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Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup koparki do
wydobywania kryptowalut.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2018 r. (data
wpływu 15 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej
podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów
uzyskania przychodów wydatków na zakup Koparki do wydobywania kryptowalut w
wysokości przekraczającej 15.000 zł dokonany za pośrednictwem kryptowalut, bez
ograniczeń wynikających z art. 15d - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 15 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji
indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup Koparki do wydobywania
kryptowalut w wysokości przekraczającej 15.000 zł dokonany za pośrednictwem
kryptowalut, bez ograniczeń wynikających z art. 15d.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca - spółka kapitałowa, świadczy m.in. usługi związane z oprogramowaniem i
doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązaną, działalność wspomagającą
usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności
pozyskuje jednostki wirtualnej waluty (kryptowaluty), w tym w szczególności tzw. "bitcoin".
Powyższe jednostki kryptowalut stanowią zapis cyfrowy, który jest przechowywany w formie
elektronicznej.
Ich przechowywanie może odbywać się bez pośrednictwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego
w tzw. portfelu na dysku twardym komputera, innym nośniku danych lub w pamięci
wirtualnej. Jednostki kryptowalut to wirtualne znaki legitymacyjne o charakterze zbliżonym
do pieniądza bezgotówkowego. Nie posiadają centralnego emitenta ani instytucji
kontrolującej jej obrót, ich wartość rynkowa jest zdeterminowana tylko i wyłącznie poprzez
wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany wirtualnych walut, na
podstawie których ustala się ich aktualny kurs w stosunku do tradycyjnych walut.



Kryptowaluty umożliwiają dokonywanie rozliczeń drogą elektroniczną bezpośrednio
pomiędzy dokonującym płatności, a odbiorcą bez pośrednictwa jakiegokolwiek podmiotu
trzeciego. Mając na uwadze, że jednostki wirtualnych walut nie posiadają jakiegokolwiek
substratu materialnego, pełnią one funkcje zbliżone do funkcji pieniądza bezgotówkowego.
Wszelkie operacje dokonywane za pośrednictwem kryptowalut polegają tylko i wyłącznie na
dokonywaniu odpowiednich zapisów w systemach informatycznych i nie są związane z
wydawaniem jakichkolwiek dokumentów lub innego rodzaju potwierdzeń o charakterze
materialnym.
Wnioskodawca pozyskuje prawo własności jednostek wirtualnej waluty w sposób:
* pierwotny (proces tzw. "wydobywania", "wykopywania", "mining") - proces ten polega na
wykorzystywaniu mocy obliczeniowej własnego komputera przez użytkownika systemu, w
wyniku czego Wnioskodawca otrzymuje określoną liczbę nowych jednostek wirtualnej
waluty, które zapisywane są w wirtualnym portfelu użytkownika. Systematyczne
powstawanie nowych jednostek waluty jest określone w algorytmie danej waluty;
* wtórny, tj. poprzez np. nabycie kryptowaluty od osoby trzeciej - Wnioskodawca dokonywał
również zamiany posiadanych jednostek kryptowalut na jednostki innych kryptowalut.
Zamiana odbywała się za pośrednictwem Giełd kryptowalut i w oparciu o wartość rynkową
jednostek kryptowalut, tzn. wartość rynkowa przekazywanych przez Wnioskodawcę tytułem
zamiany jednostek kryptowalut odpowiadała wartości rynkowej otrzymywanych przez niego
w zamian jednostek kryptowalut.
Wnioskodawca nabywa sprzęt komputerowy konieczny do wydobywania kryptowalut (dalej:
"Koparki"). Zdarzają się sytuacje, kiedy Wnioskodawca płaci za Koparki kryptowalutami.
Wnioskodawca każdorazowo otrzymuje fakturę dokumentującą nabycie Koparki. Transakcje
te czasami przekraczają 15 000 PLN netto.
W przyszłości Wnioskodawca rozważa rozpoczęcie sprzedaży Koparek.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
wydatków na zakup Koparki w wysokości przekraczającej 15.000,00 zł dokonany za
pośrednictwem kryptowalut?
Stanowisko Wnioskodawcy.
Zgodnie z art. 15d ust. 1 Ustawy CIT podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania
przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz.
584, z późn. zm.) (dalej: "Ustawa o swobodzie") została dokonana bez pośrednictwa
rachunku płatniczego.
Stosownie natomiast do art. 15d ust. 2 ustawy o CIT w przypadku zaliczenia do kosztów
uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została
dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy:
* zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
* w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają
przychody
- w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.



