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I. Dane identyfikacyjne kontroli  

Numer i tytuł kontroli P/17/012 – Pobór podatku od instytucji finansowych  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Andrzej Eisenbart, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/78/2017 z dnia 06 września 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Witold Grygorowicz, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr KBF/92/2017 
z dnia 19 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mateusz Morawiecki - Minister Rozwoju i Finansów od 28 września 2016 r.1. 
Poprzednio Paweł Szałamacha – Minister Finansów od 16 listopada 2015 r.  
do 27 września 2016 r.2  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania dotyczące planowania i poboru 
podatku od niektórych instytucji finansowych, w tym działania analityczne  
i nadzorcze, realizowane przez Ministra Rozwoju i Finansów3 od lutego 2016 r.  
do września 2017 r.  

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za 2016 r. 
zrealizowano w wysokości 3.506,8 mln zł4, tj. w 63,8% prognozy przyjętej w ustawie 
budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.5   

Osiągnięte do końca września 2017 r. wypływy z podatku od niektórych instytucji 
finansowych w kwocie 3.239,3 mln zł stanowiły 82,6% zaplanowanej kwoty 
dochodów na 2017 r. (3.937,0 mln zł). 

Minister Rozwoju i Finansów w 2016 r. i w 2017 r., w ramach nadzoru nad 
podległymi jednostkami, dokonywał analiz zagrożeń mogących mieć wpływ na 
realizację dochodów z podatku od niektórych instytucji finansowych oraz w zakresie 
zakupu skarbowych papierów wartościowych i jego wpływu na realizację podatku. 

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych6 
była procedowana na podstawie projektu poselskiego i prace nad projektem trwały 
krótko. Została uchwalona 15 stycznia 2016 r., tj. po 44 dniach od daty wpływu 
projektu poselskiego (3 grudnia 2015 r.). W momencie przygotowywania przez 
Ministerstwo Finansów poprawek do projektu ustawy budżetowej na 2016 r. nie była 
znana ostateczna wersja ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. 
Decyzja o przyjęciu konkretnej kwoty na potrzeby zmiany projektu ustawy 

                                                      
1  Monitor Polski z 2016 r. poz. 942. 
2  Monitor Polski z 2015 r. poz. 1091. 
3  Do 27 września 2016 r. przez Ministra Finansów. 
4  Według sprawozdania RB-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. 
5  Dz.U. poz. 278, ze zm. 
6  Dz.U. 2017 r. poz. 1410, ze zm. 

Ocena ogólna 
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budżetowej na 2016 r. została podjęta bezpośrednio przez Ministra Finansów7. 
Ustawa o podatku została uchwalona przez Sejm zanim Rząd formalnie przyjął 
stanowisko w jej sprawie.   

Ministerstwo Finansów analizowało konstrukcję podatku od niektórych instytucji 
finansowych oraz realizacji wpływów podatkowych i zaległości podatkowych. Analizy 
przedkładane kierownictwu Ministerstwa Finansów służyły między innymi 
zapobieganiu unikania opodatkowania oraz wykrywaniu zagrożeń w realizacji 
dochodów budżetowych. Ministerstwo Finansów w zakresie podatku od niektórych 
instytucji finansowych wydało jedną interpretację ogólną oraz 40 interpretacji 
indywidualnych. Ministerstwo Finansów w miarę potrzeb przekazywało podległym 
jednostkom wytyczne w zakresie kontrolowanego podatku oraz monitorowało 
skuteczność podległych jednostek w zakresie poboru podatku.  

Ministerstwo Finansów pozyskiwało dane o aktywach instytucji finansowych  
z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), a także informacje i analizy  
z Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczące wpływu podatku na marże  
i prowizje oraz koszty działalności sektora bankowego. Pozyskiwało także dane  
z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o transakcjach w zakresie 
skarbowych papierów wartościowych oraz analizy UKNF w zakresie wpływu podatku 
na sytuację banków komercyjnych. Uczestniczyło również w spotkaniach roboczych 
z UKNF i NBP w zakresie funkcjonowania podatku od niektórych instytucji 
finansowych. 

NIK zwraca jednak uwagę, że Ministerstwo Finansów nie udokumentowało,  
że analizowało i jest w posiadaniu danych o aktywach poszczególnych podmiotów,  
a także na temat wyłączeń poszczególnych podmiotów z opodatkowania oraz 
podstawy zwolnienia z opodatkowania. W ocenie NIK pobranie takich danych na 
początku funkcjonowania nowego podatku mogło mieć istotne znaczenie dla analizy 
zagrożeń związanych z poborem podatku.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowane i osiągnięte dochody budżetowe z podatku od niektórych 
instytucji finansowych 

1.1. Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych  

Podatek od niektórych instytucji finansowych został wprowadzony z dniem 1 lutego 
2016 r. ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji 
finansowych (dalej ustawa). Ustawa była procedowana na podstawie projektu 
poselskiego (druk sejmowy nr 75). Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, celem 
wprowadzenia podatku było pozyskanie dodatkowego źródła finansowania 
wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych, o których mowa  
w programie Rządu, a także zwiększenie udziału sektora finansowego  
w finansowaniu wydatków budżetowych. Należny podatek określono w wysokości 
0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie.  
Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za 2016 r. 
zrealizowano w wysokości 3.506,8 mln8, tj. w 63,8% prognozy przyjętej w ustawie 
budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.  

  (dowód: akta kontroli str. 325,335, 635-649) 

                                                      
7  Źródło: Kontrola wykonania budżetu państwa w 2016 r. – część - 77 Podatki i inne wpływy na rzecz budżetu 

państwa - akta kontroli str. 374.   
8  Według sprawozdania RB-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. 
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W poselskim projekcie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, który 
wpłynął do Sejmu w dniu 3 grudnia 2015 r., kwota wpływów z tego tytułu w 2016 r. 
została oszacowana na poziomie 6,5-7 mld zł9, przy czym nie zakładano objęcia 
podatkiem instytucji pożyczkowych. W toku prac legislacyjnych podatkiem objęte 
zostały również tzw. instytucje pożyczkowe. 
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 przekazanym do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i zatwierdzonym przez Radę Ministrów w dniu 21 grudnia 
2015 r.10 dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych zostały 
uwzględnione w kwocie 5.500 mln zł.  

(dowód: akta kontroli str. 5-6, 392-407) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej Tomasz Szałwiński 
wyjaśnił w dniu 13 lutego 2017 r., że w momencie przygotowywania poprawek  
do projektu ustawy budżetowej na 2016 r. nie była znana ostateczna wersja projektu 
ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, a założona kwota dochodów 
do osiągnięcia w 2016 r. miała charakter ostrożnościowy. Decyzja o przyjęciu 
konkretnej kwoty na potrzeby zmiany projektu ustawy budżetowej na 2016 r. została 
podjęta bezpośrednio przez Ministra Finansów11. 

(dowód: akta kontroli str. 596-597) 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk12 w dniu 4 kwietnia 
2017 r. poinformowała, że do ustawy budżetowej przyjęto ostrożnościowe podejście 
co do możliwych skutków finansowych prezentowanych w poselskim projekcie. 
Jednocześnie w stosunku do poselskiego projektu ustawy uległy zmianom  
w istotnym zakresie podstawowe elementy konstrukcji podatku (tj. zakres 
podmiotowy, podstawa opodatkowania, stawka podatku oraz zwolnienia 
podatkowe). Ostateczna wersja ustawy uległa w związku z tym licznym zmianom  
w stosunku do pierwotnej wersji projektu, co zdeterminowało także wysokość 
zrealizowanych wpływów do budżetu państwa z tego podatku. 

(dowód: akta kontroli str. 594-595) 

Cezary Krysiak Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego 
(poprzednio Departamentu Polityki Podatkowej) wyjaśnił w dniu 12 października 
2017 r., że projekt Stanowiska Rządu z dnia 17 grudnia 2015 r. do poselskiego 
projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, przygotowany przez 
Departament Polityki Podatkowej, został przedłożony do konsultacji wewnętrznych 
w Ministerstwie Finansów, jednak praca nad nim nie była kontynuowana. Przyjęcie 
Stanowiska Rządu w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe, gdyż ustawa została 
uchwalona przez Sejm zanim Rząd formalnie przyjął w jej sprawie stanowisko.  
W projekcie Stanowiska Rządu zwrócono uwagę, że planowane dochody z podatku 
mogą być niższe niż przedstawione w uzasadnieniu do projektu i za cały 2016 rok 
(12 miesięcy) od banków mogą wynieść około 4,3 mld zł, a od instytucji 
ubezpieczeniowych około 0,5 mld zł.  

  (dowód: akta kontroli str. 408-426) 

                                                      
9  W uzasadnieniu projektu ustawy podano, że wpływy z podatku w 2016 r. oszacowano na podstawie 

dostępnych danych Komisji Nadzoru Finansowego. 
10   W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r., przekazanej do Sejmu w dniu 30 września 2015 r., dochody  

z tego tytułu nie były jeszcze uwzględnione.  
11  Źródło: Kontrola wykonania budżetu państwa w 2016 r. – część - 77 Podatki i inne wpływy na rzecz budżetu 

państwa - akta kontroli str. 374.   
12  Źródło: Kontrola „Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. – część - 77 Podatki i inne wpływy na rzecz 

budżetu państwa – akta kontroli str. 599a.   
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W stosunku do projektu poselskiego w uchwalonej ustawie o podatku od niektórych 
instytucji finansowych wystąpiły między innymi następujące zmiany: 
− zróżnicowano wysokość kwoty podstawy opodatkowania w zależności od 

kategorii podmiotów (w projekcie poselskim przewidywano opodatkowanie 
nadwyżki sumy wartości aktywów, z uwzględnieniem obligatoryjnych obniżek, 
dla  wszystkich jednostek - ponad 4 mld zł, 

− zwiększono katalog obniżek podstawy opodatkowania, między innymi o wartość 
aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych, 

− rozszerzono zakres podmiotowy o instytucje pożyczkowe, 
− zwiększono miesięczną stawkę podatku z 0,0325% do 0,0366%, 
− rozszerzono zakres zwolnień podatkowych między innymi o podmioty objęte 

wdrożonym planem naprawczym. 

