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STANOWISKO INSTYTUTU BADA
NAD GOSPODARKk RYNKOWk
WOBEC OPODATKOWANIA BANKÓW W POLSCE

1. Podatek bankowy zostaï wprowadzony w ostatnich latach w kilkunastu krajach
jako reakcja na hazard moralny banków i jego niewyobraĝalnie wysokie skutki
dla podatników. Koronnym argumentem za wprowadzeniem dodatkowego opodatkowania banków byï fakt, ĝe prywatne banki doprowadziïy do finansowej
katastrofy i zostaïy uratowane z pomocÈ gigantycznych Ărodków publicznych
ibteraz powinny zwróciÊ pieniÈdze (tzw. financial crisis responsibility fee).
W Unii Europejskiej rzÈdy wydaïy na ratowanie banków w formie kapitaïów,
poĝyczek i gwarancji 10,3% PKB UE z 2008 roku. W niektórych przypadkach
koszty zaĝegnania katastrofy finansowej doprowadziïy budĝety pañstw do granic bankructwa. Na przykïad w Irlandii, której dïug publiczny przed kryzysem
finansowym byï najniĝszy w strefie euro i wynosiï 25%, wzrósï do 123% w roku
2014.
2. W Polsce sytuacja taka nie miaïa miejsca gïównie z powodu restrykcyjnych dziaïañ profilaktycznych nadzoru finansowego. Nie oznacza to jednak, ĝe ryzyko
destabilizacji systemu finansowego jest niskie. Najistotniejszym ěródïem ryzyka
dla stabilnoĂci finansowej polskiego sektora finansowego jest niedopasowanie
struktury terminowej aktywów i pasywów. Polskie banki finansujÈ dïugoterminowÈ akcjÚ kredytowÈ (np. 30-letnie kredyty hipoteczne) pasywami o terminie
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wymagalnoĂci nieprzekraczajÈcym jednego roku. Znaczna czÚĂÊ tych kredytów
denominowana jest w walutach obcych, co generuje dodatkowe ryzyko. Taka
struktura finansowania powoduje szczególnÈ podatnoĂÊ sektora na szoki zewnÚtrzne.
Generuje równieĝ ryzyko systemowe.
3. Ryzyko takie moĝe towarzyszyÊ decyzjom zwiÈzanym m.in. z dodatkowym,
pochopnym opodatkowaniem banków, które mogÈ stanowiÊ ěródïo kryzysu
bankowego. Historia ostatnich kryzysów finansowych pokazuje, ĝe ich konsekwencje kosztowe dla podatników siÚgajÈ nawet 20% PKB. Koszt ryzyka
Ărednich rozmiarów kryzysu bankowego dla Polski moĝna szacowaÊ zatem na
ok.b150 – 200bmld zï, co równe jest skumulowanej wartoĂci deficytu budĝetowego zbpiÚciu lat. Warto wartoĂÊ tÚ skonfrontowaÊ z ewentualnymi wpïywami do
budĝetu z tytuïu podatku bankowego szacowanymi optymistycznie na poziomie
5 mld zï. PodejmujÈc decyzje polityczne w tym obszarze, naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe
zbewentualnymi wpïywami fiskalnymi na poziomie ok. 5 mld zï rocznie
zwiÈzane jest ryzyko destabilizacji systemu finansowego, o szacunkowym koszcie 150–200 mld zï.
4. CzÚsto podnoszonym w Polsce argumentem na rzecz dodatkowego opodatkowania banków jest nadmiernie wysoka stopa zwrotu z kapitaïu dla wïaĂcicieli
banków, wynikajÈca m.in. z wyïÈczenia usïug finansowych z opodatkowania
podatkiem VAT. Rodzi to opinie, ĝe obciÈĝenie sektora bankowego na rzecz
budĝetu jest zbyt niskie, a koszty poĂrednictwa finansowego sÈ zbyt wysokie,
zbczego wynika niezasïuĝenie wysoka rentownoĂÊ banków.
Teza o nadmiernie wysokiej rentownoĂci banków, majÈca swoje uzasadnienie w przeszïoĂci, nie znajduje obecnie potwierdzenia w faktach. Od kryzysu finansowego w latach 2008–2009 RoE sektora bankowego
pozostaje na zbliĝonym poziomie do innych sektorów gospodarki1. ¥rednia stopa
zwrotu z zainwestowanych kapitaïów (RoE) w polskim sektorze bankowym wynosi obecnie ok. 10% i jest istotnie niĝsza niĝ np. w budownictwie czy przemyĂle
chemicznym2.
Przewidywana i oczekiwana stopa zwrotu z kapitaïu bÚdzie w 2016 roku i najbliĝszych kilku latach znacznie niĝsza z powodu koniecznoĂci wdroĝenia europejskich restrykcji regulacyjnych, a ponadto dodatkowych krajowych opïat
obcharakterze parapodatków, m.in. z wyĝszych opïat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, opïat na rzecz funduszu wsparcia dla kredytobiorców mieszkaniowych