W tym miejscu należy również wskazać art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) w nowym
brzmieniu, który stanowi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z
wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego
przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
* stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
* jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,
przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na
złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
Z powyższych przepisów podatkowych wynika, że:
* wyłączono możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w
jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w Ustawie o swobodzie została
dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego;
* ustanowiono obowiązek dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów
(zwiększenia przychodów w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów) w tej
części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego - w
przypadku transakcji odnoszącej się do kosztu zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania
przychodów. W tym przypadku zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie
przychodów) będzie dokonywane w miesiącu dokonania płatności z pominięciem rachunku
płatniczego.
Powołane przepisy odwołują się do pojęcia "płatności", wynikającej z transakcji (o której
stanowi w art. 22 Ustawy o swobodzie) a zatem obejmują wyłącznie wskazany w nich sposób
regulowania zobowiązania, tj. poprzez dokonywanie zapłaty. Regulacje te zatem nie znajdą
zastosowania do innych form regulowania (wygaszania) zobowiązań, które ze swojej istoty
nie mają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. W związku z tym
formy uregulowania zobowiązań takie jak m.in. kompensata (potrącenie), czy wymiana
barterowa nie są objęte omawianymi przepisami. Jakkolwiek dochodzi wówczas do
uregulowania (wygaśnięcia) zobowiązania, to jednak strony umowy nie dokonują "płatności",
które mogłyby być objęte zakresem tych regulacji.
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380, dalej: "k.c.") potrącenie wierzytelności jest
jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania oświadczenia poprzez
umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami. Zgodnie z art. 498 k.c. wygaśnięcie
zobowiązania przez potrącenie (czyli kompensata wzajemnych wierzytelności), następuje
wówczas, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami co
powoduje, że w takiej sytuacji każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z
wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub
rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne
i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Skutkiem
potrącenia jest, zgodnie z art. 498 k.c., wzajemne umorzenie wierzytelności do wysokości
wierzytelności niższej.