(dowód: akta kontroli str. 392-407) 

W Ministerstwie Finansów zadania w zakresie podatku od niektórych instytucji 
finansowych realizuje Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz 
Podatku od Gier, zwany dalej Departamentem Podatków Sektorowych, który jest 
także odpowiedzialny za jednolite stosowanie prawa podatkowego w zakresie tego 
podatku. Dyrektor Departamentu Justyna Przekopiak w dniu 21 września 2017 r. 
wyjaśniła, iż Departament nie uczestniczył w przygotowaniu prognozy dochodów  
z podatku o niektórych instytucji finansowych na 2016 r., a także nie jest  
w posiadaniu informacji na temat metodologii wykorzystywanej przy dokonywaniu 
prognozy, ani też wykorzystywanych danych i ich źródeł, gdyż został utworzony  
z dniem 23 lutego 2016 r., po uchwaleniu ustawy. Wobec tego nie miał możliwości 
dokonywania analizy przyczyn realizacji dochodów poniżej ich prognozy ani też 
oceny, co było przyczyną odmiennego niż zakładano wykonania tych dochodów. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6, 59-155) 

W ustawie budżetowej na rok 2017 prognozę dochodów z tytułu podatku  
od niektórych instytucji finansowych przyjęto w kwocie 3.937,0 mln zł13. Według 
stanu na koniec września 2017 r. kwota zrealizowanych dochodów z tego tytułu 
wyniosła 3.239,3 mln zł14 (82,3% planu) i po dziewięciu miesiącach była wyższa od 
¾ kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej o 7,3%.  

(dowód: akta kontroli str. 325) 

Dyrektor Departamentu Podatków Sektorowych Justyna Przekopiak w dniu  
21 września 2017 r. wyjaśniła, iż dokonywane w trakcie 2016 r. prognozy dochodów 
budżetowych z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, tj. przewidywane 
ich wykonanie oraz prognoza na rok 2017 były poprzedzone analizami realizacji 
wpływów z tego tytułu od marca 2016 r., tj. od rozliczenia tego podatku za luty  
2016 r., który był pierwszym miesiącem funkcjonowania tego podatku15.  

  (dowód: akta kontroli str. 5) 

W trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r. Departament Podatków 
Sektorowych w piśmie z dnia 22 lipca 2016 r. przedstawił prognozę dochodów 
budżetu państwa z podatku od niektórych instytucji finansowych na lata 2016-2020, 
w której dochody od 2017 r. określono w wysokości 4.037,0 mln zł rocznie,  
a przewidywane wykonanie w 2016 r. określono w wysokości 3.419 tys. zł. 
                                                      
13  Tj. tak jak w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. przekazanym do Sejmu w dniu 30 września 2016 r. 
14  Według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. 
15  System ewidencjonowania wpływów z dochodów z podatku od niektórych instytucji finansowych, powoduje, 

iż wpływy za dany miesiąc są wykazywane w następnym miesiącu. Dlatego pomimo, iż ustawa o podatku 
funkcjonuje od lutego 2016 r., dochody na przykład za luty 2016 r. wykazane są jako dochody marca  
2016 r. 
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Prognoza oparta była na założeniu, że w pozostałych miesiącach roku 2017 poziom 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych podatku utrzyma się na poziomie  
z czerwca 2016 r.  

W sierpniu 2016 r. Departament Podatków Sektorowych, mając na uwadze decyzję 
kierownictwa Ministerstwa Finansów o zastosowaniu podejścia konserwatywnego  
w prognozach dochodów budżetowych, dokonał aktualizacji prognozy dochodów na 
lata 2016-2020 obniżając ją o 100,0 mln zł. W zaktualizowanej prognozie dochody  
z podatku na lata 2017-2020 ujęto w wysokości 3.937 tys. zł rocznie,  
a przewidywane wykonanie w 2016 r. określono w wysokości 3.419 tys. zł.  

W piśmie z dnia 26 sierpnia 2016 r. skierowanym do Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Polityki Makroekonomicznej podano, że aktualizacja prognozy jest 
związana z przyjęciem założenia o kontynuacji działań instytucji finansowych 
polegających na zwiększaniu w strukturze aktywów udziału skarbowych papierów 
wartościowych, a także możliwym zwiększeniu wartości funduszy własnych przez 
banki, zgodnie z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego. Uwzględniając 
powyższe Departament Podatków Sektorowych założył spadkowy trend wysokości 
podstawy opodatkowania na poziomie zrealizowanej średniomiesięcznej dynamiki 
jej kształtowania, uwzględniono również dane dotyczące realizacji dochodów w lipcu 
2016 r.  

  (dowód: akta kontroli str. 11-17) 

1.2. Monitorowanie przez Ministra Finansów planu dochodów z podatku od niektórych 
instytucji finansowych, stanu zaległości, dane deklarowane przez podatników.  

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 16 lutego 2016 r.16, określił wzór 
deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych FIN-1 wraz  
z objaśnieniami co do sposobu wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania. 
Zgodnie z art. 8 ustawy podatnicy zobowiązani są samodzielnie wypełniać 
deklaracje za okresy miesięczne przekazując je właściwemu naczelnikowi urzędu 
skarbowego oraz obliczać i wpłacać należny podatek do 25 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.  

Na podstawie danych na temat kształtowania się poszczególnych pozycji deklaracji, 
dokonywano bieżących analiz, badając miesięczną dynamikę zmian,  
w szczególności w zakresie liczby podatników, podstawy opodatkowania, kwot 
zmniejszających podstawę opodatkowania wynikających z zakupu skarbowych 
papierów wartościowych. Dyrektor Departamentu Podatków Sektorowych wyjaśniła 
w dniu 21 września 2017 r , że w 2016 r. podjęto prace w ramach Hurtowni Danych 
SPR nad budową raportów na bazie danych z deklaracji FIN-1, które zaczęły 
funkcjonować w sierpniu 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 6) 

W 2016 i 2017 r. (do września) liczba podmiotów, które chociaż raz złożyły 
deklarację FIN-1 wahała od 79 do 8217 miesięcznie w 2016 r. oraz od 75 do 8118  
w 2017 r. W okresie od marca 2016 r. do września 2017 r. co najmniej raz 
deklaracje FIN-1 złożyło 90 instytucji finansowych, w tym 87 w 2016 r. i 84 w 2017 r.   

                                                      
16  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji  

w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. poz. 193), które weszło w życie w dniu  
18 lutego 2016 r. 

17  Deklarację FIN-1 w 2016 r. chociaż jeden raz złożyło: 79 podmiotów za miesiące kwiecień i maj, 80 – za 
miesiące marzec, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień, 81 – za miesiące lipiec,  
a 82 za luty 2016 r.  

18  Deklarację FIN-1 w 2017 r. chociaż jeden raz złożyło: 75 – za lipiec i sierpień, 79 podmiotów za miesiące 
kwiecień i czerwiec, 80 – za miesiące styczeń, 81 za miesiące: luty, marzec i maj 2017 r. 
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Zrealizowane dochody19 z podatku od niektórych instytucji finansowych za pierwszy 
okres jego funkcjonowania, tj. za luty 2016 r., odnotowane w marcu tego roku, 
wyniosły 364,2 mln zł. W następnych miesiącach obniżyły się – do 336,4 mln zł  
(w czerwcu), a w kolejnych miesiącach rosły i w grudniu 2016 r. wynosiły  
357,3 mln zł.  

W 2017 r. dochody wahały się w przedziale od 349,7 mln zł w marcu do 369,2 mln zł 
w czerwcu; we wrześniu 2017 r. wyniosły 364,2 mln zł.  

Dominujący udział w zrealizowanych wpływach miały banki krajowe oraz krajowe 
zakłady ubezpieczeń. Ich udział w 2016 r. wynosił odpowiednio 83,8% oraz 15,4%. 
Pozostałe podmioty zrealizowały łącznie 0,8% wpływów. W 2017 r. (do września) 
udział ten uległ nieznacznym zmianom i wynosił odpowiednio 83,3%, 16,0% oraz 
0,7%20. 

Według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych stan 
zaległości w podatku od niektórych instytucji finansowych był zróżnicowany.  
Na koniec I i II kwartału 2016 r. wyniósł odpowiednio 1.492,5 tys. zł i 1.800,3 tys. zł,  
a na koniec III i IV kwartału – 12 zł i 2,9 tys. zł. W 2017 r. stan zaległości wynosił na 
koniec I kwartału – 20,3 tys. zł, II kwartału – 1.476,9 tys. zł, trzeciego kwartału  
354,3 tys. zł. Według danych hurtowni WHTAX najwyższy stan zaległości wystąpił 
na koniec maja 2016 r. - 3.737,4 tys. zł. W kontrolowanych urzędach skarbowych21 
ustalono, że zaległości na koniec maja 2017 r. wynikały głównie z toczących  
się czynności sprawdzających w sprawie nadpłat z tytułu podatku dochodowego od 
osób prawnych i przeksięgowania ich zgodnie z wnioskiem podatnika na podatek od 
niektórych instytucji finansowych. W okresie od marca 2016 r. do końca sierpnia 
2017 r. nie były prowadzone postępowania egzekucyjne w zakresie podatku od 
niektórych instytucji finansowych, gdyż zobowiązania, aczkolwiek wymagalne, miały 
krótkotrwały charakter, w związku z czym nie był liczony wskaźnik efektywności 
egzekucji w zakresie tego podatku22.  

