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Dodatkowe uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych (druk nr 969). 

 

I. Uwagi dot. opodatkowania funduszy inwestycyjnych: 

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Projekt] odnosi się do wszystkich funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) nie rozróżniając jednak rodzajów tych funduszy. Wobec 

powyższego należy wyróżnić następujące rodzaje FIZ, z których tylko pierwsze mogą być 

wykorzystywane do celów planowania podatkowego:  

A. FIZ niepubliczny dedykowany:  

– oferujący certyfikaty w sposób niepubliczny (emisja skierowana do nie więcej niż 149 

inwestorów),  

- certyfikaty tego FIZ są nabywane przez jednego inwestora lub ograniczony krąg 

inwestorów lub należących do nich podmiotów/spółek,  

- pomiędzy inwestorem a FIZ (lub TFI, które tworzy FIZ) jest zawierana z reguły 

umowa inwestycyjna regulująca owo „dedykowanie” a więc zlecenie inwestora do 

utworzenia FIZ przez TFI i relacje pomiędzy inwestorem a FIZ (lub TFI),  

- inwestuje środki w przedsiębiorstwa należące do inwestora lub inwestor ten wnosi je 

do FIZ w zamian za certyfikaty, jego celem nie jest inwestowanie w aktywa wybrane 

przez zarządzającego w celu osiągnięcia korzyści z dokonanych lokat na zasadach 

dywersyfikacji ryzyka, 

- osoby fizyczne mogą zapisywać się na certyfikaty takiego FIZ o wartości nie 

mniejszej niż 40 tyś Euro. 

B. FIZ niepubliczny retailowy: 

- oferujący certyfikaty w sposób niepubliczny (emisja do nie więcej niż 149 

inwestorów),  

- certyfikaty tego FIZ są nabywane przez wielu inwestorów,  

- brak relacji pomiędzy inwestorem a FIZ (lub TFI) poza relacją wynikającą ze złożenia 

zapisu na certyfikaty,  
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- dokonujący kolejnych emisji certyfikatów dla dotychczasowych lub nowych 

inwestorów,  

- inwestuje aktywa w instrumenty finansowe na rynkach finansowych lub w aktywa 

takie jak nieruchomości zgodnie z zasadami dywersyfikacji ryzyka; FIZ tego typu daje 

inwestorom/oszczędzającym szersze możliwości inwestycyjne, to jest dostęp do klas 

aktywów niedostępnych przy funduszach typu FIO i SFIO, np. do nieruchomości,   

- osoby fizyczne mogą zapisywać się na certyfikaty takiego FIZ o wartości nie 

mniejszej niż 40 tyś Euro. 

C. FIZ publiczny (aktualnie istnieją 32 z czego 6 jest w likwidacji): 

- fundusz, którego certyfikaty są przedmiotem oferty publicznej (do nieograniczonego 

kręgu odbiorców) oraz notowane na GPW (z reguły), 

- certyfikaty są nabywane przez wielu inwestorów,  

- dokonuje kolejnych emisji certyfikatów dla dotychczasowych lub nowych 

inwestorów;  

- inwestuje aktywa w instrumenty finansowe na rynkach finansowych lub w aktywa 

takie jak nieruchomości zgodnie z zasadami dywersyfikacji ryzyka; FIZ tego typu daje 

inwestorom/oszczędzającym szersze możliwości inwestycyjne, to jest dostęp do klas 

aktywów niedostępnych przy funduszach typu FIO i SFIO,  

- brak ograniczenia w minimalnej wysokości środków wpłacanych do FIZ.  

 

 W uzasadnieniu Projektu podkreśla się, że  

„Fundusze tego typu (FIZ) stanowią jeden z podstawowych elementów budowania struktur 

planowania podatkowego z wykorzystaniem podmiotów zagranicznych (głównie 

transparentnych podatkowo), poprzez umiejscawianie FIZ w łańcuchu podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą i transferowanie dochodów z tej działalności, w 

zdecydowanej części, do FIZ.” 

Z takim stwierdzeniem, należy się zgodzić jednakże wyłącznie w zakresie FIZ 

dedykowanych, o których mowa wyżej w pkt A.  

