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Internetowa rzeczywistość podatkowa

Streszczenie

Wraz z rozwojem Internetu nastąpił również wzrost liczby transakcji elektronicznych. W artykule 
podjęto próbę pokazania, w jaki sposób należy opodatkować transakcje elektroniczne, a także jak 
opodatkować dochody uzyskane z samego prowadzenia strony, np. z zamieszczania reklam. Zwró-
cono uwagę na opóźnioną reakcję prawodawstwa, które często nie nadąża za rozwojem technolo-
gicznym. Całość wzbogacono o liczne dane pochodzące z badań rynku elektronicznego oraz opinii 
publicznej w zakresie oceny komunikacji elektronicznej z urzędami skarbowymi. Warto podkreślić, 
że w ostatnich latach coraz więcej podatników korzysta z tej formy komunikacji. Administracja skar-
bowa wręcz zachęca zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do tej formy składania deklaracji podat-
kowych i wysyłania pism urzędowych.

Słowa kluczowe: podatki, transakcje elektroniczne, strona internetowa, działalność gospodarcza, sta-
tystyka podatkowa.
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Wstęp

W dobie rozwoju komunikacji internetowej, w tym rozwoju transakcji elektronicznych, 
prowadzenie wirtualnej działalności gospodarczej nie ma w prawodawstwie polskim jed-
noznacznie określonego sposobu rozliczania podatków z przychodów uzyskanych poprzez 
Internet.

Problem wydaje się o tyle istotny, że z przytoczonych badań jednoznacznie wynika, że 
nie ma możliwości zatrzymania bądź ograniczenia komunikacji elektronicznej, a handel 
elektroniczny stopniowo wypiera handel prowadzony w sposób tradycyjny.

Prawo podatkowe w myśl zasad good governance powinno również dostosowywać się 
do zmieniającej rzeczywistości. Do tej pory nikt nie jest w stanie jednoznacznie odpowie-
dzieć, w jaki sposób rozliczyć przychody uzyskane z transakcji internetowych. Szczególny 
problem występuje, gdy osoba fizyczna robi to sporadycznie i przy tym nie prowadzi dzia-
łalności gospodarczej. Indywidualne przypadki opodatkowania takich transakcji rozpatrują 
sądy administracyjne, a resort finansów wydaje indywidualne interpretacje podatkowe.

Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób można rozliczyć podatki z transakcji prze-
prowadzonych elektronicznie i zwrócenie uwagi na problem, który wcześniej czy później 
będzie przedmiotem zmiany polskiego systemu podatkowego. 
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Materiały i metody

W artykule wykorzystano badania przeprowadzone przez urzędy skarbowe, serwisy in-
ternetowe, firmy doradcze, a także skorzystano z wyszukiwarki internetowej interpretacji 
podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych.

Materiał badawczy pochodzi z Internetu, bowiem celem pracy było opisanie interneto-
wej rzeczywistości podatkowej i zbadanie dostępności informacji dotyczących podatków, 
w tym podatków z transakcji elektronicznych.

Według badań, które Serwis We Are Social (2016) przeprowadził w 2016 roku, 26 milio-
nów Polaków, czyli 67% społeczeństwa korzysta z Internetu, z czego 74% łączy się z glo-
balną siecią przynajmniej raz dziennie, 20% raz w tygodniu, 5% raz w miesiącu, a jedynie 
1% robi to rzadziej niż raz w miesiącu. 

Prawie połowa „ruchu w sieci” jest generowana przez osoby korzystające z Internetu na 
laptopie oraz komputerze stacjonarnym (spadek o 10 p.p. w porównaniu ze styczniem 2015 
roku), zaś 51% „ruchu” przez smartfony (wzrost o 14 p.p.). Średni czas, jaki Polacy spędzili 
w 2016 roku w Internecie wynosił 4,4 godziny dziennie na komputerach i 1,3 godziny na 
urządzeniach mobilnych.

Internet w Polsce jest głównym źródłem poszukiwania informacji. Coraz więcej osób 
korzysta z tej formy kontaktów z urzędami przede wszystkim ze względu na czas i wygodę. 