1
2

Szerzej Raport Deloitte i IBnGR RentownoĂÊ sektora bankowego w Polsce, Warszawa-Gdañsk
2015, http://www.ibngr.pl/Aktualnosci/Aktualnosci/Rentownosc-sektora-bankowego-w-Polsce.
¥rednie stopy zwrotu spóïek GPW z podziaïem na sektory, www.biznesradar.pl oraz Raport Deloitte i IBnGR…, op. cit.
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(600 mln zï), a takĝe kosztów restrukturyzacji kredytów CHF, szacowanych
minimalnie na 13,6 mld zï.
W rezultacie, nawet bez dodatkowego podatku bankowego, realne obciÈĝenie
banków bÚdzie znacznie wyĝsze od oficjalnej stopy opodatkowania. Wprowadzenie w tych warunkach dodatkowego podatku bankowego moĝe spowodowaÊ, ĝe
oczekiwana stopa zwrotu z kapitaïu bÚdzie odstraszaïa inwestorów, a relatywnie
dobra kapitalizacja i bezpieczeñstwo polskiego sektora bankowego mogÈ przestaÊ byÊ atutem polskiej gospodarki.
RozwaĝajÈc opodatkowanie sektora bankowego, naleĝy zatem nie
tylko odpowiedzieÊ na pytanie, ile powinny zarabiaÊ banki, aby byï
to zarobek akceptowalny spoïecznie, ale równieĝ uwzglÚdniÊ ryzyko
zniszczenia atrakcyjnoĂci inwestycyjnej sektora dla prywatnego kapitaïu ibkoniecznoĂÊ zaangaĝowania Ărodków publicznych w celu zapewnienia bezpieczeñstwa systemu finansowego.
5. Powyĝsze konstatacje nie oznaczajÈ jednak, ĝe banki nie powinny byÊ obciÈĝone
na rzecz dobra wspólnego, szczególnie na rzecz wzrostu stabilnoĂci systemu
finansowego. W istocie mamy do czynienia z wyborem miÚdzy fiskalnym
celem opodatkowania banków, z natury krótkookresowym, a „opodatkowaniem”, którego celem jest wzrost stabilnoĂci systemu finansowego oznaczajÈcy redukcjÚ ryzyka dla finansów publicznych w dïuĝszym okresie.
Znaczna czÚĂÊ krajów UE, które wprowadziïy podatek bankowy, przeznacza
wpïywy z tego podatku na fundusze stabilizacyjne (np. Niemcy, Szwecja, Belgia,
Cypr, Sïowacja i Portugalia).
6. Lepszym rozwiÈzaniem dla Polski niĝ dodatkowe opodatkowanie banków w celach fiskalnych jest wybór takich rozwiÈzañ, które skïaniaïyby banki do bycia
bardziej bezpiecznymi, równieĝ poprzez parapodatki na rzecz funduszy stabilizacyjnych. W Polsce funduszami takimi zarzÈdza Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)3. Warto zauwaĝyÊ, ĝe Ărodki zgromadzone w BFG sÈ czÚĂciÈ
finansów publicznych4. Oznacza to, ĝe Ărodki zgromadzone w BFG wzmacniajÈ
3

