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• Podatek bankowy w Polsce funkcjonuje od 2016 roku. Płacą go banki, firmy 
ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe.

• Jego charakter jest, w przeciwieństwie do większości krajów europejskich, stricte 
fiskalny. 

• Stawka podatku jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. 
• Przez 5 lat jego obowiązywania wskazane instytucje zapłaciły prawie 22 mld zł;  

za około 85 proc. tej kwoty odpowiadają banki.
• Danina ta jest istotnym obciążeniem dla wszystkich płatników, ponieważ naliczana 

jest od wartości aktywów.

Zdaniem płatników, podatek bankowy w obecnym kształcie:

• hamuje akcję kredytową, działając negatywnie na tempo odbudowy aktywności 
gospodarczej;

• generuje nierównomierne obciążenia dla podatników;
• nie uwzględnia ich kondycji finansowej;
• spełnia wyłącznie funkcję fiskalną, działając niekorzystnie na stabilność i rozwój 

sektora finansowego.

W krótkiej ankiecie, organizacje gospodarcze i branżowe think-tanki były zgodne 
co do jednego: w obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej i kryzysu spowodowanego 
pandemią podatek bankowy wymaga wprowadzenia natychmiastowych zmian.

Najczęściej poruszano kwestie:

• podstawy opodatkowania, 
• negatywnego wpływu na skłonność do udzielania kredytów,
• niesprawiedliwego traktowania podatników. 

Pojawiły się również opinie, że obecny stan prawny nosi znamiona dyskryminacji  
na gruncie przepisów podatkowych wobec instytucji pożyczkowych.

Ustawa o podatku bankowym przewiduje bowiem rozbudowany katalog wyłączeń, 
który daje możliwość zoptymalizowania kwoty płaconego podatku bankom, SKOK-om 
czy - w mniejszym stopniu - firmom ubezpieczeniowym. Nie przewiduje jednak takiego 
rozwiązania dla firm pożyczkowych. Ponadto firmy te nie mają możliwości odpisania 
od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym niespłaconych kredytów,  
jak robią to banki i SKOK-i.  

Krótko i na temat
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Podatek bankowy jako odpowiedź 
na skutki kryzysu subprime1.

      Od 1 lutego 2016 roku w Polsce 
obowiązuje podatek od niektórych 
instytucji finansowych, zwany potocznie 
podatkiem bankowym. Niespełna pięć 
lat funkcjonowania powoduje, że podatek 
ten wciąż jest konstrukcją relatywnie 
nową w polskim ekosystemie fiskalnym. 
Warto jednak pamiętać, że w wielu 
europejskich krajach był on wprowadzany 
znacznie wcześniej.

Idea wprowadzenia specjalnego podatku, 
obciążającego podmioty sektora 
bankowego oraz pozostałe instytucje 
kredytowe, pojawiła się w reakcji na skutki 
kryzysu na rynku kredytów bankowych 
wysokiego ryzyka (tzw. “kryzys subprime”) 
z lat 2007 - 2008. Gdy okazało się, że 
finansowe konsekwencje kryzysu dla 
całego świata są olbrzymie, pojawiła się 
koncepcja dodatkowego opodatkowania 
podmiotów sektora bankowego. W 
pierwotnym zamyśle podatek miał przede 
wszystkim umożliwić odzyskanie przez 
rządy części środków przeznaczonych na 
ratowanie banków po kryzysie subprime. 

Kryzys finansowy subprime z lat  
2007-2008 był efektem zbyt ryzykownej 
działalności banków, która część z nich 
doprowadziła na skraj bankructwa. 
Ponieważ banki stanowią swoisty 
fundament każdej gospodarki, tworząc 
przy okazji globalny system finansowy, 
wiele państw zdecydowało się na ich 
ratowanie. Koszty uzdrawiania systemu 

Co spowodowało krach, jakiego rynki 
finansowe nie widziały od 1929 roku? 
W Stanach Zjednoczonych na początku 
bieżącego stulecia w celu stymulowania 
rozwoju gospodarczego doszło do 
ekspansji kredytów hipotecznych, przy 
udzielaniu których nie sprawdzano 
należycie zdolności kredytowej klientów. 
Nadmiernie rozwinięta akcja kredytowa, 

finansowego zrównoważono cięciami 
wydatków administracyjnych i socjalnych. 
To z kolei doprowadziło do wzrostu 
niezadowolenia i napięć społecznych. 

Podatek bankowy można więc 
postrzegać jako pośrednią formę zwrotu 
wydatków poniesionych przez rządy 
na ratowanie sektora finansowego 
ze środków publicznych oraz sposób  
na stworzenie bufora kapitałowego,  
z którego środki można wykorzystać na 
pokrycie kosztów kolejnego kryzysu. Aby 
jednak w pełni zrozumieć argumentację 
pomysłodawców wprowadzenia podatku  
bankowego, niezbędne jest przypomnienie 
przyczyn, przebiegu i konsekwencji 
kryzysu okrzykniętego jednym  
z najpoważniejszych i najbardziej 
dotkliwych zaburzeń koniunkturalnych  
w historii.
 
Skala oraz skutki kryzysu subprime dla 
uczestników rynku kapitałowego były 
bezprecedensowe, co przyznał sam Alan 
Greenspan, szef amerykańskiej Rezerwy 
Federalnej w latach 1987 - 2006. 

Obecna sytuacja w polityce pieniężnej jest trudniejsza 
niż to, z czym kiedykolwiek miałem do czynienia.

Alan Greenspan w 2008 roku
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emitowanie instrumentów pochodnych w 
oparciu o “toksyczne” kredyty subprime, 
obciążanie bilansów ryzykownymi 
kredytami - to wszystko spowodowało, 
że bańka na rynku nieruchomości 
pękła i kredytobiorcy, których zdolność 
kredytowa nie była gruntownie 
przebadana, zaczęli mieć problemy 
ze spłatą zadłużenia. W rezultacie 
niewypłacalności klientów, banki zaczęły 
przejmować nieruchomości i wystawiać 
je na sprzedaż. Większa podaż mieszkań 
na rynku spowodowała gwałtowną 
obniżkę ich cen, co doprowadziło do 
pęknięcia bańki na amerykańskim rynku 
nieruchomości. Ta spirala spowodowała 
zaś gigantyczne straty finansowe 
wszystkich instytucji biorących udział  
w mieszkaniowej hossie. 

Banki stanęły przed koniecznością 
tworzenia rezerw celowych, sporządzania 
odpisów na zobowiązania niemożliwe 
do ściągnięcia. To, w połączeniu ze  
znaczącym spadkiem akcji 
kredytowej w gospodarce, 
skutkowało ogromnymi stratami 
finansowymi, wystawiając instytucje 
na ryzyko bankructwa. Jak wynika  
z wyliczeń Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, nadmierna ekspozycja 
na segment kredytów subprime 
spowodowała w amerykańskim sektorze 
finansowym stratę przekraczającą  
1 bilion dolarów.

Pierwszą i najgłośniejszą ofiarą kryzysu, 
do którego sam się przyczynił, stał się 
czwarty co do wielkości amerykański 
bank inwestycyjny, założony w 1850 
roku. Upadłość Lehman Brothers 
była zaskoczeniem dla całego świata 
finansów. Było to największe bankructwo 

w historii rynku kapitałowego w Stanach 
Zjednoczonych. Upadł bowiem bank  
z aktywami o wartości ponad 600 mld 
dolarów. 

Aby to bankructwo nie zapoczątkowało 
tzw. efektu domina, skutkującego 
falą upadłości, konieczne okazało 
się uruchomienie skoordynowanych 
interwencji rządowych, opiewających 
na setki miliardów dolarów. Biorąc pod 
uwagę, że globalny sektor finansowy 
to system naczyń połączonych, aby 
przywrócić jego efektywność (zapobiec 
destabilizacji), niezbędne okazały się 
powszechne programy stymulacyjne. 
Koszty “ratowania banków” ponieść 
miało państwo, czyli w praktyce 
podatnicy. Bankructwo Lehman Brothers 
udowodniło globalnemu rynkowi 
finansowemu, że bez kompleksowych 
planów ratunkowych, tzw. transakcji 
bail-out, skoordynowanych na szczeblu 
międzynarodowym, nie ma możliwości 
uchronienia sektora bankowego przed falą 
upadłości, która mogła istotnie zachwiać 
równowagą branży o fundamentalnym 
znaczeniu dla światowej gospodarki.

Przedstawiciele najwyższych urzędów 
państwowych w Stanach Zjednoczonych 
zdecydowali się na wprowadzenie 
długoterminowego planu ratunkowego 
dla amerykańskiego systemu 
finansowego. Działania pomocowe oparli 
na uchwalonym w październiku 2008 
roku Emergency Economic Stabilization 
Act. Koszt implementacji tego programu 
oszacowano na 700 miliardów dolarów. 
Natomiast, jak wynika z danych MFW, 
rządy krajów należących do Unii 
Europejskiej wydały na ratowanie banków 
około 10 proc. PKB Unii z 2008 roku.

Bail-out to pomoc finansowa realizowana ze środków 
publicznych skierowana do podmiotów zagrożonych 
upadłością, najczęściej tych, których bankructwo mogłoby 
doprowadzić do destabilizacji rynku. 
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Wśród architektów rzeczywistości 
gospodarczej na świecie panowała 
względna jednomyślność - sektor 
bankowy powinien zostać dodatkowo 
opodatkowany. 

Oto kilka najważniejszych czynników 
wskazywanych wówczas przez 
zwolenników wprowadzenia specjalnego 
podatku:

• wysokie koszty poniesione przez 
państwa (czyli de facto podatników)  
w ramach programów wsparcia, które 
w skali świata sięgnęły 3 bilionów 
euro;

• ogólnie zaakceptowana idea 
stworzenia systemu finansowania 
procesów naprawczych i zapobiegających 
upadłości banków;

• krytyczne opinie ekspertów dotyczące 
niższego poziomu opodatkowania 
sektora bankowego w relacji do 
innych sektorów;

• krytyka bardzo wysokich  wynagrodzeń 
menedżerów najwyższego szczebla 
w instytucjach bankowych, którzy nie 
ponieśli konsekwencji podejmowania 
nadmiernego ryzyka;

• społeczne protesty przeciw 
praktykom instytucji finansowych, 
które doprowadziły do kryzysu.

• 

Destabilizacja globalnego systemu 
finansowego wraz z potrzebą ratowania 
banków z pieniędzy podatników 
spowodowały potrzebę rewizji 
dotychczas prowadzonej polityki wobec 
instytucji “zbyt wielkich, by upaść”.   
 

(ang. to big to fail). Jasne było, że  
kolejnego takiego tąpnięcia system 
finansowy może nie wytrzymać. 
Konieczne stało się zredukowanie 
ryzyka systemowego, a tym samym 
prawdopodobieństwa przyszłego kryzysu.

Oficjalnie koncepcja podatku 
bankowego po raz pierwszy na forum 
międzynarodowym została poruszona 
we wrześniu 2009 roku na szczycie G20 
w Pittsburghu, a jego pomysłodawcą 
był ówczesny premier Wielkiej Brytanii, 
Gordon Brown.

Pomysł brytyjskiego premiera nie spotkał 
się z powszechną aprobatą, sceptyczni 
byli zwłaszcza przeciwnicy nadmiernego 
fiskalizmu. „Jestem dość sceptyczny  
co do takich podatków. A Gordon Brown 
jest dobrze znany jako osoba, która cały 
czas podnosi podatki” - tak propozycję 
Browna skomentował rosyjski minister 
finansów, Aleksiej Kudrin. 