Całe uzasadnienie do Projektu traktuje FIZ jako jednorodną grupę i przeciwstawia się 

funduszom typu FIZ inne fundusze takiej jak fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) i 

specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO).  
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Pragnę zwrócić uwagę, że takie traktowanie funduszy (FIZ v. FIO/SFIO) nie jest 

prawidłowe. Jak wynika z powyższej klasyfikacji FIZ, tylko FIZ dedykowane mogą 

przeciwstawiane FIO/SFIO, natomiast FIZ publiczny i FIZ niepubliczny retailowy 

powinny być traktowane analogicznie jak FIO/SFIO. 

2. Osiągniecie celów zakładanych przez autorów Projektu jednakże z uwzględnieniem interesów 

zwykłych inwestorów/oszczędzających w FIZ publicznych i FIZ niepublicznych retailowych 

może nastąpić na przykład: 

a) poprzez objęcie opodatkowaniem wyłącznie FIZ niespełniających wymogu 

rozproszenia uczestników, zgodnie z którym taki FIZ posiada nie mniej niż 100 

uczestników, a certyfikaty należące do 5 uczestników posiadających największą ilość 

certyfikatów stanowią nie więcej niż 30% ogólnej liczby certyfikatów wyemitowanych 

przez FIZ 

albo 

b) poprzez powrót do zwolnienia podmiotowego dla FIO, SFIO (ale bez tych stosujących 

politykę FIZ) oraz FIZ Publicznych i dodatkowo zwolnienie przedmiotowe SFIO 

stosujących politykę FIZ oraz FIZ niepublicznych od dochodów (przychodów) 

osiąganych przez te fundusze z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych, zbycia lub pożytków z  wierzytelności, zbycia lub 

pożytków z nieruchomości, zbycia walut, udziałów (akcji) i innych instrumentów 

finansowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych, lub realizacji praw z nich 

wynikających, pod warunkiem, że:  

1. średnia liczba uczestników w funduszu w poprzednim roku obrotowym była nie 

mniejsza niż np. 50 (pięćdziesiąt), 

2. statut tego funduszu nie wymaga uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów lub 

rady inwestorów na decyzje inwestycyjne funduszu. 

3. Należy zauważyć, że opodatkowanie wszystkich FIZ na zasadach określonych w Projekcie 

może spowodować następujące konsekwencje: 

a. dla uczestników/oszczędzających w FIZ publicznych oraz FIZ niepublicznych retailowych 

pozostanie uczestnikami FIZ będzie de facto oznaczać podwojenie obowiązku 

podatkowego, wobec aktualnie istniejącego obowiązku zapłaty przez każdego 

uczestnika/oszczędzającego wykupującego certyfikaty FIZ podatku od zysków 

kapitałowych; w niektórych przypadkach podatek może być płacony nawet trzykrotnie, 

jeśli FIZ inwestuje środki w spółki – wówczas najpierw podatek będzie naliczony na 
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poziomie spółki, potem w FIZ i ostatecznie u każdego uczestnika/oszczędzającego 

wykupującego certyfikaty FIZ; nowy podatek dochodowy „płacony” przez 

uczestników/oszczędzających na poziomie samego FIZ będzie istotnie wpływał na stopę 

zwrotu z inwestycji oraz skutecznie zniechęcał do tej formy oszczędzania,  

b. doprowadzenie do gorszej sytuacji podatkowej FIZ wobec FIO/SFIO skutkować będzie 

prawdopodobnie wykluczeniem FIZ z oferty TFI, czyli de facto zamknięciem rynku 

oferowania FIZ,  

c. zamknięcie rynku FIZ oznacza wykluczenie z działania na rynku finansowym takich typów 

funduszy inwestycyjnych jak: 

a) fundusze private equity,  

b) fundusze venture capital, 

c) fundusze nieruchomościowe, 

d) fundusze sekurytyzacyjne, 

e) fundusze typu long-short.  

Fundusze tego typu należy uznać za szczególnie ważne dla funkcjonowania rynku 

finansowego, w szczególności w kontekście inwestycji w innowacyjne podmioty zajmujące 

się nowymi technologiami. Rozwój całego rynku start-upów może zostać ograniczony 

poprzez zahamowanie finansowania jakie dla tego rodzaju podmiotów dostarczać mogą 

fundusze zamknięte lub rozwój ten będzie uzależniony wyłącznie od finansowania 

bankowego lub zagranicznych funduszy typu private equity i venture capital.  