4

Obecnie gïówny parapodatek to tzw. opïata stabilizacyjna, którÈ banki pïacÈ do BFG poza wpïatami na fundusz pomocowy. Ostatnie wypïaty na rzecz deponentów SKOK obniĝyïy fundusz
BFG o ok. 3 mld zï. W roku 2015 podniesione zostaïy obowiÈzkowe opïaty na fundusz pomocowy
(z 0,1% do 0,189% 12,5-krotnoĂci caïkowitego wymogu kapitaïowego) oraz na fundusz stabilizacyjny (z 0,037% do 0,05% 12,5-krotnoĂci caïkowitego wymogu kapitaïowego), co spowodowaïo wzrost obciÈĝenia banków na rzecz BFG o ponad 80%, do kwoty ok. 2,2 mld zï. Oznacza
to parapodatek na poziomie ok. 0,24 aktywów waĝonych ryzykiem. Naleĝy oczekiwaÊ, ĝe nie
ulegnie on zmniejszeniu w przyszïoĂci ze wzglÚdu na koniecznoĂÊ uzupeïnienia funduszy BFG
oraz potencjalnÈ restrukturyzacjÚ kolejnych SKOK, a takĝe niektórych banków spóïdzielczych.
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z 22 lipca 2015 r. wprowadziïa zmiany do art.b112
aa, które wprowadziïy BFG do grupy jednostek objÚtych stabilizujÈcÈ reguïÈ wydatkowÈ. Ustawa weszïa w ĝycie 1 wrzeĂnia 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz. 1190). Oznacza to m.in., ĝe ubytek
Ărodków zgromadzonych w BFG wpïywa na relacjÚ deficytu budĝetowego do PKB, a wiÚc zwiÚk-
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fundusze publiczne, co pozwala ïatwiej realizowaÊ planowane cele polityki finansowej Pañstwa.
Dotychczas koszty dziaïañ profilaktycznych majÈcych na celu wzmocnienie
stabilnoĂci sektora bankowego obciÈĝaïy w Polsce sektor bankowy, a nie podatników. Nie byïy to tylko parapodatki. Byïy to równieĝ restrykcyjne wymogi
dotyczÈce adekwatnoĂci kapitaïowej i konserwatywna polityka dywidendowa
wymuszana przez KNF5. Wkrótce banki bÚdÈ musiaïy speïniÊ dodatkowe wymogi poïÈczonego bufora kapitaïowego (zgodnie z art. 128 dyrektywy 2013/36/ UE)
oraz minimalnego wymogu dotyczÈcego zobowiÈzañ kwalifikowanych (MREL
– zgodnie z dyrektywÈ 2014/59/UE). Tylko opïaty na rzecz funduszu resolution,
wynikajÈce z dyrektywy o tzw. uporzÈdkowanej upadïoĂci banków, wyniosÈ dodatkowo 15 mld zï w ciÈgu najbliĝszych oĂmiu lat6. Wpïynie to na wzrost kosztów finansowania i spadek relatywnie wysokiej obecnie stopy zwrotu z kapitaïu (RoE). Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym dodatkowym obciÈĝeniu
banków na rzecz stabilnoĂci naleĝy braÊ pod uwagÚ wpïyw tych decyzji na stopÚ
zwrotu z kapitaïu, poniewaĝ nadmierny spadek atrakcyjnoĂci inwestycyjnej polskiego sektora bankowego moĝe spowodowaÊ brak moĝliwoĂci wzrostu kapitaïów wïasnych banków, a wiÚc moĝe wywoïaÊ skutek odwrotny do zamierzonego.
Wzmocnienie stabilnoĂci banków jest nie tylko warunkiem koniecznym zrównowaĝonego rozwoju gospodarczego, ale równieĝ warunkiem zwiÚkszenia bezpieczeñstwa finansów publicznych.
7. Podstawa naliczania podatków lub parapodatków moĝe byÊ róĝna. WĂród dyskutowanych ostatnio w Polsce propozycji wymienia siÚ podatek od aktywów,
podatek od transakcji lub podwyĝszenie CIT. Zalety i wady róĝnych wariantów
podstawy opodatkowania banków przedstawione sÈ w zaïÈczniku 2. Warto zauwaĝyÊ, ĝe zdecydowana wiÚkszoĂÊ krajów UE, która wprowadziïa podatek bankowy, przyjÚïa nieprzypadkowo jako podstawÚ opodatkowania pasywa banków
(z wyïÈczeniem kapitaïów wïasnych)7.
Opodatkowanie pasywów wymagaïoby co najmniej wyïÈczenia z nich kapitaïu wïasnego oraz dïugookresowych oszczÚdnoĂci (w tym listów zastawnych)

