
Stanowisko Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie  

Wniosku DYREKTYWA RADY w sprawie  

wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych 

 

W nawiązaniu do opublikowania projektu Komisji Europejskiej w sprawie Wniosku 

DYREKTYWA RADY w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od 

transakcji finansowych Związek Banków Polskich podtrzymuje swoje negatywne stanowisko 

do inicjatywy wprowadzenia tego podatku. Przedstawiony projekt w znaczący sposób zawiera 

podobne lub takie same propozycje, jakie zostały zawarte w poprzednich wersjach projektu 

dyrektywy. 

 

Związek Banków Polskich podtrzymuje zatem swoje wcześniejsze najważniejsze zastrzeżenia 

do projektu dyrektywy w sprawie podatku od transakcji finansowych, wskazując przede 

wszystkim na następujące kwestie: 

1. Jednym z celów wprowadzenia podatku jest dążenie do zmniejszenia aktywności 

banków w zakresie przeprowadzania operacji, od których ma być naliczany nowy 

podatek. Trzeba jednak zaznaczyć, że transakcje zakupu i sprzedaży papierów 

wartościowych czy instrumentów pochodnych są zawierane nie tylko w celu 

spekulacyjnym, ale bardzo często także w celu zabezpieczenia się kontrahenta 

transakcji przed ryzykiem. Istnieje zatem obawa, że wprowadzenie podatku 

spowoduje negatywne konsekwencje w pierwszej kolejności w zakresie transakcji 

zawieranych w celach zabezpieczających i tym samym wzrośnie poziom narażenia 

podmiotów niebankowych na ryzyko finansowe. 

2. Wprowadzenie podatku FTT w zaproponowanej formule może doprowadzić do 

znacznego wzrostu cen usług bankowych (które świadczone są i będą klientom 

banków) i do przeniesienia wielu tego typu transakcji poza Unię Europejską. FTT 

spowoduje zwiększenie kosztów dla importerów i eksporterów (przedsiębiorców), co 

zmniejszy z kolei dochodowość ich działalności (FTT powiększy cenę instrumentów 

pochodnych służących zabezpieczaniu ryzyka kursowego). Zauważyć należy, że w 

przypadku Polski banki krajowe zarządzając ryzykiem walutowym lub ryzykiem stopy 

procentowej (w tym także domykając transakcje klientowskie) korzystają z 

instrumentów pochodnych oferowanych przez banki zagraniczne, które będą naliczać 

koszt FTT - w rezultacie z rynku polskiego nastąpi odpływ dużej części środków 



pieniężnych (koszt FTT) poza rynek krajowy. Trudno jest zrozumieć ideę, aby FTT 

zostało nałożone na transakcje zawierane w celu zabezpieczenia się klientów banków 

od ryzyka stopy procentowej lub ryzyka kursowego, bądź też w celu domknięcia 

pozycji banku w tym zakresie. 

3. Wprowadzenie podatku może spowodować pogorszenie płynności na rynku 

finansowym. Nałożenie podatku może zmniejszyć wolumen transakcji i dostęp do 

pozyskania środków finansowych z rynku międzybankowego. W trudniejszej sytuacji 

może to oznaczać brak płynności całego systemu bankowego i obniżenie poziomu 

zaufania do rynku finansowego. 

4. Projekt przewiduje gorsze traktowanie pod względem fiskalnym czynności 

zawieranych przez bank z inną instytucją niż z bankiem centralnym. W efekcie nastąpi 

pogłębienie obecnej niedobrej sytuacji, w której banki nie finansują się wzajemnie i 

nie lokują środków na rynku międzybankowym, lecz będą zawierać takie transakcje 

wyłącznie z bankiem centralnym. Skala operacji banku centralnego wzrośnie 

wyraźnie. Taka praktyka ukształtowała się już dziś w krajach strefy euro, gdzie EBC 

pełni bardzo aktywną funkcję na rynku międzybankowym zasilając gospodarkę w tani 

pieniądz. To rozwiązanie nie jest stosowane w Polsce, stąd FTT nie pasuje do polskiej 

specyfiki rynku bankowego. 

