïu sprzedaĝy bitcoin stanowi przychód zbpraw majÈtkowych, abdochody zbpraw majÈtkowych podlegajÈ kumulacji zbinnymi dochodami; uzyskany zbtytuïu sprzedaĝy dochód
naleĝy opodatkowaÊ na zasadach ogólnych, tj. wedïug skali podatkowej;
– Bitcoiny nie majÈ mocy umarzania zobowiÈzañ nadanej przez prawodawcÚ, chyba ĝe pïatnoĂci dokonywane sÈ na rzecz podmiotów, które
akceptujÈ takÈ formÚ pïatnoĂci; wb przypadku pïatnoĂci bitcoinem za
towar lub usïugÚ ma miejsce umowa zamiany (barter);
– przekazanie osobom trzecim „elektronicznych bonów pieniÚĝnych Bitcoin” bÚdzie stanowiïo czynnoĂÊ podlegajÈcÈ opodatkowaniu podatkiem
VAT, jako odpïatne Ăwiadczenie usïug, choÊ tej usïugi przekazania elektronicznych bonów pieniÚĝnych bitcoin nie bÚdzie moĝna zaliczyÊ do
usïug finansowych, zwolnionych zb VAT, co oznacza podwójne opodatkowanie podatkiem od towarów ib usïug transakcji pïatnoĂci zb wykorzystaniem bitcoinów;
– Bitcoin jest alternatywnym wbstosunku do oficjalnych walut (zïoty, euro,
dolar) Ărodkiem pïatniczym, abrozliczenie nastÚpuje na zasadzie umowy;
– Bitcoin jest prawem majÈtkowym; sprzedaĝ praw majÈtkowych wiÈĝe
siÚ opodatkowaniem podatkiem od czynnoĂci cywilnoprawnych na zasadach ogólnych oraz opodatkowaniu podatkiem od towarów ibusïug jako
Ăwiadczenie usïug;
– moĝna rozliczaÊ siÚ zb podatku dochodowego na zasadach ryczaïtu 3%
od przychodów.
Problemy ZarzÈdzania vol. 13, nr 3 (54), t. 1, 2015
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Wobec braku legalnej definicji pojÚcia „prawa majÈtkowego” interpretator
(Interpretacja indywidualna zbdnia 28.03.2014, sygn. IPPB2/436-104/14-2/MZ,
Dyrektor Izby Skarbowej wb Warszawie) zwraca uwagÚ na wyrok Naczelnego SÈdu Administracyjnego zb20 czerwca 2006 r. sygn. akt II FSK 839/05:
„o zaliczeniu danego prawa do kategorii prawa majÈtkowego rozstrzygajÈ
ïÈcznie dwie przesïanki, po pierwsze – czy dane prawo moĝe byÊ przedmiotem obrotu, czy jest wiÚc zbywalne, po drugie zaĂ – czy posiada ono dajÈcÈ
siÚ okreĂliÊ wartoĂÊ majÈtkowÈ”. Interpretacje majÈ charakter indywidualny
ibnie mogÈ byÊ traktowane jako obowiÈzujÈca powszechnie wykïadnia prawa,
jednak stanowiÈ wyraz ustosunkowania siÚ do nowego zjawiska reprezentantów wïadz fiskalnych.

4.2. Interpretacja Ministerstwa Finansów
Podsekretarz Stanu wbMinisterstwie Finansów, Pan Wojciech Kowalczyk,
wbpiĂmie do Marszaïka Senatu nr BPS/043-30-1238/13 (Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 2013) wbczerwcu 2013 r. zweryfikowaï status bitcoina zbpunktu
widzenia kilku polskich ustaw:
– ustawy – Prawo dewizowe (PD),
– ustawy ob elektronicznych instrumentach pïatniczych (EIP),
– ustawy ob usïugach pïatniczych (UP),
– ustawy ob obrocie instrumentami finansowymi (OIF).
Wskazaï, ĝe „w kontekĂcie funkcjonowania wirtualnych walut, moĝemy
mówiÊ jedynie ob umownym uznaniu stron rozliczania siÚ takim Ărodkiem
[bitcoinem]”, co stawia te waluty co najwyĝej jako surogaty pieniÈdza –
bitcoin „stanowi umowny Ărodek pïatniczy danej grupy spoïecznej”, nie
speïnia takĝe wymagania wymienialnoĂci dla dewiz – nie jest zatem regulowanÈ dziaïalnoĂciÈ kantorowÈ. DziaïalnoĂciÈ regulowanÈ byïaby wbobecnym
stanie prawnym jedynie dziaïalnoĂÊ polegajÈca na wymianie wirtualnych
walut na waluty obce, które majÈ postaÊ banknotów lub monet. Nie jest
takĝe elektronicznym instrumentem pieniÚĝnym, jako ĝe nie jest to „wartoĂÊ
pieniÚĝna stanowiÈca odpowiednik znaków pieniÚĝnych: przechowywana
elektronicznie, wydawana do dyspozycji na podstawie umowy wb zamian za
Ărodki pieniÚĝne, przyjmowana jako Ărodek pïatniczy przez przedsiÚbiorców
innych niĝ wydajÈcy jÈ do dyspozycji, wyraĝona wbjednostkach pieniÚĝnych”.
Nie mieĂci siÚ teĝ, wedïug autora pisma, wb granicach usïugi pïatniczej,
gdyĝ nie jest zainicjowanÈ przez pïatnika lub odbiorcÚ wpïatÈ, wypïatÈ ani
transferem Ărodków pieniÚĝnych. Nie ma moĝliwoĂci zakwalifikowania bitcoina (Bitcoina) do którejkolwiek zb kategorii finansowych wymienionych
wbustawie obinstrumentach finansowych. Dopiero jeĂli pojawiÈ siÚ transakcje
futures, opcje walutowe lub inne instrumenty pochodne oparte na bitcoinach, moĝe on podlegaÊ pod ograniczenia OIF. W obecnym stanie prawnym
obrót wirtualnymi walutami nie podlega nadzorowi ĝadnej instytucji, tym
samym funkcjonowanie moĝe generowaÊ okreĂlone rodzaje ryzyka. Autor
zwróciï takĝe uwagÚ, ĝe cecha anonimowoĂci daje potencjalnie moĝliwoĂÊ
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wykorzystania BTC do transferów zbnaruszeniem przepisów ustawy obpraniu
pieniÚdzy ib finansowaniu terroryzmu.