Na szczeblu unijnym koncepcję 
wspólnotowego podatku bankowego 
zaproponowała Komisja Europejska, 
ale wobec braku jednomyślności 
państw członkowskich ustalono, że 
implementacja postanowień w kwestii 
podatku bankowego pozostanie  
w gestii poszczególnych krajów.  

Nie można zaakceptować faktu, że korzyści z sukcesu są 
czerpane przez nielicznych, podczas gdy koszty porażki 
ponosimy wszyscy. Musimy zastanowić się nad efektywnym 
sposobem łagodzenia kosztów kryzysu dla reszty 
społeczeństwa.

Gordon Brown w 2009 roku



W latach 2010 - 2012 podatek bankowy 
został wprowadzony w czternastu 
państwach Unii Europejskiej, a jako 
pierwsza wprowadziła to rozwiązanie 
Szwecja. 

21 na 28 europejskich krajów 
wprowadziło podatek dedykowany 
instytucjom finansowym. Specyfika 
naliczania i podstawa opodatkowania 
diametralnie różnią się w zależności  
od kraju.

9

1975
Finlandia
w 2015 r. zastąpiony obowiązkowym 
wkładem na narodowy i europejski 
Fundusz Stabilizacyjny

Szwecja
do końca 2009 r.

Niemcy
w 2015 r. zastąpiony przez 

Europejski Fundusz Stabilizacyjny

Słowenia
do 31.12.2014 r.

Włochy
oraz FTT* od marca 2013 r.

źródło: Najwyższa Izba Kontroli

*FTT - podatek od transakcji finansowych

Francja
od 2015 r. stopniowo
wygaszany, w 2012 r. 

wprowadzano FTT*

Dania

Irlandia

Łotwa

Rumunia

Grecja Cypr

Węgry
Austria

Hiszpania

Portugalia

Wielka
Brytania

Polska

2012

2010

2014

2009

2013

2011

2016

Słowacja

Wprowadzenie podatku bankowego w krajach UE
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Modele podatku bankowego w wybranych europejskich państwach

Wprowadzenie podatków bankowych 
w Europie - poza dwoma krajami - było 
związane z zamiarem ograniczenia ryzyka 
w systemie bankowym, a podstawą 
opodatkowania w większości krajów były 
pasywa (np. kapitał własny, zobowiązania 

lub zysk). Celem węgierskiego i polskiego 
podatku bankowego – opartego na 
aktywach (aktywa to np. majątek, 
inwestycje lub należności) – było zaś 
zwiększenie wpływów do budżetu 
państwa. 

Kraj
Data 
wprowadzenia 
podatku

Stawka
Podstawa 
opodatkowania

Wyłączenia

Niemcy 2011 0,02%-
0,06%

pasywa 
i derywaty

Kapitał własny, 
depozyty ubezpieczone, 
kwota wolna 
300 mln euro 

Wielka   
Brytania 2011 0,16% lub 

0,08% pasywa 
Kapitał, depozyty 
ubezpieczone; kwota 
wolna 20 mld funtów

Francja 2011 0,22% kapitał własny Kwota wolna 
500 mln euro

Węgry 2010 0,21% lub 
0,15% aktywa

Pożyczki  
międzybankowe  
i dla przedsiębiorstw 
finansowych

Polska 2016 0,0366% aktywa

Fundusze własne, 
skarbowe papiery 
wartościowe; kwota 
wolna 200 mln zł, 
2 mld zł lub 4 mld zł

źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Dec, P. Masiukiewicz “Podatek bankowy”.
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      Jak wynika z informacji Komisji 
Nadzoru Finansowego, polski sektor 
bankowy w czasie kryzysu subprime 
nie wymagał interwencji państwa,  
a zatem finanse publiczne nie zostały 
obciążone dodatkowymi kosztami. 
W przeciwieństwie do regulacji 
uchwalonych w większości krajów Unii 
Europejskiej, polski podatek bankowy ma 
charakter wyłącznie fiskalny. W ustawie 
o podatku od niektórych instytucji 
finansowych zapisano, że podatek 
stanowi dochód budżetu państwa, 
przedmiotem opodatkowania zaś są 
aktywa podmiotów będących jego 
podatnikami. Polski podatek bankowy nie 
ma więc związku z konkretnymi ryzykami 
funkcjonowania systemu finansowego. 

Podatek bankowy w Polsce funkcjonuje 
od lutego 2016 roku. Wbrew pozorom 
wynikającym z jego potocznego 
nazewnictwa, obowiązek płacenia mają 
nie tylko banki komercyjne. 

Płatnikami podatku bankowego w Polsce 
są oprócz banków:
• oddziały banków zagranicznych  

i instytucji kredytowych,
• spółdzielcze kasy  

oszczędnościowo-kredytowe,
• krajowe zakłady ubezpieczeń  

oraz reasekuracji,
• oddziały zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń i reasekuracji,
• instytucje pożyczkowe. 

Podstawą opodatkowania jest nadwyżka 
sumy wartości aktywów ponad wskazaną 
w ustawie kwotę (inną w zależności 
od rodzaju działalności podatnika). 
Zestawienie to ustala się na ostatni dzień 
każdego miesiąca. Miesięczna stopa 
podatku bankowego wynosi 0,0366 proc. 
i jest naliczana od nadwyżki aktywów 
ponad wskazaną kwotę.

Poniżej graficzne zestawienie wartości 
aktywów wraz z wyszczególnieniem 
podmiotowym płatników.

Źródło: nik.gov.pl., (kwoty wolne od podatku - przyp. red.)

Podatek bankowy w Polsce



12

Jak wynika z grafiki, podstawa 
opodatkowania w przypadku 
poszczególnych instytucji jest różna.   
Banki, instytucje kredytowe i spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) 
płacą podatek od nadwyżki aktywów, 
gdy ich wartość przewyższa kwotę  
4 mld zł. W praktyce oznacza to, że jeżeli 
dana instytucja dysponuje aktywami  
o wartości np. 8 mld zł, opodatkowaniu 
podatkiem bankowym podlega połowa 
posiadanych aktywów. W przypadku 
krajowych zakładów ubezpieczeń  
i reasekuracji oraz oddziałów towarzystw 
zagranicznych opodatkowana jest 
nadwyżka ponad 2 mld zł. Dla instytucji 
pożyczkowych przewidziano pułap 
200 mln zł aktywów. Po przekroczeniu 

jednej z wymienionych kwot dana firma 
zobligowana jest do zapłaty podatku 
bankowego. 

Podstawa opodatkowania może 
jednak zostać istotnie zmniejszona. 
Tu ustawodawca wskazał konkretne  
sposoby, ale nie przewidział takiego 
rozwiązania dla wszystkich płatników. 
Prawa do obniżenia podstawy 
opodatkowania nie przewidziano bowiem 
dla instytucji pożyczkowych.

Jeszcze przed wejściem omawianych 
przepisów podatkowych w życie, eksperci 
wskazywali na problematyczność uznania 
za podatników podatku bankowego 
instytucji pożyczkowych, w rozumieniu 
ustawy o kredycie konsumenckim. 

POMNIEJSZENIE
PODSTAWY

OPODATKOWANIA

banki krajowe

SKOK-i

SKOK-i nie mogą obniżać podstawy opodatkowania
o wartość aktywów nabytych od NBP, a stanowiących
zabezpieczenie kredytu refinansowanego przez NBP

oddziały banków zagranicznych

Podstawa opodatkowania może być pomniejszona o wartość:

funduszy
własnych

(art. 5 ust. 4 i 6) (art. 5 ust. 8) (art. 5 ust. 9)

WIELKOŚĆ
POMNIEJSZENIA

KOMU
PRZYSŁUGUJE

aktywów 
w postaci
skarbowych 
papierów
wartościowych

aktywów nabytych
przez podatnika
od NBP,
a stanowiących 
zabezpieczenie
kredytu
refinansowanego
przez NBP

oddziały instytucji kredytowych

Przysługujące obniżenie opodatkowania

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zasadniczym celem wprowadzenia podatku bankowego 
w Polsce jest zapewnienie dodatkowych dochodów 
budżetowych, dzięki którym możliwe będzie realizowanie 
wdrażanych programów rządowych.
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Czy zatem zasadne jest nakładanie 
obowiązku podatkowego dedykowanego 
bankom na instytucje pożyczkowe?  
By móc przejść do oceny tego 
rozwiązania, niezbędne jest zapoznanie 
się ze statystykami, które pozwolą lepiej 
zrozumieć wpływ podatku bankowego 
zarówno na budżet państwa jak  
i na opodatkowane podmioty.

Podatek bankowy w liczbach

      Prawie 22 miliardy złotych  
z tytułu podatku bankowego przekazały 
dotąd do budżetu państwa instytucje 
finansowe działające w Polsce (od 
marca 2016 do końca 2020 roku). Jak 
wynika z danych Ministerstwa Finansów, 
od stycznia do listopada 2020 r. do 
budżetu państwa wpłynęło 4,4 mld zł  
z tytułu podatku od niektórych instytucji 
finansowych. Planowane wykonanie  
za cały rok to 4,7 mld zł. 

W 2019 r. była to taka sama kwota 
(przy łącznych wpływach podatkowych 
na poziomie 400 mld zł), rok wcześniej 
4,5 mld zł (przy 380 mld zł z podatków 
ogółem), a w 2017 r. 4,3 mld zł. 

Tylko w 2016 roku, czyli w pierwszym roku 
obowiązywania podatku bankowego, 

W latach 2017, 2018 i 2019 podatek bankowy każdorazowo 
stanowił ok. 1,2 proc. całkowitych podatkowych dochodów 
budżetowych, podaje Ministerstwo Finansów.

wpływy z niego były mniejsze niż 4 mld zł 
- wyniosły 3,5 mld, bo wpłaty rozpoczęły 
się dopiero w marcu. 

Łącznie:
• banki odpowiadają za około 85 proc. 

rocznych wpływów z tytułu podatku 
bankowego, 

• około 14 proc. wpływów pochodzi 
od firm ubezpieczeniowych, 

• niecały 1 proc. kwoty podatkowej 
pochodzi od kwalifikowanych 
instytucji pożyczkowych. 

Jednak w ujęciu jednostkowym 
obciążenia dla mniejszych podmiotów 
wcale nie są mniej odczuwalne dla 
rentowności prowadzonego przez 
nie biznesu. Dodatkowo, co zostanie  
wskazane w dalszej części, płatnikom 
podatku bankowego nie przysługują te  
same prawa, mimo zakwalifikowania do  
jednolitej grupy instytucji finansowych, 

podlegających opodatkowaniu tożsamą 
daniną. Między innymi z tego powodu 
konstrukcja podatku od niektórych 
instytucji finansowych wymaga  
weryfikacji, szczególnie w kwestii  
obowiązków podatkowych i wynikających 
z nich praw dla jego płatników.

Instytucjami pożyczkowymi są przedsiębiorcy, którzy  
w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej 
udzielają lub nawet tylko dają przyrzeczenie udzielenia 
konsumentowi kredytu.
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PODSUMOWANIE 

 Podatek bankowy w Polsce został wprowadzony ustawą z dnia 15 stycznia 
2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych.

 Jego charakter jest - w odróżnieniu od większości europejskich krajów - stricte 
fiskalny.

 Stawka podatku dla wszystkich podatników wynosi 0,0366 proc. od nadwyżki 
aktywów ponad wskazaną w ustawie kwotę, a podatek jest płacony co miesiąc.

