
Sposób przeliczania przychodów i kosztów wyrażonych w walutach obcych, w 

odniesieniu do transakcji opodatkowanych PIT a wykonywanych na rynkach 

zagranicznych 

Utrwalona praktyka rozliczania transakcji według daty dokonania stosownego zapisu 

na rachunku papierów wartościowych była w przeszłości poddawana próbie. Mimo, 

że przepisy są dziś jednoznaczne co do tego, który dzień ma być podstawą 

ujmowania transakcji np. dla potrzeb zasady FIFO czy zakwalifikowania przychodu 

do danego roku podatkowego, pojawiły się wątpliwości czy to dzień poprzedzający 

dzień rozliczenia jest odpowiedni dla stosowania średnich  kursów NBP w przypadku 

transakcji zagranicznych. Zwłaszcza, że klienci zagranicznych instytucji finansowych 

działających w Polsce robią w przyjętej praktyce niezrozumiały wyłom. 

1. Zasada ogólna 

Zgodnie z art. 17 ust. 1ab pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(j.t Dz. U. 2021 r. poz. 1128 z późn. zm; zwana dalej ustawą PIT) przychód 
z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów 
wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów 
(akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.  

Przepis ten został wprowadzony do ustawy z mocą od 1 stycznia 2016 r. i 
ostatecznie rozwiał wątpliwości wynikające z jednej strony z istnienia reguły w 
dawnym art. 17 ust. 1 pkt 6, że przychodem z opłatnego zbycia papierów 
wartościowych jest przychód należny, choćby nie został przez podatnika otrzymany, 
z drugiej strony ze sporów interpretacyjnych, których przykładem może być wyrok 
NSA z 25 września 2013 r. (sygn. akt II FSK 2576/11).  

Podstawowa linia interpretacyjna artykułowana w poglądach doktryny, 
postanowieniach organów podatkowych i orzecznictwie sądowym przed 1 stycznia 
2016 r. opierała się o wnioski prawne wynikające z art. 7 ust. 2 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. 2022 r., poz. 861 z póżn. zm) który stanowi, że 
umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów 
wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na 
rachunku papierów wartościowych. Ostatecznie więc ustawa PIT odeszła od 
wiązania przychodu należnego z przepisami zawartymi w innym akcie prawnym i w 
art. 17 ust. 1ab stworzyła nową normę potwierdzającą dotychczasową praktykę 
ustalania momentu powstania przychodu z odpłatnego zbycia instrumentów 
finansowych. 

Należy podkreślić, że choć uporządkowane przepisy dotyczące zagadnienia 
ustalania przychodów nie odnoszą się do momentu rozliczania kosztów, to jednak 
cała argumentacja oparta o art. 7 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
dotycząca przeniesienia własności i równoległego rozliczenia transakcji przez 
dokonanie odpowiedniego zapisu na rachunku, pozostaje aktualna. Wynika to 
głównie z tego, że w przypadku zakupu instrumentów finansowych obciążenie 
rachunku wydatkiem na ten zakup (poniesienie potencjalnego kosztu podatkowego) 
odbywa się wraz z zapisem na tym rachunku nabytych instrumentów. 



2. Reguły przeliczania przychodów i kosztów wyrażonych w walutach obcych wg 
ustawy PIT 

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy PIT przychody w walutach obcych przelicza się na 
złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. 

W ust. 2 artykułu 11 określono analogicznie, że koszty poniesione w walutach obcych 
przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

Obie powyższe zasady należy nałożyć na regulacje dotyczące ustalenia momentu 
uzyskania przychodu i rozliczenia kosztu, przypisane do rozliczenia transakcji i 
dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. 

3. Transakcje zagraniczne i możliwe odstępstwa w interpretacji podatkowej 

W przypadku dokonywania transakcji w reżimie innego systemu prawnego istnieje 
ryzyko, że dzień ustalenia praw własności do zdematerializowanego instrumentu 
finansowego będzie zdefiniowany inaczej niż w polskiej ustawie o obrocie. Autorowi 
niniejszego materiału nie jest jednak znany rynek, na którym prawa właścicielskie do 
zdematerializowanych instrumentów finansowych byłyby przenoszone w innym 
momencie, niż z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów 
wartościowych.  

W innych krajach możliwe są oczywiście odstępstwa od interpretacji podatkowej, 
która wynika z przepisów ustanawiających za datę powstania przychodu inną datę, 
niż data przeniesienia praw właścicielskich1. Jednak należy zauważyć, że: 

-  kwestię zasadniczą dla zagranicznych interpretacji stanowią przepisy podatkowe 
kraju w którym dokonywana jest transakcja, 

- dla polskiego podatnika większe znaczenie mają regulacje odnoszące się do rynku 
instrumentów finansowych, statuujące regułę przenoszenia praw właścicielskich, 
istotne z punktu widzenia art. 17 ust. 1ab pkt 1 ustawy PIT. 