5

6

7

sza ryzyko objÚcia Polski procedurÈ nadmiernego deficytu. Ta zaĂ utrudnia dostÚp do Ărodków
UE ibogranicza potencjaï inwestycyjny pañstwa.
Warto zauwaĝyÊ, ĝe zakaz wypïaty dywidendy, praktykowany przez KNF wobec czÚĂci bardziej
ryzykowanych banków w Polsce, oznacza w praktyce opodatkowanie zysku stawkÈ w wysokoĂci
100% (czyli CIT = 100%).
Naleĝy przypomnieÊ, ĝe Komisja Europejska pozwaïa PolskÚ (i piÚÊ innych krajów UE) do Trybunaïu SprawiedliwoĂci UE za niewdroĝenie tzw. dyrektywy BRRD (Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 214/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. powinna byÊ zaimplementowana do
ustawodawstwa krajowego do koñca ub. roku), która ma zapewniÊ, by banki na skraju niewypïacalnoĂci mogïy byÊ poddane restrukturyzacji bez ponoszenia przez podatników kosztów ich
ratowania.
Por. szerzej: Raport Deloitte i IBnGR…, op. cit. oraz ZaïÈcznik 1 do niniejszego stanowiska.
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ibinnych dïuĝnych papierów wartoĂciowych. W przeciwnym wypadku podatek
dziaïaï by dodatkowo negatywnie na akumulacjÚ Ărodków koniecznych dla kredytowania potrzeb inwestycyjnych wymagajÈcych „jak powietrza” dïugoterminowych pasywów.
Opodatkowanie aktywów ma sens w tych krajach, w których ma miejsce przerost
sektora bankowego. Przy zaïoĝeniu, ĝe nie chcielibyĂmy w Polsce ograniczyÊ dostÚpnoĂci kredytów dla gospodarki i ludnoĂci, naleĝaïoby unikaÊ aktywów jako
podstawy opodatkowania lub wyïÈczyÊ z nich kredyty. ¥redni poziom zadïuĝenia
z tytuïu kredytów jest i tak w Polsce 2,5-krotnie niĝszy niĝ przeciÚtnie w UE.
Ponadto aktywa banków w Polsce sÈ juĝ obciÈĝone opïatÈ od caïkowitej ekspozycji na ryzyko w kwocie przekraczajÈcej 2 mld zï.
Trzeba jednak mieÊ na wzglÚdzie, ĝe w dowolnej formie opodatkowanie pasywów lub aktywów banku moĝe siÚ przyczyniÊ do powstania strat w czÚĂci
podmiotów sektora bankowego, co mieÊ bÚdzie daleko idÈce konsekwencje wynikajÈce zbregulacji ostroĝnoĂciowych, a poĂrednio moĝe wpïywaÊ na zachowania
deponentów. ¿eby dobitniej wyraziÊ przedstawionÈ powyĝej opiniÚ, warto przeanalizowaÊ sytuacjÚ banku, wykazujÈcego obecnie stratÚ, która w przypadku
wprowadzenia podatku od aktywów lub pasywów ulegïaby istotnemu pogïÚbieniu. Sytuacja taka mogïaby doprowadziÊ do bankructwa tego banku albo
koniecznoĂci dokapitalizowania ze Ărodków publicznych.
SpoĂród analizowanych obecnie wariantów opodatkowania banków w Polsce
najprostszy i najbezpieczniejszy wydaje siÚ dodatkowy podatek od zysków. OczywiĂcie zredukuje on stopÚ zwrotu z kapitaïu, ale, w odróĝnieniu od innych podatków powodujÈcych wzrost kosztów, nie spowoduje, ĝe bÚdzie ona ujemna.
Ponadto z dodatkowego obciÈĝenia banków podatkiem od zysków moĝna siÚ
ïatwo wycofaÊ, jeĂli spowodowaïoby to utratÚ atrakcyjnoĂci inwestycyjnej przez
sektor, nie powodujÈc katastrofy systemu finansowego. Nierozwaĝne opodatkowanie aktywów, pasywów lub transakcji moĝe do takiej katastrofy doprowadziÊ.
Niezaleĝnie jednak od decyzji, co powinno byÊ podstawÈ naliczenia obciÈĝeñ
dla banków, najistotniejsze jest, aby przyjÚte rozwiÈzania nie naruszyïy kruchej
stabilnoĂci systemu finansowego. Ewentualne obciÈĝenie banków powinno stanowiÊ rozwiÈzanie systemowe, które stymuluje wzrost stabilnoĂci finansowej.
Dlatego, jakÈkolwiek przyjÚtoby podstawÚ opodatkowania, powinno siÚ obciÈĝaÊ wiÚkszym podatkiem banki prowadzÈce bardziej ryzykownÈ dziaïalnoĂÊ
ibtworzÈce zagroĝenie dla stabilnoĂci systemu finansowego, a mniejszym banki
bezpieczne, nie stanowiÈce zagroĝenia dla stabilnoĂci. Proponujemy rozwaĝenie trzystopniowej skali opodatkowania banków w zaleĝnoĂci od ryzyka, które
kreujÈ dla finansów publicznych, a wiÚc w zaleĝnoĂci od poziomu ich bezpieczeñstwa. Na przykïad bank zaliczony do kategorii III pïaciïby 100% naleĝnego
podatku, bank zaliczony do kategorii II – 60% naleĝnego podatku, a bank zbkategorii I – 20% naleĝnego podatku. DecyzjÚ o zaliczeniu banków do okreĂlonej
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kategorii powinien podejmowaÊ Komitet ds. StabilnoĂci Finansowej. Powinien
wbtym celu przyjÈÊ transparentne kryteria, np. děwigniÚ finansowÈ, adekwatnoĂÊ kapitaïowÈ, ocenÚ BION albo kryteria planowane do obliczania skïadek
na fundusz gwarancyjny banków opartych na ryzyku8. RozwiÈzanie takie nie
tylko stymulowaïoby wzrost stabilnoĂci, ale równieĝ wzmacniaïoby realnÈ rolÚ
nadzoru krajowego, co wydaje siÚ szczególnie istotne dla kraju, który nie jest
czïonkiem Unii Bankowej. KonkludujÈc, jeĂli podjÚta zostaïaby decyzja o opodatkowaniu banków, to kluczowe sÈ trzy kwestie:
Y aby nie dopuĂciÊ do niezamierzonej destabilizacji systemu finansowego,
wszelkie ewentualne obciÈĝenia powinny byÊ nakïadane w postaci dodatkowego podatku od zysku, a nie od aktywów, pasywów lub transakcji;
Y wpïywy z podatku powinny byÊ przeznaczane na fundusze stabilizacyjne,
abnie na zaspokajanie bieĝÈcych potrzeb budĝetowych, tym bardziej, ĝe wysoce prawdopodobne bÚdzie dalsze istotne uszczuplenie funduszy BFG;
Y wielkoĂÊ naleĝnego podatku powinna byÊ uzaleĝniona od ryzyka, które generujÈ dla stabilnoĂci systemu bankowego poszczególne banki.
8. Koncepcje globalnego podatku bankowego (do którego w 2010 roku skïaniali siÚ
liderzy pañstw G-20) naleĝÈ do historii9, podobnie jak do historii naleĝy wysoka
rentownoĂÊ sektora bankowego. Równieĝ WÚgrzy planujÈ od przyszïego roku
obniĝenie najwyĝszych w UE podatków od banków, poniewaĝ spowodowaï on
negatywne skutki nie tylko dla sektora bankowego, ale i dla gospodarki10. JeĂli
dyskutujÈce obecnie o opodatkowaniu banków pañstwa UE osiÈgnÈ wspólne
stanowisko, wówczas Polska powinna wprowadziÊ podatek bankowy analogiczny jak w pozostaïych pañstwach UE. Nic jednak nie wskazuje na to, aby takowy
consensus zostaï osiÈgniÚty. ReasumujÈc, powinniĂmy staraÊ siÚ byÊ liderem
wbdziaïaniach na rzecz wiarygodnoĂci sytemu bankowego, a nie wyĝszego jego
opodatkowania.
Program „3 x rozwój” wymaga odpowiedniej siïy banków i innych instytucji
finansowych, dodatkowe obciÈĝenia to krok w przeciwnym kierunku.