 Stawka podatku bankowego obowiązująca w Polsce jest jedną z najwyższych  
w Europie. 

 Instytucje pożyczkowe, w odróżnieniu od pozostałych płatników, nie mają 
możliwości obniżenia podstawy opodatkowania.

 Od marca 2016 roku do końca 2020 roku instytucje finansowe działające  
w Polsce przekazały z tytułu podatku bankowego do budżetu państwa prawie  
22 miliardy złotych, z czego:

      - banki około 85 proc. 
      - zakłady ubezpieczeniowe około 14 proc.
      - instytucje pożyczkowe około 1 proc.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z MF. 
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Podatek bankowy w podmiotach 
sektora bankowego oraz instytucjach 
pożyczkowych

      W tej części podjęta została 
szczegółowa analizy wpływu podatku 
bankowego na działalność objętych nim 
podmiotów oraz poruszono kwestie 
nierównego traktowania płatników.

Sektor bankowy

      Jak wynika z informacji dotyczących 
krajowego sektora bankowego, 
udostępnionych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, na koniec 2019 roku  
w Polsce działalność prowadziło:
• 30 banków komercyjnych, 
• 32 oddziały zagranicznych  

instytucji kredytowych,
• 538 banków spółdzielczych.

Polski kapitał kontrolował wówczas 
ponad połowę aktywów sektora,  
z czego:
• Skarb Państwa odpowiadał  

za ok. 40 proc., 
• inwestorzy prywatni za ok. 14 proc.

Jak zostało wyszczególnione w pierwszej 
części raportu, podstawę opodatkowania 

w przypadku banków stanowi 
nadwyżka sumy aktywów powyżej 
4 mld zł (wynikająca z zestawienia 
sporządzonego na koniec każdego 
miesiąca). W praktyce oznacza to, że 
jeżeli bank posiada aktywa o wartości 
10 mld zł, to podstawę opodatkowania 
stanowić będzie 6 mld zł. Aktywa do  
4 mld zł będą stanowiły kwotę wolną 
od podatku bankowego. Banki są jednak 
uprawnione do pomniejszenia podstawy 
opodatkowania m.in. o wartość funduszy 
własnych, a także o wartość zakupionych 
skarbowych papierów wartościowych. 
Dodatkowo mogą obniżyć podstawę 
opodatkowania o wartość aktywów 
nabytych od Narodowego Banku 
Polskiego, stanowiących zabezpieczenie 
kredytu refinansowego. 

Stawka podatku dla wszystkich 
podatników wynosi 0,0366 proc. 
miesięcznie od nadwyżki aktywów ponad 
wskazaną w ustawie kwotę. Co istotne, 
zapłacony podatek bankowy nie stanowi 
kosztu uzyskania przychodu w podatku 
dochodowym od osób prawnych. Jak 
podaje Związek Banków Polskich, jedną 
z największych barier rozwojowych 
polskiego sektora bankowego są właśnie 
wysokie obciążenia regulacyjne i fiskalne. 

Główne obciążenia banków poza podatkiem dochodowym

Typ obciążenia 2016 2017 2018 2019 2020 SUMA

składki na BFG 2,4 mld 2,1 mld 2,1 mld 2,7 mld 3,2 mld 12,5 mld zł

podatek bankowy 3,2 mld 3,6 mld 3,6 mld 4 mld 4,5 mld  
(szacunki MF) 18,9 mld zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF i MF

2.
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Jak wynika z powyższych danych, 
podatek bankowy stanowi większe 
obciążenie finansowe dla banków 
niż składki na Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny. Biorąc pod uwagę 
wyłącznie obciążenia podatkowe sektora 
bankowego – podatek dochodowy oraz 
podatek bankowy – tylko w 2019 roku 
banki zapłaciły łącznie około 10 mld zł  
z tytułu tych dwóch podatków. 
Jak wskazuje Rada Gospodarcza przy 
Marszałku Senatu, kwota niespełna  
15 mld zł, jaką od wprowadzenia podatku  
w 2016 roku do końca 2019 roku z tytułu 
podatku przekazały do budżetu banki, 
mogłaby podnieść ich kapitały własne 
o ponad 6 proc. i zwiększyć wskaźniki 
adekwatności kapitałowej o blisko 1,5 pkt. 
proc. Zwiększyłoby to stabilność sektora 
oraz wzmocniło możliwość prowadzenia 
przez sektor akcji kredytowej, ważnej  
w okresie odbudowywania gospodarki 
po pandemii.
Wśród głównych negatywnych dla 
sektora bankowego zjawisk wymienia 
się właśnie nadmierne opodatkowanie, 
wysokie obciążenia z tytułu opłat na BFG 
(opłaty te także  nie są uznawane za koszt 
uzyskania przychodu), czy wysoki poziom 
rezerw obowiązkowych. Te czynniki w 
połączeniu z niekorzystnym otoczeniem 
makroekonomicznym spowodowały, 
że zysk netto całego polskiego 
sektora bankowego spadł w okresie  
12 miesięcy o 44 proc. w ujęciu rocznym  
i wyniósł 7,8 mld zł (dane KNF).
Eksperci wskazują, że szereg wyłączeń 
i możliwości pomniejszeń podstawy 
opodatkowania, zawartych w ustawie 
o podatku od niektórych instytucji 
finansowych, sprawia, że liczba 
płatników po stronie sektora bankowego 
nie przekracza 20 podmiotów. Znaczna 
część banków spółdzielczych i kas 
oszczędnościowych nie przekracza 
bowiem progowej kwoty wynoszącej 
4 mld zł. Jednak podmioty, które płacą 
analizowany podatek, są w posiadaniu 
około 75 proc. wszystkich aktywów 
sektora bankowego w Polsce.

      W okresie między 2017 a 2019 
rokiem zyskowność sektora bankowego 
kształtowała się na zbliżonych poziomach. 
Jak wynika z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, wynik finansowy netto 
sektora bankowego wyniósł:
• w 2017 roku 13,6 mld zł;
• w 2018 roku 14,7 mld zł;
• w 2019 roku 14,6 mld zł. 

Ponieważ roczne sprawozdania 
finansowe podmiotów sektora 
bankowego publikowane są w okresie 
marzec - kwiecień, nie ma możliwości 
uwzględnienia całego roku 2020.  
Z dostępnych danych jasno jednak wynika, 
że rentowność działalności banków w 
2020 roku istotnie ucierpiała. Jak już 
zostało wskazane, zysk netto polskiego 
sektora bankowego w całym 2020 roku 
wyniósł 7,8 mld zł. Jak podaje NBP,  
w kolejnych kwartałach można oczekiwać 
pogłębienia spadku zyskowności 
sektora bankowego, czego główną 
przyczyną będzie dalszy wzrost odpisów  
w odpowiedzi na rosnące ryzyko 
kredytowe. Wzrost ten będzie 
“opóźnionym w czasie skutkiem 
spowolnienia gospodarczego związanego 
z pandemią COVID-19”. 

Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru 
Finansowego, w 2019 roku banki 
zapłaciły w sumie około 4 mld zł podatku 
bankowego, co stanowi ponad 85 proc. 
całości wpływów. W 2018 roku ze strony 
sektora wpłynęło do budżetu 3,6 mld 
zł, podobnie jak w 2017. Niezmiennie 
więc sektor bankowy odpowiada rocznie 
średnio za ponad 85 proc. wpływów 
z podatku od niektórych instytucji 
finansowych.

Jeżeli chodzi o strukturę aktywów 
polskich banków, największą pozycją 
w 2019 roku były kredyty. Drugą co 
do wielkości pozycją aktywów sektora 
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bankowego pozostawały dłużne papiery 
wartościowe, których akumulacja miała 
istotny wpływ na zmniejszenie podstawy 
opodatkowania podatkiem od niektórych 

instytucji finansowych. Ich udział  
w strukturze aktywów sektora  
bankowego wzrósł do 23 proc. na koniec 
2019 roku. 

Struktura aktywów i pasywów sektora na koniec 2019 roku (w mld zł) 

Relacja podatku bankowego do zysku netto 
w największych polskich bankach

zysk netto (zł) zapłacony podatek (zł) podatek bankowy jako 
proc. zysku netto

Bank I-III kw 
2020 2019 2018 I-III kw 

2020 2019 2018
I-III 
kw 
2020

2019 2018

PKO BP
2 mld 4 mld 3,8 

mld
795 
mln

1,02 
mld 

950 
mln 40% 25% 25%

Santander Bank 
Polska

736 
mln 

2,4 
mld

2,7 
mld

450 
mln

600 
mln

500 
mln 61% 25% 18%

Pekao SA 917 
mln

2,2 
mld

2,3 
mld

495 
mln

590 
mln

560 
mln 54% 27% 24%

ING Bank Śląski
1 mld 1,7 

mld
1,5 
mld

359 
mln

435 
mln

370 
mln 36% 26% 24%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wyżej wymienionych spółek.

Źródło: KNF

Struktura aktywów Struktura pasywów



18

Jak wynika z powyższego zestawienia, w 
2018 i 2019 roku cztery największe banki 
(pod względem kapitalizacji giełdowej) 
płaciły podatek bankowy w kwocie równej 
około 25 proc. rocznego zysku netto. Rok 
2020 spowodował jednak istotny spadek 
rentowności działalności wskazanych 
banków. Co istotne, zdecydowanie niższe 
zyski miały miejsce przy podobnym lub 
wyższym poziomie kwoty należnego 
podatku. Powoduje to, że zeszłoroczne 
obciążenie sektora z tytułu podatku od 
niektórych instytucji finansowych było 
znacznie większe i bardziej odczuwalne 
dla banków. Na podstawie powyższych 
danych można sformułować wniosek, iż 
konstrukcja podatku bankowego może 
wymagać pewnej rewizji w zakresie 
obciążenia nim głównych płatników - 
banków. Takiego zdania jest również 
Rada Przedsiębiorczości, którą tworzą: 
Federacja Przedsiębiorców Polskich, 
Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja 
Lewiatan, Polska Rada Biznesu, 
Pracodawcy RP, Związek Banków 
Polskich, Związek Liderów Sektora Usług 
Biznesowych, BCC i Związek Rzemiosła 
Polskiego. 

Powyższe organizacje zwróciły się  
z apelem o pilne wprowadzenie zmian 
w zasadach funkcjonowania podatku 
od niektórych instytucji finansowych. 
Rekomendowane zmiany to wyłączenie 
z podstawy opodatkowania wartości  
 

Miesięczna stopa podatku bankowego to 0,0366 proc. 
Dostarcza do budżetu około 350 mln zł miesięcznie.  
Jest to jedna z najwyższych stawek w Europie. Banki chętnie 
korzystają z szerokiego katalogu możliwości zmniejszenia 
podstawy opodatkowania.

Banki krajowe i SKOK-i często korzystają z prawa obniżenia 
podstawy opodatkowania poprzez zakup krajowych 
skarbowych papierów wartościowych.

      Ustawa o podatku od niektórych 
instytucji finansowych przewiduje 
rozbudowany katalog wyłączeń, 
który - za sprawą zmiany struktury 
aktywów - daje możliwość zmniejszenia 
wielkości płaconego podatku. Co 
ważne, jakiekolwiek wyłączenia  
z podstawy opodatkowania przysługują 
tylko podmiotom sektora bankowego  
i ubezpieczeniowego. 