4.3. Orzeczenia sÈdów
Obecnie moĝna odnaleěÊ dwa orzeczenia sÈdów administracyjnych odnoszÈce siÚ do bitcoina (http://orzeczenia.nsa.gov.pl) – skargi na indywidualne
interpretacje podatkowe wb zakresie obowiÈzku opodatkowania podatkiem
VAT obrotu cyfrowymi certyfikatami bitcoin ibkorzystania ze zwolnienia na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT. W obu przypadkach postÚpowanie zostaïo zawieszone wboczekiwaniu na wyrok Trybunaïu SprawiedliwoĂci
Unii Europejskiej wb podobnej sprawie.

4.4. Badania ib publikacje
Dotychczas wydano wbPolsce na temat moĝliwych podejĂÊ regulacyjnych
kilka publikacji naukowych. Pisali obtej kwestii K. Zacharzewski (2014; 2015),
M. Grabowski (2013), autorzy zbkancelarii Wardyñski ibWspólnicy(Wardyñski
ib Wspólnicy, 2014) czy teĝ zb kancelarii Olesiñski & Wspólnicy (Jankowski
ibLeĂniewski, 2014). Waĝnym wnioskiem, jaki moĝna zbnich wyciÈgnÈÊ, jest, ĝe
wbwielu szczegóïowych dziedzinach polskiego prawa – jak wskazujÈ autorzy
publikacji ibkonferencji takich jak Digital Money &bCurrency Forum (http://
archiwum.digitalmoneyforum.biz), MiÚdzynarodowy Kongres PïatnoĂci Bezgotówkowych (http://www.kongresplatnosci.pl) czy PïatnoĂci Elektroniczne.
Prawne ibekonomiczne ujÚcie walut wirtualnych ibcyfrowych zbmarca 2015 r.
(http://wpiaus.pl/forumpme) – nie sÈ niezbÚdne dodatkowe regulacje, bo juĝ
istniejÈ, mimo iĝ zbnatury prawo czÚsto nie nadÈĝa za technologiÈ. Poniĝsze
rozwaĝania na gruncie prawnym pochodzÈ wbduĝej mierze zbwymienionych
wyĝej publikacji.
K. Zacharzewski zauwaĝa, ĝe bez wzglÚdu na szczegóïowÈ kwalifikacjÚ,
bitcoin speïnia swoje funkcje jako „inny niĝ pieniÈdz miernik wartoĂci”
wedïug art. 3581 § 2 KC, czemu odpowiada potoczne okreĂlenie „pieniÈdz
prywatny”. Kontynuuje, iĝ wbwymiarze prawa prywatnego bitcoin to rodzaj
mienia. BTC nie ma charakteru rzeczy ibjako nie-rzecz jest prawem majÈtkowym. Moĝe byÊ przedmiotem wïasnoĂci, abwbwymiarze prawa obligacyjnego
bitcoin stanowi wierzytelnoĂÊ przysïugujÈcÈ osobie utytuïowanej. W sensie
prawnym wydobywca bitcoina to nabywca pierwotny ibnie wiÈĝe go zbwtórnym posiadaczem bitcoina stosunek obligacyjny: nie jest dïuĝnikiem osoby,
której sïuĝy tytuï do bitcoina po jego przedostaniu siÚ do obiegu. Nie jest
teĝ emitentem wb znaczeniu porównywalnym zb emisjÈ legalnego pieniÈdza.
Po wykreowaniu bitcoina nie wchodzi wb rachubÚ powstanie wspóïwïasnoĂci. Wykopanie bitcoina jest zdarzeniem prawnym podobnym do znalezienia rzeczy niczyjej albo wytworzenia nowej rzeczy zb wïasnych materiaïów
ib sprawia, ĝe wykopujÈcy staje siÚ wïaĂcicielem bitcoina. AnonimowoĂÊ
bitcoina nie jest ěródïem szczególnych niebezpieczeñstw, gdyĝ obieg bitcoina przypomina obieg pieniÈdza gotówkowego. Traktowanie bitcoina jako
Problemy ZarzÈdzania vol. 13, nr 3 (54), t. 1, 2015
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waluty (kryptowaluty, cyberwaluty, waluty internetowej itp.) jest naturalne
dla jÚzyka potocznego. Bitcoin – wedïug Zacharzewskiego – moĝna uznaÊ
za przykïad pierwotnego (przedpieniÚĝnego) miernika wartoĂci (jak muszla
czy miara jedwabiu). ZobowiÈzania wyraĝone wb bitcoinach sÈ zaskarĝalne.
WysokoĂÊ Ăwiadczenia pieniÚĝnego moĝe zostaÊ ustalona wedïug innego
niĝ pieniÈdz miernika wartoĂci. W wymiarze kwalifikacyjnym regulowanie
zobowiÈzania wbtaki sposób oznacza podjÚcie umowy zamiany (art. 603bKC)
– sprzedaĝy barterowej. Bitcoin moĝe byÊ rozpatrywany jako Ărodek zapïaty
albo jako ekwiwalent zapïaty. Strony takiej umowy mogÈ dostosowaÊ wartoĂÊ
Ăwiadczenia wyraĝonego wb bitcoinach do jego aktualnego kursu wybranej