8

9
10

Projekt z 8 paědziernika 2015 r. RozporzÈdzenia Ministra Finansów w sprawie zasad opracowywania metod obliczania skïadek na fundusz gwarancyjny banków wnoszonych przez banki
iboddziaïy banków zagranicznych opartych na ryzyku oraz sposobów ich wnoszenia.
Kompleksowo zagadnienia te zostaïy przedstawione w monografii P. Deca i P. Masiukiewicza.
Podatek bankowy, C.H. Beck, Warszawa grudzieñ 2013.
Por. Raport Deloitte i IBnGR…, op. cit.
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Rok
wprowadzenia

2011

2012

2011

2013

2011

2011

2012

Pañstwo

Austria

Belgia

Cypr

Finlandia

Francja

otwa

Holandia

0,022%–0,044%

0,072%

Pasywa

Pasywa

Tak

Nie

Kapitaï, depozyty
objÚte systemem
gwarantowania, obligacje
hipoteczne, zobowiÈzania
podporzÈdkowane
Kapitaï, depozyty
ubezpieczone.
Kwota wolna 20 mld EUR

Minimalny
wymóg
kapitaïowy

0,539% (stopniowa
redukcja do 0,141%
w 2019 r.)

Tak

Nie

Podstawa opodatkowania
to aktywa waĝone
ryzykiem

Aktywa
(RWA)

0,125%
Kwota wolna
500 mln EUR

Nie

Opodatkowane tylko
depozyty

Pasywa

Pasywa

Pasywa

0,15%

0,035%

0,09%–0,11%
(>20 mld EUR)
Tak

Koszt
podatkowy

Kapitaï, depozyty
ubezpieczone

WyïÈczenia

Tak

Podstawa
opodatkowania
Kapitaï, depozyty
ubezpieczone, niektóre
inne zobowiÈzania.
Kwota wolna 1 mld EUR

Stawka

ZaïÈcznik 1
Podatki bankowe w wybranych krajach europejskich

Budĝet centralny

Budĝet centralny

Budĝet centralny

Budĝet centralny

Budĝet centralny
Fundusz
stabilizacyjny

Fundusz
stabilizacyjny

Budĝet centralny
Fundusz
stabilizacyjny
(lata 2012–2017)

Wpïywy
z podatku

Bezpieczny Bank
4(61)/2015

2011

2012

2009

2010

2011

Portugalia

Sïowacja

Szwecja

WÚgry

Wielka
Brytania

Aktywa

Pasywa

0,21%
0,105% dla
zobowiÈzañ
dïugoterminowych
(od kwietnia
2015 r.)