W przypadku aktywów banków  
krajowych, oddziałów banków 
zagranicznych i instytucji kredytowych  
oraz  SKOK-ów podstawę opodatkowania  
obniża się o wartość funduszy własnych  
oraz wartość posiadanych skarbowych  

aktywów bankowych powstałych  
w wyniku: 
• zaangażowania banków w proces 

restrukturyzacji przedsiębiorstw;
• finansowania przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy;

• finansowania nowych projektów 
inwestycyjnych w ramach realizacji 
Europejskiego Zielonego Ładu na 
rzecz tworzenia zrównoważonej 
gospodarki Unii Europejskiej. 

Optymalizacja podatkowa  
w sektorze bankowym
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papierów wartościowych. Z kolei banki 
spółdzielcze obniżają kwotę 
należnego podatku o wartość środków 
zgromadzonych na wszystkich  
rachunkach zrzeszonych banków 
spółdzielczych prowadzonych przez 
podatnika. 
Konstrukcja podatku bankowego 
spowodowała, że banki bardziej są 
zainteresowane nabywaniem obligacji 
skarbowych niż udzielaniem kredytów. 
Narodowy Bank Polski w raporcie  
o stabilności systemu finansowego  
z grudnia 2020 roku pt. „Ocena skutków 
pandemii COVID–19” podaje, że znaczący 
wzrost wartości obligacji skarbowych 
w portfelu inwestycyjnym banków 
komercyjnych od 2016 roku zasadniczo 
przyczynił się do istotnego obniżenia 
sumarycznej kwoty zapłaconego podatku 
bankowego. Jak wynika z raportu 
NBP, w pierwszym półroczu 2020 
roku ekspozycja sektora bankowego 
na obligacje skarbowe gwarantowane 
przez Skarb Państwa ponownie wzrosła. 
Na koniec czerwca 2020 roku wartość 
portfela tych obligacji w bankach 
zwiększyła się w stosunku do końca 2019 
roku o kolejne 120 mld zł, co stanowi około 
30 proc. całkowitego zaangażowania.  
Instrumenty dłużne emitowane przez 

Udział obligacji skarbowych w aktywach polskiego 
sektora bankowego jest jednym z najwyższych w krajach  
Unii Europejskiej.

Skarb Państwa stanowiły na koniec 
czerwca 2020 roku około 23 proc. 
aktywów sektora bankowego, a ich 
wartość ponad dwukrotnie przewyższała 
fundusze własne banków. Jeśli chodzi 
o obsługę zadłużenia państwa, to 
zwiększony popyt na obligacje skarbowe 
jest zjawiskiem pozytywnym. Jednakże 
utrzymywanie się tej tendencji ma 
negatywny wpływ m.in. na wydajność 
fiskalną podatku bankowego, czyli jego 
cel nadrzędny.

Banki mogą obniżać podstawę o wartość 
funduszy własnych oraz posiadanych 
skarbowych papierów wartościowych.  
W związku z tym, mimo że kwotowo  
banki płacą większy podatek niż 
ubezpieczyciele, efektywnie podatek od 
aktywów jest dla banków istotnie niższy, 
niż dla ubezpieczycieli. Organizacja  
podkreśla również, że fundusze 
inwestycyjne w ogóle nie są 
obciążone tym podatkiem, mimo 
że tak jak ubezpieczyciele mogą 
oferować programy emerytalne - IKE  
i IKZE. Oznacza to, że koszt oferowania 
tych produktów dla ubezpieczycieli jest 

Jak wynika z ustawy o podatku od 
niektórych instytucji finansowych, 
obowiązek płacenia podatku mają 
także zakłady ubezpieczeń i zakłady 
reasekuracji. W ich przypadku jako 
podstawę opodatkowania ustala się 
nadwyżkę sumy aktywów ponad 2 miliardy 
zł. Podmioty te nie mają – w odróżnieniu 
od banków – prawa do istotnego 
obniżenia podstawy opodatkowania  
o wartość funduszy własnych czy wartość 
posiadanych obligacji skarbowych. 
Mogą natomiast, na mocy ustawy  
o Pracowniczych Planach Kapitałowych, 
obniżyć podstawę opodatkowania  
o wartość aktywów zgromadzonych w 
ramach prowadzenia Pracowniczych 
Planów Kapitałowych. Jak wynika  
z informacji udzielonych przez NBP,  
w 2019 roku podatkiem bankowym 
objęta była ponad połowa krajowych 
zakładów ubezpieczeń, a jego wpływy  
z tego tytułu wyniosły niespełna  
700 mln zł.

Polska Izba Ubezpieczeń zwraca 
uwagę że istotą podatku powinno 
być równe traktowanie podmiotów 
rynku finansowego. Tymczasem 
ubezpieczyciele płacą podatek od 
wszystkich aktywów ponad kwotę  
2 mld zł, z wyjątkiem aktywów w PPK.  
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istotnie wyższy. “Podstawową wadą 
podatku bankowego nie jest sama jego 
idea, a właśnie nierówne obciążenie 
nim podmiotów rynku finansowego”  
- odpowiada Jan Grzegorz Prądzyński, 
prezes PIU. 
Przedstawiciele polskiego sektora 
bankowego przez niespełna pięć lat 
obowiązywania podatku od niektórych 
instytucji finansowych odprowadzili  
z tego tytułu około 19 miliardów 
zł, co stanowi ponad 85 proc. 
całościowych wpływów. Banki są 
więc swoistym fundamentem jeżeli 
chodzi o wypełnienie celu fiskalnego 
podatku bankowego. Natomiast udział 
kwalifikowanych instytucji pożyczkowych  
w kontrybucji z tytułu tego podatku 
jest nieporównywalnie mniejszy i budzi 
szereg wątpliwości co do zasadności jego 
funkcjonowania w obecnym kształcie.

był to listopad 2020) udzieliły choć jednej 
pożyczki. Oznacza to, że niespełna 8 proc. 
zarejestrowanych podmiotów faktycznie 
prowadzi rzeczywistą  działalność 
pożyczkową.

Instytucje pożyczkowe nie są  
nadzorowane przez Komisję Nadzoru 
Finansowego. Oznacza to brak uprawnień 
KNF do żądania od tych podmiotów 
informacji oraz do kontrolowania ich 
działalności. W konsekwencji wpis 
danego podmiotu do rejestru Instytucji 
Pożyczkowych nie świadczy nawet  
o tym, czy firma w ogóle prowadzi na 
bieżąco deklarowaną działalność. Rejestr 
w obecnym kształcie jest bezużyteczny  
z punktu widzenia konsumentów.  
 
Model finansowania biznesu firm 
pożyczkowych w Polsce różni się 
od modelu przyjętego w sektorze 
bankowym. Firmy pożyczkowe 
to zwykle spółki akcyjne bądź  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 
które - w odróżnieniu od banków  
- nie finansują swojej działalności  
z depozytów klientów, bo ich nie mają, 
lecz korzystają z typowych źródeł 
finansowania przedsiębiorstw, takich 
jak kapitał własny, kredyt bankowy czy 
coraz bardziej popularne emisje obligacji 
korporacyjnych.

Jak wynika z analizy Centrum Myśli 
Strategicznych:
• klientami  firm  pożyczkowych  są  przede 

wszystkim osoby młode, zgłaszające 
zapotrzebowanie na finansowanie 
na relatywnie niewielkie kwoty. 
(wg Providenta, średnia kwota 
pożyczki w minionym roku to  2800 zł)  

Uzyskane w ramach pożyczki środki 
przeznaczają na:
• bieżące wydatki, 
• zakup dóbr trwałego użytku jak 

samochody, sprzęt elektorniczny,
• remont mieszkania,
• spłatę długów. 

      Ponieważ niniejszy raport porusza 
tematykę funkcjonowania instytucji 
pożyczkowych w świetle podatku 
bankowego, niezbędne jest przybliżenie 
specyfiki tego rynku w Polsce oraz 
uwypuklenie najważniejszych różnic jaka 
dzieli banki i instytucje pożyczkowe.

W porównaniu do sektora bankowego, 
branża instytucji pożyczkowych jest 
bardzo niejednorodna. Do Rejestru 
Instytucji Pożyczkowych prowadzonego 
przez KNF w Polsce wpisanych jest 
510 podmiotów (dane z 8.02.2021r.). 
Rynek pożyczkowy – wraz z firmami   
współpracującymi – zatrudnia w różnej 
formie ok. 40 tys. osób. 

Według danych Krajowego Biura 
Informacji Gospodarczej, spośród 510 
spółek widniejących w Rejestrze Firm 
Pożyczkowych, na koniec listopada 2020 
roku zaledwie 38 podmiotów miało  
status aktywnych (mniej o 20 proc.  
w ujęciu rocznym). Aktywne firmy 
pożyczkowe to takie, które w 
analizowanym okresie (w tym wypadku 

Sektor instytucji 
pożyczkowych
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Profil klienta firmy pożyczkowej różni 
się zatem od profilu klienta bankowego. 
Banki, jako podmioty funkcjonujące 
na rynku regulowanym, stawiać 
muszą wyższe wymagania, które nie 
zawsze mogą spełnić klienci sektora 
pożyczkowego. Pomimo różnic pomiędzy 
obiema grupami klientów, odsetek tzw. 
klientów wspólnych jest relatywnie 
wysoki - wynosi około 75 proc. Tak 
wysoki odsetek świadczy o swoistym 
uzupełnianiu się ofert podmiotów sektora 
bankowego i pożyczkowego.
Ciekawe światło na branżę pożyczkową 
rzuca Sprawozdanie Rzecznika 
Finansowego za 2019 roku.  Wynika  
z niego, że ze wszystkich 570 wniosków, 
które zakończone zostały postępowaniem 
sądowym, 89 proc. dotyczyło spraw, 
których stroną był bank, w przypadku  
9 proc. wniosków stroną była instytucja 
pożyczkowa.
Kwalifikowane firmy pożyczkowe 
również działają w określonym reżimie 
prawnym i ekonomicznym. W ciągu 
ostatnich lat w Polsce wprowadzono 
szereg zmian ustawowych, które 
istotnie wpłynęły na działalność sektora 
instytucji pożyczkowych i przyczyniły 
się do jego profesjonalizacji. Niezbędne 
wymogi działania firmy pożyczkowej, 
poczynając od formy organizacyjno - 
prawnej, w jakiej może działać instytucja 
pożyczkowa, ustanawia Ustawa o 
kredycie konsumenckim z 2011 r. :
• podmiot taki może działać wyłącznie 

jako spółka akcyjna lub spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością;

• minimalny kapitał zakładowy musi 
wynosić 200 tys. zł; 

• środki na jego pokrycie nie mogą 
pochodzić z kredytu, pożyczki, 
emisji obligacji lub ze źródeł 
nieudokumentowanych;

• osoby będące we władzach instytucji 
pożyczkowej muszą legitymować 
się niekaralnością w zakresie 
przestępstw skarbowych oraz 
przeciwko mieniu;

• wprowadzono limit 
pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Liczba zarejestrowanych, aktywnych  
i tych zobligowanych do płacenia 
podatku bankowego firm pożyczkowych 
jasno wskazuje, że branża ta jest bardzo 
zróżnicowana. Obok podmiotów, 
które posiadają wyspecjalizowane 
oddziały do zarządzania ryzykiem, 
działy audytu wewnętrznego i klarowne 
struktury korporacyjne, są takie, 
których transparentność prowadzonej 
działalności może budzić poważne 
zastrzeżenia. Bardzo istotne jest więc 
odpowiednie odróżnienie podmiotów, 
które spełniają szereg norm regulacyjnych 
i płacą podatki dedykowane instytucjom 
finansowym, od tych, które widnieją  
w rejestrze i na tym ich przynależność  
do branży w zasadzie się kończy.

