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Ul. Bukowińska 22/215 
02-703 WARSZAWA 
 

  

heading/subject 
 
 

Wyjaśnienia do obowiązków podatkowych ciążących na stronach umowy pożyczki typu social len-
ding  przygotowana na zlecenie Lendico Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. 

 
Założenia:  
 

1. Lendico Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22/215, 02-703 Warszawa, 
Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000371919 jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, w skład któ-
rej wchodzi m.in. świadczenie usług pośrednictwa finansowego i działalności kredytowej.  

 
2. Pożyczkobiorcami oraz pożyczkodawcami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodar-

czej, które osiągają przychody z tytułu umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę, bądź osoby fi-
zyczne prowadzące działalność gospodarczą, która to działalność nie polega na zawodowym udzie-
laniu pożyczek i świadczeniu usług finansowych. W przypadku gdyby z portalu Lendico korzystać 
mogły również osoby prawne (których przedmiotem działalności nie jest pośrednictwo finansowe), 
sposób rozliczenia osiąganych przez nich dochodów, byłby tożsamy z dochodami osób fizycznych.  

 
3. Pożyczkobiorcy oraz pożyczkodawcy są polskimi rezydentami podatkowymi i podlegają nieograni-

czonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych na terenie Polski.  
 

4. Rachunek bankowy wskazany przez pożyczkobiorcę, na który przelane zostaną środki pieniężne 
będzie się znajdował w polskim banku. Rachunki bankowe pożyczkodawców, które wypłacane będą 
środki stanowiące spłatę pożyczki oraz odsetki od niej również znajdować się będzie w polskim ban-
ku.  
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Stan faktyczny 
 
Za pomocą portalu http://www.lendico.pl Lendico Poland Sp. z o. o. (Lendico) zapewnia dostęp do wirtualne-
go rynku, gdzie użytkownicy, będący osobami fizycznymi rejestrują się w celu zaciągania oraz udzielania 
pożyczek. Lendico pośredniczy w znajdywaniu zgodnie z wytycznymi pożyczkodawców i pożyczkobiorców, 
odpowiednich kontrahentów, którzy udzielą albo zaciągną od nich pożyczki, za pośrednictwem indywidual-
nego konta założonego na portalu http://www.lendico.pl. 
 
Lendico zawiera w imieniu użytkowników portalu umowy pożyczki, w oparciu o trzy dostępne na stronie 
http://www.lendico.pl wzoru umowy pożyczki, do których znajdują ponadto zastosowanie ogólne warunki 
umowy zamieszczone na w/w stronie internetowej, które każdy z użytkowników musi zaakceptować przy 
rejestracji konta w portalu. 
 
Lendico w sytuacjach określonych w OWU może również, poza pośredniczeniem w zawieraniu pożyczek, 
być stroną umowy pożyczki jako pożyczkodawca i udzielić pożyczki z własnych środków finansowych. Len-
dico może być jedynym pożyczkodawcą w umowie lub może udzielić pożyczki wspólnie z innymi pożyczko-
dawcami korzystającymi z portalu.     
 
Obowiązkiem Lendico jest ponadto przekazanie pożyczkobiorcom kwoty pożyczki oraz przyjmowanie spłat 
należnych pożyczkodawcom. Od przekazanej kwoty pożyczki oraz otrzymanych spłat Lendico pobiera opłaty 
wskazane w OWU oraz zawartych umowach pożyczki. 
 
Przedmiot opinii 
 
Przedmiotem niniejszej opinii jest określenie obowiązków podatkowych jakie powstają, w związku z zawar-
tymi za pośrednictwem portalu www.lendico.pl umowami pożyczki dla pożyczkodawców oraz pożyczkobior-
ców w oparciu o przedstawione wzory umowy pożyczki i OWU. 
 
Obowiązki podatkowe pożyczkobiorcy 
 
Z punktu widzenia analizowanych przepisów prawa podatkowego nie ma znaczenia, czy osoba fizyczna 
będąca pożyczkobiorcą prowadzi działalność gospodarczą, czy też osiąga dochody z tytułu zawartej umowy 
o pracę, czy umów cywilnoprawnych. Pożyczkobiorca będący osobą fizyczną bez względu na to czy prowa-
dzi działalność gospodarczą, rozlicza się z właściwym urzędem skarbowym z tytułu zawartej umowy pożycz-
ki w jednakowy sposób. 
 