O ile można podjąć dyskusję nad poziomem rozwoju w Polsce rynku funduszy private 

equity i venture capital, to bezdyskusyjne jest, że opodatkowanie wszystkich FIZ 

skutecznie przyczyni się do zahamowania rozwoju tego rodzaju wspierania rozwoju 

małych/średnich przedsiębiorstw z perspektywami rozwoju nie posiadających kapitału.  

Również fundusze nieruchomościowe dające ekspozycję na stabilne aktywa oparte na 

własności nieruchomości powinny być istotną częścią rynku finansowego. Aktywa bazowe 

w postaci nieruchomości dostępne są tylko dla funduszy typu FIZ, FIO i SFIO z polityką 

FIO, nie mogą zgodnie z przepisami inwestować w nieruchomości. 

Powyższe wpisuje się w kwestię rozdzielenia FIZ funkcjonujących jako wehikuły 

optymalizacji podatkowej, w których inwestorem jest jeden podmiot lub grupa podmiotów 

z nim związanych od FIZ (FIZ publicznych i FIZ niepublicznych retailowych), które 

prowadzą standardową działalność inwestycyjną na zasadach dywersyfikacji ryzyka.   

d. wprowadzenie zmian zawartych Projekcie może doprowadzić do zdestabilizowania rynku 

kapitałowego w Polsce, w związku z faktem, że prawdopodobnie uczestnicy FIZ 
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gremialnie będą składać zlecenia wykupu certyfikatów, co skutkować będzie po stronie 

FIZ obowiązkiem upłynniania aktywów w krótkim okresie czasu co może bardzo 

doprowadzić do załamania na rynku, negatywnie wpłynąć na kursy instrumentów 

finansowych na GPW oraz doprowadzić do upadku niektóre z FIZ funkcjonujących na 

rynku (a nie dotyczy to FIZ dedykowanych).  

W przypadku FIZ nieruchomościowych, złożone zlecenia wykupu będą skutkować 

wymuszoną sprzedażą aktywów po cenach odbiegających od rynkowych.   

Powyższe okoliczności odbiją się zdecydowanie negatywnie na wartości certyfikatów 

posiadanych przez dotychczasowych uczestników FIZ i wysokości środków uzyskiwanych 

z wykupów certyfikatów. 

e. zgodnie z powyższymi uwagami gorsze traktowanie podatkowe FIZ doprowadzi do 

ograniczenia możliwości inwestowania przez inwestorów/oszczędzających w fundusze 

inwestycje dające dostęp do takich klas aktywów jak nieruchomości. Zaznaczyć należy, że 

niektóre klasy aktywów dostępne dla FIZ są niedostępne dla FIO/SFIO z polityką FIO.  

f. ograniczenie konkurencyjności polskiego rynku funduszy inwestycyjnych wobec funduszy 

zagranicznych, które szeroko w UE korzystają z preferencji podatkowych. Poniżej w pkt 

III przedstawiono krótką prezentację regulacji dotyczących opodatkowania funduszy 

inwestycyjnych w wybranych państwach (Luksemburg, Niemcy, Włochy, Francja). Należy 

zwrócić uwagę, że polski rynek funduszy inwestycyjnych jest rynkiem silnym, na którym 

działa wiele polskich podmiotów zarządzających funduszami. Istnieje obawa, że po 

projektowanych zmianach przepisów może dojść na rynku polskim do podobnej sytuacji 

jaka ma miejsce w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, 

Węgry), to znaczy że rynek zostanie zdominowany przez podmioty z innych państw UE, w 

szczególności z Luksemburga, w których fundusze są zwolnione z CIT.  

g. obniżenie stopy zwrotu z inwestycji we wszystkie FIZ wpłynie na stopy zwrotu z 

inwestycji lub stanowić będzie ograniczenie spektrum inwestycyjnego dla innych instytucji 

działających na rynku finansowym takich jak fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń 

lokujące swoje aktywa w certyfikaty FIZ publicznych lub FIZ niepublicznych retailowych.   