(dowód: akta kontroli str. 631-649, 999-1003) 

Według deklaracji FIN-123 złożonych przez podatników podatku, wartość aktywów 
na koniec lutego 2016 r. wynosiła 1.495,1 mld zł, na koniec 2016 r. – 1.457,8 mld zł, 
na koniec sierpnia 2017 r. – 1.481,2 mld zł, a kwota aktywów nieobjęta podatkiem, 
ustalona zgodnie z art. 5 ust. 1-3 ustawy o podatku od niektórych instytucji 
finansowych, wynosiła odpowiednio 113,5 mld zł, 114,9 mld zł i 122,8 mld zł. Analiza 
wartości aktywów za 11 miesięcy 2016 r. i osiem miesięcy 2017 r. wskazuje na ich 
nieznaczny średniomiesięczny wzrost o 1,3%, tj. z 1.426,5 mld zł w 2016 r.  
do 1.445,7 mld zł w 2017 r. Największy udział średniomiesięcznej wartości aktywów 
w 2016 i 2017 r. wystąpił w grupie banków krajowych – odpowiednio 86,2% i 85,7% 
oraz w grupie krajowych zakładów ubezpieczeń – 12,4% i 12,8%. 

Wartość funduszy własnych, o które zgodnie z art. 5 ust. 4 i 6 ustawy, obniża się 
podstawę opodatkowania, wynosiła na koniec lutego 2016 r. - 134,4 mld zł, na 
koniec 2016 r. – 134,2 mld zł, a na koniec sierpnia 2017 r. – 141,2 mld zł i dotyczyła 
niemal wyłącznie grupy banków krajowych. Analiza średniomiesięcznej wartości 
funduszy własnych za 11 miesięcy 2016 r. i osiem miesięcy 2017 r. wskazuje na ich 
wzrost o 4,3%, tj. z 131,8 mld zł w 2016 r. do 137,5 mld zł w 2017 r. 

                                                      
19  Dane według Rb-27 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych. 
20  Dane według WHATAX. 
21  Tj. w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście i w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-

Śródmieście. 
22  Dane według informacji przekazanej z Departamentu Poboru Podatków. 
23  Dane pobrane z hurtowni SPR. 
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Wartość aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych (SPW) 
podlegająca odliczeniu od podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy, 
wynosiła w badanym okresie odpowiednio 216,7 mld zł, 218,3 mld zł i 228,4 mld zł. 
Średniomiesięczna wartość zakupionych SPW za osiem miesięcy 2017 r. była 
wyższa niż wartość SPW zakupionych w ciągu 11 miesięcy 2016 r. o 5,0%  
i wyniosła odpowiednio 216,4 mld zł i 227,1 mld zł.  Zakupy SPW były realizowane 
niemal w stu procentach w grupie banków krajowych oraz oddziałów instytucji 
kredytowych24 - odpowiednio 212,1 mld zł i 221,8 mld zł (wzrost o 4,6%) oraz 4,2 
mld zł i 5,2 mld zł (wzrost o 23,8%). Udział banków krajowych w ogólnej wartości 
SPW  obniżył się z 98,0% w 2016 r. do 97,7% w 2017 r.  

Obniżenie podstawy opodatkowania o wartość aktywów nabytych od NBP (art. 5 
ust. 8 ustawy) wykazały tylko banki krajowe w marcu 2017 r. w kwocie 2,8 mld zł.  

Najwyższy poziom podstawy opodatkowania odnotowano za miesiąc luty 2016 r. 
(1.032,4 mld zł). Na koniec 2016 r. podstawa opodatkowania wyniosła 996,5 mld zł, 
a na koniec sierpnia 2017 r. - 995,0 mld zł.  

Średniomiesięczna wartość podstawy opodatkowania za 11 miesięcy 2016 r. i osiem 
miesięcy 2017 r. wzrosła o 0,9% z 971,1 mld zł do 979,0 mld zł. Najwyższe 
średniomiesięczne wartości podstawy opodatkowania wystąpiły w grupie banków 
krajowych - odpowiednio 813,8 mld zł i 815,4 mld zł (wzrost o 0,2%) oraz w grupie 
krajowych zakładów ubezpieczeń - 150,2 mld zł i 158,0 mld zł (wzrost o 5,2%). 
Udział banków krajowych zmniejszył się z 83,8% w 2016 r. do 83,3% w 2017 r., 
natomiast wzrósł w grupie zakładów ubezpieczeń z 15,5% do 16,1%. Wpływ na 
zmniejszenie podstawy opodatkowania miały głównie fundusze własne instytucji 
finansowych oraz skarbowe papiery wartościowe.  

Najwyższe kwoty do zapłaty  odnotowano za miesiąc luty 2016 r. (377,8 mln zł).  
Na koniec 2016 r. deklarowana kwota do zapłaty wyniosła 364,7 mln zł, a na koniec 
sierpnia 2017 r. – 364,2 mld zł. Średniomiesięczna kwota do zapłaty za 11 miesięcy 
2016 r. i osiem miesięcy 2017 r. wskazuje na nieznaczny spadek o 0,9%,  
tj. z 355,4 mln zł w 2016 r. do 358,5 mln zł w 2017 r. Główne obciążenie podatkiem 
wykazywały banki krajowe i krajowe zakłady ubezpieczeń. Udział 
średniomiesięcznej kwoty do zapłaty w 2016 i 2017 r. w grupie banków krajowych – 
zmniejszył się z 83,8% do 83,3%, a zwiększył w grupie krajowych zakładów 
ubezpieczeń – z 15,5% do 16,1%. 

W okresie objętym kontrolą, w składanych deklaracjach FIN-1 nie zostały wykazane 
przypadki zaniechania poboru podatku na podstawie rozporządzenia Ministra 
Finansów, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa25,  natomiast ze zwolnień określonych w art. 11 ustawy o podatku od 
niektórych instytucji finansowych korzystało dziewięć podmiotów, w tym siedem 
banków26.    

Dane sprawozdawcze w zakresie wykonania dochodów za poszczególne miesiące 
poddawane były analizie i na bieżąco przekazywane kierownictwu Departamentu 
Podatków Sektorowych oraz członkowi kierownictwa Ministerstwa Finansów 
nadzorującemu Departament Podatku Sektorowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 6, 18-20, 328-350) 

                                                      
24  Wprawdzie w 2017 r. oddziały banków zagranicznych dokonały zakupu SPW w łącznej wartości 0,4 mld zł, 

jednakże stanowiło to zaledwie 0,04% średniomiesięcznej kwoty zakupionej wartości SPW. 
25  Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm. 
26  Dane z hurtowni SPR. 
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W Ministerstwie Finansów analizowano obniżenie opodatkowania o wartość 
aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych, określone w art. 5 ust. 9 
ustawy. Według Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych Justyny 
Przekopiak, jest ono elementem konstrukcyjnym podatku (nie stanowi ulgi 
podatkowej), w związku z czym nie można mówić o skutkach finansowych z tego 
tytułu. Dokonywane w Ministerstwie Finansów analizy obniżania podstawy 
opodatkowania o wartość zakupionych skarbowych papierów wartościowych przez 
banki w poszczególnych miesiącach 2016 r. nie wykazały istotnych różnic.   

Dyrektor Departamentu Poboru Podatków Elżbieta Duszyc w dniu 3 listopada  
2017 r. podała, iż wprowadzenie od 1 lutego 2016 r. podatku od niektórych instytucji 
finansowych wraz z wyłączeniem skarbowych papierów wartościowych z podstawy 
opodatkowania spowodowało znaczący wzrost popytu na SPW ze strony krajowego 
sektora bankowego. Łącznie od końca stycznia 2016 r. do końca czerwca 2017 r. 
wartość portfela krajowych SPW w sektorze bankowym zwiększyła się o 72,0 mld zł 
(ze 179,5 mld zł do 251,5 mld zł), a udział banków w zadłużeniu w SPW 
emitowanych na rynku krajowym zwiększył się z 34,7% do poziomu 40,1%. Ponad 
połowa wzrostu zaangażowania banków miała miejsce w pierwszych dwóch 
miesiącach obowiązywania podatku – wzrost o 31,0 mld zł w lutym i o 7,8 mld zł  
w marcu 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 6-7, 325-328) 

Zwiększony popyt ze strony sektora bankowego na polskie skarbowe papiery 
wartościowe wystąpił już przed wprowadzeniem ustawy. 

Zastępca Dyrektora Podatków Sektorowych Dominik Kaczmarski w odpowiedzi  
z dnia 17 sierpnia 2016 r. na pismo Dyrektora Departamentu Polityki 
Makroekonomicznej27, dotyczące wykonania dochodów podatkowych budżetu 
państwa w pierwszym półroczu 2016 r. pozostających we właściwości 
Departamentu, wyjaśnił, że wartość obligacji w posiadaniu banków wzrosła  
w okresie od końca grudnia 2015 r. do końca maja 2016 r. o 54 mld zł, tj. o ponad 
33%. 

(dowód: akta kontroli str. 614-615) 

Dyrektor Departamentu Poboru Podatków Elżbieta Duszyc w dniu 3 listopada  
2017 r. wyjaśniła, iż zwiększony popyt ze strony sektora bankowego na polskie 
skarbowe papiery wartościowe, obserwowany w największym stopniu bezpośrednio 
po wprowadzeniu nowego podatku, był czynnikiem wpływającym obniżająco na ich 
rentowność i w efekcie na koszty obsługi długu publicznego. Należy jednak 
zauważyć, że w tym samym czasie na rynek SPW oddziaływało równolegle wiele 
innych istotnych czynników, w związku z tym nie można jednoznacznie wyznaczyć 
efektu wprowadzenia tego podatku w sposób ilościowy. W I połowie 2016 r., kiedy 
nastąpił największy wzrost zaangażowania banków w SPW, do czynników tych 
należało w szczególności: 
− obniżenie w styczniu 2016 r. ratingu Polski przez agencję Standard&Poor’s, 

skutkujące między innymi wzrostem rentowności krajowych obligacji oraz 
obniżeniem formalnych możliwości inwestowania w polskie SPW przez niektóre 
instytucje mające wymóg odpowiedniego poziomu ratingu dla nabywanych 
instrumentów, 

− odpływ inwestorów zagranicznych z krajowego rynku SPW (w pierwszym 
półroczu 2016 r. na kwotę 10,2 mld zł, a w całym 2016 r. w wysokości  
14,2 mld zł) oznaczający w praktyce dodatkową podaż na rynku krajowym  
i presję na wzrost rentowności, 

                                                      
27  Źródło: Kontrola „Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 77 - Podatki i inne wpływy na rzecz 

budżetu państwa - akta kontroli str. 411.  
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− oczekiwania i wynik referendum na temat dalszego członkostwa Wielkiej 
Brytanii w Unii Europejskiej w czerwcu 2016 r., po którym nastąpił okresowy 
wyraźny wzrost awersji do ryzyka na globalnym rynku finansowym, skutkujący 
w szczególności znaczącym osłabieniem na rynku długu. 