Jak zostało wskazane, w rejestrze KNF 
znajduje się relatywnie wysoka liczba 
firm, które tylko w nim figurują, nie 
prowadząc deklarowanej działalności. 
W obliczu tego zasadnym wydaje 
się postulat, mówiący o znaczącym 
podniesieniu progu minimalnego 
wymogu kapitałowego z obecnie 
obowiązujących 200 tys. zł. Wyższe 
wymogi kapitałowe pozwoliłyby bowiem 
odpowiednio wyspecjalizować firmę 
pożyczkową we wszystkie niezbędne 
elementy, jak oddziały zarządzania 
ryzykiem czy audyt wewnętrzny,  
co uwierzytelniłoby działalność  
i oczyściło rynek z podmiotów o  
wątpliwej transparentności, działających 
na szkodę konsumentów.
 
Powyższe rozważania dowodzą, że 
branża pożyczkowa jest niejednolita, 
co powoduje, że wszelkie próby 
definiowania są obarczone istotnym 
prawdopodobieństwem uogólniania, 
które może zniekształcić prawdziwy obraz 
rynku. W związku z tym, w niniejszym 
raporcie skupiamy się na kwalifikowanych 
instytucjach pożyczkowych posiadających 
rozbudowaną strukturę korporacyjną 
i dysponujących aktywami o wartości 
przekraczającej 200 milionów złotych.
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      Według danych Biura Informacji 
Kredytowej, w 2019 roku firmy 
pożyczkowe udzieliły łącznie 2,9 miliona 
pożyczek na łączną kwotę około  
9,8 mld zł. Dane za trzy kwartały 2020 
roku pokazały zaś znaczne ochłodzenie  
na tym rynku. 
W tym czasie udzielono:
• 1 milion 650 tys. pożyczek  

(spadek o 21 proc. w ujęciu rocznym), 
• na łączną kwotę 4,6 mld zł  

(spadek o 36 proc. w ujęciu rocznym).

Jak wynika ze sprawozdań finansowych 
zawartych w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, dla 25 największych 
(dysponujących najwyższą sumą 
aktywów) instytucji pożyczkowych, 
zarejestrowanych i działających w Polsce, 
w 2019 roku
• przychody wyniosły 3,4 mld zł;  

to wynik zbliżony do efektów 
działalności również w 2018 roku;

• aktywa wyniosły 7,4 mld zł i stanowiły 
85 proc. aktywów całego sektora. 

Tylko jedna instytucja pożyczkowa 
zarejestrowana w Polsce jest spółką 
publiczną. 

To oznacza, że większość nie ma  
obowiązku drobiazgowej sprawozdawczości, 
jak największe banki. W rocznych 
sprawozdaniach finansowych nie zawsze 
uwzględniają zobowiązania podatkowe 
z wyszczególnieniem rodzajowym.  
W związku z powyższym, pewna część 
danych dotyczących zapłaconego przez 
firmy pożyczkowe podatku bankowego 
ma charakter szacunkowy. Jak wynika 

Dla porównania, trzecia największa firma 
pożyczkowa działająca w Polsce - Everest 
Finanse - odprowadziła za ten sam okres 
1,85 mln zł podatku bankowego, a więc 
niemal 10 razy mniej. W przypadku 
drugiej pod względem wartości 
posiadanych aktywów Profi Credit, kwota 
podatku bankowego nie została ujęta  
w sprawozdaniu finansowym, natomiast 
Vivus Polska zapłacił 911,6 tys. zł. 

Podatek bankowy 
w instytucjach pożyczkowych

Pułap 200 milionów zł, po przekroczeniu którego spółka 
zobowiązana jest do zapłaty podatku bankowego,  
przekroczyło w 2019 roku zaledwie dziewięć z 510 
zarejestrowanych firm pożyczkowych.

z danych zawartych w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, obowiązek zapłaty 
podatku bankowego w 2019 roku miało 
dziewięć podmiotów z sektora instytucji 
pożyczkowych: 
• Provident Polska, 
• Profi Credit Polska, 
• Everest Finanse, 
• Modeno Polska (Kreditech), 
• Vivus Polska, 
• Zaplo, 
• IPF Polska, 
• Wonga,
• PSA Finance Polska.

Wyszczególnione spółki zapłaciły  
w 2019 roku łącznie około 20 mln zł  
z tytułu podatku bankowego.  
Największym płatnikiem podatku 
bankowego w gronie instytucji 
pożyczkowych niezmiennie jest 
największa spółka w branży - Provident 
Polska (dysponuje aktywami o wartości 
około 2 mld zł). 
• W 2019 roku firma odprowadziła  

z tytułu podatku bankowego 11,9 mln 
zł (ok. 60 proc. zysku netto);

• Stanowiło to ponad 50 proc. całkowitej 
kwoty, jaką instytucje pożyczkowe 
odprowadziły do budżetu państwa  
w podatku bankowym. 
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W 2018 roku Provident odprowadził 
11,8 mln zł, Everest Finanse 1,88 mln 
zł, a Vivus Polska 1,083 mln zł. Wśród 
największych płatników podatku 
bankowego w gronie kwalifikowanych 
instytucji pożyczkowych występują więc 
istotne różnice w kwotach podatku, 
jednak w ujęciu rocznym nie podlegają 
one tak znaczącym rozbieżnościom 
(wynika to z dosyć stabilnej struktury 
aktywów największych podmiotów  
w branży).

Jak wynika z danych Fundacji Rozwoju 
Rynku Finansowego, liczba instytucji 
pożyczkowych spełniających kryteria 
obligujące do płacenia podatku 
bankowego systematycznie rośnie, choć 
w bardzo wolnym tempie. Tak jak zostało 
wskazane we wcześniejszej części,  
w 2019 roku zobligowanych do zapłaty 
było dziewięć spółek, w 2018 roku 
siedem, a w latach 2017 i 2016 roku  

po pięć. Za każdym razem za niemal 
połowę całkowitej kwoty odpowiadał 
lider rynku pożyczek pozabankowych 
- Provident Polska, co oznacza, że de 
facto opodatkowany został największy 
podmiot na rynku, nie zaś branża  
jako całość.

do stosowania tzw. “ulgi na złe długi”, 
czyli możliwości odpisania od podstawy 
opodatkowania podatkiem dochodowym 
wierzytelności nieściągalnych, tak jak 
ma to miejsce w przypadku podmiotów 
sektora bankowego.

Ustawa o podatku od niektórych instytucji 
finansowych przewiduje rozbudowany 
katalog wyłączeń, który daje możliwość 
zoptymalizowania wartości płaconego 
podatku. Ustawodawca przewidział 
jednak takie możliwości dla podmiotów 
sektora bankowego i ubezpieczeniowego, 
pomijając kwalifikowane instytucje 
pożyczkowe. Brak jednolitych 
możliwości optymalizacji podatkowej 
wraz z brakiem możliwości zaliczania 
przez firmy pożyczkowe wierzytelności 
nieściągalnych jako kosztów uzyskania 
przychodu narusza zasady równego 
traktowania podmiotów świadczących 
usługi finansowe.
 
Wobec powyższego, wśród ekspertów 
i organizacji zrzeszających instytucje 
pożyczkowe pojawił się postulat zmian 
w obowiązującym prawie podatkowym 
i przyznanie instytucjom pożyczkowym 
płacącym podatek bankowy prawa  

Przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób  
prawnych uniemożliwiają firmom pożyczkowym zaliczenie 
w poczet kosztów uzyskania przychodu wierzytelności 
nieściągalnych. Oznacza to, że zobligowane są do płacenia 
podatku nawet od niespłaconych kredytów. 



Największym problemem w kwestii obowiązującego podatku 
bankowego jest brak jednolitych zasad podatkowych dla jego 
płatników - chodzi o uznanie nieściągalnych wierzytelności 
jako koszty uzyskania przychodu, czego - w odróżnieniu 
od banków - nie mogą robić kwalifikowane instytucje 
pożyczkowe -

wskazuje Maciej Mikucki,
dyrektor finansowy Provident Polska

W jego opinii, brak możliwości zaliczania 
nieściągalnych wierzytelności do kosztów 
uzyskania przychodu powoduje istotne 
ograniczenie względnej elastyczności jeśli 
chodzi o ceny oferowanych pożyczek,  
a na to najbardziej narzekają klienci. 

Jak zweryfikować, która pożyczka 
zalicza się do grona niespłaconych? 
W przypadku banków sprawa wydaje 
się względnie prosta - każdy kredyt,  
w przypadku którego zwłoka w spłacie 
przekracza 90 dni, uznawany jest za 
“stracony” i odliczany od podstawy 
opodatkowania podatkiem dochodowym 
od osób prawnych. W przypadku sektora 
pożyczkowego ustalenie sztywnych ram 
czasowych klasyfikujących pożyczki nie 
jest proste, ponieważ sposób pertraktacji 
z klientami jest dłuższy i często bardziej 
złożony niż w przypadku banków.  
Z danych udostępnionych przez 
Providenta wynika, że za “straconą” 
uznaje się pożyczkę po upływie 120 dni 
od ostatniej spłaty lub jej zaciągnięcia, 
choć zdarza się, że firma stara się 
wynegocjować płatność od klienta 
również po upływie tego terminu.

Instytucje pożyczkowe rzadko też 
wyszczególniają w sprawozdaniach 
finansowych, jaki jest udział  
niespłaconych pożyczek w ogólnej 
puli udzielonych. Jak wynika z danych 
udostępnionych przez Providenta,  

w 2019 roku utrata wartości należności 
od klientów wyniosła około 240 mln 
zł, co stanowiło około 11-12 proc. 
wartości udzielonych pożyczek ogółem. 
Uwzględnienie tej wartości jako kosztu 
uzyskania przychodu pozwoliłoby 
na istotne zmniejszenie podstawy 
opodatkowania podatkiem dochodowym 
od osób prawnych.
Według danych udostępnionych 
przez Związek Banków Polskich,  
w przypadku największych przedstawicieli 
polskiego sektora bankowego udział 
niespłaconych kredytów w całościowym 
portfelu kredytowym także wynosi 
około kilkunastu procent. Oznacza to, 
że wskaźniki spłacalności wierzytelności  
w przypadku największych podmiotów 
reprezentujących branżę pożyczkową 
i bankową w ujęciu procentowym są 
podobne.

Aby ułatwić ustawodawcy wprowadzenie 
konkretnych zmian w obowiązujących 
przepisach podatkowych, przedstawiciele 
organizacji branżowych i samych 
instytucji pożyczkowych postulują 
wprowadzenie jasnych zasad 
przyznawania “ulgi na złe długi”. W ich 
opinii każda firma pożyczkowa, która  
płaci podatek bankowy, powinna 
mieć prawo zaliczania niespłaconych 
wierzytelności jako kosztów uzyskania 
przychodu - podobnie jak banki  
- i odliczania tej sumy od podstawy 
opodatkowania podatkiem dochodowym.
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Jednym z możliwych rozwiązań, które należałoby wziąć pod 
rozwagę, wydaje się przyznanie prawa do stosowania “ulgi 
na złe długi” tylko tym instytucjom pożyczkowym, które 
płacą podatek bankowy. Pozwoliłoby to na wyeliminowanie 
asymetrii w zakresie uprawnień, jakie przysługują tylko 
wybranym instytucjom kredytowym -

mówi Agnieszka Wachnicka,
prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego

Co niezwykle istotne, jest to praktyka 
spotykana w Europie. W większości 
państw Unii Europejskiej kwalifikowane 
instytucje pożyczkowe są uprawnione 
do zaliczania do kosztów podatkowych 
odpisów z tytułu wierzytelności 
nieściągalnych. Jak podaje Związek 
Przedsiębiorstw Finansowych, możliwość 
taka funkcjonuje w Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Holandii, Irlandii, Luksemburgu Łotwie, 
Niemczech, Malcie, Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, 
Włoszech, Wielkiej Brytanii. Jedynymi 
państwami, w których ustawodawca 
nie przewidział takiego rozwiązania, są 
obecnie Litwa oraz Polska.