gieïdy (lub Ăredniej zbkilku). Podmiot „kupujÈcy”, posiadajÈcy bitcoiny, wykorzystuje je jako wïasne Ăwiadczenie na rzecz drugiej strony. W przypadku
gdy podmiot chce byÊ stronÈ „sprzedajÈcÈ” – umowa ma charakter sprzedaĝy
bitcoinów wb zamian za Ăwiadczenie pieniÚĝne, co jest niczym innym jak
wymianÈ walut wbkantorze. Bitcoin nie jest prawem podmiotowym wpisanym
na rachunek, na podobieñstwo pieniÈdza wpisanego na rachunek bankowy,
ab jednoczeĂnie nie istnieje jeden miarodajny oĂrodek ksztaïtowania kursów, porównywalny zbfunkcjÈ banku centralnego, wbzwiÈzku zbczym wbrazie
koniecznoĂci egzekucji dïugu, trudnoĂciÈ bÚdzie przeliczenie egzekwowanej
wartoĂci. Brak spïaty zobowiÈzañ moĝe takĝe pociÈgaÊ za sobÈ naliczanie
odsetek wyraĝonych wb bitcoinach czy teĝ obowiÈzku naprawienia szkody.
Bitcoiny mogÈ byÊ takĝe Ărodkiem realizacji kary umownej, odstÚpnego
ib zadatku.
W przypadku bezpodstawnego wzbogacenia siÚ ob bitcoiny („kradzieĝ”)
moĝna ĝÈdaÊ zwrotu bitcoina wb naturze czy teĝ równowartoĂci. WzglÚdem
bitcoina moĝe byÊ stosowana takĝe odpowiedzialnoĂÊ sprzedawcy zb tytuïu
rÚkojmi za wady rzeczy sprzedanej, co moĝe odnosiÊ siÚ tylko do wad fizycznych oraz prawnych klucza prywatnego umoĝliwiajÈcego wykonywanie praw
podmiotowych zwiÈzanych zb bitcoinem. Nie stanowi problemu podjÚcie
umowy oprocentowanej poĝyczki. Bitcoin uzyskany jako wynagrodzenie za
pracÚ albo jako dochód zb dziaïalnoĂci zarobkowej moĝe byÊ skïadnikiem
majÈtku osobistego maïĝonków, abtakĝe majÈtku wspólnego, wchodzi takĝe
do spadku.
BiorÈc pod uwagÚ prawo bankowe, legalnie dziaïajÈcy bank nie moĝe
mieÊ wb swoim majÈtku bitcoinów. Nie moĝe zatem wyraĝaÊ wb bitcoinie
nominaïu kredytu bankowego, poĝyczki, gwarancji bankowej, przyjmowaÊ
depozytów wyraĝonych wb bitcoinach, rozliczaÊ Ăwiadczenia wb bitcoinach.
Uĝytkownik Bitcoina nie jest zatem tak samo chroniony jak wïaĂciciel depozytu bankowego ibnie moĝe mieÊ ĝadnych roszczeñ zwiÈzanych zbnieuprawnionym transferem, gdyĝ nie ma tu podmiotu, wzglÚdem którego mógïby to
zrobiÊ. Bitcoin nie jest prawem wpisanym na rachunek. Bitcoin jako skïadnik
majÈtku moĝe natomiast stanowiÊ zabezpieczenie wierzytelnoĂci bankowej.
W odniesieniu do prawa handlowego bitcoin moĝe byÊ uĝyty jako Ărodek
pokrycia udziaïu we wspólnym przedsiÚwziÚciu tylko jako wkïad niepieniÚĝny
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(aport). Publiczna emisja akcji opiewajÈcych na bitcoina nie jest dopuszczalna, poniewaĝ bitcoin nie ma statusu pieniÈdza. Ale jeĝeli do majÈtku
emitenta akcji wejdÈ bitcoiny, to wb pewnym sensie udziaï wb bitcoinach
uzyskajÈ wszyscy akcjonariusze. Co ciekawe, nawet obowiÈzek informacyjny
spóïki publicznej nabywajÈcej bitcoiny, co ma istotny wpïyw na sytuacjÚ
majÈtkowÈ emitenta, nie wymaga nowych regulacji.
W zakresie rachunkowoĂci, wedïug K. Zacharskiego, ujÚcie aktywów
ib pasywów wyraĝonych wb bitcoinach nie napotyka teĝ ograniczeñ ze strony
rewizji finansowej. Z perspektywy tzw. dyrektywy CRD (Capital Requirements Directive) IV zb 26.6.2013 r. bitcoin powinien byÊ traktowany jako
najbardziej ryzykowny instrument finansowy (jego wartoĂÊ moĝe wbkrótkim
czasie zmieniaÊ siÚ wb znacznym stopniu).
Ustalenie dochodu ze sprzedaĝy bitmonet moĝe odbywaÊ siÚ zb wykorzystaniem metody FIFO (first in first out) poprzez analogiÚ do papierów
wartoĂciowych, choÊ bitcoiny takowymi nie sÈ. WartoĂciÈ nabycia (czyli
kosztem podatkowym) sprzedawanej jednostki bitcoina jest zatem wartoĂÊ
pierwszej jednostki wedïug „stanu magazynowego”. Zastosowanie metody
FIFO wynika zbfaktu, ĝe – tak jak inne metody – jest akceptowanÈ metodÈ