Umowy pożyczki co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). 
Jednakże zgodnie z art. 2 ust 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega PCC czynność 
prawna, jeśli jedną ze stron tej czynności jest podmiot, który jest podatnikiem podatku od towarów i usług 
(VAT) lub jest od tego podatku zwolniony. Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i 
usług zwolnione od podatku są usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednic-
twa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub 
pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Lendico w myśl art. 15 ust.2 ustawy o 
podatku od towarów i usług jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność pośrednictwa finansowego, która jest 
zwolniona z podatku VAT.  
 
Zarówno w interpretacjach indywidualnych jak i orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że 
wystarczy już wykonanie jednorazowej czynności, z której wynika zamiar zarobkowy, aby można było uznać, 
że podatnik jest przedsiębiorcą w myśl ustawy o VAT (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skar-
bowej w Bydgoszczy ITPP1/443-39/13/TS; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 r. I SA/Po 458/12; 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2011 r. NSA I FSK 572/2011). W związku z 
powyższym pożyczkodawcy będący osobami fizycznymi bez względu na to, czy prowadzą działalność go-
spodarczą zostaną uznani za przedsiębiorców w myśl ustawy o VAT i udzielane przez nich pożyczki będą 
wyłączone z PCC.  
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Dla uznania pożyczek udzielanych za pośrednictwem Lendico za działalność gospodarczą nie będzie rów-
nież miało znaczenia, że pożyczkodawca w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi ją w 
innym zakresie, niezwiązanym z pośrednictwem finansowym. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że 
brak formalnej rejestracji nie ma znaczenia dla uznania konkretnej działalności za działalności gospodarczą 
w myśl przepisów podatku od towarów i usług (np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2012 r. ITPB1/415-495/12/MR).  
 
W związku z powyższym pożyczkobiorca, bez względu na to kto udzielił mu pożyczki, będzie  zwolniony z 
obowiązku zapłaty PCC, gdyż Lendico oraz pozostali pożyczkodawcy będą podatnikami VAT, a czynność 
udzielenia pożyczki jest od tego podatku zwolniona. Pożyczkobiorca nie ma również obowiązku składania do 
Urzędu Skarbowego żadnej deklaracji, ani dodatkowo zgłaszać faktu otrzymania pożyczki. 
 
Ponadto, pożyczkobiorca z tytułu otrzymanej pożyczki nie uzyskuje dochodu, w związku z czym nie płaci 
żadnego podatku dochodowego, ani nie wykazuje otrzymanej pożyczki w swoim zeznaniu rocznym.  
 
Obowiązki podatkowe pożyczkodawcy 
 
Z punktu widzenia analizowanych przepisów prawa podatkowego nie będzie miało znaczenia, czy pożycz-
kodawca będący osobą fizyczną prowadzi działalność gospodarczą, czy też osiąga przychody z innych źró-
deł, o ile prowadzona działalność gospodarcza nie polega na udzielaniu pożyczek.  
 
Pożyczkodawca zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 1  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobo-
wiązany jest do zapłaty zryczałtowanego (19%) podatku dochodowego od odsetek otrzymanych z tytułu 
udzielonej pożyczki. Przychodu tego nie sumuje się z innymi uzyskanymi przez pożyczkodawcę przychoda-
mi. Podstawę opodatkowania stanowi suma należnych odsetek, której nie można już pomniejszyć o koszty 
uzyskania przychodów (w tym również o pobraną przez Lendico opłatę, która zgodnie z OWU i umową wy-
nosi 1%). Gdyby działalność gospodarcza pożyczkodawca wiązała się ze świadczeniem usług pośrednictwa 
finansowego, wówczas osiągane dochody podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie ze 
skalą podatkową i byłyby doliczane do pozostałych dochodów jakie w danym roku podatkowym uzyskał 
przedsiębiorca. 
 
Jednakże jak wynika z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Lendico jako przed-
siębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na pośrednictwie finansowym będzie 
płatnikiem w stosunku do pobranych od pożyczkobiorcy odsetek. W związku z powyższym to na Lendico 
spoczywać będzie obowiązek obliczenia, pobrania i zapłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego 
zryczałtowanego podatku od odsetek w wysokości 19 % otrzymanej kwoty odsetek. Lendico jako płatnik ma 
obowiązek wypłacić pożyczkodawcom kwotę odsetek uwzględniającą pobrany podatek dochodowy.  
 
Ponadto zgodnie z art. 99 ust 7 podatku od towarów i usług podatnicy, którzy dokonują wyłącznie czynności 
zwolnionych z VAT, takich jak udzielanie pożyczek, nie są zobowiązani do składania żadnych deklaracji VAT 
(deklaracje VAT-7 lub VAT-7K). 
 
W przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu zapłaty odsetek za opóźnienie w spłacie poszczególnych rat 
pożyczki, przychód ten należy rozliczyć na zasadach ogólnych. Nie jest to bowiem przychód związany z 
kapitałem pieniężnym, lecz stanowi odrębne roszczenie pożyczkodawcy i w związku z tym stanowi przychód 
z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(stanowisko takie wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lutego 2008 r. II FSK 1707/06). 
Przychód ten po pomniejszeniu o koszty jego uzyskania należy doliczyć o dochodu osiągniętego przez po-
życzkodawcę w danym roku podatkowym i złożyć z tego tytułu odpowiednie zeznanie roczne (PIT 36 lub PIT 
37). Kosztami uzyskania przychodów będą w takiej sytuacji opłaty jakie z tytułu wypłaty odsetek za opóźnie-
nie pobrało Lendico (zgodnie z OWU i wzorami umów jest to 1% odsetek lub ich części) oraz wszelkie opłaty 
administracyjne związane z prowadzeniem konta w portalu Lendico (jeśli pożyczkodawcy takie ponoszą). 
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Lendico zobowiązany jest do wystawienia każdemu z pożyczkodawców informacji PIT 8C w zakresie odse-
tek od nieterminowych wpłat, na podstawie którego pożyczkodawcy rozliczą podatek dochodowy. 
 
Niniejsze opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 28 marca 2014 r. 
 
 
W załączeniu opis obowiązków pożyczkobiorcy I pożyczkodawcy dla przykładowej umowy pożyczki w wyso-
kości 10.000 zł – tekst do zamieszczenia na stronie internetowej. 
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1. Umowa zawarta w dniu 28 marca 2014 r. na kwotę 10 000 zł pomiędzy dwiema osobami fizycznymi, 
które nie prowadzą działalności gospodarczej: 
 
Pożyczkobiorca 
  
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 
 

pożyczkobiorca nie płaci podatku od 
czynności cywilnoprawnych z tytułu udzielo-
nej pożyczki, ani nie składa żadnych dekla-
racji do Urzędu Skarbowego. 
 

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych: 
Pożyczkobiorca z tytułu otrzymanej pożyczki 
nie uzyskuje dochodu, w związku z czym nie 
płaci żadnego podatku oraz nie składa żad-
nej deklaracji. 

 
3. Podatek od towarów i usług VAT 

Pożyczkobiorca nie płaci podatku VAT oraz 
nie ma żadnego obowiązku składania dekla-
racji VAT.  

 
 

Pożyczkodawca 
 
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 

pożyczkodawca nie płaci podatku od 
czynności cywilnoprawnych z tytułu udzielo-
nej pożyczki, ani nie składa żadnych dekla-
racji do Urzędu Skarbowego. 

 
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych: 

a. Stawka – 19 % od kwoty otrzymanych 
odsetek 

b. Termin – obliczenie, pobór i zapłata po-
datku są obowiązkiem płatnika 

c. Odsetki od nieterminowych wpłat pod-
legają są doliczane do dochodu osiąga-
nego przez podatnika i podlegają opo-
datkowaniu według skali podatkowej w 
zeznaniu rocznym (do 30.04.2015). 

 
3. Podatek od towarów i usług VAT 

Pożyczkodawca jeśli jest zarejestrowanym 
podatnikiem VAT, nie płaci podatku VAT, ale 
wykazuje sprzedaż zwolnioną z opodatko-
wania w składanych deklaracjach, a faktury 
wystawia na życzenie nabywcy. Pożyczko-
dawca, który nie jest zarejestrowanym po-
datnikiem VAT nie płaci podatku VAT oraz 
nie ma żadnego obowiązku składania dekla-
racji VAT.  

 
 
Pożyczkodawca otrzymuje za pośrednictwem 
Lendico kwotę odsetek pomniejszoną o należny 
podatek. To na Lendico ciąży obowiązek złoże-
nia do właściwego urzędu skarbowego odpowie-
dniej deklaracji, obliczenia, pobrania oraz zapłaty 
podatku. Pożyczkodawca nie składa ponadto 
żadnej dodatkowej deklaracji do urzędu skar-
bowego. Lendico wysyła ponadto pożyczko-
dawcom deklarację podatkową w przypadku 
zapłaty odsetek za opóźnienie, z której wynika 
wysokość dochodu do opodatkowania. 
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2. Umowa zawarta w dniu 28 marca 2014 r. na kwotę 10 000 zł pomiędzy osobą fizyczną, która nie 
prowadzi działalności gospodarczej (pożyczkodawca) oraz osobą fizycznej prowadzącą działalność 
gospodarczą.  
 