Kwestia powszechnego stosowania 
tzw. “ulgi na złe długi” przez instytucje 
finansowe jest obecna w polskiej 
przestrzeni publicznej od lat, ale mimo 
logicznych i racjonalnych argumentów 
branży temat jest marginalizowany 
przez ustawodawców. W kontekście 
rozważań nad możliwością uwzględnienia  
w kosztach podatkowych nieściągalnych 
wierzytelności niezwykle istotny 
jest także wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
z maja 2017 roku. W opinii sądu,  
“profesjonalizacja rynku pożyczkowego 
wraz ze spełnieniem dodatkowych 
wymagań administracyjno-prawnych 
nie uzasadnia zróżnicowania pozycji 
instytucji pożyczkowych w stosunku do 
takich podmiotów jak banki czy kasy 

oszczędnościowo-kredytowe, z punktu 
widzenia prawa do uwzględnienia  
w ramach kosztów uzyskania przychodu  
z wierzytelności nieściągalnych”.  

W 2017 roku poseł na Sejm  
Rzeczpospolitej Polskiej, Piotr Liroy-
Marzec, argumentował w interpelacji 
skierowanej do Ministerstwa Finansów, 
że „ulga na złe długi” podniesie 
rentowność firm pożyczkowych i tym 
samym będzie stanowiła bodziec 
do obniżenia całkowitych kosztów 
udzielanych pożyczek, którymi finalnie 
obciążany jest konsument. W jego opinii 
możliwość stosowania ulgi na złe długi  
„zwiększyłaby elastyczność w polityce 
cenowej firm pożyczkowych i ułatwiłaby 
dostęp do pożyczek dla osób mniej 
zamożnych, a to pobudziłoby konsumpcję  
krajową”. W obliczu wyższej konsumpcji  
nastąpiłby wzrost wpływówz podatku od 
towarów i usług.   

Odpowiedź jaką otrzymał była 
jednoznaczna: Ministerstwo Finansów 
nie rozważa wprowadzenia zmian  
w zakresie rozszerzenia prawa stosowania 
“ulgi na złe długi” także dla firm 
pożyczkowych. Ustawodawca powołał się 
w uzasadnieniu na art. 16 ustawy z 1992 
roku o podatku dochodowym od osób 
prawnych (ustawa o CIT), który mówi, że 
za koszty uzyskania przychodu nie uznaje 
się nieściągalnych kredytów (pożyczek) 
w przypadku, gdy te kredyty (pożyczki) 
udzielone zostały przez jednostkę 
organizacyjną, której działalność podlega 
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1,6 mln pożyczek
 na łączną kwotę 

4,6 mld zł
udzieliły firmy pożyczkowe  
w okresie III kwartałów 2020

nadzorowi państwowego organu nadzoru 
nad rynkiem finansowym, uprawnioną 
do udzielania kredytów (pożyczek) na 
podstawie odrębnych ustaw regulujących 
zasady jej funkcjonowania. 
 
Ustawodawca wskazał więc na dwie 
istotne kwestie prawne, których 
ewentualna zmiana zależy od jego dobrej 
woli. Pierwszą jest kwestia nadzoru KNF, 
który instytucji pożyczkowych nim nie 
obejmuje, drugą - prawne uregulowanie 
zasad funkcjonowania danego podmiotu, 
w tym wypadku firm pożyczkowych. 
 
Spójrzmy na pozostałych płatników 
podatku bankowego: w przypadku 
banków jest to ustawa z 1997 roku “prawo 
bankowe”, w przypadku SKOK-ów jest 
to ustawa z 2009 roku o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych, 
w przypadku ubezpieczycieli jest to 
ustawa z 2015 roku o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a w 
przypadku banków spółdzielczych jest to 
ustawa z 2000 roku o funkcjonowaniu 
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu 
się i bankach zrzeszających. Branża  
firm pożyczkowych - mimo braku 
odrębnego aktu prawnego 
- została poddana 
wielu dedykowanym  
regulacjom, nie można 
zatem twierdzić, że jest  
to sektor znajdujący 
się poza jakimkolwiek 
nadzorem. Działalność 
instytucji .pożyczkowych 
regulują m. in. ustawa 
o kredycie konsumenckim, rejestr 
KNF czy też przyjęty w kwietniu 
2020 roku zakaz zabezpieczenia na 
przewłaszczenie (brak możliwości użycia 
prawa własności do nieruchomości jako 
zabezpieczenia roszczeń wynikających  
z zawartej umowy udzielenia pożyczki). 
 
Z punktu widzenia ustawodawcy branża 
ta nie spełnia jednak kryteriów do 
przyznania “ulgi na złe długi”, z powodu 
braku wyodrębnienia dedykowanego aktu 
prawnego, a nie z powodu prowadzonej 
działalności. A to powoduje, że obecnie 

obowiązujące przepisy podatkowe 
zaburzają zasady równego traktowania 
instytucji prowadzących de facto ten sam 
typ działalności. Tym bardziej, że branża 
pożyczkowa podlega wielu regulacjom, 
tyle że są one rozproszone w porządku 
legislacyjnym.
 
Ustawodawca wskazywał zatem 
na kwestię powiązania obciążeń 
podatkowych i nadzoru nad branżą. 
Sektor instytucji pożyczkowych, mimo że 
jest pełnoprawnym uczestnikiem rynku 
finansowego (zarówno pod względem 
przedmiotu działalności jak i obowiązków 
podatkowych), nie jest objęty nadzorem 
ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. 
Eksperci wskazują natomiast, że jest 
to pożądane, jeśli dałoby możliwość 
ubiegania się o postulowane zmiany  
w ustawie o CIT w części o jednostkach 
uprawnionych do zaliczania jako koszty 
uzyskania przychodu wierzytelności 
nieściągalnych.

Dlaczego KNF nie objął dotychczas 
kontrolą branży pożyczkowej? Ponieważ 
instytucje pożyczkowe nie zarządzają   
pieniędzmi powierzonymi przez klientów. 

“Instytucje pożyczkowe 
nie prowadzą działalności 
w oparciu o środki 
powierzone przez klientów, 
a tym samym nie generują 
ryzyka systemowego. Nie są 
zatem wystarczająco jasne 
przesłanki, na podstawie 
których firmy pożyczkowe 
płacą podatek bankowy” 

- argumentuje Agnieszka Wachnicka  
z Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.
 
Jak zostało wskazane w poprzedniej 
części, w pierwszych trzech kwartałach 
2020 roku liczba udzielonych pożyczek 
przez aktywne instytucje pożyczkowe 
drastycznie spadła. Organizacje 
zrzeszające kwalifikowane instytucje 
pożyczkowe wskazują, że negatywnym 
czynnikiem, który istotnie wpływa na 
rentowność biznesu pożyczkowego, 
jest również obniżony limit kosztów 
pozaodsetkowych kredytu. Został on 
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wprowadzony na rok w marcu 2020 
roku w ramach przepisów Tarczy 
Antykryzysowej, jako mechanizm, mający 
- zdaniem ustawodawcy - ochronić 
potencjalnych pożyczkobiorców. 
W rezultacie może on jednak tylko 
pogłębić straty sektora, co z kolei może 
doprowadzić do znaczącego skurczenia 
się rynku pożyczkowego. Badania 
Federacji Konsumentów i Szkoły Głównej 
Handlowej pokazują, że konsumenci nie 
chcą rezygnować z pożyczania pieniędzy 
na cele konsumpcyjne, a pozbawieni 
tej możliwości mogą zrealizować swoje 
potrzeby w szarej strefie.   

W styczniu 2021 roku Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę  
wydłużającą czas obowiązywania 
obniżonego limitu kosztów 
pozaodsetkowych kredytu konsumenckiego 
do 30 czerwca 2021 roku. W opinii 
przedstawicieli organizacji zrzeszających 
instytucje pożyczkowe, przedłużony 
obniżony limit kosztów pozaodsetkowych 
wciąż niesie szereg negatywnych skutków 
dla sektora pożyczek. 

Wobec istotnych obciążeń fiskalnych 
i obniżonego limitu kosztów 
pozaodsetkowych kredytu, organizacje 
branżowe wystosowały apel do  
ministra finansów o podjęcie 
pilnych działań legislacyjnych, 
łagodzących skutki ekonomiczne 
regulacji dotyczących obniżonego 
limitu. Głównym   postulatem jest  
zapewnienie instytucjom pożyczkowym - 
analogicznie do uprawnień posiadanych 
przez banki i spółdzielcze kasy  
oszczędnościowo-kredytowe - możliwości 
rozpoznawania w kosztach podatkowych 
nieściągalnych wierzytelności. Obecny 
stan prawny - jak wskazywali - faworyzuje 
jedną grupę kredytodawców (podmioty 
bankowe), pomijając przy tym prawa 
drugiej (firmy pożyczkowe).
Oprócz kwestii nierównego traktowania 
podatników, przedstawiciele branży 

pożyczkowej wskazują także na wysoki 
stopień obciążeń podatkowych instytucji 
pożyczkowych, jeden z najwyższych  
w Polsce. Dyrektor finansowy Providenta 
mówi, iż efektywna stopa podatkowa dla 
tej firmy sięga niemal 50 proc., co wynika 
głównie z faktu, że firmy pożyczkowe 
nie mogą traktować niespłaconych 
wierzytelności jako kosztów uzyskania 
przychodu. 

Według wyliczeń Związku Banków 
Polskich, efektywna stawka podatkowa 
dla sektora bankowego w Polsce wyniosła 
w 2019 roku 40 proc. Dla porównania, 
w przypadku największej polskiej spółki 
paliwowej stawka ta wynosiła 20 proc., 
dla największej w branży spożywczej 
– 18 proc. Widać więc wyraźnie,  
że sektor finansowy w Polsce jest jednym 
z najmocniej opodatkowanych. 

Organizacje branżowe nie mają 
wątpliwości, że dalsze utrzymywanie 
aktualnego stanu może w dłuższym 
terminie skutkować likwidacją rynku 
pożyczek. To - jak argumentują przedstawiciele 
branży - oprócz kosztów społecznych  
w postaci utrudnionego dostępu do 
kredytu konsumenckiego będzie niosło 
za sobą negatywne skutki gospodarcze 
i fiskalne, przyczyniając się do “rozrostu 
podziemia pożyczkowego”.
 
W przypadku firm pożyczkowych prawa i 
obowiązki podatkowe na tle pozostałych 
instytucji finansowych budzą więc szereg 
wątpliwości. Brak możliwości zaliczania 
wierzytelności nieściągalnych do kosztów 
uzyskania przychodu stawia w gorszej 
sytuacji jednostki udzielające pożyczek 
dla osób fizycznych o relatywnie niskim 
poziomie zamożności, wypełniające lukę 
w rynku niezagospodarowaną przez 
banki. Warto więc zrewidować prawa  
i obowiązki płatników podatku  
bankowego po pięciu latach jego 
obowiązywania.