wb rachunkowoĂci ib wb braku odmiennego uregulowania moĝe zostaÊ zastosowana (http://geeklaw.pl/bitcoin-fifo; http://interpretacje-podatkowe.org/
przychod-z-praw-majatkowych/ippb1-415-276-14-4-ec). Wytwarzanie bitcoinów moĝe siÚ odbywaÊ jako dziaïalnoĂÊ indywidualna (niezgïaszana), jednak
podlega ona wówczas opodatkowaniu dochodu podatkiem PIT. Wytwarzanie
wbramach dziaïalnoĂci gospodarczej powinno umoĝliwiÊ rozliczanie amortyzacji sprzÚtu czy wybranie korzystnej metody opodatkowania.
NierozstrzygniÚta wbtym momencie pozostaje kwestia ewidencji ksiÚgowej bitcoinów ibprezentacji wbbilansie przedsiÚbiorstwa. Czy powinno siÚ je
ujmowaÊ jako zapasy (w przypadku wytwarzania), wartoĂci niematerialne
ib prawne, inwestycje (krótkoterminowe, dïugoterminowe), papier wartoĂciowy, instrument finansowy? Moĝna siÚ spodziewaÊ, ĝe bÚdzie to wymagaïo odrÚbnego stanowiska Komitetu Standardów RachunkowoĂci wbsprawie
ksiÚgowego ujÚcia praw majÈtkowych wynikajÈcych zbbitcoina, podobnie jak
byïo np. zb prawami majÈtkowymi wynikajÈcymi ze Ăwiadectw pochodzenia
energii wytworzonej wb odnawialnych ěródïach energii (Uchwaïa nr 7/07
Komitetu Standardów RachunkowoĂci zbdnia 26 czerwca 2007 r., poz. 47).
Bitcoin nie podlega przepisom ustawy ob obrocie instrumentami finansowymi (nie mieĂci siÚ wb definicji „instrumentu finansowego”) ani ustawy
ob usïugach pïatniczych (nie mieĂci siÚ wb definicji „pieniÈdza elektronicznego”). K. Zacharzewski zauwaĝa (2015), ĝe moĝna byïoby wbpewnych okolicznoĂciach potraktowaÊ bitcoiny jako „Ărodki finansowe”, co zaleĝaïoby od
wiarygodnego okreĂlenia ich wartoĂci ibwysokiego stopnia pïynnoĂci umoĝliwiajÈcego pokrycie ryzyka lub straty, co jest jednak utrudnione ze wzglÚdu
na duĝÈ wahliwoĂÊ kursu. Nie moĝna takĝe wykluczyÊ, ĝe czÚĂÊ pozostaïych
wirtualnych walut bÚdzie speïniaïa kryteria umoĝliwiajÈce zakwalifikowaProblemy ZarzÈdzania vol. 13, nr 3 (54), t. 1, 2015
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nie ich jako pieniÈdza elektronicznego wb rozumieniu ustawy ob usïugach
pïatniczych.
W zakresie ochrony konsumenta (ustawa obprawach konsumenta, ustawa
ob przeciwdziaïaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawa ob ochronie
konkurencji ibkonsumentów) bitcoin takĝe nie potrzebuje nowych regulacji,
choÊ ochrona prawna uĝytkowników wirtualnych walut sprowadza siÚ do
zastosowania ogólnych przepisów prawa cywilnego, gdyĝ wiÚkszoĂÊ usïug
zwiÈzanych zb wirtualnymi walutami nie jest regulowana. Oznacza to, ĝe
uĝytkownicy wirtualnych walut nie mogÈ korzystaÊ zbochrony przewidzianej
wbustawie obrocie instrumentami finansowymi czy ustawie obusïugach pïatniczych. W interesie ochrony sfery prawnej konsumentów leĝy interpretacja
bitcoina wprost jako ceny pïaconej albo oczekiwanej przez konsumenta, czyli
jako Ăwiadczenia pieniÚĝnego, pomijajÈc szczegóïy charakteru prawnego
oraz kwalifikacji prawnej. Bitcoin dany (przeniesiony) jako zapïata bÚdzie
miaï status ceny wedïug art. 536 KC. Wedïug M. Namysïowskiej, zbpunktu
widzenia ustaw ob prawach konsumenta, ob przeciwdziaïaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym, obochronie konkurencji ibkonsumentów Bitcoin takĝe
nie wymaga szczególnie nowych regulacji (Namysïowska, 2015). Zwraca
jednak uwagÚ, ĝe podmioty zb ekosystemu Bitcoina nie zawsze stosujÈ siÚ
do nich, przygotowujÈc materiaïy reklamowe. Tak jak ïatwo jest oceniÊ
zapisy wb umowach, tak trudno interpretowaÊ zapisy dotyczÈce zbiorowych
interesów konsumentów.
PrzechodzÈc do prawa publicznego, wb zakresie prawa podatkowego,
zgodnie zb wspomnianymi wczeĂniej interpretacjami, rodzaj opodatkowania
bÚdzie zaleĝaï od konkretnego przypadku zastosowania. Bitcoin moĝe byÊ