II. Uwagi szczegółowe do projektu ustawy: 

1. Zaproponowany art. 12 ust. 4 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: 

UPDOP], który określa typy przychodów (dochodów), które nie są uznawane za przychody dla 

celów podatkowych, jest niespójny z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi [dalej: ustawa o 

funduszach]: 
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a. projektodawca zakłada, że do przychodów podlegających opodatkowaniu nie zalicza się 

wartości otrzymanych przez fundusz inwestycyjny z tytułu wpłat dokonanych w formie 

pieniężnej lub z papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w zamian za zbycie uczestnikom jednostek uczestnictwa albo 

certyfikatów inwestycyjnych. Tymczasem przepisy ustawy o funduszach (w szczególności 

art. 7 oraz art. 128) stanowią, że wpłaty do funduszu mogą być dokonywane w formie 

pieniężnej, zdematerializowanych papierów wartościowych, inne niż zdematerializowane 

papiery wartościowe, udziały w spółka z o.o. oraz praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 

pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 (prawo własności lub współwłasność nieruchomości gruntowych 

w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami albo budynków i lokali 

stanowiących odrębne nieruchomości albo statków morskich, a także użytkowanie 

wieczyste). W praktyce powstanie zatem wątpliwość, czy inne typy wpłat (wykraczające 

poza katalog wymieniony w pkt 26 UPDOP) na rzecz funduszy, będą podlegającym 

opodatkowaniu przychodem funduszu. Konieczne jest ujenolicenie zapisów Projektu z 

ustawą o funduszach. 

b. projektodawca zakłada, że do przychodów podlegających opodatkowaniu nie zalicza się 

wartości otrzymanych przez fundusz inwestycyjny z tytułu wpłat dokonanych w formie 

pieniężnej lub z papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w zamian za zbycie uczestnikom jednostek uczestnictwa albo 

certyfikatów inwestycyjnych. Należy zaznaczyć, że w szczególności w art. 26 – 29 ustawy 

o funduszach, na etapie zakładania funduszy inwestycyjnych ustawodawca posłużył się 

terminem przydziału jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych a nie 

terminem „zbycie”. Nieujednolicona terminologia w zaproponowanych zapisach UPDOP 

(niespójna z ustawą o funduszach) może zatem w praktyce budzić wątpliwości 

interpretacyjne w ustaleniu przychodu funduszu, który nie podlega opodatkowaniu. 

Zasadna jest zmiana terminu „zbycie” na szersze sformowanie np. „przeniesienie”. 

2. Nowy art. 16 ust. 1 pkt 72 UPDOP zakłada, że nie stanowią kosztu uzyskania przychodów 

kwoty wypłaconych przez fundusz  z tytułu odkupienie jednostek uczestnictwa albo wykupienia 

certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłaty uczestnikom funduszu dochodów (przychodów) 

funduszu inwestycyjnego. W sytuacji, gdy wszystkie wpłaty do funduszu nie będą mogły zostać 

uznane za przychody niepodlegające opodatkowaniu (zgodnie z uwagami wskazanymi w pkt 1), 

odpowiednio nie znajduje uzasadnienia, aby wszystkie kwoty wypłat nie stanowiły dla funduszu 

koszt uzyskania przychodu (nie zostanie wówczas zachowana zasada równości opodatkowania 

oraz sprawiedliwości). Odpowiednio wypłaty odpowiadające wpłatom, które podlegały 

opodatkowaniu po stronie funduszu, powinny stanowić koszt uzyskania przychodów. 

Dodatkowo zasadne jest, aby moment powstania przychodu z tytułu wpłat został przesunięty 

odpowiednio na dzień wypłaty świadczeń na rzecz uczestnika. 
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3. Katalog wypłat, które nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów - przepis art. 16 ust. 1 

pkt 72 UPDOP – może rodzić wątpliwości interpretacyjne. Ustawa o funduszach posługuje się 

również pojęciem umorzenia certyfikatów inwestycyjnych np. art. 249. Należy dodać, że o 

umorzeniu mowa jest również w art. 30a ust. 3 UPDOF. Katalog tytułów powinien zostać 

odpowiednio rozszerzony. 