 W 2019 roku dziewięć instytucji pożyczkowych (z zarejestrowanych ponad 
500 i zaledwie ponad 30 aktywnych) przekroczyło pułap 200 mln zł aktywów, 
co spowodowało konieczność zapłaty podatku bankowego.

 Wyszczególnione spółki zapłaciły w 2019 roku łącznie około 20 mln zł z tytułu 
podatku bankowego, co stanowiło około 0,5 proc. całościowych wpływów  
z tego podatku.

 Provident zapłacił 11,9 mln zł czyli ponad 50 proc. całości wpływów od firm 
pożyczkowych.

 Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych przewiduje  
rozbudowany katalog wyłączeń, który daje możliwość zoptymalizowania 
wielkości płaconego podatku bankom i firmom ubezpieczeniowym, ale nie 
instytucjom pożyczkowym. Wśród ekspertów i organizacji zrzeszających 
instytucje pożyczkowe pojawił się postulat przyznania instytucjom 
pożyczkowym prawa do stosowania tzw. “ulgi na złe długi”, czyli możliwości 
odpisania od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym  
wierzytelności nieściągalnych, tak jak ma to miejsce w przypadku banków.

 Jak wynika z danych udostępnionych przez Providenta, nieściągalne 
wierzytelności w 2019 roku wyniosły między 11-12 proc. wszystkich 
udzielonych przez tę firmę pożyczek, co stanowi podobny odsetek jak  
w przypadku banków.

 Każdy podmiot, który płaci podatek bankowy, powinien mieć prawo zaliczania 
niespłaconych wierzytelności jako kosztów uzyskania przychodu i odliczania 
tej sumy od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jedynymi 
państwami, w których ustawodawca nie przewidział takiego rozwiązania, są 
obecnie Litwa oraz Polska.

 Obecny stan prawny nosi znamiona dyskryminacji na gruncie przepisów 
podatkowych wobec instytucji pożyczkowych w Polsce. 
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Podatek bankowy w Polsce - ankieta
Zmiany proponowane przez 
organizacje gospodarcze i branżowe 

      Zapytaliśmy Związek Banków Polskich, Krajową Izbę Gospodarczą, Polską Izbę 
Ubezpieczeń, Polską Radę Biznesu, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Federację 
Przedsiębiorców Polskich, Radę Gospodarczą przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej, Fundację Rozwoju Rynku Finansowego, Polski Związek Instytucji 
Pożyczkowych, Związek Przedsiębiorstw Finansowych, Krajową Skarbową Kasę  
Oszczędnościowo - Kredytową, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz 
Konfederację Lewiatan o to, jakich zmian ze strony ustawodawcy oczekują w konstrukcji 
podatku od niektórych instytucji finansowych. Instytucje te zostały poproszone  
o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Nie wszystkie organizacje udzieliły klarownych odpowiedzi, co może sugerować, że 
nie każda jest zainteresowana zmianami w omawianym podatku. Większość pytanych 
podmiotów przyznaje jednak, że rekonstrukcja jest niezbędna, a w obliczu recesji  
i konieczności odbudowy aktywności gospodarczej po pandemii powinna ona mieć 
relatywnie szeroki zasięg. 

1. Czy skutki społeczno-gospodarcze pandemii COVID-19 objawiły wady 
konstrukcyjne podatku bankowego i mogą skłonić do jego rewizji? Jeśli tak, 
jakich zmian Państwo oczekują?

2. Czy i w jakim stopniu podatek bankowy realizuje w Polsce założoną funkcję 
fiskalną w odniesieniu do różnych grup podmiotów zobowiązanych do płacenia 
tego podatku? 

3. Czy wszyscy płatnicy podatku bankowego prowadzący działalność  
pożyczkowo-kredytową powinni mieć tożsame prawa w zakresie możliwości 
zaliczania wierzytelności nieściągalnych do kosztów uzyskania przychodu? 
Dlaczego? 

4. W Unii Europejskiej zdecydowana mniejszość krajów członkowskich 
wprowadziła podatek bankowy naliczany od wartości aktywów, większość 
zdecydowała się opodatkować pasywa. Który wariant uważają państwo  
za najlepszy i dlaczego?

3.
Najważniejsza konkluzja płynącą z naszego badania:  
w obecnym kształcie podatek bankowy ogranicza dostępność 
kredytu w gospodarce, czym uniemożliwia pobudzenie 
wzrostu gospodarczego w Polsce. Firmy nie oczekują jego 
likwidacji tylko rekonstrukcji.
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W istocie jest to nieco prymitywny podatek, niosący za sobą 
wiele szkód. Wpływa negatywnie na stabilność i na zdolność 
sektora bankowego do finansowania rozwoju gospodarczego. 
Nie może być tak, że za aktywność kredytową niezbędną do 
stymulowania rozwoju banki są karane. A obecny kształt 
podatku bankowego powoduje, że tak to teraz wygląda.

Krzysztof Pietraszkiewicz
prezes Związku Banków Polskich
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Skoro bolączką polskiej gospodarki jest bardzo niska stopa 
inwestycji, to powinno się rozważać każde rozwiązanie, 
które mogłoby skutecznie pobudzić inwestycje sektora 
przedsiębiorstw niefinansowych.

Wycieńcza polski system bankowy i zdecydowanie ogranicza 
jego zdolność do finansowania rozwoju polskiej gospodarki. 
Obecna konstrukcja tego podatku powoduje, że obciążenia 
polskich banków należą do najwyższych na świecie. 

Pracodawcy RP

Oto najciekawsze i najistotniejsze odpowiedzi poszczególnych instytucji na konkretne 
pytania:

Organizacja Pracodawcy RP sygnalizuje, że z uwagi na okresową niewypłacalność 
przedsiębiorstw oraz niskie marże (z powodu niskich stóp procentowych) słuszne 
wydaje się, aby w okresie kryzysu odstąpić od poboru podatku w odniesieniu  
do kredytów udzielonych w czasie pandemii. To spowodowałoby większą skłonność  
banków do udzielania kredytów, zwłaszcza inwestycyjnych. 

Również w opinii Federacji Przedsiębiorców Polskich podatek bankowy powinien 
być przeanalizowany i zmieniony. Federacja wskazuje, że w przypadku projektów, 
które dotyczą zielonej energii, niskoemisyjności i inwestycji infrastrukturalnych 
pobudzających gospodarkę, podatek bankowy powinien zostać zawieszony. 

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, wskazuje, że konstrukcja 
podatku bankowego w obecnym kształcie to rozwiązanie antyrozwojowe  
i antystabilnościowe. 

1. Czy skutki społeczno-gospodarcze pandemii COVID-19 objawiły wady 
konstrukcyjne podatku bankowego i mogą skłonić do jego rewizji? Jeśli tak, 
jakich zmian Państwo oczekują?

Krzysztof Pietraszkiewicz
prezes Związku Banków Polskich

Pietraszkiewicz dodaje, że zasadnym jest, aby podatek bankowy nie obejmował 
dwóch rodzajów działalności - finansowania inwestycji prywatnych i postępowań 
restrukturyzacyjnych. To umożliwiłoby bankom skuteczne przeciwdziałanie recesji,  
z którą obecnie mamy do czynienia. 
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Według Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych (PZIP) największym problemem 
podatku bankowego jest to, że jego podstawą opodatkowania są wszystkie aktywa 
podatnika. 

Podatek płaci się zarówno od udzielonych kredytów, jak i od 
wszelkich innych aktywów, które nie pracują – np. środków 
trwałych, środków na rachunkach bankowych.

Podatek ten powinien też stanowić koszt uzyskania  
przychodu na gruncie CIT – nawet jeśli oznaczałoby  
to zwiększenie jego stawki.

PZIP

PZIP

PZIP dodaje, że podstawą opodatkowania w przypadku banków, SKOK-ów oraz instytucji 
pożyczkowych powinna być wyłącznie wartość bilansowa wierzytelności z tytułu 
udzielonych kredytów i pożyczek.

Rada Gospodarcza przy Marszałku Senatu RP sygnalizuje natomiast, że w warunkach 
załamania gospodarczego spowodowanego pandemią obciążenia podatkowe dla sektora 
bankowego są bardzo dotkliwe. 

W opinii Polskiej Rady Biznesu (PRB) wady konstrukcyjne podatku sprawiają zaś,  
że w głównej mierze finansowane są potrzeby wydatkowe państwa, czemu sprzyja 
zwolnienie z podatku skarbowych papierów wartościowych. 

Rozwiązaniem wspomagającym rentowność sektora  
w warunkach spadku aktywności gospodarczej mogłoby 
być wprowadzenie antycyklicznego elementu w konstrukcji 
podatku i zróżnicowanie stawki w zależności od panującej 
sytuacji gospodarczej. W efekcie stawka podatku spadałaby 
w okresach słabej koniunktury i rosła w czasie boomu 
gospodarczego.

Rada Gospodarcza, Senat RP
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Trzeba ten podatek znieść, albo co najmniej zawiesić, 
zrównując tym samym warunki opodatkowania dla 
obarczonego ryzykiem finansowania bankowego podmiotów 
gospodarczych z pozbawionym ryzyka finansowaniem 
budżetu państwa.

W warunkach kryzysu ograniczony jest popyt na kredyt,  
a dodatkowe ograniczenie podaży poprzez opodatkowanie 
nowo udzielanych kredytów powoduje kumulację 
dwóch czynników wzmacniających mechanizm kryzysu  
i utrudniających odbudowę wartości gospodarki po kryzysie.

Podstawową wadą podatku od aktywów nie jest sama 
jego idea, a właśnie nierówne obciążenie nim podmiotów 
rynku finansowego oraz nieuwzględnienie specyfiki umów, 
dających ochronę ubezpieczeniową.

Polska Rada Biznesu

IBnGR

PIU

Dodaje, że jeżeli ustawodawca nie dopuszcza możliwości likwidacji podatku bankowego, 
to przynajmniej nie powinien on obejmować nowej akcji kredytowej.

Jak wskazuje z kolei Konfederacja Lewiatan, podatek bankowy wywiera negatywny wpływ 
na rynek międzybankowy, klientów czy konkurencyjność polskiego sektora bankowego. 

Polska Izba Ubezpieczeń zwraca uwagę, że istotą podatku od aktywów powinno być 
równe traktowanie podmiotów rynku finansowego. 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową podkreśla dysonans między podatkiem 
bankowym, a koniecznością odbudowy aktywności gospodarczej. 

Podatek bankowy wymaga zmian i im szybciej rozpocznie się 
dyskusję w tym temacie, tym lepiej.

Konfederacja Lewiatan
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Krajowa Skarbowa Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (SKOK) przyznaje, że chociaż 
podlegają obowiązkowi, to problem podatku bankowego ich organizacji w zasadzie 
nie dotyczy. Podatek przede wszystkim obciąża akcję kredytową skierowaną  
do przedsiębiorstw, a „SKOK-i nie udzielają kredytów dużym firmom”, odpowiada  
Krajowa SKOK.

Część respondentów przy pytaniu o funkcję fiskalną podatku zwróciło uwagę na 
bardzo istotny problem konstrukcyjny – że strumień środków z podatku nie trafia do 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jako zabezpieczenie depozytów, tylko do budżetu 
państwa. Zarówno Związek Banków Polskich (ZBP) jak i Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) 
wskazują, że z tego powodu podatek bankowy w wersji obowiązującej w Polsce nie 
służy zwiększeniu stabilności sektora finansowego, nie stanowi również uzupełnienia 
reguł ostrożnościowych.