zatem opodatkowany podatkiem dochodowym jako odpïatne zbycie praw
majÈtkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT), jako „inne ěródïa” przychodów
(jeĂli nie moĝna przychodu ze zbycia wirtualnego przedmiotu zakwalifikowaÊ
do przychodów zb praw majÈtkowych) wb formie ryczaïtu od przychodów
ewidencjonowanych (sprzedaĝ lub wymiana bitcoinów wb ramach wykonywanej pozarolniczej dziaïalnoĂci gospodarczej). JeĂli obrót bitcoinami nie
jest sporadyczny, lecz profesjonalny, to przychód naleĝy rozliczyÊ wbramach
dziaïalnoĂci gospodarczej. Moĝe takĝe byÊ opodatkowany podatkiem od
towarów ibusïug jako usïuga elektroniczna wbwymianie barterowej (regulacja
zobowiÈzania za pomocÈ „innego niĝ pieniÈdz miernika wartoĂci”).
K. Zacharzewski (2015) zwraca uwagÚ, ĝe nadzór nad funkcjonowaniem
bitcoina nie moĝe siÚ odnosiÊ do czynnoĂci kreacyjnych, gdyĝ musiaïby mieÊ
narzÚdzia do kontroli caïego systemu. Moĝliwe jest natomiast kontrolowanie
skutków posïugiwania siÚ bitcoinem ex post.
W ramach prawa karnego, jak dowodzi E. Butkiewicz (2015), takĝe nie
jest niezbÚdne definiowanie nowego przestÚpstwa szczególnego zwiÈzanego
zb bitcoinami. Wprawdzie nie moĝe zostaÊ zakwalifikowane jako przestÚpstwo przeciwko obrotowi pieniÚdzmi ib papierami wartoĂciowymi, ale czyny
bezprawne odnoszÈce siÚ do bitcoina mieszczÈ siÚ wb grupie przestÚpstw
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przeciwko mieniu. Bitcoiny nie mieszczÈ siÚ wbdefinicji prawnokarnej „rzeczy
ruchomej” (art. 278 § 1 KK), „pieniÈdza polskiego lub obcego”, „innego
Ărodka pïatniczego” (art. 115 § 9 KK), ab zatem nie mogÈ byÊ skradzione.
„Kradzieĝ” bitcoinów polega wiÚc wbistocie na nieuprawnionym skopiowaniu prywatnego klucza do portfela uĝytkownika oraz pozyskaniu adresu,
ab nastÚpnie uĝyciu ich do transferu bitcoinów pod inny adres. Jako prawo
majÈtkowe (przechowywanego wb formie zapisu informacji ob tym prawie,
którym dysponowaÊ moĝna za pomocÈ klucza prywatnego) bitcoiny mogÈ
byÊ przywïaszczone (art. 284 § 1 KK). Moĝliwe jest jednak popeïnienie:
przestÚpstwa hackingu (art. 267 § 1 KK), czyli przeniesionego do sieci
internetowej uzyskania bez uprawnienia dostÚpu do informacji dla niego
nieprzeznaczonej; uzyskania cudzego programu komputerowego wb celu
osiÈgniÚcia korzyĂci majÈtkowej (art. 278 § 2 KK) – jeĝeli utrzyma siÚ
zaïoĝenie, ĝe bitcoin jest programem komputerowym, co wb istocie nie jest
dalekie od prawdy; zmuszenia innej osoby do rozporzÈdzenia mieniem na
wïasnÈ korzyĂÊ lub jej niekorzyĂÊ (art. 282 ib 286 § 1 KK); wpïyniÚcia bez
upowaĝnienia na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych (art. 287 § 1 KK)4, ab takĝe przestÚpstwa
paserstwa (art. 291–293 KK).
J. Czarnecki (2014) zwraca uwagÚ na nierównowagÚ miÚdzy ochronÈ
uĝytkownika pieniÈdza tradycyjnego (kradzieĝ gotówki), ab ochronÈ uĝytkownika bitcoina, uĝywanego czÚsto wb podobnej funkcji ekonomicznej co
pieniÈdz tradycyjny ibbÚdÈcego noĂnikiem wartoĂci. Sens ekonomiczny kradzieĝy bitcoinów jest toĝsamy zb kradzieĝÈ znaków pieniÚĝnych lub karty
pïatniczej, ab mimo to ta pierwsza nie podlega sama wb sobie penalizacji.
Przepisy ustawy obprzeciwdziaïaniu praniu pieniÚdzy co do zasady obejmujÈ
równieĝ transakcje, których przedmiotem sÈ wirtualne waluty, jako ĝe do
prania brudnych pieniÚdzy moĝe sïuĝyÊ wïaĂciwie kaĝdy skïadnik majÈtku
wyraĝajÈcy jakÈkolwiek wartoĂÊ. Wymaga ona jednak pewnego doprecyzowania wb zakresie wyceny majÈtku ib obliczania wartoĂci transakcji.
Mimo ĝe Bitcoin to kategoria niespotykana wczeĂniej, wydaje siÚ, ĝe
istniejÈce polskie prawo jest wb duĝej mierze przygotowane na przyjÚcie
tego nowego zjawiska.

