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Uwagi sektora bankowego do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych (druk nr 969) 

 

W związku z pilnym rozpoczęciem prac parlamentarnych nad poselskim projektem ustawy o 

zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych (druk nr 969) Związek Banków Polskich chciałby 

przedstawić poniżej uwagi sektora bankowego do powyższego projektu. 

Przede wszystkim warto rozważyć rozdzielenie projektu na dwie części – pierwszą 

dotyczącą PIT (tj. dalszego stosowania obecnej skali podatkowej) i drugą poświęconą 

wyłącznie opodatkowaniu podatkiem dochodowym funduszy inwestycyjnych. Pośpiech 

niezbędny przy pracach nad zmianą PIT nie powinien bowiem przekładać się tryb pracy nad 

zmianami w ustawie CIT. Zmiany te, ze względu na ich „rewolucyjny” charakter i istotny 

wpływ na kształt rynku kapitałowego w Polsce oraz finanse przedsiębiorstw i gospodarstw 

domowych, powinny zostać poddane szerokim konsultacjom publicznym, nawet jeżeli 

miałoby to wydłużyć proces legislacyjny. 

W odniesieniu do propozycji  opodatkowania niektórych funduszy inwestycyjnych, 

biorąc pod uwagę cel, jaki postawił sobie projektodawca, a mianowicie uniemożliwienie 

budowania struktur służących do unikania opodatkowania, nie ulega wątpliwości, że 

proponowane zmiany idą zbyt daleko, tj.: 

1)  Niezrozumiałe jest wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego (tj. wyłącznie dla 

dochodu z odsetek, dywidend, zbycia papierów wartościowych, itd.) w miejsce obecnego 

zwolnienia podmiotowego (art. 6 CIT) w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych 

(FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO). Fundusze tego 

typu nie służą jako narzędzie optymalizacji podatkowych, lecz są przede wszystkim 

popularnym instrumentem długoterminowego oszczędzania. Nie ma więc racjonalnego 

powodu, dla którego tylko dochód z inwestycji w niektóre kategorie aktywów miałby 

korzystać ze zwolnienia z podatku. Podsumowując, w mojej ocenie zmiana w ww. 

zakresie nie realizuje celów ustawy, zatem zwolnienie z podatku funduszy FIO i SFIO 

powinno pozostać w obecnym kształcie. 

2)  Zakres proponowanego opodatkowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) 

również istotnie wykracza poza cel, jaki obrał projektodawca. Opodatkowanie wszystkich 

funduszy tego typu, podobnie jak opodatkowanie FIO i SFIO, dotknie w dużej mierze 

osoby realizujące za ich pośrednictwem cele inwestycyjne, a nie związane z 

optymalizacją podatkową. Projektodawca błędnie założył bowiem, że FIZ służą 

wyłącznie jako narzędzie optymalizacyjne w strukturach podatkowych. Nie ulega 

wątpliwości, że niektóre z nich, np. FIZ Aktywów Niepublicznych są wykorzystywane 

do takich celów. Jednakże zmiana przepisów w tym zakresie wymaga znacznie większej 

precyzji, tak aby realizując cel uszczelnienia systemu podatkowego nie zlikwidowano 

jednocześnie istotnej części rynku kapitałowego (FIZ) służącej gromadzeniu 

długoterminowych oszczędności głównie gospodarstw domowych. 
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3) Należy podkreślić, że w praktyce FIZ stanowią formę wspólnego inwestowania dla 

klientów detalicznych, (podobną w swym celu do funduszy otwartych) umożliwiającą 

uzyskanie większej stopy zwrotu poprzez możliwość prowadzenia elastyczniejsze 

polityki inwestycyjnej (np. bardziej ryzykownej lub o rozszerzonym spektrum aktywów, 

etc.). Uczestnikami FIZ są w zdecydowanej większość osoby fizyczne. Wprowadzenie 

podatku spowoduje podwójne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez 

inwestorów (35%) oraz w następstwie: 

a) wycofanie klientów z nabywania certyfikatów FIZ, a tym samym ograniczenie jednej z 

form długoterminowego oszczędzania przez osoby fizyczne i akumulacji kapitału,  

b) likwidację funduszy tworzonych w Polsce i tworzenie podobnych rozwiązań pod prawem 

obcym (np. w Luksemburgu),  

c) zmniejszenie wolumenu obrotu na GPW oraz płynności - ograniczenie roli i znaczenia 

krajowego rynku kapitałowego. 

W ocenie sektora bankowego w Polsce zdecydowanie lepszym rozwiązaniem w 

zakresie FIZ mogłoby być np: (i) pozostawienie zwolnienia podmiotowego dla FIZ w 

obecnym kształcie, bez względu na formę dystrybucji tj.: niepubliczną (do 150osób) lub 

publiczną (do nieoznaczonego adresata) i doprecyzowanie zasad opodatkowania FIZAN lub 

(ii) uzależnienie zwolnienia od pozyskania minimalnej liczby uczestników w celu 

ograniczenia tworzenia „jednoosobowych/jednopodmiotowych” FIZ mających za cel przede 

wszystkim optymalizację podatkową. 

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że cel projektodawcy można osiągnąć również 

wykorzystując narzędzie, jakim jest klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 

wprowadzona niedawno do Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą sztuczne struktury 

podatkowe, w tym oparte o FIZ, nie skutkują uzyskaniem zamierzonej korzyści podatkowej. 

Zwracamy się zatem z prośbą o wprowadzenie takich zmian w podatku dochodowym 

od osób prawnych, które nie będą wpływać negatywnie na rozwój rynku kapitałowego w 

Polsce, którego tempo rozwoju można uznać dziś za niesatysfakcjonujące. Sektor bankowy 

nie chciałby, aby ze wszech miar uzasadnione dążenie do uszczelnienia systemu podatkowego 

wpłynęło negatywnie na funkcjonowanie systemu finansowego w kraju. W ocenie sektora 

bankowego struktury zamkniętych funduszy inwestycyjnych nie są wykorzystywane przez 

banki do celów tzw. optymalizacji podatkowej, natomiast stanowią dla wielu klientów dość 

atrakcyjną alternatywę lokowania środków finansowych w warunkach niskich stóp 

procentowych. 