4. W art. 17 ust. 1 pkt 57 UPDOP sformułowano katalog przychodów, które korzystają ze 

zwolnienia podatkowego. Z uwagi na złożoną i nieczytelną konstrukcję przepisu, nie można 

jednoznacznie określić, czy zapis „lub realizacji praw z nich wynikających” dotyczy realizacji 

praw z pochodnych instrumentów finansowych, czy również z innych papierów wartościowych, 

udziałów (akcji), wierzytelności. Uwzględniając znaczenie oraz funkcję przedmiotowej 

regulacji (niedopuszczalność rozszerzającej wykładni przepisów formułujących zwolnienia 

podatkowego), zalecana jest modyfikacja zapisu. Ponadto uwzględniając cel i zasady 

funkcjonowania funduszy, zasadne jest, aby zakres zwolnienia przedmiotowego funduszy został 

skorelowany z zakresem czynności realizowanych przez fundusze zgodnie z przepisami ustawy 

o funduszach.   

5. Zgodnie z art. 26 ust. 1 oraz ust. 2c UPDOP, Bank pełni obowiązki płatnika od wypłacanych 

przychodów np. z tytułu odsetek albo dywidend. Mając na uwadze, że projektodawca sugeruje 

zastąpić zwolnienie podmiotowe zwolnieniem przedmiotowym, pozycja płatnika powinna być 

zabezpieczona prawem odebrania od podatników stosownych oświadczeń. Odpowiednie 

oświadczenia powinny być pobierane nie tylko od zagranicznych funduszy (zgodnie z art. 26 

ust. 1g pkt 2 UPDOP), ale również od krajowych funduszy, w zakresie koniecznym np. do 

rozstrzygnięcia, czy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosuje zasady i ograniczenia 

inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych (przedmiotowa informacja 

będzie konieczna dla prawidłowego poboru podatku od np. wypłacanych dywidend). 

III. Krótka prezentacja regulacji dotyczących opodatkowania funduszy inwestycyjnych w 

wybranych państwach  Unii Europejskiej (Luksemburg, Niemcy, Włochy, Francja). 

1. Luksemburg  

a. SOPARFIs – podstawowa rodzaj spółki tworzonej na podstawie prawa o spółkach: 

 stawka CIT - 21%, 

 podatek municypalny – 6,75% 

 podatek od bogactwa (wealth tax) – 0,5% od majątku netto po odliczeniach; od 2016 

wprowadzono stawkę 0,05% od majątku pow. 500 mln Euro. 

b. Fundusze inwestycyjne (UCIs): 
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 podatek od subskrypcji – 0,05% rocznie od aktywów (0,01% dla funduszy rynku 

pieniężnego oraz funduszy parasolowych, w których dany subfundusz przeznaczony jest 

wyłącznie dla jednego lub wielu inwestorów instytucjonalnych); od tego podatku istnieją 

różne wyłączenia np. dla  ETF (Exchange traded funds), 

 inne podatki – brak innych podatków takich jak dochodowy, od wzrostu kapitału, 

majątku;  

 dywidendy lub odsetki otrzymane mogą być objęte podatkami typu withholding taxes w 

zależności od prawa państwa pochodzenia tych dywidend lub odsetek. 

c. SIFs (specialized investment funds) 

 podatek od subskrypcji – 0,01% rocznie od aktywów, 

 inne podatki – brak innych podatków takich jak dochodowy, od wzrostu kapitału, 

majątku. 

d. SICARs (Société d’investissement en capital à risqué; VENTURE CAPITAL FUND): 

Dwa rodzaje SICARs: 

 opaque corporate entity (SA, SCA, SARL) – podlega opodatkowaniu podatkiem CIT i 

podatkiem municypalnym w stawkach podstawowych jak wyżej, z wyłączeniem dochodu 

pochodzącego z inwestycji w papiery wartościowe typu risk capital i jakichkolwiek 

zysków ze sprzedaży/likwidacji takich instrumentów,  

 tax transparent – taki SICAR nie podlega opodatkowaniu, opodatkowaniu na zasadach 

ogólnych będzie podlegać udział uczestników takiej spółki w jej dochodach.  

Jednocześnie brak jest podatku typu withholding tax od dywidend i odsetek płatnych przez 

SICAR na rzecz jego uczestników.  

WITHHOLDING TAX od dywidend  

Dywidendy – dochód wypłacany przez fundusze inwestycyjne lub SICARs nie podlega 

podatkowi u źródła.  

Dywidendy wypłacane przez spółki opodatkowane na zasadach ogólnych podlegają stawce 15% 

podatku.  