Pożyczkobiorca 
  
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 

pożyczkobiorca nie płaci podatku od 
czynności cywilnoprawnych z tytułu udzielo-
nej pożyczki, ani nie składa żadnych dekla-
racji do Urzędu Skarbowego  
 

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych: 
Pożyczkobiorca z tytułu otrzymanej pożyczki 
nie uzyskuje dochodu, w związku z czym nie 
płaci żadnego podatku oraz nie składa żad-
nej deklaracji 

 
3. Podatek od towarów i usług VAT 

Pożyczkobiorca nie płaci podatku VAT oraz 
nie ma żadnego obowiązku składania dekla-
racji VAT.  

 

Pożyczkodawca 
 
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 

pożyczkodawca nie płaci podatku od 
czynności cywilnoprawnych z tytułu udzielo-
nej pożyczki, ani nie składa żadnych dekla-
racji do Urzędu Skarbowego. 

 
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych: 

a. Stawka – 19 % od kwoty otrzymanych 
odsetek 

b. Termin – obliczenie, pobór i zapłata po-
datku są obowiązkiem płatnika.  

c. Odsetki od nieterminowych wpłat pod-
legają są doliczane do dochodu osiąga-
nego przez podatnika i podlegają opo-
datkowaniu według skali podatkowej w 
zeznaniu rocznym (do 30.04.2015). 

 
3. Podatek od towarów i usług VAT 

Pożyczkodawca jeśli jest zarejestrowanym 
podatnikiem VAT, nie płaci podatku VAT, ale 
wykazuje sprzedaż zwolnioną z opodatko-
wania w składanych deklaracjach, a faktury 
wystawia na życzenie nabywcy. Pożyczko-
dawca, który nie jest zarejestrowanym po-
datnikiem VAT nie płaci podatku VAT oraz 
nie ma żadnego obowiązku składania dekla-
racji VAT.  

 
Pożyczkodawca otrzymuje za pośrednictwem 
Lendico kwotę odsetek pomniejszoną o należny 
podatek. To na Lendico ciąży obowiązek złoże-
nia do właściwego urzędu skarbowego odpowie-
dniej deklaracji, obliczenia, pobrania oraz zapłaty 
podatku. Pożyczkodawca nie składa ponadto 
żadnej dodatkowej deklaracji do urzędu skar-
bowego. Lendico wysyła ponadto pożyczko-
dawcom deklarację podatkową w przypadku 
zapłaty odsetek za opóźnienie, z której wynika 
wysokość dochodu do opodatkowania. 
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3. Umowa zawarta w dniu 28 marca 2014 r. na kwotę 10 000 zł pomiędzy dwoma przedsiębiorcami 
(osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT) 
 
Pożyczkobiorca 
  
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 

pożyczkobiorca nie płaci podatku od 
czynności cywilnoprawnych z tytułu udzielo-
nej pożyczki, ani nie składa żadnych dekla-
racji do Urzędu Skarbowego  
 

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych: 
Pożyczkobiorca z tytułu otrzymanej pożyczki 
nie uzyskuje dochodu, w związku z czym nie 
płaci żadnego podatku oraz nie składa żad-
nej deklaracji 

 
3. Podatek od towarów i usług VAT 

Pożyczkobiorca nie płaci podatku VAT oraz 
nie ma żadnego obowiązku składania dekla-
racji VAT.  

 
 

Pożyczkodawca 
 
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 

pożyczkodawca nie płaci podatku od 
czynności cywilnoprawnych z tytułu udzielo-
nej pożyczki, ani nie składa żadnych dekla-
racji do Urzędu Skarbowego. 

 
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych: 

a. Stawka – 19 % od kwoty otrzymanych 
odsetek 

b. Termin – obliczenie, pobór i zapłata po-
datku są obowiązkiem płatnika.  

c. Odsetki od nieterminowych wpłat pod-
legają są doliczane do dochodu osiąga-
nego przez podatnika i podlegają opo-
datkowaniu według skali podatkowej w 
zeznaniu rocznym (do 30.04.2015). 