5. Podsumowanie ib wnioski
Moĝna zaryzykowaÊ twierdzenie, iĝ niezwykïoĂÊ Bitcoina ibinnych kryptowalut polega na tym, ĝe rozszczepia dotychczas zintegrowanÈ ideÚ pieniÈdza
jako realizujÈcego jednoczeĂnie cztery fundamentalne ekonomiczne funkcje:
Ărodka wymiany, pïatnoĂci, przechowywania majÈtku ib mierzenia wartoĂci.
W zaleĝnoĂci od dziaïania ib celu moĝna róĝnie postrzegaÊ to dobro. Dla
wykopujÈcych bÚdzie inwestycjÈ (zapasem), dla spekulantów – instrumentem finansowym, dla pïacÈcych ibakceptujÈcych – Ărodkiem wymiany, abjeĂli
pïacÈ oficjalnym pieniÈdzem jedynie zb poĂrednictwem Bitcoina – usïugÈ
Problemy ZarzÈdzania vol. 13, nr 3 (54), t. 1, 2015
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pïatniczÈ. Ta wieloraka osobowoĂÊ bitcoina sprawia, ĝe wbfunkcjach Ărodka
wymiany ibĂrodka pïatniczego zachowuje siÚ on jak normalny pieniÈdz, ïÈczÈc
cechy gotówki ibpieniÈdza elektronicznego (elektroniczna postaÊ, moĝliwoĂÊ
noszenia przy sobie). FunkcjÚ mierzenia ib przechowywania wartoĂci speïnia tylko teoretycznie, gdyĝ wb praktyce przynosi ona znikomÈ uĝytecznoĂÊ
netto, ze wzglÚdu na wahliwoĂÊ kursu wzglÚdem walut oficjalnych. Speïnia
zamiast tego dodatkowÈ funkcjÚ inwestycyjnÈ: wbbitcoiny moĝna inwestowaÊ
– zarówno liczÈc na zysk spekulacyjny (w czym sÈ podobne do innych walut
na miÚdzynarodowym rynku), jak ibdochód uzyskany wbprocesie „kopania”.
Z ekonomicznego punktu widzenia pieniÈdz wbgospodarce, tak jak jÚzyk
wb kulturze, powinien byÊ przejrzysty ib zdolny do przenoszenia treĂci, idei,
wartoĂci. JeĂli wĂród uĝytkowników dobra pretendujÈcego do miana pieniÈdza dominujÈ takie motywy jego posiadania, jak spekulacyjne (inwestycyjne),
polityczne, ideowe czy emocjonalne zamiast motywów tradycyjnie ekonomicznie wymienianych dla pieniÈdza (transakcyjny, ostroĝnoĂciowy, portfelowy5), to dobro to ma wartoĂÊ numizmatycznÈ ib funkcje fundamentalne
dla pieniÈdza (funkcja wymiany, pïatnoĂci, miernika wartoĂci) realizowaÊ
bÚdzie nieefektywnie6. Ale zakazanie wykorzystania go byïoby ograniczeniem przedsiÚbiorczoĂci. Bitcoin, mimo braku powszechnoĂci wb efektywnym realizowaniu funkcji pieniÈdza ib dostarczanej mniejszej uĝytecznoĂci
niĝ oficjalne pieniÈdze, ma szansÚ na uzyskanie statusu Ărodka pïatniczego
globalnie (choÊ moĝe to dotyczyÊ jedynie okreĂlonej grupy spoïecznej7)
ib jego ignorowanie wb dïuĝszej perspektywie moĝe zadziaïaÊ tak, jak gdyby
zakazane zostaïy pïatnoĂci zb wykorzystaniem kart pïatniczych wb Internecie
– które jako takie sÈ rozwiÈzaniem komercyjnym (http://blog.e-prawnik.pl/
wirtualna-waluta-prawdziwe-pieniadze.html).
Znaczenie bitcoina wb pïatnoĂciach jest znikome, szczególnie na rynku
polskim. Obecnie gïównÈ przeszkodÈ dla jego rozwoju jest po pierwsze
niepewnoĂÊ przedsiÚbiorstw ib klientów zwiÈzana zb brakiem regulacji oraz
trudnoĂciÈ wb dogïÚbnym rozumieniu systemu, co kaĝe oprzeÊ siÚ uĝytkownikom bitcoina na zaufaniu do jednego, wspólnego mechanizmu emisji,
podobnego do tego, od którego twórcy bitcoina chcieli uciec (centralnej
pañstwowej emisji), pomimo ĝe faktyczna emisja jest rozproszona. Po drugie wciÈĝ jeszcze nieduĝe jest zainteresowanie bitcoinem jako Ărodkiem
wymiany, co wynika prawdopodobnie zb faktu iĝ nie przekroczyï on jeszcze
masy krytycznej, która umoĝliwiïaby rozpowszechnienie. OsiÈgniÚcie jej jest
uwarunkowane opracowaniem regulacji, które uïatwiÈ legalne akceptowanie
kryptowalut, abtakĝe autonomiczne przekonanie klientów ibprzedsiÚbiorstw
ob jego relatywnym bezpieczeñstwie, mimo pewnych zagroĝeñ.
Tak jak zb czasem ib zb kontynuacjÈ promowania kryptowalut przez róĝne
Ărodowiska (informatyczne, inteligenckie, wolnoĂciowe, przedsiÚbiorcze) idea
kryptowalut (a moĝe ib szerzej: walut komplementarnych) dotrze oddolnie
do szerszego grona spoïeczeñstwa, tak kwestia legalizacji ibporzÈdkujÈcych,
ibzabezpieczajÈcych regulacji naleĝy do pañstwa. Ponadto prawodawcy wbPol158
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sce nie sÈ obecnie zainteresowani regulowaniem kryptowalut ze wzglÚdu na
maïÈ wagÚ problemu. Trudno stwierdziÊ, ĝe jest to sprawa porównywalna
zb rozwiÈzaniem problemu deficytu budĝetowego czy teĝ zagroĝenia spiralÈ
deflacyjno-pïacowÈ.
Moĝna jednak dostrzec sygnaïy pïynÈce zb samego rynku: reakcje instytucji, szczególnie finansowych, minimalizujÈcych ryzyko przez odciÚcie siÚ
od Bitcoina8 ib zakazujÈce wykorzystania swoich usïug wb sposób, który by