Kapitaï, depozyty
ubezpieczone.
Kwota wolna 20 mld GBP

Poĝyczki miÚdzybankowe.
Poĝyczki dla
przedsiÚbiorstw
finansowych

Nie

Tak

Tak

Kapitaï, zobowiÈzania
podporzÈdkowane,
zobowiÈzania
wewnÈtrzgrupowe

Pasywa

0,2% (w latach
2012–2014 0,4%)

0,53% >50 mld
HUF (0,31% od
2016), 0,15%
< 50 mld HUF

Tak

Kapitaï, dïug
podporzÈdkowany,
dïugoterminowe
zobowiÈzania
wewnÈtrzgrupowe

Pasywa

Nie

Kapitaï, depozyty
ubezpieczone.
Instrumenty pochodne
sïuĝÈce zabezpieczeniu

Pasywa
Instrumenty
pochodne

0,01%–0,085%
0,001%–0,0003%

0,036%

Nie

Budĝet centralny

Budĝet centralny

Fundusz
stabilizacyjny

Fundusz
stabilizacyjny
(cel 1,45%
aktywów sektora)

Budĝet centralny

Fundusz
stabilizacyjny

½ródïo: OECD, akty prawne, regionalne biura Deloitte, artykuïy internetowe [za:] RentownoĂÊ sektora bankowego w Polsce, Kongres BankowoĂci Detalicznej, listopad 2015, http://www.ibngr.pl/Aktualnosci/Aktualnosci/Rentownosc-sektora-bankowego-w-Polsce

2011

Niemcy

Kapitaï, depozyty
ubezpieczone.
Kwota wolna
200 mln EUR

Pasywa
Instrumenty
pochodne

0,02%–0,06%
0,0003%

Miscellanea

207

208

Aktywa waĝone
ryzykiem

Podstawa naliczenia
podatku/opïaty
Aktywa
– pomija zobowiÈzania wynikajÈce z operacji pozabilansowych
– nie uwzglÚdnia ryzyka
– nie uzaleĝnia wymiaru podatku od kondycji finansowej banku (w tym poziomu
ryzyka i rentownoĂci)
– opodatkowaniu podlegajÈ pozycje, z którymi nie wiÈĝe siÚ ĝadne ryzyko, bÈdě
ekspozycja ryzyka jest na minimalnym poziomie (np. gotówka, Ărodki w banku
centralnym, ekspozycje wobec Skarbu Pañstwa itd.)
– opodatkowaniu podlegajÈ pozycje, bÚdÈce efektem przyjÚtych zasad
rachunkowoĂci (np. aktywa z tytuïu odroczonego podatku dochodowego,
rozliczenia miÚdzyokresowe kosztów itd.)
– opodatkowaniu podlegajÈ pozycje, które posiadajÈ zabezpieczenie (albo w postaci
funduszy wïasnych, albo rezerw celowych)
– opodatkowaniu podlegajÈ pozycje, które sÈ podstawÈ ustalania wpïat na
pokrycie kosztów nadzoru nad bankami – prowadzi to de facto do wielokrotnego
„opodatkowania”
– zagroĝenie ograniczenia dziaïalnoĂci bankowej (w tym wyhamowanie akcji
kredytowej)
– uwzglÚdnienie pozycji poĝyczek miÚdzybankowych moĝe ograniczyÊ ten rynek,
powodujÈc trudnoĂci w zarzÈdzaniu pïynnoĂciÈ krótkoterminowÈ banków
– ryzyko wzrostu cen kredytów, spadku cen depozytów
– pomija zobowiÈzania wynikajÈce z operacji pozabilansowych
– nie odzwierciedla profilu ryzyka banku
– nie uwzglÚdnia ryzyka innego niĝ kredytowe
– nie uzaleĝnia wymiaru podatku od kondycji finansowej banku (w tym poziomu
rentownoĂci)
– ryzyko wzrostu cen kredytów, spadku cen depozytów

– odzwierciedla skalÚ podstawowej
dziaïalnoĂci banku

– odzwierciedla skalÚ podstawowej
dziaïalnoĂci
– uwzglÚdnia ryzyko kredytowe
zwiÈzane z posiadanymi aktywami

Wady

Zalety

ZaïÈcznik 2
Zalety i wady róĝnych wariantów podstawy opodatkowania banków
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– odzwierciedla skalÚ dziaïalnoĂci
– odzwierciedla kluczowe ryzyko
dziaïalnoĂci

– odzwierciedla skalÚ podstawowej
dziaïalnoĂci banku

– dobrze odzwierciedla skalÚ
pomocy potrzebnej w przypadku
upadïoĂci banku
– motywuje do dokapitalizowania
banku