(dowód: akta kontroli str. 328) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie.  

2. Analizy i ustalenia, czy konstrukcja podatku umożliwia jego obejście 

2.1. Analiza przez Ministerstwo Finansów konstrukcji podatku 

Prace analityczne w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych, w tym 
jego konstrukcji prowadzone były w Ministerstwie Finansów głównie na podstawie 
danych z Hurtowni Danych SPR w zakresie danych wynikających z deklaracji FIN-1 
oraz w oparciu o dane publikowane w raportach i opracowaniach Komisji Nadzoru 
Finansowego (KNF) oraz Narodowego Banku Polskiego (NBP), dostępnych na 
stronach internetowych tych instytucji. 

Wynikiem powyższych analiz Departamentu Podatków Sektorowych było między 
innymi wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesława Jańczyka: 
− do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 maja 2016 r. z prośbą, aby  

w ramach działań nadzorczych, zwrócić szczególną uwagę na wskazane 
obszary, w których potencjalne nieprawidłowości mogłyby skutkować 
zaniżeniem podstawy opodatkowania, 

− do Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w dniu 5 sierpnia 2016 r.  
z wnioskiem o wszczęcie postępowań kontrolnych w celu sprawdzenia 
rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości 
obliczania i wpłacania podatku od niektórych instytucji finansowych; do 
Ministerstwa Finansów nie wpłynęła odpowiedź z Urzędu Kontroli Skarbowej.  

(dowód: akta kontroli str. 190-192) 

Na podstawie raportów Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku 
Polskiego oraz innych publikacji zostały przygotowane między innymi: 
− Informacja dotycząca funkcjonowania podatku od niektórych instytucji 

finansowych, która  została zaprezentowana na posiedzeniu Sejmowej Komisji 
Finansów Publicznych w dniu 10 maja 2017 r.; 

− Notatka: W sprawie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami 
pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym z dnia 9 maja 2017 r.  
W notatce podano, że analiza danych NBP wykazała, iż polityka banków  
w całym 2016 r. była bardziej ukierunkowana na marże odsetkowe depozytowe 
i kredytowe niż na opłaty i prowizje. Ponadto pomimo wprowadzenia podatku 
od niektórych instytucji finansowych oraz wprowadzenie w 2016 r. wpłat na 
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (uruchomiony w Banku Gospodarstwa 
Krajowego od początku 2016 r.) rok 2016 był dla banków dobrym rokiem pod 
względem wyników finansowych;  

− Notatka: Koszty działalności banków. Podano w niej, że w 2016 r.  
w odniesieniu do 2015 r. koszty działalności całego sektora bankowego wzrosły 
w porównaniu do 2015 r. o blisko 3% (0,9 mld zł); 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− Notatka: na temat podatku od niektórych instytucji finansowych z dnia 20 lutego 
2017 r. dla Ministra Rozwoju i Finansów w związku z wizytą delegacji Republiki 
Czeskiej; 

− Wkład, z dnia 21 lutego 2017 r., do wystąpienia Podsekretarza Stanu  
w Ministerstwie Finansów podczas Forum Bankowego w 2017 r. na temat: 
Kredytowanie gospodarki przez banki w nowych uwarunkowaniach 
regulacyjnych i ekonomicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 185-216) 

Dyrektor Departamentu Podatków Sektorowych w dniu 13 października 2017 r. 
poinformowała, iż analizy w zakresie konstrukcji podatku i funkcjonowania podatku 
były sporządzane na potrzeby własne Departamentu i nadzorującego członka 
kierownictwa Ministerstwa Finansów i dlatego w większości przypadków nie były 
opracowywane w postaci oficjalnych dokumentów. Co do zasady monitorowano: 
liczbę podatników, podstawy opodatkowania, wysokość wpływów podatkowych 
celem stwierdzenia ewentualnych rozbieżności. Ponadto w Departamencie 
prowadzono na bieżąco analizę publikacji fachowej prasy krajowej dotyczącej 
podatku. 

(dowód: akta kontroli str. 185) 

Ministerstwo Finansów28, na podstawie danych z Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, dokonywało szacunków dziennych stanów zadłużenia  
w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym sektora 
bankowego. Dane te obejmowały okres od końca 2015 r. do końca sierpnia 2017 r. 
Kwoty wykazane na koniec danego miesiąca pochodziły z danych 
sprawozdawczych instytucji finansowych.   

 (dowód: akta kontroli str. 328, 351-359) 

Analiza przeprowadzona przez Departament Podatków Sektorowych w zakresie 
zakupu skarbowych papierów wartościowych za poszczególne miesiące 2016 r., na 
podstawie danych z deklaracji FIN-1, nie wykazała w ocenie Ministerstwa Finansów 
istotnych różnic w ich poziomie. Dynamika zmian w zakresie SPW będących  
w posiadaniu instytucji finansowych wahała się od 103,4% w marcu 2016 r.29 do 
97,1% na koniec grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 19-20) 

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 29 1 pkt. 2  lit f ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli30 zwróciła się do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
(KDPW) o przekazanie danych dotyczących kupna i sprzedaży skarbowych 
papierów wartościowych przez jednostki określone w art. 4 pkt 1-4 ustawy o podatku 
od niektórych instytucji finansowych - za okresy trzymiesięczne (od 15 marca do  
16 czerwca) w latach 2015-2017. 

Dokonano analizy zakupu i sprzedaży SPW realizowanych w badanym okresie 
przez banki krajowe oraz oddziały instytucji kredytowych pod kątem optymalizacji 
podatkowej, w tym w okresach bezpośrednio przed upływem miesiąca oraz  
w pierwszych dniach następnego miesiąca. W jej wyniku stwierdzono,  
iż w przypadku banków w badanych okresach 2015 r. nastąpiły zwiększone zakupy 
SPW (powyżej średniej) w ostatnich dniach miesiąca i zwiększona sprzedaż na 
początku następnego miesiąca. W 2016 r. i w 2017 r. tendencja ta nie była już tak 
jednoznaczna. Zwiększone zakupy na koniec miesiąca (powyżej średniej) 
                                                      
28  Departament Długu Publicznego. 
29  Liczona jako zmiana wartości SPW w danym miesiącu do wartości SPW z poprzedniego miesiąca. 
30  Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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następowały tylko w niektórych badanych okresach (w większości były niższe od 
średniej). Natomiast sprzedaż SPW na początku miesiąca była wyraźnie wyższa  
w większości badanych okresów (przynajmniej w jednym dniu).  
Zakupy i sprzedaż SPW były częściej wykorzystywane do optymalizacji podatkowej 
w przypadku oddziałów instytucji kredytowych, jednak ich wartość nie była znacząca 
z punktu widzenia ogólnej wartości transakcji SPW (około 2%). 

Generalnie w latach 2015-2017 następowało systematyczne zwiększanie wartości 
SPW w portfelu aktywów instytucji finansowych. Na koniec marca 2015 r.  
w dyspozycji tych instytucji były skarbowe papiery wartościowe na kwotę  
179,6 mld zł, a na koniec sierpnia 2017 r. – już 249,7 mld zł, tj. więcej o 39,0 %.  

(dowód: akta kontroli str. 817-831,650-653) 

Ministerstwo Finansów nie analizowało zagadnienia transgranicznego przerzucania 
portfela kredytowego.  

Dyrektor Departamentu Podatków Sektorowych Justyna Przekopiak w dniu  
21 września 2017 r. podkreśliła, że zasada swobodnego przepływu kapitału  
w ramach Unii Europejskiej jest zapisana w art. 56 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską (TWE) oraz art. 26 pkt 2 i art. 63 wersji skonsolidowanej 
Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE). Rozwojowi przepływów transgranicznych  
w ramach UE sprzyja także ustanowiona z dniem 1 stycznia 1993 r. zasada 
jednolitej licencji (harmonizowana między innymi dyrektywą 2006/48/WE w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe). Zgodnie  
z zasadą jednolitej licencji instytucja kredytowa, która uzyskała zezwolenie do 
prowadzenia takiej działalności w jednym z krajów UE ma prawo do prowadzenia 
takiej działalności w innych państwach członkowskich.  

 (dowód: akta kontroli str. 7) 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski w dniu  
16 października 2017 r. poinformował, iż Ministerstwo Finansów nie zwracało się do 
KNF w sprawie próby osłabienia konkurencyjności lokalnych banków oraz 
naruszania interesów akcjonariuszy polskich banków przez niektóre banki 
zagraniczne.  

(dowód: akta kontroli str. 768) 

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 322 z dnia 5 stycznia 2016 r. Ministerstwo 
Finansów w piśmie z dnia 21 stycznia 2016 r. nr PK1.054.1.2016 odniosło się do 
obaw zachwiania rynku usług finansowych i spadku rentowności banków oraz firm 
ubezpieczeniowych w związku z wprowadzeniem podatku od niektórych instytucji 
finansowych. Według Ministerstwa Finansów sektor bankowy w Polsce jest dobrze 
rozwinięty i silny, a klienci banków nie powinni się obawiać zagrożenia w związku  
z wprowadzeniem podatku, głównie dzięki istniejącej konkurencji w sektorze. 