wiÈzaï siÚ zbobrotem bitcoinami. PrzedsiÚbiorstwa, chcÈc wprowadzaÊ albo
tylko sprawdziÊ nowÈ usïugÚ lub sposób pïatnoĂci, nierzadko bojÈ siÚ to
zrobiÊ zb uwagi na niejasnoĂÊ prawnÈ.
Obecnie obowiÈzujÈce interpretacje podatkowe bazujÈce na ujÚciu cywilnoprawnym kaĝÈ traktowaÊ kryptowaluty jako usïugÚ, obciÈĝajÈ tym samym
wymianÚ podatkiem VAT ibpodatkiem od czynnoĂci cywilnoprawnych, co nie
do koñca odpowiada ekonomicznej specyfice kryptowalut. Mimo moĝliwych
kwalifikacji ib interpretacji na gruncie istniejÈcego prawa, wciÈĝ pozostaje
wiele nierozwiÈzanych kwestii ib problemów szczegóïowych, wb tym podatkowych, jako ĝe podatkowe skutki operacji dotyczÈcych wirtualnych walut
wywodzone sÈ zbprzepisów ogólnych, które nie przystajÈ do bezprecedensowej natury tych operacji. To sprawia, ĝe ekosystem kryptowalut woïa – choÊ
jeszcze nieĂmiaïo – ob wsparcie.
W interesie pañstwa jest podjÚcie pewnych dziaïañ wb zakresie istniejÈcych ustaw. Minimalistyczna reakcja powinna obejmowaÊ przede wszystkim
ochronÚ obywateli przez informowanie ob dziaïaniu systemów kryptowalut
ib ryzyku, jakie ze sobÈ niosÈ (nie sÈ pieniÈdzem, moĝna straciÊ wszystko),
ab takĝe oficjalne, porzÈdkujÈce odniesienie siÚ do tego zjawiska, zanim
niewiedza ibnieĂwiadomoĂÊ szczególnie nowych uĝytkowników bÚdzie wykorzystana przez róĝnej maĂci hochsztaplerów.
Moĝliwe jest jednak alternatywne podejĂcie, umoĝliwiajÈce rozwój innowacji, jakÈ jest Bitcoin ibkryptowaluty, czy teĝ szerszej kategorii „walut komplementarnych” poprzez uznanie ich za legalny, ale alternatywny instrument
pïatniczy, „legalny prywatny pieniÈdz” podlegajÈcy zwolnieniu zb podatku
od towarów ibusïug. Uznanie wirtualnych walut za prawny Ărodek pïatniczy
wb Polsce wymagaïoby wprowadzenia zmian do obowiÈzujÈcych przepisów
prawa, nowych regulacji, ustanowienia pewnych naturalnie narzucajÈcych
siÚ ograniczeñ zwiÈzanych zb przejÚciem na siebie czÚĂci odpowiedzialnoĂci
przez instytucje publiczne za rozwój prywatnych walut ib negatywne skutki
procesów wbnim zachodzÈcych. Ograniczenia mogïyby obejmowaÊ wówczas
koniecznoĂÊ uzyskania licencji przez podmioty zbekosystemu danej alternatywnej waluty, listÚ zwolnionych zb VAT quazi-walut.
Pierwsze podejĂcie bÚdzie wymuszaïo wewnÚtrznÈ samoregulacjÚ systemu, która jest moĝliwoĂciÈ dopuszczalnÈ, dopóki system siÚ nie rozroĂnie
ib nie powstanie, jak stwierdziï K. Piech, „dziki zachód” (2015). Wówczas
regulacje mogÈ okazaÊ siÚ niezbÚdne. Jednak ograniczenie regulacji do
podmiotów na styku systemów pieniÚĝnych ib Bitcoina (wyïÈczajÈce konsuProblemy ZarzÈdzania vol. 13, nr 3 (54), t. 1, 2015
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mentów indywidualnych, akceptantów, pracowników, obroty prywatne) moĝe
okazaÊ siÚ niewystarczajÈce. Kryptowaluty juĝ dziĂ umoĝliwiajÈ utworzenie
wb peïni niezaleĝnego cyklu gospodarczego obejmujÈcego pracÚ, wynagrodzenie wb bitcoinach oraz wydatkowanie na towary ib usïugi oraz tworzenie
usïug zaleĝnych, co mogïoby oznaczaÊ powstanie pieniÚĝnej „szarej strefy”,
„gospodarki bitcoina”, poza jakÈkolwiek jurysdykcjÈ.
Nowe regulacje bÚdÈ jednak wymagaïy bezprecedensowej wspóïpracy
na poziomie globalnym wïadz finansowych, moĝliwych konsultacji spoïecznych ib zaangaĝowania róĝnych Ărodowisk naukowych (przedstawicieli nauk
matematycznych, informatycznych, ekonomicznych, socjologicznych, psychologicznych, prawnych).
PodejmujÈc regulacjÚ, naleĝy pamiÚtaÊ nie tylko obobecnym maïym znaczeniu bitcoina, ale teĝ ob potencjale walut prywatnych wb ogóle. DziÚki
swoim wïaĂciwoĂciom ujawniajÈ zupeïnie nowe cechy dodatkowe, dziÚki
którym wciskajÈ siÚ wb niszÚ dotÈd nie zajÚtÈ przez istniejÈce banki ib instytucje finansowe: wbsektor pïatnoĂci mobilnych, mikropïatnoĂci (http://blog.
kurasinski.com/2013/12/tomasz-kolinko-appcodes-jak-moga-i-jak-wygladajaobecnie-biznesy-wykorzystujace-bitcoiny), ab takĝe wygodniej realizujÈ pïatnoĂci miÚdzynarodowe. Kryptowaluty sÈ ïatwe ibszybkie wbimplementacji, co
umoĝliwia wprowadzanie usïug finansowych tam, gdzie obecnie nie sÈ one
opïacalne (Nigeria, Afganistan, Indie, drobna przedsiÚbiorczoĂÊ), abich cechy
umoĝliwiajÈ realizacjÚ pïatnoĂci oficjalnym pieniÈdzem, ab jedynie zb wykorzystaniem poĂrednictwa systemu Bitcoin. MajÈ one takĝe potencjaï wsparcia gospodarki od strony monetarnej wb czasie kryzysu jako swego rodzaju
„automatyczny stabilizator monetarny” (Sobiecki, 2015).
Przypisy
1