Urzędy skarbowe od 2012 roku systematycznie odnotowują co roku wzrost liczby osób, 
które swoje zeznania podatkowe przesyłają przez Internet – o ok. 5 punktów procentowych. 
W 2016 roku blisko 30% Polaków rozliczyło swój PIT drogą elektroniczną. Jednak odse-
tek osób, które nie słyszały o takiej możliwości utrzymuje się jeszcze na poziomie 25%. 
W przeważającej większości są to osoby nieaktywne zawodowo, które nie rozliczają swoich 
podatków lub nie korzystają z Internetu. Szacunek ten jest zbieżny z odsetkiem osób, które 
w ogóle nie korzystają z komunikacji elektronicznej, co również potwierdziły przeprowa-
dzone badania serwisu We Are Social. 

Opodatkowanie strony internetowej

Według badań firmy Gemiusa (2016), internauci chętnie korzystają ze sklepów interne-
towych (e-sklepy). Największą popularnością, zwłaszcza pod koniec roku, cieszą się sklepy 
z elektroniką i odzieżą. W grudniu 2015 roku strony e-sklepów odwiedziło 71% internautów 
w porównaniu z 63% z grudnia 2010 roku.

Internet daje możliwość każdemu internaucie nie tylko kupowania, ale również zara-
biania. Jest to nowa, szczególnie dynamicznie rozwijająca się forma uzyskania przychodu, 
która swoją popularność zyskuje głównie dzięki pewnej anonimowości, którą zapewnia sieć. 
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Nie bez znaczenia jest również fakt, że uzyskanie przychodu przez Internet znacznie reduk-
cje koszty. 

Dynamiczny rozwój e-handlu spowodował konieczność dostosowania przepisów doty-
czących rozliczania podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych za pośrednictwem 
Internetu. Polski system podatkowy nie jest na tyle elastyczny, aby na bieżąco dostosowy-
wał się do nowych możliwości. Dodatkowo urzędnicy często nie posiadają wystarczającej 
wiedzy z zakresu informatyki i błędnie określają moment oraz sposób uzyskania przychodu. 
Brak podstawowej wiedzy w dziedzinie informatyki powoduje błędne naliczanie podatku 
dochodowego i tym samym rodzi spór urzędu skarbowego z podatnikiem.

Podstawowym elementem komunikacji elektronicznej jest strona internetowa, będąca 
publikowanym na serwerze dokumentem (aplikacją), utworzonym w jednej z odmian ze-
standaryzowanego języka znaczników (najczęściej HTML). Strony internetowe mogą być 
tworzone samodzielnie przez ich właścicieli albo z wykorzystaniem gotowych szablonów. 
Wypełniane są treścią przez właścicieli strony lub przez firmy działające na ich zlecenie. 
Część stron internetowych może zawierać zintegrowane dodatkowe elementy (np. animacje) 
lub programy (np. flash). 

W literaturze przedmiotu ukształtowany został pogląd, że strony internetowe należy 
traktować jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego (Barta, Markiewicz 1998, s. 120). 
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach po-
krewnych – strona internetowa jest bowiem, co do zasady przejawem działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze. W zależności od techniki sporządzania stron internetowych 
utwory te mogą być różnie kwalifikowane (np. jako utwory multimedialne), przy czym 
ochronie podlegać może zarówno całość, jak i poszczególne elementy budujące stronę tj. 
czcionka, zdjęcia, animacje, kolorystyka czy też konstrukcja graficzna (Flisak 2008).