W związku z interpelacją poselską nr 2731 w sprawie możliwości obejścia płacenia 
podatku i pytania dotyczącego zachowania konkurencyjności banków polskich  
w stosunku do banków międzynarodowych, Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 
12 maja 2016 r. nr PS6.054.2.2016 wyjaśniło, że z należytą uwagą monitoruje 
funkcjonowanie podatku i na bieżąco analizuje dane rynkowe, także pod kątem 
unikania opodatkowania. Publikowane przez banki działające w Polsce (w tym banki 
o przewadze polskiego kapitału) wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. okazały się 
lepsze od oczekiwań, co wskazuje na stabilną kondycję sektora bankowego i dobre 
perspektywy jego rozwoju.  

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 4078 z dnia 16 czerwca 2016 r. 
Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 7 czerwca 2016 r. odniosło się do pytań  
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w sprawie skutków wprowadzenia podatku informując, że nie znajduje potwierdzenia 
teza o istotnym wzroście cen usług finansowych, który miałby nastąpić w związku  
z wprowadzeniem podatku od niektórych instytucji finansowych i nie uległa 
zahamowaniu akcja kredytowa na skutek wprowadzenia podatku. 

(dowód: akta kontroli str. 865-868) 

Departament Podatków Sektorowych przeprowadził, według stanu na dzień  
22 listopada 2016 r., analizę konstrukcji podatków nałożonych na sektor finansowy 
w innych państwach Unii Europejskiej. Podatek wprowadzono w 21 z 28 państw Unii 
Europejskiej, z czego Polska wprowadziła ten podatek jako ostatnia. Podatku do tej 
pory nie wprowadzono w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Litwie, 
Luksemburgu i na Malcie. Analiza ta wykazała, iż konstrukcja podatku od sektora 
finansowego w poszczególnych państwach UE była dostosowana do specyfiki 
lokalnego rynku finansowego. Opodatkowanie aktywów, analogicznie jak w Polsce, 
wprowadzono w pięciu innych państwach: Finlandii, Francji, Grecji, Słowenii i na 
Węgrzech, jednakże w tych państwach przyjęto odmienną stawkę podatku oraz inny 
sposób ustalania podstawy opodatkowania. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 21-22) 

2.2 Działania podejmowane przez Ministra Finansów uniemożliwiające obchodzenie 
podatku 

W okresie objętym kontrolą Ministerstwo Finansów wydało jedną ogólną 
interpretację Nr PK1.8201.1.2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie stosowania 
przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych przez organy 
podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. 

Powyższa interpretacja dotyczyła: 
− sposobu określenia podstawy opodatkowania; w interpretacji przyjęto, iż przy 

ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji 
finansowych powinny być uwzględnione wartości aktywów ustalone na 
podstawie sald wszystkich kont; 

− definicji podatnika; w interpretacji przyjęto, iż podatnik udzielający pożyczki 
własnym pracownikom nie może zostać uznany za instytucję pożyczkową, która 
będzie podlegała podatkowi od niektórych instytucji finansowych; 

− ustalenia powiązań między podatnikami będącymi zakładami ubezpieczeń lub 
zakładami reasekuracji; w interpretacji przyjęto, iż kwota wolna od podatku 
powinna być przypisana i rozliczana proporcjonalnie do posiadanych przez nie 
aktywów, składających się na łączną podstawę opodatkowania, po 
uwzględnieniu proporcjonalnego udziału aktywów każdego z podatników  
w ogólnej kwocie aktywów do opodatkowania; 

− ustalania powiązań między podatnikami będącymi instytucjami pożyczkowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 23-25) 

W okresie od marca 2016 roku do września 2017 roku na podstawie art. 13 § 2a  
i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dyrektor 
Krajowej Informacji Skarbowej31 wydał, według stanu na dzień 20 września 2017 r., 
40 interpretacji indywidualnych w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku 
od niektórych instytucji podatkowych, z tego 28 w 2016 r. i 12 w 2017 r.32. 

                                                      
31  Przed 1 marca 2017 r. upoważnieni przez Ministra Finansów Dyrektorzy Izb Skarbowych. 
32  W okresie od 1 do 20 września 2017 roku do Krajowej Informacji Skarbowej nie wpłynął żaden wniosek  

o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ww. podatku. 
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Analiza zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne wykazała, iż dotyczyły one 
następujących kwestii: 
− rozstrzygnięcia, czy wnioskodawca zalicza się do podatników podatku  

od niektórych instytucji podatkowych oraz czy w świetle przepisów ustawy  
o rachunkowości jednostka jest podatnikiem zależnym/współzależnym, 

− okresu, za który na instytucji ciąży obowiązek złożenia deklaracji oraz wpłaty 
podatku od niektórych instytucji finansowych, 

− prawidłowej podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji 
finansowych (aktywa i pasywa), 

− przedmiotu opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 328-331) 

W dniu 31 maja 2016 r. Ministerstwo Finansów wystąpiło do Komisji Nadzoru 
Finansowego, aby Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach działań 
nadzorczych zwrócił szczególną uwagę na potencjalne nieprawidłowości mogące 
skutkować zaniżeniem podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji 
finansowych i przekazywanie na bieżąco wniosków płynących z tych działań 
nadzorczych. 

W dniu 31 maja 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław 
Jańczyk przekazał Związkowi Banków Polskich wyjaśnienia w zakresie 
prawidłowego ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji 
finansowych oraz obniżania tej podstawy.  

(dowód: akta kontroli str. 190-191, 320) 

W 2016 r. Minister Finansów trzykrotnie dokonywał interpretacji przepisu art. 5 ust. 9 
ustawy o podatku pod kątem obniżenia podstawy opodatkowania o wartość 
aktywów w postaci papierów wartościowych innych niż wskazanych w tej regulacji:  
− W przypadku wniosku Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Ministerstwo 

uznało, iż papiery wartościowe emitowane przez EBI będą traktowane w Polsce 
na równi ze skarbowymi papierami wartościowymi. Takie stanowisko strony 
polskiej wynikało z interpretacji Umowy ramowej, podpisanej pomiędzy 
Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), 
dotyczącej działalności EBI w Polsce z dnia 1 grudnia 1997 r., ratyfikowanej  
w dniu 24 lipca 1999 r. oraz art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. 

− W pozostałych dwóch przypadkach Ministerstwo Finansów nie wyraziło zgody 
na traktowanie papierów wartościowych emitowanych przez Europejski 
Fundusz Inwestycyjny (EFI) oraz Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 
(IBRD), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) i Europejski Mechanizm 
Stabilności (ESM) na równi ze skarbowymi papierami wartościowymi. Odmowa 
wynikała bądź z braku ramowej umowy międzynarodowej (ESM), lub zawarta 
umowa nie zawierała klauzul o bezwarunkowym zwolnieniu podatkowym dla 
papierów wartościowych emitowanych przez IBRD oraz EBRD, ani nie 
wprowadzają w odniesieniu do nich klauzul najwyższego uprzywilejowania.  

(dowód: akta kontroli str. 26-43) 
W dniu 21 lipca 2017 r. Departament Podatków Sektorowych odniósł się do 
podnoszonej przez Departament Systemu Podatkowego kwestii podwójnego 
opodatkowania zgłoszonej przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów Holandii.  
W swoim stanowisku Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych 
Robert Śnitko wskazał na zagrożenia w postaci negatywnego wpływu na realizację 
wpływów z tego podatku w przypadku zawarcia ewentualnej umowy pomiędzy 
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Holandią i Polską. Do dnia zakończenia kontroli podnoszony temat nie został 
zakończony. 

(dowód: akta kontroli str. 310-315) 

Ministerstwo Finansów nie rozważało podjęcia inicjatywy legislacyjnej dotyczącej 
wprowadzenia obowiązku składania deklaracji FIN-1 przez wszystkie podmioty 
znajdujące się w grupie instytucji finansowych. W ocenie Dyrektora Departamentu 
Podatków Sektorowych taka inicjatywa byłaby zbyt dużym obciążeniem 
biurokratycznym dla tych podmiotów gospodarczych. 

(dowód: akta kontroli str. 8) 

W Ministerstwie Finansów nie przewiduje się nowelizacji ustawy o podatku od 
niektórych instytucji finansowych33.  

(dowód: akta kontroli str. 310) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie.  

3. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez urzędy skarbowe oraz dane 
przedłożone przez Ministra Finansów w procesie legislacyjnym ustawy 
o podatku od niektórych instytucji finansowych  

3.1.  Wytyczne/wskazówki opracowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie 
poboru podatku 

W związku z wątpliwościami odnośnie do interpretacji przepisów ustawy o podatku 
od niektórych instytucji finansowych, zgłaszanych przez Krajową Informację 
Podatkową34, w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Biura Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP)  
w Płocku i w Bielsku-Białej35. Dyrektor Departamentu Podatków Sektorowych 
Justyna Przekopiak w dniu 13 października 2017 r. poinformowała, iż podczas tego 
spotkania pracownicy Ministerstwa Finansów przekazali przedstawicielom BKIP 
informacje dotyczące interpretacji ustawy, udzielili wyjaśnień i odpowiedzi na 
zgłaszane pytania i wątpliwości. 
W okresie po wejściu w życie ustawy BKIP w Płocku i w Bielsku-Białej zwracały się 
w 20 sprawach w formie pisemnej z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie 
prawidłowości projektu interpretacji indywidualnej w przedmiocie podatku od 
niektórych instytucji finansowych. Według stanu na dzień 13 października 2017 r. 
Departament Podatków Sektorowych udzielił odpowiedzi na wszystkie zgłoszone 
zapytania. 
Dyrektor Departamentu Podatków Sektorowych poinformowała, iż „pracownicy 
Departamentu Podatków Sektorowych wielokrotnie udzielali konsultacji 
telefonicznych w powyższym zakresie”. Ponadto wskazała, iż w związku z wejściem 
w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej36 
(KAS) i wprowadzeniem zmian organizacyjnych, nowo powstałe Biura Krajowej 
Informacji Skarbowej znalazły się w strukturze KAS i w związku z tym brak jest 
podstaw formalno-prawnych do bezpośredniego kontaktu pomiędzy Departamentem 
Podatków Sektorowych a tymi biurami.  