Por. m.in. Czy bitcoiny majÈ wartoĂÊ (2011). Wpis na blogu Katedry ZarzÈdzania
WartoĂciÈ SGH zb 1.09.2011 r. (http://www.valuecomesfirst.pl/bitcoiny); Bitcoin: globalna alternatywna waluta. Rferat wygïoszony na: Kryzys finansowy – przebieg ibskutki
spoïeczno-gospodarcze wb Europie ¥rodkowej ib Wschodniej (2012). NaïÚczów; Walut
Ăwiaty równolegïe (2014). Kwartalnik Nauk ob PrzedsiÚbiorstwie, (4/33/2014); Waluty
alternatywne: spoïeczne, lokalne, globalne, wolne, wirtualne. Czy nastÈpiï juĝ koniec
historii pieniÈdza? W: Od muszli po bitmonety. Oblicza pieniÈdza ibsystemów walutowych
(2014). Texter.

2

BTC to najpowszechniej wykorzystany, nieoficjalny kod kryptowaluty bitcoin (nieujÚty
na liĂcie walut standardu ISO 4217), niekiedy uĝywany zamiennie zb kodem XBT,
który jest utworzony wedïug schematu obowiÈzujÈcego wbstandardzie ISO 4217, tzn.
pierwsza litera kodu to „X” wb przypadku globalnych towarów (ang. commodities),
jednak jest wb konflikcie zb oznaczeniem Bhutanu (kod „BT” wedïug standardu ISO
3166). Por. http://www.iso.org/iso/home/standards/currency_codes.htm (14.04.2015).

3

Usïugi escrow to inaczej usïugi rozliczeñ warunkowych, które polegajÈ na prowadzeniu
rachunku powierniczego przeznaczonego do gromadzenia Ărodków ibrozliczeñ miÚdzy
kontrahentami. ZabezpieczajÈ obie strony przez ryzykiem przedwczesnej lub nieuzasadnionej zapïaty lub przedwczesnego lub nieuzasadnionego wykonania przedmiotu
umowy. KupujÈcy ma wiÚkszÈ pewnoĂÊ, iĝ po wpïaceniu Ărodków umowa zostanie
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wykonana (inaczej powiernik zwróci Ărodki), ab sprzedajÈcy ma pewnoĂÊ, iĝ otrzyma
zapïatÚ za wykonanÈ umowÚ (realizuje umowÚ po wpïaceniu przez kupujÈcego Ărodków na rachunek escrow).
4

Zarzut zb tego art. wïaĂnie otrzymaï Rafaï W. za „manipulacjÚ zapisem wb systemie
informatycznym”, dziÚki czemu udaïo mu siÚ wyprowadziÊ 85 137 PLN wb kryptowalutach Bitcoin ib Litecoin zb gieïdy BitMarket.pl. Por. http://niebezpiecznik.pl/post/
policja-aresztowala-rafala-ktory-okradl-bitmarket-pl-na-85000-pln (14.04.2015).

5

WĂród tradycyjnie wymienianych motywów popytu na pieniÈdz (na pïynnoĂÊ) jest takĝe
motyw spekulacyjny, choÊ naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe ma on wpïyw ujemny na pieniÈdz.

6

Jako Ărodek wymiany ibpïatnoĂci kryptowaluty nie sprawdzajÈ siÚ dobrze ze wzglÚdu na
niewielkÈ wciÈĝ powszechnoĂÊ wykorzystania, duĝe wahania relatywnych cen, pozornie
niskie koszty transakcyjne, duĝe ryzyko transakcji (nieodwoïalnoĂÊ, ryzyko fizycznej
utraty). Jako miernik wartoĂci równieĝ trudno stosowaÊ bitcoina ze wzglÚdu na wahania.
Jako Ărodek gromadzenia wartoĂci – teoretycznie nie opïaca siÚ ze wzglÚdu na deflacyjny
reĝim systemu pieniÚĝnego, którego charakterystyka niknie wbzestawieniu zbwahaniami
znacznie wiÚkszymi niĝ sÈ moĝliwe na miÚdzynarodowym rynku walutowym.

7

Sondaĝowe badanie preferencji politycznych uĝytkowników Bitcoina na jednym zbblogów wskazuje na 75% (przy 82 gïosach) poparcia partii Janusza Korwin-Mikke, znanego zb liberalnych poglÈdów ib wypowiedzi antypañstwowych, powoïujÈcego siÚ na
ekonomistów neoklasycznych ib szkoïy austriackiej (por. http://bitcoinet.pl/2014/05/27/
na-kogo-glosowali-bitcoinersi, 14.04.2015). Podobnie wstÚpne wyniki badania polskich
serwisów zbekosystemu bitcoina prowadzonego przez autora artykuïu wbmarcu 2015br.
wskazujÈ na wolnoĂciowe ib antypañstwowe poglÈdy uĝytkowników. Na pytanie „Co
skïoniïo Pañstwa do decyzji ob akceptacji bitcoinów?” 65% respondentów (11 na 17
odpowiedzi), spoĂród kilkunastu opcji (szybkoĂÊ transakcji, poglÈdy, chÚÊ uniezaleĝnienia siÚ od systemu bankowego, chÚÊ wsparcia projektu, ciekawoĂÊ, pozyskanie nowego
kanaïu marketingowego, rozliczenia pieniÚĝne moĝliwe wb kaĝdym pañstwie, ïatwoĂÊ
obsïugi, brak zaufania do instytucji finansowych, inwestycja dïugoterminowa, anonimowoĂÊ transakcji) wskazaïo odpowiedě „poglÈdy (libertariañskie, wolnorynkowe)”.

8

Banki, które muszÈ uczestniczyÊ wb obrocie bitcoinami, gdyĝ bez nich funkcjonowanie kantorów wymiany byïoby utrudnione, nie wiedzÈ, jak siÚ ustosunkowaÊ do
obrotu kryptowalutami. Zob. http://www.bbc.com/news/world-europe-jersey-30261976
(14.04.2015).
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