Zgodnie z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, zapłatę za towar kryptowalutami należy
potraktować podobnie jak kompensatę. Taka zapłata kryptowalutami stanowi więc jedną z
form uregulowania należności (wygaśnięcia zobowiązania). Pojęcie "uregulowania
należności" jest natomiast pojęciem szerszym od pojęcia "płatności" zawartym w art. 15d
Ustawy CIT oraz art. 22 Ustawy o swobodzie. Istnieją bowiem różne sposoby uregulowania
należności, w tym np. płatność gotówkowa, przelew na rachunek bankowy, akredytywa,
weksel czy też omawiane w niniejszym zdarzeniu przyszłym potrącenie (kompensata). W
konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, zapłaty za Koparki kryptowalutami nie należy
utożsamiać z płatnością - są to bowiem dwie różne formy uregulowania wierzytelności,
których skutkiem jest wygaśniecie zobowiązania.
Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, analizowany przepis art. 22 Ustawy o
swobodzie odnosi się do regulowania należności jedynie w formie płatności gotówkowej i za
pośrednictwem rachunku bankowego. Innymi słowy, nie dotyczy on sytuacji uregulowania
zobowiązania w formie zapłaty kryptowalutami. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy,
przepis art. 15d Ustawy o CIT uniemożliwiający zaliczenie do kosztów uzyskania
przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22
Ustawy o swobodzie zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, nie dotyczy
sytuacji, w której rozliczenie zostanie dokonane w formie zapłaty kryptowalutami.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny
prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
Na wstępie należy zaznaczyć, że temat kryptowalut (waluty wirtualnej) nie został
uregulowany w przepisach prawa. Waluta ta nie ma żadnego centralnego emitenta ani
jakiejkolwiek instytucji sprawującej nad nią nadzór. Na gruncie polskiego prawa waluty
wirtualnej nie można traktować na równi z prawnym środkiem płatniczym, bowiem nie
funkcjonuje ona jako instrument rynku pieniężnego w rozumieniu odrębnych przepisów. W
konsekwencji, w zakresie zagadnień dotyczących obrotu kryptowalutami nie można
automatycznie stosować rozwiązań, jakie mają zastosowanie do tzw. waluty tradycyjnej.
Operacje dokonywane za pośrednictwem kryptowalut polegają na dokonywaniu
odpowiednich zapisów jedynie w systemach informatycznych. Pomimo, że obrót walutami
wirtualnymi nie narusza prawa krajowego ani unijnego, to ich posiadanie wiąże się jednak z
wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się
zainwestować w nie swoje środki finansowe.
Kryptowaluty powinny być traktowane dla celów podatków dochodowych jako prawa
majątkowe. Prawo cywilne posługuje się bardzo szerokim pojęciem praw majątkowych,
uznając je za rodzaj mienia (art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Dz.
U. z 2017 r. poz. 459). Kryptowaluty jakkolwiek pozbawione postaci materialnej,
niewątpliwie posiadają określoną wymierną wartość. Należy je zakwalifikować jako rodzaj
dobra niematerialnego, będącego mieniem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Wątpliwości w niniejszej sprawie dotyczą możliwości zaliczenia przez Wnioskodawcę do
kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup Koparki do wydobywania kryptowalut
w wysokości przekraczającej 15.000 zł dokonany za pośrednictwem kryptowalut.
W odniesieniu do powyższego zauważyć należy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 z późn.



zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów
ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z
wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania
przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:
* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z
zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika
wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w
jakikolwiek sposób zwrócona,
* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może
mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
* został właściwie udokumentowany,
* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
Natomiast zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej
płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) została dokonana bez pośrednictwa rachunku
płatniczego. W art. 15d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazano,
że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej
płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy:

1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów -
zwiększają przychody

- w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
W tym miejscu należy również wskazać art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), który stanowi, że dokonywanie lub
przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za
pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej
płatności, przekracza równowartość 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym
transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Z powyższych przepisów podatkowych wynika, że:



* wyłączono możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w
jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w Ustawie o swobodzie została
dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego;
* ustanowiono obowiązek dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów
(zwiększenia przychodów w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów) w tej
części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego - w
przypadku transakcji odnoszącej się do kosztu zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania
przychodów. W tym przypadku zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie
przychodów) będzie dokonywane w miesiącu dokonania płatności z pominięciem rachunku
płatniczego.
Powołane przepisy odwołują się do pojęcia "płatności", wynikającej z transakcji (o której
mowa w art. 19 Prawo przedsiębiorców), a zatem obejmują wyłącznie wskazany w nich
sposób regulowania zobowiązania, tj. poprzez dokonywanie zapłaty. Regulacje te zatem nie
znajdą zastosowania do innych form regulowania (wygaszania) zobowiązań, które ze swojej
istoty nie mają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. W związku z
tym formy uregulowania zobowiązań takie jak m.in. kompensata (potrącenie), czy wymiana
barterowa, nie są objęte omawianymi przepisami. Jakkolwiek dochodzi wówczas do
uregulowania (wygaśnięcia) zobowiązania, to jednak strony umowy nie dokonują "płatności",
które mogłyby być objęte zakresem tych regulacji.
Dodać należy, że zgodnie z art. 603 Kodeksu cywilnego, przez umowę zamiany każda ze
stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie
się do przeniesienia własności innej rzeczy.
Zauważyć trzeba, że przedmiotem umowy zamiany mogą być nie tylko rzeczy, lecz także
wszelkie zbywalne dobra materialne, jak również niematerialne.
W przedstawionym stanie faktycznym dochodzi więc do zamiany kryptowaluty jako prawa
majątkowego na rzeczowy składnik majątku w postaci tzw. "koparki" będącej sprzętem
komputerowym.
W takim przypadku podatnik zobowiązany jest do rozpoznania przychodu z tytułu zbycia
kryptowaluty, ale jednocześnie nabywa prawo do rozpoznania kosztu związanego z nabyciem
sprzętu komputerowego. Zastosowanie z kolei art. 15d ustawy do przedstawionej we wniosku
sytuacji jest nieuzasadnione ze względu na to, iż nie dochodzi do regulowania zobowiązania
poprzez zapłatę.
W odniesieniu do ww. stanu faktycznego należy uwzględnić treść komunikatu
opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2016
r. pt. "Nowe przepisy dot. skutków podatkowych przy regulowaniu płatności w formie
gotówkowej", z którego m.in. wynika, iż: Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że
wprowadzane od 1 stycznia 2017 r. przepisy podatkowe odwołują się do pojęcia "płatności"
wynikającej z transakcji (o której mowa w art. 22 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej), a zatem obejmują wyłącznie wskazany w nich sposób regulowania
zobowiązania, tj. poprzez dokonywanie zapłaty. Regulacje te zatem nie znajdą zastosowania
do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, które ze swojej istoty nie mają
charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. W związku z tym formy



uregulowania zobowiązań takie jak m.in. kompensata (potrącenie), czy wymiana barterowa
nie są objęte omawianymi przepisami Jakkolwiek dochodzi wówczas do uregulowania
(wygaśnięcia) zobowiązania, to jednak strony umowy nie dokonują "płatności", które
mogłyby być objęte zakresem tych regulacji.
Podsumowując, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku nabycie "koparki" (tj.
sprzętu komputerowego), udokumentowane otrzymaną przez Wnioskodawcę fakturą, w
przypadku gdy następuje w zamian za przekazanie praw majątkowych do kryptowaluty, co
do zasady uprawnia Wnioskodawcę do zaliczenia do kosztów uzyskania wartości
poniesionego kosztu związanego z nabyciem ww. "koparki".
Zastosowania w tym przypadku nie znajduje art. 15d ustawy. Jednakże zaliczenie wydatku do
kosztów uzyskania przychodów wymaga spełnienia przesłanek, na które wskazano w
początkowej części uzasadnienia prawnego (tj. poniesienie, definitywny charakter, związek z
prowadzoną działalnością, celowość poniesienia, właściwe udokumentowanie, itp.), ponadto
może wymagać uwzględnienia przepisów dotyczących amortyzacji środków trwałych w
przypadku wykorzystywania ww. sprzętu na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej.
Istotne jest również, aby wartość kryptowaluty oraz nabytej za nią "koparki" były
ekwiwalentne.
Zatem stanowisko Wnioskodawcy co do tego, że "przepis art. 15d Ustawy o CIT
uniemożliwiający zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej
płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 Ustawy o swobodzie zostanie dokonana
bez pośrednictwa rachunku płatniczego, nie dotyczy sytuacji, w której rozliczenie zostanie
dokonane w formie zapłaty kryptowalutami" jest prawidłowe.
Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty
stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem
faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym
wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu
przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.
Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan
faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi
element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1. z zastosowaniem art. 119a;

2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5  ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz dotyczy zdarzenia
przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu
wydania interpretacji.
W sytuacji, gdyby przedstawiony we wniosku stan faktyczny różnił się od sytuacji zaistniałej
w rzeczywistości - organ podatkowy wywiedzie skutki prawne adekwatne do rzeczywistego
stanu faktycznego.



Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa
podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch
egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu
dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w
art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).
Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa
podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania
opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów
postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania
przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz
powołaną podstawą prawną.
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres:
Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