Problematyczne jest to, że ciężarem ekonomicznym podatku zostali obciążeni klienci, 
przyznaje KIG, a opłaty za produkty bankowe, niższe oprocentowanie lokat i wyższe 
oprocentowanie kredytów - to tego efekty. Budżet państwa otrzymuje dodatkowe 
wpływy, ale pośrednio składają się na nie obywatele uiszczający wyższe opłaty za droższe 
usługi finansowe.

Model działania SKOK-ów powoduje, że skutki związane  
z przyjętymi regulacjami są dla Kas stosunkowo łagodne.

Krajowa  Skarbowa Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, 
SKOK

2. Czy i w jakim stopniu podatek bankowy realizuje w Polsce założoną funkcję 
fiskalną w odniesieniu do różnych grup podmiotów zobowiązanych do płacenia 
tego podatku? 

Dobrym kierunkiem zmian byłby model, w którym wpływy  
z podatku bankowego są przeznaczone na stabilizację  
sektora (poprzez zasilanie Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, a nie budżetu centralnego). Podatek 
pozostawałby wtedy w systemie bankowym i gwarantował 
jego dodatkowe bezpieczeństwo.

KIG
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Koszty nowego podatku zostały w części przerzucone 
na klienta, a w części spowodowały spadek rentowności 
podmiotów zobowiązanych do płacenia tej daniny. Skutek 
jest taki, że nasz sektor bankowy przestał należeć do liderów 
pod względem rentowności w Europie, co rodzi trudności  
z pozyskaniem kapitału.

Po pierwsze, zwolnienie z opodatkowania podatkiem 
bankowym obligacji państwowych jest nieetyczne,  
bo państwo pokazuje jak ominąć podatek, udzielając 
kredytu państwu zamiast przedsiębiorcom i konsumentom.  
Po drugie, zwolnienie z opodatkowania banków  
realizujących program naprawczy niszczy mechanizm 
zdrowej i uczciwej konkurencji.

Pracodawcy RP

IBnGR

Konfederacja Lewiatan wskazuje, że wszelkie obciążenia podatkowe powinny być 
uzasadnione, a ich skutki uboczne usuwane, choćby przez zmianę tych obciążeń. 

W opinii Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, podatek bankowy założoną funkcję 
fiskalną realizuje, ale działa destrukcyjnie na mechanizmy gospodarki rynkowej. 

Funkcja fiskalna nie może być realizowana za wszelką cenę, 
a cena podatku bankowego w postaci jego negatywnych 
skutków jest nieproporcjonalnie wysoka.

Lewiatan

Pracodawcy RP także zwracają uwagę na zjawisko obciążenia klientów instytucji 
finansowych. 
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3. Czy wszyscy płatnicy podatku bankowego prowadzący działalność  
pożyczkowo-kredytową powinni mieć tożsame prawa w zakresie możliwości 
zaliczania wierzytelności nieściągalnych do kosztów uzyskania przychodu? 
Dlaczego? 

Co ciekawe, część organizacji nie odniosła się wprost do powyższego pytania, ale 
większość ankietowanych zwróciła uwagę na konieczność równego traktowania 
płatników podatku bankowego.

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego wskazuje, że w obecnych realiach rynkowych 
angażowanie kapitału w akcję kredytową staje się nieopłacalne.

Fundacja podkreśla, że w aktualnym stanie prawnym jedynie banki i SKOK-i mają 
możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu niespłaconych kredytów. Nie mogą 
tego robić instytucje pożyczkowe, nawet te, które są płatnikami podatku bankowego. 
FRRF podkreśla, że prowadzi to do sytuacji, w której wszystkie pożyczki udzielane przez 
instytucje pożyczkowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, niezależnie 
od faktu, czy zostaną spłacone, czy nie, a w przypadku części podmiotów także podatkiem 
bankowym.

Nie wszystkie podmioty objęte obowiązkiem zapłaty  
podatku bankowego są uprawnione do pomniejszania 
podstawy opodatkowania. Taki stan rzeczy zaburza ideę 
równego traktowania płatników.

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, 
FRRF

Zasadne jest, aby przynajmniej instytucje pożyczkowe, 
które są zobligowane do uiszczania podatku bankowego, 
mogły korzystać z analogicznych uprawnień, jak pozostali 
uczestnicy rynku kredytowego.

FRRF
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Tam, gdzie chodzi o uzyskanie dodatkowych wpływów do 
budżetu państwa, instytucje pożyczkowe traktowane są jak 
banki i są zmuszone płacić podatek bankowy. Jednakże na 
gruncie ustawy o CIT instytucje pożyczkowe już jak banki  
i SKOK-i traktowane nie są, czego wymownym przykładem 
jest dokonana w 2018 roku zmiana w ustawie o CIT, która 
wprost zabrania instytucjom pożyczkowym zaliczania do 
kosztów tzw. złych długów, mimo że uprawnienie takie mają 
i banki, i SKOK-i.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, PZIP

Przedstawiciele organizacji Pracodawcy RP wskazują, że w czasie pandemii, kiedy skala 
nieściągalnych kredytów rośnie, możliwość zaliczania nieściągalnych wierzytelności 
jako kosztów uzyskania przychodu powinna być powszechna dla wszystkich płatników 
podatku bankowego prowadzących działalność pożyczkową.

Związek Banków Polskich do zrównania praw podatkowych banków i firm pożyczkowych 
podchodzi z rezerwą. Wskazuje, że instytucje, które bankami nie są, nie mają też pewnych 
obowiązków i wymogów, którym podlegają banki. 

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, mówi, że nie muszą  
stosować standardów rachunkowości, jak banki komercyjne czy spółdzielcze, nie  
ponoszą tym samym dodatkowych kosztów prowadzenia rachunkowości i to - jego 
zdaniem - w zasadzie przesądza, że różnice w opodatkowaniu rezerw i odpisów w 
naturalny sposób będą istnieć.

Krzysztof Pietraszkiewicz podkreśla, że banki specjalizują się „w zbieraniu oszczędności 
ludzi” i te depozyty muszą być odpowiednio zabezpieczone. 

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP) podkreśla, że dyskryminacja instytucji 
pożyczkowych jest ewenementem na skalę całej Europy.

To jest podstawowa różnica między bankami i firmami 
pożyczkowymi, która determinuje rozbieżne traktowanie 
tych instytucji na gruncie przepisów podatkowych.

Krzysztof Pietraszkiewicz
prezes Związku Banków Polskich



Ale nie jest on jednorodny. Jego konkretny kształt zależy 
m.in. od zakresu wyłączeń. Można rozważyć również 
rozwiązanie oparte o zysk i próg dochodowy – obecny system 
jest niesprawiedliwy też z powodu niebrania pod uwagę 
dochodowości instytucji.

Konfederacja Lewiatan

Powinna obowiązywać równość podmiotów wobec prawa  
i równe warunki konkurencji.

Jakakolwiek danina publiczna nie powinna tworzyć 
nierównych zasad prowadzenia działalności dla podatników 
tego samego podatku.

Polska Rada Biznesu

Krajowa Izba Gospodarcza

4. W Unii Europejskiej zdecydowana mniejszość krajów członkowskich 
wprowadziła podatek bankowy naliczany od wartości aktywów, większość 
zdecydowała się opodatkować pasywa. Który wariant uważają państwo  
za najlepszy i dlaczego?

Konfederacja Lewiatan wskazuje, że wartość aktywów jako podstawa opodatkowania 
ma wiele minusów, a system obciążenia pasywów, jako zastąpienie tego obecnego, jest 
wart dyskusji.
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Inaczej niż bankowcy, potrzebę zrównania zasad dla płatników podatku dostrzegają 
natomiast Polska Rada Biznesu i Krajowa Izba Gospodarcza.

Polska Rada Biznesu podkreśla, że opodatkowanie pasywów nie hamuje akcji kredytowej, 
ale potencjalnie zawęża z kolei bazę depozytową, co jest rozwiązaniem szczególnie 
dotkliwym w środowisku niskich stóp procentowych. W takiej sytuacji najlepszym 
rozwiązaniem jest likwidacja lub zawieszenie opodatkowania. A kiedy podatek dotyczy 
aktywów, nie powinien obejmować nowej akcji kredytowej, o której zintensyfikowanie 
zabiegają rząd i bank centralny. Funkcja fiskalna podatku stoi w jaskrawej sprzeczności  
z potrzebami ożywienia gospodarki.



Generalnie, konstrukcja opodatkowania pasywów albo 
aktywów jest niekorzystna, bo nie odzwierciedla realnej 
kondycji instytucji finansowej. Patrząc na podstawę 
opodatkowania i oderwanie jej od zysków, dobrym 
rozwiązaniem byłoby uznanie zapłaconego podatku za koszt 
uzyskania przychodu.

Osobną kwestią jest to, że nowa danina została już w części 
przerzucona na klientów banku, a w części zmniejszyła 
rentowność banków, ale również - co jest ważne dla 
gospodarki realnej - zwiększyła też skłonność banków 
do zakupu papierów skarbowych i wyhamowała akcję 
kredytową.

KIG

Pracodawcy RP
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Organizacja Pracodawcy RP argumentuje, że rozwiązanie bazujące na aktywach wydaje 
się być prostsze i lepiej realizuje cel fiskalny.

Przyczyny i wady bieżącej konstrukcji podatku wskazuje też Krajowa Izba Gospodarcza.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podstawą opodatkowania 
były pasywa – pod warunkiem, że podstawą będą wyłącznie 
zobowiązania z tytułu depozytów i zaciągniętych kredytów 
i pożyczek.

Jeżeli celem podatku jest rozwinięcie akcji kredytowej, 
to opodatkowanie pasywów w postaci depozytów  
i zaciągniętego finansowania dałoby lepsze efekty.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych

W opinii Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, istotnym problemem jest to, że przy 
ustalaniu podstawy opodatkowania nie różnicuje się aktywów na faktycznie „pracujące” 
i pozostałe. 
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Krajowa SKOK jest zdania, że „podatek bankowy może być naliczany według różnych 
kryteriów, a podmioty zobowiązane do jego naliczania mogą mieć różny status i mogą 
różnić się rozwiązaniami zastosowanymi w odniesieniu do ich działalności”. Ustawodawca 
powinien jednak uwzględniać rolę, jaką dana instytucja pełni na rynku.

Z zaprezentowanych stanowisk jasno wynika, że obecnie obowiązująca konstrukcja 
podatku bankowego wymaga rewizji i to na kilku płaszczyznach. Opinie na temat 
konstrukcji i wpływu na sektor finansowy tej daniny są w większości negatywne. 
Po pięciu latach funkcjonowania zasadne jest stwierdzenie, że podatek bankowy  
w obecnym kształcie jest niesprawiedliwy i nieadekwatny do otaczającej nas rzeczywistości 
gospodarczej - hamuje znacząco skłonność do udzielania kredytów i pożyczek w sytuacji, 
w której finansowanie dłużne jest kluczem do pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Rząd decydując się na jakikolwiek wariant naliczania 
podatku i rozważając inne regulacje dotyczące tych 
podmiotów, powinien w przypadku SKOK-ów uwzględniać 
przede wszystkim ich specyficzną i niejako uzupełniającą 
rolę na rynku. Kasy udzielają bardzo często kredytów 
osobom niezamożnym, które mają problemy z otrzymaniem 
pomocy finansowej w instytucjach komercyjnych, a jedyną 
alternatywą są dla nich Kasy.

Krajowa SKOK
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