Brak jednolitych uregulowań prawnych opodatkowania transakcji elektronicznych 
skutkuje tym, że sprawy sporne są często rozpatrywane na poziomie sądów administracyj-
nych. W wyroku NSA II FSK 1548/10 z dnia 9 marca 2012 roku podtrzymano stanowisko 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (Wyrok… 2010), uchylając tym sa-
mym interpelację indywidualną ministra finansów w przedmiocie podatku dochodowego 
ze względu na błędne zakwalifikowanie usługi, polegającej na odpłatnym zamieszczeniu 
reklamy na stronie internetowej osoby fizycznej lub prawnej. Zdaniem sądu, udostępnienie 
wydzielonej części strony internetowej jest specyficznym rodzajem dzierżawy, określonej 
w umowie podobnej do umowy najmu i dzierżawy, mimo że strona internetowa nie jest 
rzeczą, ani prawem, więc nie może w rozumieniu art. 663 Kodeksu cywilnego (Ustawa… 
1964) stanowić przedmiotu dzierżawy. Należy jednak mieć na względzie zasadę swobody 
umów. W tym konkretnym przypadku należy przyjąć, że jest to zawarcie umowy niena-
zwanej, podobnej do kodeksowego wzorca umowy dzierżawy, w której właściciel strony 
internetowej udostępnia jej część w celu umieszczenia, za odpłatnością, banerów reklamo-
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wych. Natomiast sama zmiana kodu HTML strony internetowej przez inną firmę nie będzie 
usługą, gdyż zrzeczenie się przez twórcę wykonania części tych praw na rzecz osób trzecich, 
zgodnie z ustawą o prawie autorskim, wskazuje na sferę osobistą, a nie majątkową praw 
autorskich.

Wynagrodzenie z tytułu umów pozwalających na korzystanie z części stron interneto-
wych i na zamieszczanie reklam w części oddanej do korzystania należy zatem zakwalifiko-
wać jako przychody z tytułu umów nienazwanych o podobnym charakterze do umów dzier-
żawy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Ustawa… 1991). Strona, wypłacająca wynagrodzenie nie jest przy tym płatnikiem podatku 
dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconego wynagrodzenia (czynszu). Brak 
jest bowiem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu, który by taki 
obowiązek przewidywał.

Opodatkowanie przychodów uzyskanych z transakcji elektronicznych

Do tej pory pojawiają się problemy, jak kwalifikować uzyskane przychody z prowadzenia 
np. bloga czy sprzedaży zdjęć bądź innych dóbr niematerialnych w Internecie. Prawidłowa 
kwalifikacja uzyskanego przychodu wpływa na sposób opodatkowania. 

Osoba posiadająca swoją stronę internetową może uzyskiwać przychody przez: 
 - zamieszczanie reklam na swojej stronie internetowej,
 - publikowanie sponsorowanych artykułów, 
 - udział w programach partnerskich.

Najczęściej uzyskane przychody ze sprzedaży dóbr niematerialnych (osobistych) przez 
Internet są rozliczane jako przychody z działalności gospodarczej lub przychody z innych 
źródeł.

Organy skarbowe najchętniej wskazują uzyskiwanie przychodu z transakcji interneto-
wych jako działalność gospodarczą, która z definicji ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych jest działalnością zarobkową (wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową 
lub polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; a także po-
legającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych), prowadzo-
ną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z któ-
rej uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych 
w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód 
uzyskany z transakcji internetowych może również być rozliczany jako przychód z najmu 
i dzierżawy albo rozliczany jako przychód z tytułu umowy zlecenie, bądź o dzieło w przy-
padku wykonywania działalności osobiście. Form rozliczenia przychodów uzyskanych za 
pośrednictwem Internetu jest kilka i warto je poznać, żeby wybrać właściwą dostosowaną 
do konkretnego przypadku.

Zeszyty-naukowe-55_2017.indd   192 2017-11-24   14:27:30



RENATA SOKOŁOWSKA 193

Prowadzenie działalności przez firmy internetowe 

Aby móc zakwalifikować wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem strony 
internetowej jako działalność gospodarczą muszą być spełnione łącznie trzy warunki:
 - wskazanie na charakter zarobkowy, tj. nastawienie na zysk,
 - zapewnienie ciągłości wykonywania, tj. nie może to być działanie jednorazowe lub spo-

radyczne,
 - określenie ram prawnych, np. wybranie odpowiedniej formy wykonywanej działalności 

(indywidualnie lub w spółce).
Przy prowadzeniu działalności gospodarczej warto rozważyć możliwość zarejestrowania 

się także jako płatnik VAT. Często firmy, które korzystają z usług reklamowych wolą w roz-
liczeniach otrzymywać fakturę VAT, dzięki której towary i usługi niezbędne do osiągnięcia 
dochodów mogą wliczać w koszty. Płatnik VAT może odliczać podatek za zakup np. kom-
putera, drukarki, akcesoriów biurowych czy nawet samochodu.