Powyższe oznacza więc, że z punktu widzenia polskiego podatnika, przy założeniu, 
że na rynku, na którym inwestuje obowiązuje podobna reguła co w art. 7 ust. 2 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie mają znaczenia przepisy 

 
1 Patrz. np.  
https://www-thebalance-com.translate.goog/what-is-a-trade-date-
5197611?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc 
czy: 
https://fairmark-com.translate.goog/investment-taxation/capital-gain/stock-sales/trade-date-and-settlement-
date/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc 
choć już ta publikacja pokazuje inne podejście do zagadnienia: 
https://www-taxtips-ca.translate.goog/personaltax/investing/taxtreatment/trade-date-versus-settlement-
date.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc 
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podatkowe obowiązujące w kraju transakcji (czy interpretacje podatkowe dostępne 
tamże), lecz art. 17 ust. 1ab pkt 1 i czytane wraz nim art. 11 ust. 1 i 2 ustawy PIT. 

4. Jakie kursy walutowe należy stosować na potrzeby PIT w Polsce? 

Polscy podatnicy dokonujący rozliczenia podatku dochodowego od przychodów z 
odpłatnego zbycia i realizacji instrumentów finansowych muszą stosować regułę, 
zgodnie z którą datą powstania przychodu (lub poniesienia kosztu) jest data 
rozliczenia transakcji (odpowiednio – odpłatnego zbycia lub nabycia) na 
instrumentach finansowych, czyli wykonania stosownego zapisu na rachunku 
papierów wartościowych.    

Data ta będzie z kolei dniem, według którego oznaczamy właściwy dzień kursu 
średniego NBP, czyli poprzedzający dzień roboczy. Paradoksalnie dla transakcji 
rozliczanych w trybie D+1, dzień wykonania zlecenia maklerskiego będzie więc 
dniem ustalenia kursu średniego, choć i tu mogą wystąpić incydentalne odmienności 
związane z rozmijaniem się dni rozliczeniowych z dniami ustalania kursów przez 
NBP. 

Dla transakcji rozliczanych w trybie D+2 konieczne będzie zastosowanie dla 
podatków kursu z dnia D+2-1, czyli D+1. 

Powyższe zasady powinny być stosowane przez podatników zarówno otrzymujących 
z instytucji finansowej informacje PIT-8C, jak i samodzielnie przygotowujących 
zeznanie PIT-38 w oparciu zestawienia transakcji przygotowane dla celów 
podatkowych w innej formie. 

Oznacza to, że: 

- w przypadku otrzymania informacji PIT-8C wystawionej przy zastosowaniu do 
przeliczenia przychodów i kosztów kursów średnich NBP z dnia roboczego 
poprzedzającego dzień zawarcia transakcji (a nie jej rozliczenia), informację taką 
należy uznać za błędną, 

- w przypadku wykorzystywania do wypełnienia zeznania rocznego PIT-38 innych 
raportów o dokonywanych transakcjach, należy stosować do przeliczenia 
przychodów i kosztów średnie kursy NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień 
rozliczenia transakcji. 

5. Podsumowanie 

Argumentacja przedstawiona w niniejszym materiale wskazuje jednoznacznie, że 
polscy podatnicy mogą mieć problem z odmiennością metodologii przeliczania 
przychodów i kosztów wyrażonych w walutach zagranicznych wyłącznie dla 
transakcji na instrumentach finansowych, dokonywanych w państwach, w których 
reguły prawne nie przewidują przeniesienia własności instrumentów 
zdematerializowanych z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku 
papierów wartościowych. Według najlepszej wiedzy autora wszystkie rozwinięte rynki 
finansowe stosują podobną zasadę prawną, jak ta wyrażona w art. 7 ust. 2 polskiej 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  



Jednocześnie należy stwierdzić, że dla celów podatkowych należy stosować kurs 
średni NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień przeniesienia praw własności, 
ponieważ to wynika z polskich przepisów i bezwzględnie wiąże polskiego podatnika 
czy ewentualnie zagraniczną instytucję finansową zdecydowaną wystawiać PIT-8C. 

 

Robert Morawski 

 

Niniejszy materiał może być wykorzystywany w celach edukacyjnych lub szkoleniowych. 

Jednocześnie nie można go traktować jako opinii, porady lub wyjaśnień  wydanych w 

odniesieniu do indywidualnych zobowiązań podatkowych jakiegokolwiek podmiotu.   

 

 