 
4. Podatek od towarów i usług VAT 

Pożyczkodawca jeśli jest zarejestrowanym 
podatnikiem VAT, nie płaci podatku VAT, ale 
wykazuje sprzedaż zwolnioną z opodatko-
wania w składanych deklaracjach, a faktury 
wystawia na życzenie nabywcy. Pożyczko-
dawca, który nie jest zarejestrowanym po-
datnikiem VAT nie płaci podatku VAT oraz 
nie ma żadnego obowiązku składania dekla-
racji VAT.  

 
Pożyczkodawca otrzymuje za pośrednictwem 
Lendico kwotę odsetek pomniejszoną o należny 
podatek. To na Lendico ciąży obowiązek złoże-
nia do właściwego urzędu skarbowego odpowie-
dniej deklaracji, obliczenia, pobrania oraz zapłaty 
podatku. Pożyczkodawca nie składa ponadto 
żadnej dodatkowej deklaracji do urzędu skar-
bowego. Lendico wysyła ponadto pożyczko-
dawcom deklarację podatkową w przypadku 
zapłaty odsetek za opóźnienie, z której wynika 
wysokość dochodu do opodatkowania. 
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4. Umowa zawarta w dniu 28 marca 2014 r, na kwotę 10 000 zł pomiędzy osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą (pożyczkodawca), a osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospo-
darczej. 
 
Pożyczkobiorca 
  
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 

pożyczkobiorca nie płaci podatku od 
czynności cywilnoprawnych z tytułu udzielo-
nej pożyczki, ani nie składa żadnych dekla-
racji do Urzędu Skarbowego  
 

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych: 
Pożyczkobiorca z tytułu otrzymanej pożyczki 
nie uzyskuje dochodu, w związku z czym nie 
płaci żadnego podatku oraz nie składa żad-
nej deklaracji 

 
3. Podatek od towarów i usług VAT 

Pożyczkobiorca nie płaci podatku VAT oraz 
nie ma żadnego obowiązku składania dekla-
racji VAT.  

 
 

Pożyczkodawca 
 
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 

pożyczkodawca nie płaci podatku od 
czynności cywilnoprawnych z tytułu udzielo-
nej pożyczki, ani nie składa żadnych dekla-
racji do Urzędu Skarbowego. 

 
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych: 

a. Stawka – 19 % od kwoty otrzymanych 
odsetek 

b. Termin – obliczenie, pobór i zapłata po-
datku są obowiązkiem płatnika.  

c. Odsetki od nieterminowych wpłat pod-
legają są doliczane do dochodu osiąga-
nego przez podatnika i podlegają opo-
datkowaniu według skali podatkowej w 
zeznaniu rocznym (do 30.04.2015). 

 
3. Podatek od towarów i usług VAT 

Pożyczkodawca jeśli jest zarejestrowanym 
podatnikiem VAT, nie płaci podatku VAT, ale 
wykazuje sprzedaż zwolnioną z opodatko-
wania w składanych deklaracjach, a faktury 
wystawia na życzenie nabywcy. Pożyczko-
dawca, który nie jest zarejestrowanym po-
datnikiem VAT nie płaci podatku VAT oraz 
nie ma żadnego obowiązku składania dekla-
racji VAT.  
.  

 
Pożyczkodawca otrzymuje za pośrednictwem 
Lendico kwotę odsetek pomniejszoną o należny 
podatek. To na Lendico ciąży obowiązek złoże-
nia do właściwego urzędu skarbowego odpowie-
dniej deklaracji, obliczenia, pobrania oraz zapłaty 
podatku. Pożyczkodawca nie składa ponadto 
żadnej dodatkowej deklaracji do urzędu skar-
bowego. Lendico wysyła ponadto pożyczko-
dawcom deklarację podatkową w przypadku 
zapłaty odsetek za opóźnienie, z której wynika 
wysokość dochodu do opodatkowania. 
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Odsetki za opóźnienie (w każdym z powyższych przypadków) 
 
W przypadku gdy pożyczkobiorca będzie spłacał raty pożyczki po terminie wskazanym w umowie pożyczko-
biorca otrzyma z tego tytułu odsetki za opóźnienie w spłacie. Kwotę takich odsetek pożyczkodawca ma 
doliczyć do dochodu i rozliczyć razem ze składanym zeznaniem rocznym do 30.04.2015 (PIT 36 lub PIT 37). 
Podstawą opodatkowania będzie kwota otrzymanych odsetek za opóźnienie pomniejszona o opłaty jakie 
pożyczkodawca zapłacił Lendico (dane będą wyszczególnione na otrzymanej od Lendico informacji PIT-8C). 

 
 

 