Przychody uzyskane z prowadzenia strony internetowej w przypadku, gdy nie jest pro-
wadzona działalność gospodarcza, organy podatkowe mogą zaliczyć do przychodów z in-
nych źródeł. Wychodzą bowiem z założenia, że jeśli przychód nie powstaje z działalności 
gospodarczej albo nie wynika z umowy cywilnoprawnej, należy go zakwalifikować do in-
nych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych. Przychód taki musi jednak spełniać dwa warunki: 
 - nie może być zaliczany do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1–8 ustawy o podat-

ku dochodowym od osób fizycznych1,
 - nie może zostać zaliczony do świadczeń przedmiotowo zwolnionych z podatku docho-

dowego – art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych2.

1  Art. 10. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ust. 1. Źródłami przychodów są:
1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej 
lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
2) działalność wykonywana osobiście;
3) pozarolnicza działalność gospodarcza;
4) działy specjalne produkcji rolnej;
5) (uchylony)
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, pod-
dzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na 
prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a–c;
8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego 
w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,
– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego 
zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalenda-
rzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, 
w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
8a) działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
9) inne źródła.
2  W art. 21 ustawy o podarku dochodowym od osób fizycznych zawarty jest katalog zwolnień podatkowych.
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Konsekwencją takiej kwalifikacji jest wystawienie przez podmiot dokonujący świadcze-
nia na rzecz podatnika informacji podatkowej na formularzu PIT-8C. Na tej podstawie uzy-
skujący dochód z tego tytułu powinien wykazać dochód w składanym przez siebie zeznaniu 
rocznym (PIT-36). Przykładem takiej sytuacji, według urzędów skarbowych, jest właśnie 
udostępnienie strony internetowej w celu uzyskania przychodu z zamieszczanych reklam. 
Stanowisko takie potwierdzają w wydawanych interpelacjach organy podatkowe. 

Jednak w myśl wydanych wyroków sądów administracyjnych powinny być co do zasady 
kwalifikowane jako przychód z najmu i dzierżawy powierzchni reklamowej. W określonych 
sytuacjach można je również opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Według organów podatkowych, w niektórych sytuacjach przychody z prowadzenia stro-
ny internetowej można klasyfikować jako przychód z praw majątkowych – zgodnie z art. 18 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym za przychód z praw majątko-
wych uważa się przede wszystkim przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, a także 
z odpłatnego zbycia tych praw. Taka forma rozliczenia wymaga podpisania umowy o dzieło 
bądź umowy zlecenia np. za udostępnienie własnych zdjęć czy filmów. 

Oddzielną grupę stanowią przychody uzyskane ze sprzedaży rzeczy przez internet. 
Granicznym okresem, który zwalnia z obowiązku rozliczenia podatku jest 6 miesięcy, liczo-
ne od końca miesiąca nabycia towaru. Sprzedaż dokonana przed tą datą powinna być roz-
liczona dla celów podatku, nawet jeśli faktycznie podatnik nic nie zarobił na transakcji. Ze 
sprzedażą prywatną wiąże się rozliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek 
płaci kupujący (a nie sprzedawca), jednak jeżeli wartość rynkowa transakcji nie przekracza 
1000 zł, pozostaje on z tego podatku zwolniony.

Obecnie, gdy występuje kilka możliwości opodatkowania przychodów uzyskanych przez 
Internet, brakuje informacji, które jasno by podpowiadały, w jaki sposób można rozliczyć za-
robione pieniądze i który z opisanych sposobów opodatkowania będzie najbardziej korzystny. 

Według raportu Grant Thornton (2017), który został opublikowany w styczniu 2017 roku 
system podatkowy w Polsce ma 5789 stron maszynopisu, tzn. tyle stron mają wszystkie usta-
wy i rozporządzenia kształtujące system podatkowy. Składają się na niego w sumie 303 akty 
prawne, czyli 11 ustaw i 292 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów (wcześniej Ministra 
Finansów). Teoretycznie każdy polski przedsiębiorca powinien te akty prawne poznać i się do 
nich stosować. Jednak mimo tak rozbudowanego systemu podatkowego brakuje dokładnych 
przepisów dotyczących rozliczania przychodu z Internetu. Podatnicy zwracają się często o wyda-
nie interpretacji indywidualnych, które nierzadko bywają uchylane przez sądy administracyjne.