(dowód: akta kontroli str. 186) 

                                                      
33  Według Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 
34  Właściwą w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych na wniosek zainteresowanych. 
35  Oddziały BKIP w Bielsku-Białej i Płocku są właściwe w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych  

w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych. 
36  Dz.U z 2016 r. poz. 1947, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W dniu 29 marca 2016 r. Departament Podatków Sektorowych skierował do 
dyrektorów izb skarbowych prośbę o przesłanie skanów deklaracji FIN-1 oraz 
przekazanie skanów deklaracji CIT-8 tych podatników, którzy złożyli deklaracje 
FIN-1. Przesłanych 77 deklaracji FIN-1 oraz 68 deklaracji CIT-8 służyło do 
weryfikacji porównawczej sprawozdawanych danych zawartych w deklaracjach.  

Jedocześnie Ministerstwo Finansów, w związku z budowaną bazą analityczną, 
zwróciło się o uzupełnienie w podległych urzędach skarbowych - bazy POLTAX  
w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych za pierwszy oraz kolejne 
okresy sprawozdawcze zaznaczając, aby prace te były traktowane priorytetowo. 

(dowód: akta kontroli str. 307) 

W dniu 26 sierpnia 2016 r. Departament Podatków Sektorowych zwrócił się do 
naczelników urzędów skarbowych o przekazanie kopii/skanów wyjaśnień do 
złożonych deklaracji korygujących wskazanych podatników w zakresie podatku od 
niektórych instytucji finansowych. Z przekazanych odpowiedzi wynikało, iż główną 
przyczyną było zastosowanie się podatników do pisma Ministerstwa Finansów  
z dnia 31 maja 2016 r. i dotyczyło pozycji wartość aktywów podatnika (wiersz  
25 części D.1 deklaracji FIN-1), w związku ze zmianą sposobu ustalania wartości 
aktywów. Korekty deklaracji spowodowały zwiększenie podstawy opodatkowania  
u ośmiu podatników oraz zwiększenie zobowiązania podatkowego łącznie  
o 3,4 mln zł za miesiące luty-maj 2016 r.  

Korekty deklaracji były też spowodowane faktem złożenia deklaracji niezgodnie  
z właściwością miejscową.  

(dowód: akta kontroli str. 306, 186-189, 217-305) 

W okresie objętym kontrolą w Centrum Edukacji Zawodowej Ministerstwa Finansów, 
a następnie od marca 2017 r.37 w Krajowej Szkole Skarbowości zorganizowano  
19 szkoleń z tematyki dotyczącej między innymi poboru podatków od niektórych 
instytucji finansowych. Na szkoleniach tych przeszkolono 444 pracowników 
Ministerstwa Finansów i podległych jednostek.  

(dowód: akta kontroli str. 331) 

Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier, a od 24 lutego 2017 r. 
Biuro Szefa Krajowej Administracji Skarbowej38 nie prowadziły w podległych 
jednostkach kontroli wewnętrznych. 

W związku z pismem z dnia 20 września 2017 r. Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej - Dyrektorzy Izb Skarbowych/Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej 
poinformowali, iż nie prowadzili kontroli w urzędach skarbowych w badanym okresie 
w zakresie poboru podatku od niektórych instytucji finansowych. 

W okresie 2016 r.-I półrocze 2017 r. urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły39,  
w obszarze usług finansowych, łącznie 43 kontrole, w ramach których ustalono 
nieprawidłowości (dla których wydano decyzję) na łączną kwotę 60,2 mln zł. 
Departament Kontroli i Analiz Ekonomicznych nie dysponuje wiedzą, ile z tych 
kontroli dotyczyło podatku od niektórych instytucji finansowych. Urzędy celno-
skarbowe w 2017 r. nie przeprowadziły żadnej kontroli w tym zakresie40.  

                                                      
37  Informacja przekazana w dniu 29 września 2017 r. 
38  Do dnia 26 września 2017 r. 
39  W zakresie kontroli wszczętych przed dniem 1 marca 2017 r. 
40  Po dniu 1 marca 2017 r. (do dnia 25 września 2017 r.) brak jest zakończonych kontroli oraz postępowań 

podatkowych w obszarze usług finansowych. 
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W okresie od 1 marca 2016 r do 30 września 2017 r. 41 Drugi Mazowiecki Urząd 
Skarbowy w Warszawie przeprowadził jedną kontrolę w zakresie podatku od 
niektórych instytucji finansowych, w trakcie której nie stwierdzono uszczupleń  
w zakresie kontrolowanego podatku. Nieprawidłowości dotyczyły danych 
rejestracyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 331-332) 

W dniu 24 października 2017 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli i Analiz 
Ekonomicznych wyjaśnił, iż nie prowadzono analizy ryzyka dla tematu „Podatek od 
niektórych instytucji finansowych”. Biorąc pod uwagę zakres podmiotowy ustawy, 
zasady ustalania podstawy opodatkowania i obliczania podatku oraz sposób 
prowadzenia rachunkowości podatkowej można uznać, że ryzyko wystąpienia 
nieprawidłowości w rozliczeniach podmiotów z tytułu podatku od niektórych instytucji 
finansowych jest na poziomie akceptowalnym. Poza tym nie występuje istotne 
ryzyko unikania kontroli oraz ryzyko braku współpracy z organami kontroli. 

Polityka zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej została 
zatwierdzona w Ministerstwie Finansów w lipcu 2014 r. Utworzenie Krajowej 
Administracji Skarbowej (od marca 2017 r.) nie wprowadziło nowych dokumentów  
w tym zakresie. Działania prowadzone w ramach Strategii Zarządzania Ryzykiem 
Zewnętrznym miały ułatwiać administracji podatkowej wykorzystanie jej zasobów w 
możliwie najefektywniejszy sposób, który pozwalałby zapobiegać uszczupleniom 
podatkowym i zrealizować nadrzędny cel, którym jest uzyskanie jak najwyższego 
poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych. Załącznikami do 
Polityki są: Centralny Rejestr Ryzyka, Segmentacja przedsiębiorców ze względu na 
ich wiarygodność, Techniki oceny ryzyka prowadzonej w ramach zarządzania 
ryzykiem zewnętrznym, Zasady opracowywania Krajowego Planu Działań oraz 
wojewódzkich planów działań.  

W dniu 25 stycznia 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś przekazał dyrektorom izb skarbowych pismo, w którym wskazał cele 
stawiane jednostkom administracji podatkowej w 2016 roku wraz z planowanymi do 
osiągnięcia przez poszczególnych dyrektorów izb skarbowych wartościami 
mierników oceny ich realizacji na 2016 rok. System realizacji celów nie 
wyszczególniał podatku od niektórych instytucji finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 661, 949-970) 

W marcu 2016 r. został przyjęty Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 
2016 (KPDAP), który miał wspierać proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym  
w administracji podatkowej poprzez wskazanie zjawisk i obszarów, na które organy 
podatkowe powinny skupić uwagę w danym roku. W 2016 r. po raz pierwszy został 
umieszczony w KPDAP podobszar Usługi finansowe i ubezpieczeniowe, z uwagi na 
przekroczenie w tym podobszarze akceptowalnego obszaru ryzyka42. Podatek od 
niektórych instytucji finansowych nie mógł być ujęty w obszarach najbardziej 
zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości, z uwagi na fakt, iż został 
wprowadzony dopiero od 1 lutego 2016 r. W analizie podobszaru Usługi finansowe  
i ubezpieczeniowe wskazano, iż bankom i instytucjom ubezpieczeniowym 
przypisany jest status zaufania publicznego. 

W I kwartale 2015 roku w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku zostało 
utworzone Centrum Kompetencyjne, do którego zadań należało między innymi 
działalność analityczna i monitorująca w obszarach parabanki oraz usługi 

                                                      
41  Na podstawie danych z hurtowni danych SPR. 
42  Spośród 72 kontroli podatkowych w tym obszarze za okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.,  

w 66,7% kontroli stwierdzono nieprawidłowości.    
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finansowe. W czerwcu 2016 r. Centrum opracowało aktualizację Raportu o 
branży/obszarze „banki, parabanki, instytucje finansowe, usługi finansowe i 
instrumenty finansowe”. Opracowanie nie uwzględnia analizy w zakresie podatku od 
niektórych instytucji finansowych.  

Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych Jacek Góra  
w dniu 24 października 2017 r. wyjaśnił, iż celem utworzenia, dla potrzeb kontroli 
skarbowej, centrów kompetencyjnych była potrzeba usystematyzowania  
i pogłębienia informacji o obszarach gospodarki lub metodach działania podatników, 
które w oparciu o napływające informacje mogły być uznane za obszary 
podwyższonego ryzyka. Dwuletni okres funkcjonowania (do marca 2017 r.) centrów 
kompetencyjnych, w tym centrum analizującego banki, parabanki, instytucje 
finansowe i instrumenty finansowe, pozwolił przeprowadzić badania umożliwiające 
dokonanie poziomu ryzyka występowania nieprawidłowości w analizowanym 
obszarze i ich wykorzystanie w procesie typowania do kontroli. W związku  
ze zmianami w organizacji administracji skarbowej i utworzeniem Krajowej 
Administracji Skarbowej zmieniona została forma prowadzenia analiz i typowania 
podmiotów do kontroli – utworzono centralną komórkę analityczną w Departamencie 
Kontroli i Analiz Ekonomicznych, która wykorzystuje dorobek centrów 
kompetencyjnych w urzędach kontroli skarbowej. 