Aktywa i zobowiÈzania
pozabilansowe waĝone
ryzykiem

Pasywa

ZobowiÈzania

– nie uwzglÚdnia ryzyka innego niĝ kredytowe
– niewystarczajÈco odzwierciedla profil ryzyka banku
– nie uzaleĝnia wymiaru podatku od kondycji finansowej banku (w tym poziomu
rentownoĂci)
– ryzyko wzrostu cen kredytów, spadku cen depozytów
– pomija zobowiÈzania wynikajÈce z operacji pozabilansowych
– nie uwzglÚdnia ryzyka
– nie uzaleĝnia wymiaru podatku od kondycji finansowej banku
(w tym poziomu ryzyka i rentownoĂci)
– opodatkowaniu podlegajÈ pozycje bÚdÈce efektem przyjÚtych zasad rachunkowoĂci
(np. rezerwy – w tym z tytuïu odroczonego podatku dochodowego, rozliczenia
miÚdzyokresowe kosztów itd.)
– opodatkowaniu podlegajÈ pozycje (zobowiÈzania podporzÈdkowane), które
stanowiÈ stabilne ěródïo finansowania i sÈ narzÚdziem dla dyscypliny rynkowej
– zagroĝenie ograniczenia dziaïalnoĂci bankowej (w tym wyhamowanie akcji
kredytowej z powodu braku finansowania)
– uwzglÚdnienie pozycji poĝyczek miÚdzybankowych moĝe ograniczyÊ ten rynek,
powodujÈc trudnoĂci w zarzÈdzaniu pïynnoĂciÈ krótkoterminowÈ banków
– ryzyko wzrostu cen kredytów, spadku cen depozytów
– uwzglÚdnia opodatkowanie depozytów, które podlegajÈ gwarancjom
– opodatkowaniu podlega pozycja (Ărodki pieniÚĝne zgromadzone na rachunkach
banku) stanowiÈca podstawÚ ustalenia rezerwy obowiÈzkowej i funduszy
ochrony Ărodków gwarantowanych – prowadzi to de facto do wielokrotnego
„opodatkowania”
– uwzglÚdnia opodatkowanie dïugoterminowych zobowiÈzañ, które sÈ konieczne
dla dopasowania struktury terminowej bilansu (finansujÈ dïugoterminowe
aktywa)
– opodatkowaniu podlegajÈ pozycje (zobowiÈzania podporzÈdkowane), które
stanowiÈ stabilne ěródïo finansowania i sÈ narzÚdziem dla dyscypliny rynkowej
– opodatkowaniu podlegajÈ pozycje, bÚdÈce efektem przyjÚtych zasad
rachunkowoĂci (np. rezerwy – w tym z tytuïu odroczonego podatku dochodowego,
rozliczenia miÚdzyokresowe kosztów itd.)
– zagroĝenie ograniczania dziaïalnoĂci bankowej (w tym wyhamowania akcji
kredytowej z powodu braku finansowania)
– ryzyko wzrostu cen kredytów, spadku cen depozytów

Miscellanea

209

210

Zysk (ew. powiÚkszony
o wynagrodzenia/
premie)

Suma bilansowa
i zobowiÈzania
pozabilansowe
udzielone
Caïkowity wymóg
kapitaïowy

Podstawa naliczenia
podatku/opïaty
Pasywa z wyïÈczeniem
kapitaïu wïasnego
i gwarantowanych
depozytów

– czÚĂciowo odzwierciedla peïnÈ
skalÚ dziaïalnoĂci
– uzaleĝnia wymiar podatku
od kondycji finansowej banku

– nie uzaleĝnia wymiaru podatku od kondycji finansowej banku (w tym poziomu
rentownoĂci)
– opodatkowaniu podlegajÈ pozycje (zobowiÈzania podporzÈdkowane), które
stanowiÈ stabilne ěródïo finansowania i sÈ narzÚdziem dla dyscypliny rynkowej
– opodatkowaniu podlegajÈ pozycje bÚdÈce efektem przyjÚtych zasad rachunkowoĂci
(np. rezerwy – w tym z tytuïu odroczonego podatku dochodowego, rozliczenia
miÚdzyokresowe kosztów itd.)
– ryzyko zwiÚkszenia kosztu pozyskania obcych ěródeï finansowania
– zagroĝenie ograniczania dziaïalnoĂci bankowej (w tym wyhamowania akcji
kredytowej z powodu braku finansowania)