Statystyka podatkowa

Statystycznie w Polsce około jedna trzecia przepisów podatkowych jest co roku zmie-
niana lub inaczej interpretowana. Najbardziej niestabilne są przepisy dotyczące podatków 
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dochodowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych była nowelizowana 56 
razy, nie licząc stale wprowadzanych drobnych korekt dokonywanych przy okazji noweliza-
cji innych ustaw. Efekt jest taki, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wraz 
z wydanymi do niej rozporządzeniami to ponad 2,7 tys. stron maszynopisu, których żaden 
podatnik nie jest w stanie przyswoić i zapamiętać.

Podobnie wypada statystyka dotycząca ustawy o podatku od towarów i usług. Przez  
23 lata ustawa była zmieniana 47 razy, a tekst jednolity ustawy razem z dołączonymi do niej 
rozporządzeniami ma prawie tysiąc stron maszynopisu.

Na trzecim miejscu, pod względem dokonywanych zmian, znalazła się ustawa o podatku 
od osób prawnych. Od czasu jej uchwalenia w 1992 roku była nowelizowana 36-krotnie. 
Razem z rozporządzeniami zawiera 730 stron maszynopisu.

W polskim systemie podatkowych funkcjonuje 9 stawek podatku dochodowego od osób 
fizycznych, 7 stawek VAT oraz 4 stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Oprócz 
tego występują różnego rodzaju progi podatkowe, ulgi, odliczenia, zwolnienia i kilka spo-
sobów ustalania podstawy opodatkowania – wybór poprawnej stawki i prawidłowe nalicze-
nie należnego podatku jest często zadaniem wykraczającym poza możliwości podatników, 
zwłaszcza drobnych przedsiębiorców.

Podsumowanie

Badania IPSOS (2016) dla Ministerstwa Finansów z końca 2016 roku wykazały, że 52% 
Polaków uważa, że trzeba płacić podatki, ale jednocześnie 61% respondentów stwierdziło, 
że jest to przykry obowiązek (w stosunku do 53% w 2015 roku). Jednak 36% ankietowa-
nych chętniej płacilłoby podatki, gdyby miało większą wiedzę na co są wydawane (wzrost  
o 2 p.p. w stosunku do ubiegłego roku), wzrósł także o 3 p.p. (do 24%) odsetek twierdzą-
cych, że chętniej płaciliby podatki, gdyby były one niższe. 

Dobrym wzorem edukacji podatkowej jest amerykański zwyczaj przesyłania raz na 
kwartał mieszkańcom danego rejonu informacji na co zostały wydane podatki lub skan-
dynawski zwyczaj informowania telefonicznie i mailowo, jak rozliczyć podatki, a także co 
można dzięki nim uzyskać. Kraje te cechuje duża świadomość obywatelska oraz zrozumie-
nie celowości płacenia podatków.

Patrząc na statystykę korzystania z Internetu wyraźnie widać, że rośnie zainteresowanie 
komunikacją elektroniczną, w tym wykorzystywanie jej do kontaktów z urzędami skarbo-
wymi. Aby jednak sprostać temu wyzwaniu należy znacznie uprościć i ujednolicić przepisy 
dotyczące polskiego systemu podatkowego tak, aby urzędy skarbowe mogły bez obaw pro-
wadzić np. bloga, na którym będą zamieszczały wyczerpujące informacje, jak najkorzyst-
niej rozliczać podatki w zależności od uzyskanego przychodu i najważniejsze na co zostały 
wydatkowane pobrane daniny. 
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Internet Fiscal Reality

Summary

Together with the Internet development, there also took place the growth on the number of elec-
tronic transactions. In her article, the author attempted to show how to tax electronic transactions 
as well as how to tax incomes gained from the very keeping the website, e.g. from placement of 
advertisements. She paid attention to the delayed reaction of legislation which often lags behind the 
technological progress. The whole body of the study is supplemented with numerous data originating 
from electronic market and public opinion research as regards assessment of electronic communica-
tion with tax offices. It is proper to emphasise that in the last years more and more taxpayers make use 
of this form of communication. The tax authorities even encourage both natural and legal persons to 
use this form of submitting tax returns and sending official letters.
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