(dowód: akta kontroli str. 869-948) 

W Planie działalności Ministra Finansów na rok 2016 dla działów administracji 
rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe w celach priorytetowych 
(część B) wskazano między innymi cel: Zapewnienie dochodów dla budżetu 
państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy 
podatkowe i celne. Przyjętym miernikiem realizacji celu był wskaźnik realizacji 
wpływów, liczony jako planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku 2016 r. – 
większy lub równy 100% planu.  

W dniu 25 lipca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie  
w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 
2017-2020, a w dniu 25 września 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej 
wydał zarządzenie nr 59 w sprawie określenia kierunków działania i rozwoju 
Krajowej Administracji Skarbowej na rok 2017. W załączniku nr 1 do zarządzenia 59 
jako cel Kierunku II Pobór należności podatkowych i niepodatkowych budżetu 
państwa przez organy podatkowe i celne wskazano między innymi Wzrost 
skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych i niepodatkowych. Dla 
podległych izb administracji skarbowej określono następujące wskaźniki dla 2017 r.: 
− Realizację należności publicznoprawnych – na poziomie większym, równym 

100% (wobec 98,97% w 2016 r.). Dla poszczególnych izb administracji 
skarbowej określono wartości kwotowe wpływów, bez rozbicia na poszczególne 
podatki.   

− Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu 
państwa do wysokości kwoty należności budżetowych w izbach administracji 
skarbowej - na średnim poziomie większym równym 94,0% (wobec 93,67%  
w 2016 r.). W poszczególnych izbach założone wskaźniki wahały się od 73,7% 
w Białymstoku do 98,2% w Kielcach. 

Powyższy dokument nie zawierał wyszczególnienia dla podatku od niektórych 
instytucji finansowych. 

Ponadto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Ministerstwa Finansów zostały 
opracowane indywidualne Plany Działalności na  2017 r., jednakże one również  
nie zawierały uszczegółowienia wartości mierników dla poszczególnych podatków. 
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Ministerstwo Finansów nie przewidywało zagrożenia dla realizacji wpływów 
budżetowych z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, z uwagi na 
równomierny napływ środków z tytułu realizacji powyższego podatku oraz stabilną 
sytuację w zakresie zakupu skarbowych papierów wartościowych przez banki  
i oddziały instytucji kredytowych.  

(dowód: akta kontroli str. 331, 658-660, 852-864, 971-988) 

3.2.  Monitorowanie przez Ministerstwo Finansów podległych jednostek w zakresie 
skuteczności poboru podatku 

W dniu 25 lipca br. zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kierunków 
działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-202043, określone 
zostały kierunki działania i rozwoju KAS. Jednym ze wskazanych celów dla KAS jest 
,,Wzrost skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych  
i niepodatkowych’’, dla którego wskaźnikiem pomiaru realizacji celów jest między 
innymi realizacja należności publicznoprawnych. Cel został określony na 
poszczególne jednostki organizacyjne KAS – IAS, dla których wyznaczona została 
do osiągnięcia w 2017 r. kwota dochodów z tytułu podatków i należności 
niepodatkowych pobieranych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej,  
tj. obejmująca wszystkie podatki i inne należności. Przyjęta wartość wskaźnika 
realizacji wpływów określona została na poziomie większym lub równym 100%, przy 
wartości bazowej (dla 2016 r.) na poziomie 100,42%44. W kierunkach działania nie 
został wyszczególniony podatek od niektórych instytucji finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 993-1003) 

3.3.  Dane przedłożone przez Ministerstwo Finansów w procesie legislacyjnym 

W Ministerstwie Finansów prowadzono analizy dotyczące opodatkowania sektora 
bankowego podatkiem od niektórych instytucji finansowych, w tym opracowano 
projekt Stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o podatku od 
niektórych instytucji finansowych. Projekt ten posłużył jedynie do konsultacji 
wewnętrznych w Ministerstwie Finansów z uwagi na szybkie tempo prac nad ustawą 
o podatku od niektórych instytucji finansowych. W projekcie Stanowiska Rządu 
poparto kierunek proponowanych zmian, jednak wskazano na wątpliwości 
dotyczące określenia zakresu podmiotowego podatku, podstawy opodatkowania 
oraz skutków finansowych proponowanych rozwiązań. Między innymi wskazano na 
rozbieżność kwoty szacowanych wpływów, wynikającej z uzasadnienia poselskiego 
projektu ustawy, tj. 6,5-7 mld zł w 2016 r. z kwotą szacowaną przez Rząd, która 
według strony rządowej w całym 2016 r. (12 miesięcy) wyniosłaby około 4,3 mld zł, 
a od instytucji ubezpieczeniowych około 0,5 mld zł. Wskazano również na 
konieczność doprecyzowania przepisów odnoszących się do podstawy 
opodatkowania. W szczególności uwagi dotyczyły statusu podatników będących 
bankami spółdzielczymi, odnośnie których proponowane regulacje nie uwzględniały 
funduszy własnych, o które podatnicy ci mogliby obniżyć podstawę opodatkowania. 

W notatce z 14 grudnia 2015 r. w sprawie uwag do poselskiego projektu ustawy  
o podatku od niektórych instytucji finansowych wskazano, że przedmiot 
opodatkowania projektowanej daniny nie obejmuje instytucji pożyczkowych, które  
ze względu na przedmiot działalności, tj. udzielanie kredytów powinny zostać objęte 
opodatkowaniem. 

(dowód: akta kontroli str. 408-593) 

                                                      
43  Dz.Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r., poz. 144. 
44  Suma zrealizowanych kwot dochodów z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez 

organy podatkowe i celne, liczona narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do 
kwoty dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na dany rok. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie podejmowane przez Ministra Finansów 
działania nadzorcze w zbadanym zakresie. 

4. Współpraca Ministra Finansów z instytucjami dysponującymi danymi  
o aktywach instytucji finansowych 

4.1. Dane pozyskiwane przez Ministerstwo Finansów o aktywach instytucji 
finansowych 

W okresie objętym kontrolą Ministerstwo Finansów korzystało z opracowań 
zamieszczonych na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego oraz 
Narodowego Banku Polskiego w zakresie sytuacji w polskim sektorze bankowym  
i ubezpieczeniowym oraz stabilności i rozwoju systemu finansowego. Listy 
podmiotów sektora bankowego, wraz z podstawowymi danymi teleadresowymi, 
między innymi w zakresie podmiotów sektora bankowego i ubezpieczeniowego 
dostępne są pod adresem https://www.knf.gov.pl/podmioty. 

Ministerstwo Finansów w ramach współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru 
Finansowego pozyskało następujące dane:  
− dla grupy banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych, według stanu na 

koniec 2015 r., w zakresie: kwoty aktywów, w tym w postaci portfela 
kredytowego i SPW, wyniku finansowego brutto i netto, wartości funduszy 
własnych oraz wartości wskaźnika zwrotu z kapitału (ROA) i wskaźnika zwrotu  
z kapitału netto (ROE),  

− dla grupy krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, według 
stanu na koniec I półrocza 2015 r. i na koniec 2015 r., w zakresie: liczby 
podmiotów, kwoty aktywów, liczby podmiotów oraz kwoty aktywów podmiotów 
według wartości ich aktywów, wynik finansowy netto i brutto, wartość funduszy 
własnych oraz wartości wskaźników ROA i ROE, 

− dla grupy banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów 
instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,  
za sierpień i wrzesień 2016 r., wartości aktywów, wynik finansowy oraz wartości 
wskaźników ROA I ROE i współczynnik kosztów do dochodów dla podmiotów  
o wartości aktywów powyżej i poniżej 4 mld zł. 

Dyrektor Departamentu Podatków Sektorowych Justyna Przekopiak w dniu  
2 października 2017 r. poinformowała, iż przedstawiciele Ministerstwa Finansów  
w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu podatku byli w stałym kontakcie  
z przedstawicielami UKNF właściwymi dla podmiotów rynków finansowych w celu 
uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień, a także dokonania uzgodnień  
w zakresie funkcjonowania podatku od niektórych instytucji finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 156-162, 185-189) 

UKNF nie dysponuje danymi w zakresie oddziałów zagranicznych zakładów 
ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, gdyż nie sprawuje nadzoru nad 
gospodarką finansową tych podmiotów. 

(dowód: akta kontroli str. 768-783) 

Zgodnie z danymi UKNF: 
− liczba banków krajowych na koniec 2014 r. wynosiła 36 i zmniejszyła się do 34 

na koniec 2016 r. i 33 na koniec I półrocza 2017 r.; wartość aktywów banków 
wzrosła odpowiednio z kwoty 1.363,8 mld zł do 1.516,5 mld zł i 1.542,0 mld zł; 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− liczba oddziałów instytucji kredytowych na koniec 2014 r. wynosiła 28, a na 
koniec 2016 r. i I półrocza 2017 r. wynosiła 27; wartość ich aktywów wzrosła 
odpowiednio z kwoty 32,9 mld zł do 36,6 mld zł i 43,7 mld zł; 

− liczba banków spółdzielczych i zrzeszających na koniec 2014 r. wynosiła 567  
i zmniejszyła się do 560 na koniec 2016 r. i 558 na koniec I półrocza 2017 r.; 
zwiększała się natomiast wartość ich aktywów odpowiednio z kwoty  
135,4 mld zł do 158,2 mld zł i 163,2 mld zł; 

− liczba banków spółdzielczych i kas oszczędnościowo-kredytowych na koniec 
2014 r. wynosiła 50 i zmniejszyła się do 40 na koniec 2016 r. i 37 na koniec  
I półrocza 2017 r.; również wartość ich aktywów zmniejszyła się odpowiednio  
z kwoty 13,7 mld zł do 11,3 mld zł i 10,8 mld zł; 

− liczba krajowych zakładów ubezpieczeń na koniec 2014 r. wynosiła 56, a od 
2016 r. wynosiła 59; wartość ich aktywów wynosiła odpowiednio 177,7 mld zł, 
184,3 mld zł i 194,4 mld zł,  

− w kontrolowanym okresie był jeden zakład reasekuracji, a jego wartość 
aktywów zwiększyła się z 0,7 mld zł w 2014 r. do 0,9 mld zł w pozostałych 
okresach.  