2. Francja  

Dwa główne rodzaje funduszy:  
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a. UCITS – zwolnione podmiotowo, 

b. Alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), także co do zasady zwolnione podmiotowo 

AFI tj. wszystkie nie UCITS- owe fundusze działają głównie w formie: 

 FPCI (private equity  professional investment fund) lub 

 FPS (specialized professional investment fund) - formy prawne dla funduszy to: SICAV i 

FCP 

FCP – forma przewidziana tylko dla funduszy, fundusze te są zwolnione podmiotowo podobnie 

jak polskie fundusze inwestycyjne.  

 Podatek płacony przez inwestora przy wyjściu z Funduszu. 

SICAV – jako rodzaj spółki handlowej, co do zasady spółki takie płacą właściwy CIT, ale 

fundusze inwestycyjne utworzone w tej formie są zwolnione z tego podatku.  

 Podatek płacony przez inwestora przy wyjściu z Funduszu wg. stawki 26%.  

 Dodatkowo jeśli takie spółki wypłacają inwestorom dywidendę lub dochody są one 

opodatkowane na poziomie inwestora, odpowiednio wg. stawki 21% i 24%. 

3. Włochy 

Trzy główne rodzaje funduszy:  

a. UCITS, 

b. Inne fundusze inwestycyjne otwarte, 

c. Zamknie fundusze inwestycyjne. 

 Wszystkie typy funduszy, bez względu na przyjętą formę (klika form, w tym spółki 

prawa handlowego, m.in. SICAF), korzystają z podmiotowego zwolnienia podatkowego 

na poziomie funduszu. 

 Podatek płacony przez inwestora przy wyjściu z funduszu wg. stawki 26% (stawka 

podatkowa sposób może się różnić dla inwestorów funduszy nieruchomościowych.) 

 

4. Niemcy 

Rodzaj opodatkowania funduszu wynika z ustawy podatkowej, która bez względu na typy 

funduszy wynikające z przepisów regulujących ich działalność, dzieli fundusze na: 
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a. Qualifying fund 

 Jeśli spełniają określone wymogi, korzystają z podmiotowego zwolnienia podatkowego. 

Wymogi te to w szczególności: 

 ich działalność polega stricte na działalności inwestycyjnej tj. asset managemt,  

 inwestorzy możliwość umorzenia jednostek co najmniej raz w roku, nie mają 

uprawnień do udziału w zarządzaniu funduszem, w tym wpływu na politykę 

inwestycyjną,  

 posiadają określoną politykę inwestycyjna (wskazaną w dokumentach zgodną z 

wymogami wskazanymi w ustawie, podatkowej) i wymogi w zakresie mierzenia 

ryzka,  

 Podatek płacony przez inwestora przy wyjściu z inwestycji/funduszu.  

 Dodatkowo jeśli takie fundusze wypłacają inwestorom dywidendę lub dochody są one 

opodatkowane na poziomie inwestora. 

b. Investemt Companies – wszystkie fundusze które nie kwalifikują się jako Qualifying fund z 

pkt a. 

Ich opodatkowanie jest zależne od przyjętej formy prawnej tj. rodzaju spółki. 

 jednak w przypadku gdy ich działalność nie polega na prowadzeniu działalności 

gospodarczej, a na zarządzaniu aktywami, także korzystają z podmiotowego zwolnienia 

podatkowego, a 

 podatek płacony jest co do zasady przez inwestora przy wyjściu z inwestycji/funduszu.  

Aby skorzystać ze zwolnienia fundusze takie muszą: 

 finansować swoją działalność z equity a nie z długu, 

 nie korzystać z zabezpieczeń, 

 zysk wypracowany przez fundusz musi być, co do zasady wypłacany inwestorom a 

nie reinwestowany  

 przedmiot lokat stanowią, lokaty długoterminowe średni okres to 3-5 lat. 

 Zarządzający nie powinien mieć bieżącego wpływu na działalność spółek będących w 

portfelu 

W przypadku podmiotów nie kwalifikujących się  pkt. a. i b. powyżej, podatek płacony jest w 

zależności od formy prawnej zgodnie ze stawkami wskazanymi w ustawie podatkowej. 
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Sektor bankowy wyraża nadzieję, że powyższe uwagi okażą się przydatne w trakcie dalszych 

prac nad projektem ustawy i pozwolą przyczynić się do wypracowania takiego rozwiązania, które 

pozwoli na funkcjonowanie rynku zamkniętych funduszy inwestycyjnych w przyszłości.  