5. Obciążenie fiskalne sektora finansowego z tytułu nałożenia nowego podatku może być 

bardzo wysokie. Jest przy tym rzeczą interesującą, że nasze szacunki wskazują, że 

może ono być znacznie większe w tytułu obrotu skarbowymi dłużnymi papierami 

wartościowymi niż w odniesieniu do instrumentów pochodnych. Zmniejszenie handlu 

może zatem dotyczyć w pierwszej kolejności skarbowych papierów wartościowych. 

Wydaje się, że w interesie Skarbu Państwa powinno być dążenie do utrzymania dużej 

płynności skarbowych papierów wartościowych, gdyż pozwala to na wzrost 

zainteresowania inwestorów nabywaniem tego typu walorów i w konsekwencji 

przyczynia się do zmniejszenia ceny płaconej za środki finansowe pożyczane przez 

państwo. Ostatnia wersja projektu dyrektywy wraz z uzasadnieniem wprost przyznają, 

że podatek od obrotu papierami skarbowymi będzie podstawowym źródłem wpływów 

z tego podatku. W naszej ocenie podważa to ekonomiczny sens wprowadzenia tego 

podatku. 

6. Niezrozumiała jest koncepcja, że opodatkowaniu mają podlegać tylko te czynności, w 

których jedną ze stron transakcji jest instytucja finansowa (niezależnie od tego, czy 

dokonuje transakcji na własny rachunek lub na zlecenie). Nałożenie podatku na 



transakcje przeprowadzane przez instytucje finansowe stanowi wyraźne naruszenie 

zasady tworzenia równych warunków konkurowania na rynku przez wszystkie 

podmioty. Dodatkowo warto w tym miejscu zaznaczyć, że definicja instytucji 

finansowej w projekcie dyrektywy jest nieprecyzyjna, gdyż za instytucję finansową 

uznaje on każdą instytucję, która ma znaczącą część swojej działalności 

skoncentrowanej na transakcjach finansowych. 

7. Wyłączone z podatku zostały transakcje przeprowadzane przez CCP. Istnieją poważne 

wątpliwości dotyczące oddzielenia czynności wykonywanych przez instytucję 

finansową jako CCP i transakcji zawieranych przez nią dla własnych celów 

biznesowych. Wydaje się, że może to rodzić poważne ryzyko obchodzenia obowiązku 

płacenia podatku przez część uczestników rynku i tworzenia nierównych warunków 

konkurowania na rynku usług finansowych. 

8. Niezrozumiałe jest wyłączenie prawa do niepłacenia FTT w sytuacji, gdy dana 

transakcja finansowa nie dojdzie do skutku z innych przyczyn niż pomyłki/errors/ 

(art. 5 projektu Dyrektywy). Należy zatem rozumieć, że FTT będzie należny do 

zapłaty przez bank nawet w sytuacji, gdy strony rozwiążą (anulują) umowę przed 

dokonaniem jakichkolwiek przepływów pieniężnych – w sytuacji zatem transakcji na 

instrumentach pochodnych bank będzie musiał zapłacić FTT od wartości nominalnej 

transakcji nawet jeśli sama transakcja nie dojdzie do skutku. Takie rozwiązanie może 

prowadzić do powstania nadużyć i dodatkowych strat dla banków.  

9. Zakres odpowiedzialności za pobór podatku jest niejasny. Projekt nie precyzuje, która 

strona transakcji ma płacić podatek. Wydaje się, że obowiązek dotyczy obu stron 

transakcji, jeśli transakcja jest zawierana między instytucjami finansowymi. To 

powoduje, że podatek od jednej transakcji jest dwukrotny, a być może nawet 

czterokrotny, jeśli będzie on literalnie naliczany w przypadku transakcji z 

zbudowanymi instrumentami. 

10. Dodatkowo jest rzeczą interesującą, że w świetle zapisów projektu dyrektywy 

utrzymano zapis, że za niezapłacony podatek odpowiada podmiot, który nie był 

zobowiązany do jego zapłaty (np. osoba prywatna, na zlecenie której przeprowadzono 

transakcję). 