(dowód: akta kontroli str. 784-814, 832-851, 989-998) 

Ministerstwo Finansów nie udokumentowało, że analizowało i jest w posiadaniu 
danych o aktywach poszczególnych podmiotów. O dane takie, ale w zakresie całego 
krajowego sektora bankowego, Ministerstwo wystąpiło w 2016 r. za 2015 r. oraz na 
koniec sierpnia i września 2016 r., a w zakresie sektora ubezpieczeniowego  
i reasekuracji w 2016 r. za okres I półrocza 2015 r. i za cały 2015 r. 

Dyrektor Departamentu Podatków Sektorowych Justyna Przekopiak w dniu  
2 października 2017 r. poinformowała, że Ministerstwo Finansów nie występowało 
do UKNF o udostępnienie danych za lata 2014-2017 w zakresie aktywów 
poszczególnych podmiotów, a także na temat wyłączeń poszczególnych podmiotów 
z opodatkowania oraz podstawy zwolnienia z opodatkowania. 

(dowód: akta kontroli str. 59-160, 993) 
W ocenie NIK pobranie takich danych na początku funkcjonowania nowego podatku 
mogło mieć istotne znaczenie dla analizy zagrożeń związanych z poborem podatku. 
Posiadane dane z deklaracji FIN-1 dotyczą tylko podmiotów płacących podatek,  
a nie zawierają informacji dotyczących podmiotów mogących potencjalnie podlegać 
opodatkowaniu. 
Ministerstwo Finansów nie monitorowało, w jakim stopniu ciężary wynikające  
z wprowadzenia podatku od niektórych instytucji finansowych przerzucone zostały 
przez banki na klientów oraz nie monitorowało stanu postępowań wyjaśniających 
zainicjowanych przez Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK)  
w sprawie zmian wysokości opłat i prowizji bankowych i nie posiada informacji na 
temat wyniku tych postępowań.  
Dyrektor Departamentu Podatków Sektorowych Justyna Przekopiak w dniu  
2 października 2017 r. wyjaśniła, iż do zakresu działania Ministerstwa Finansów  
nie należy sprawowanie nadzoru nad działalnością UOKiK i monitorowanie 
prowadzonych przez Urząd postępowań.  

(dowód: akta kontroli str. 993-998) 
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4.2. Pozyskiwanie danych i opinii przez Ministerstwo Finansów od instytucji 
dysponujących danymi o aktywach instytucji finansowych, dotyczących 
wprowadzenia nowego podatku 

Ministerstwo Finansów korzystało z danych zawartych w analizach, opiniach  
i opracowaniach umieszczonych na stronach internetowych UKNF oraz NBP, 
między innymi w zakresie aktywów instytucji finansowych. Pozyskiwało również 
informacje i analizy z NBP dotyczące między innymi wpływu podatku na marże  
i prowizje oraz koszty działalności sektora bankowego, a także analizy z UKNF  
w zakresie wpływu podatku na sytuację banków komercyjnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 166)  

W dniu 13 października 2016 r. przedstawiciele Departamentu Podatku 
Sektorowego Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Urzędu 
Komisji Nadzoru Finansowego uczestniczyli w spotkaniu z Komisją Europejską na 
temat  Wpływ podatku bankowego na aktywa sektora finansowego45. Przedstawiciel 
Komisji Europejskiej w podsumowaniu stwierdził, iż Komisja Europejska przyjmuje 
do wiadomości, że nie zaobserwowano negatywnego wpływu podatku na sektor, 
który jest dobrze dokapitalizowany, a stabilność w sektorze jest utrzymana. 

 (dowód: akta kontroli str. 186, 209-216) 

W trakcie kontroli zwrócono się, w trybie art. 29 ust. 1 pkt.2 lit f ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli do organów i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie stabilnej 
działalności podmiotów objętych podatkiem od niektórych instytucji finansowych,  
o ocenę skutków wprowadzenia tego podatku. 
W ocenie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wprowadzenie tej 
daniny w niewielkim stopniu wpłynęło na sektor bankowy, nie zagrażając jego 
stabilności. Świadczy o tym wzrost wskaźników kapitałowych i dynamiczny rozwój 
akcji kredytowej. Również wprowadzenie podatku nie wpłynęło negatywnie na 
stabilność sektora ubezpieczeniowego. Przewodniczący Komisji Nadzoru 
Finansowego zwrócił jednak uwagę na istotną różnicę w traktowaniu banków  
i zakładów ubezpieczeń, która może mieć wpływ na funkcjonowanie tych zakładów. 
Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych nie przewiduje 
jakiegokolwiek obniżenia podstawy opodatkowania dla zakładów ubezpieczeń,  
co skutkuje tym, że opodatkowaniu podlegają aktywa tych zakładów, które stanowią 
środki własne  przeznaczone  na pokrycie wymogów kapitałowych. Ma to negatywny 
wpływ na utrzymanie odpowiedniego zabezpieczenia kapitałowego tych zakładów. 
Brak negatywnego oddziaływania podatku na sektor ubezpieczeniowy, poza 
wskazanym również przez Przewodniczącego Komisji  Nadzoru Finansowego 
problemem zmniejszenia środków własnych zakładów ubezpieczeń, potwierdzają 
również analizy sporządzone przez Polską Izbę Ubezpieczeń.   
W ocenie Związku Banków Polskich wymiernym skutkiem wejścia w życie podatku 
od niektórych instytucji finansowych był gwałtowny wzrost, zarówno w ujęciu 
kwotowym jak i procentowym aktywów banków z tytułu skarbowych papierów 
wartościowych. Udział tych papierów w całości aktywów banków wzrósł z 12,4% na 
koniec 2015 r. do 15,4% w grudniu 2016 r. Kolejnym skutkiem było oferowanie 
klientom kredytów o wyższej marży kredytowej, np. kredytów konsumpcyjnych  
i obniżenie wartości udzielonych kredytów o niższej marży, w tym kredytów 
hipotecznych. 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów gromadził dane w zakresie analizy opłat 
pobieranych przez banki. Dane te nie pozwalają jednak na kompleksową ocenę 
wpływu podatku na zmianę opłat i prowizji pobieranych przez banki, ponieważ 

                                                      
45  Oryginalny tytuł: Impact of the banking rax on financial sector assets (other observed effects of the tax).  
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oprócz wprowadzenia podatku, na zmiany te miał wpływ szereg innych czynników. 
Badanie rynku kredytów hipotecznych przeprowadzone na próbie 25 banków 
komercyjnych tj. wszystkich banków komercyjnych udzielających kredytów 
hipotecznych w Polsce, dotyczące okresu 1 stycznia 2015 r.- 30 listopada 2016 r. 
przeprowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazało,  
że w badanym okresie zmiany oprocentowania były niekorzystne dla konsumentów. 
Z 23 banków, które dokonały zmian, 52% podniosło koszt kredytu w zakresie 
marży/oprocentowania w zakresie wszystkich produktów, a jedna trzecia (około 
30%) podniosła marże/oprocentowanie w przypadku części produktów. Oznacza to, 
że  podwyżki marży (oprocentowania) wystąpiły w przypadku ponad trzech 
czwartych ogólnej liczby banków komercyjnych aktywnych na tym rynku. Natomiast 
pobór prowizji od udzielenia kredytu hipotecznego w sektorze bankowości 
komercyjnej, biorąc pod uwagę 23 banki aktywnie działające – oferujące  
i sprzedające kredyty - zwiększył się dla 13% banków a zmniejszył się dla 43% 
banków. 

(dowód: akta kontroli str. 663-767) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. Zwraca jednak uwagę, że Ministerstwo Finansów nie 
udokumentowało, że analizowało i jest w posiadaniu danych o aktywach 
poszczególnych podmiotów, a także na temat wyłączeń poszczególnych podmiotów 
z opodatkowania oraz podstawy zwolnienia z opodatkowania, co mogłoby posłużyć 
analizie zagrożeń związanych z poborem podatku, a także analizie podmiotów 
mogących potencjalnie podlegać opodatkowaniu. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia          listopada 2017 r. 

  

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Wojciech Kutyła 
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Sprostowanie do wystąpienia pokontrolnego 

 

z dnia 23 listopada 2017 r. skierowanego do Ministra Rozwoju i Finansów po kontroli P/17/012 - 
„Pobór podatku od instytucji finansowych”. 

Na podstawie art. 35c ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 524) w treści wystąpienia pokontrolnego dokonano sprostowania oczywistych 
omyłek pisarskich i rachunkowych: 

− na stronie 7, w czwartym akapicie, czwarte zdanie: „Według danych hurtowni WHTAX najwyższy 
stan zaległości wystąpił na koniec maja 2016 r. – 3.737,4 tys. zł.” zastępuje się zdaniem o treści:  
„Według danych hurtowni WHTAX najwyższy stan zaległości wystąpił na koniec maja 2017 r. – 
12.110,7 tys. zł.”; 

− na stronie 21, w trzecim tiret, treść pierwszej części zdania: „liczba banków spółdzielczych i kas 
oszczędnościowo-kredytowych na koniec 2014 r. wynosiła 50 i zmniejszyła się do 40 na koniec  
2016 r. i 37 na koniec I półrocza 2017 r.;”, zastępuje się zdaniem o treści: „liczba kas 
oszczędnościowo-kredytowych na koniec 2014 r. wynosiła 50 i zmniejszyła się do 40 na koniec  
2016 r. i 37 na koniec I półrocza 2017 r.;”. 

 
Warszawa, dnia            grudnia 2017 r. 

  
  

         Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontroler        Dyrektor 
       Stanisław Jarosz Andrzej Eisenbart 

Główny specjalista kp. 
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