– nie sÈ opodatkowane pozycje,
które stanowiÈ zabezpieczenia
przed ryzykiem (kapitaïy wïasne)
– nie sÈ opodatkowane pozycje,
które stanowiÈ podstawowe
operacje bankowe i sÈ chronione
przez system gwarantowania
depozytów
– motywuje do finansowania
dziaïalnoĂci w bezpieczny
sposób, co powinno zwiÚkszyÊ
dokapitalizowanie sektora
i powodowaÊ koncentracjÚ na
tradycyjnych, podstawowych
usïugach bankowych
– odzwierciedla peïnÈ skalÚ
dziaïalnoĂci
– uwzglÚdnia najbardziej ryzykowne
instrumenty (pozabilansowe)
– odzwierciedla peïnÈ skalÚ
dziaïalnoĂci
– odzwierciedla poziom i profil
ryzyka
– opodatkowaniu podlega pozycja majÈca zabezpieczenie w funduszach wïasnych
banku – prowadzi to de facto do wielokrotnego „opodatkowania”
– opodatkowaniu podlega pozycja stanowiÈca podstawÚ ustalenia opïaty rocznej
na rzecz BFG – prowadzi to de facto do wielokrotnego „opodatkowania”
– nie uzaleĝnia wymiaru podatku od kondycji finansowej banku
(w tym poziomu rentownoĂci)
– nie uwzglÚdnia ryzyka prowadzonej dziaïalnoĂci
– abstrahuje od wartoĂci potencjalnej pomocy z tytuïu koniecznej restrukturyzacji
– moĝe prowadziÊ do celowego zmniejszania efektywnoĂci dziaïalnoĂci (zawyĝania
kosztów)
– obniĝa atrakcyjnoĂÊ dla inwestorów

– wszystkie uwagi jak do sumy aktywów/pasywów (z wyjÈtkiem pomijania operacji
pozabilansowych)

Wady

Zalety
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– odnosi siÚ do transakcji
stanowiÈcych ěródïo ryzyka
– moĝe prowadziÊ do zmniejszenia
ryzyka systemowego
– nie róĝnicuje warunków
konkurencyjnoĂci dla róĝnych
podmiotów
– zastÚpuje podatek VAT, czyniÈc
obciÈĝenia podatkowe bardziej
sprawiedliwymi
– odnosi siÚ do transakcji
stanowiÈcych ěródïo ryzyka
– zwiÚksza obciÈĝenia podatkowe
banków, niwelujÈc negatywne
skutki zwolnienia z VAT
– w zaleĝnoĂci od przyjÚtej wersji,
moĝe zniechÚcaÊ do podejmowania
nadmiernego ryzyka
– w zaleĝnoĂci od przyjÚtej wersji,
moĝe motywowaÊ do zwiÚkszania
finansowania kapitaïem wïasnym
– odnosi siÚ do transakcji
stanowiÈcych ěródïo ryzyka
– nie róĝnicuje warunków
konkurencyjnoĂci dla róĝnych
podmiotów
– trudnoĂci ze zdefiniowaniem „innowacyjnych” operacji lub instrumentów
– ryzyko zahamowania postÚpu i rozwoju sektora finansowego
– trudnoĂci z uzgodnieniem podstawy opodatkowania
(w tym – wycena instrumentów pochodnych)

– opodatkowane sÈ takĝe tradycyjne operacje bankowe – ogranicza to rozwój
banków
– ryzyko wzrostu cen kredytów, spadku cen depozytów (przerzucenie podatku
na klientów)
– zagroĝenie arbitraĝem, przechodzeniem w sfery nieregulowane
– utrata konkurencyjnoĂci banków (w tym na rzecz innych podmiotów
finansowych, parafinansowych lub niefinansowych)
– zwiÚkszenie ryzyka systemowego na skutek przejÚcia operacji bankowych
przez substytuty nie podlegajÈce nadzorowi
– trudnoĂci z oszacowaniem podstawy opodatkowania

– moĝe prowadziÊ do znieksztaïcenia cen instrumentów finansowych na rynku
– tylko czÚĂÊ odnosi siÚ do ryzyka systemowego
– trudnoĂci z uzgodnieniem podstawy opodatkowania
(w tym – wycena instrumentów pochodnych)
– zagroĝenie arbitraĝem, przechodzeniem w sfery nieuregulowane
– ograniczenie (lub wzrost kosztów) moĝliwoĂci zabezpieczenia siÚ przed ryzykiem
przez instrumenty pochodne

½ródïo: M. Marcinkowska, Dodatkowe podatki i opïaty od banków – potrzeby praktyki i dylematy teorii finansów, „Prace Naukowe UE we
Wrocïawiu” Nr 170; K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodÈce, Wrocïaw 2011, s. 100–127.

Innowacyjne
instrumenty finansowe

CzynnoĂci bankowe
(finansowe)

Transakcje
(obrót instrumentami
finansowymi)

Miscellanea

211