11. Zaproponowana forma poboru podatku jest niekorzystna dla płatników. Pobór 

następuje praktycznie on-line w momencie zawierania transakcji z wykorzystaniem 

systemu informatycznego (transakcje bankowe dokonywane są obecnie co do zasady z 

wykorzystaniem systemu elektronicznego). Taki system oprócz konieczności 



dokonania przez instytucje finansowe dużych nakładów inwestycyjnych (których 

koszty zwiększą koszty także usług bankowych) może rodzić większe 

niebezpieczeństwo niewłaściwego ustalenia kwoty podatku i zwiększa częstotliwość 

rozliczeń z fiskusem. System poboru został tak skonstruowany, jakby miał dotyczyć 

podatników, którzy w każdej chwili mogą upaść lub są całkowicie niewiarygodni 

finansowo i będą dążyć do poboru podatku, ale bez jego odprowadzenia do aparatu 

skarbowego. Jednocześnie wobec planów wprowadzenia FTT z początkiem 2014 roku 

i to jako podatku o charakterze eksterytorialnym (o czym mowa poniżej) będzie 

praktycznie niemożliwy do implementacji i już w wyniku pośpiechu we 

wprowadzaniu będzie musiał zaburzyć funkcjonowanie obrotu finansowego 

wpływając na jego destabilizację.  

 

Niezależnie od powyższych uwag zwracamy także uwagę, że wprowadzenie FTT 

może do pewnego stopnia dotyczyć także podmiotów mających siedzibę w Polsce.  

W pierwszym rzędzie należy zwrócić uwagę, że już definicja ustanowienia w kraju 

członkowskim (art. 4 ust. 1 pkt e) może być interpretowana w ten sposób, że polska instytucja 

finansowa poprzez sam fakt nawiązania relacji biznesowej z instytucją finansową 

ustanowioną w strefie FTT bądź nawet klientem nie będącym instytucją finansową, będzie 

uznawana za ustanowiona w tym kraju. Konsekwencją tej regulacji byłby obowiązek zapłaty 

podatku przez polski podmiot. Dodatkowo projektowany zapis art. 4 ust. 1 pkt f) stanowi, że 

za osobę mającą siedzibę na terytorium uczestniczącego państwa członkowskiego uznaje się 

także osobę, jeśli przedmiotem transakcji jest instrument finansowy wyemitowany na 

terytorium tego państwa członkowskiego. To oznacza, że bank polski kupujący lub 

sprzedający na rynku wtórnym niemieckie obligacje skarbowe będzie stawał się podatnikiem 

niemieckim, a kupując obligacje francuskie podatnikiem francuskim niezależnie od tego czy 

sama transakcja będzie zawarta z instytucją z któregoś z tych państw. W toku dalszych prac 

należy dążyć do usunięcia tych przepisów, tym bardziej, że pozostaje wątpliwość, jak taki 

podatek będzie egzekwowany. Obecna konstrukcja poboru podatku poza granicami kraju  

czyniąca z mechanizmu FTT swoiste obciążenie o eksterytorialnym charakterze zaczyna 

zbliżać to rozwiązanie do krytykowanego w UE amerykańskiego systemu FATCA. 

Ponadto całkowicie niezrozumiały jest zapis art. 4 ust. 3 projektu, który stanowi, że 

instytucji finansowej nie uznaje się za posiadającą siedzibę w rozumieniu tego artykułu, jeżeli 

osoba zobowiązana do zapłaty FTT udowodni brak powiązania między ekonomicznym  



charakterem transakcji a terytorium któregokolwiek uczestniczącego państwa 

członkowskiego. 

Analizując treść nowego projektu dyrektywy, jej zawiłość prawną a także potencjalne 

skutki podatku dla rynków finansowych i dla gospodarki, z satysfakcją należy odnotować 

właściwe stanowisko polskiego ministra finansów o nieprzystąpieniu Polski do mechanizmu 

wzmocnionej współpracy w zakresie podatku od transakcji finansowych. 

 

Warszawa, 25 lutego 2013 r. 


