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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

Aktywa według art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości1   
to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej 
wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości 
wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Departament 
Podatków 

Sektorowych

Departament Podatków Sektorowych Lokalnych oraz Podatku od Gier  
w Ministerstwie Finansów, utworzony z dniem 23 lutego 2016 r., który realizuje 
zadania w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych, jest także 
odpowiedzialny za jednolite stosowanie prawa podatkowego w zakresie 
tego podatku.

FIN-1 deklaracja na podatek od niektórych instytucji finansowych, według wzoru 
ustalonego przez Ministra Finansów rozporządzeniem z dnia 16 lutego 2016 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych 
instytucji finansowych2.

Fundusze własne fundusze, o które zgodnie z art. 5 ust. 4 i 6 ustawy o podatku od niektórych 
instytucji finansowych, obniża się podstawę opodatkowania. Prawo bankowe3 
w art. 128 ust. 1 pkt 2 nazywa fundusze własne kapitałem wewnętrznym. 
Fundusze własne to fundusze mające zagwarantować bankowi kontynuowanie 
działalności w razie materializacji całego ryzyka oszacowanego dla danej 
struktury aktywów. Komisja Nadzoru Finansowego na bieżąco kontroluje 
prawidłowość wyznaczania tego kapitału przez banki. 

Instytucje finansowe to podmioty gospodarcze, których podstawowym zadaniem jest operowanie 
zasobami finansowymi, czyli gromadzenie i wydatkowanie środków 
pieniężnych4. Definicja instytucji finansowej na gruncie polskiego prawa  
nie jest jednolita. Kodeks spółek handlowych5 w art. 4 § 1 pkt 7 do instytucji 
finansowych zalicza między innymi: banki, fundusze inwestycyjne i towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 
towarzystwa emerytalne i fundusze emerytalne, domy maklerskie.

Minister Finansów Minister Finansów, a w okresie od 28 września 2016 r.6 do 9 stycznia 2017 r.7 
Minister Rozwoju i Finansów.

Ordynacja podatkowa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa8.

Skarbowe papiery 
wartościowe (SPW)

w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych9 skarbowy papier wartościowy jest papierem wartościowym, 
w którym Skarb Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego 
papieru, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, 
które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny.

Ustawa o podatku   
od niektórych 

instytucji finansowych

ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych10, 
zwana też ustawą o podatku.



WPROWADZENIE1. 

5

Podatek od niektórych instytucji finansowych został wprowadzony z dniem 
1 lutego 2016 r.  

Ustawa o podatku była procedowana bardzo szybko. Została uchwalona 
w dniu 15 stycznia 2016 r., po 43 dniach od daty wpływu do Sejmu projektu 
poselskiego (3 grudnia 2015 r., druk sejmowy nr 75). 

Celem wprowadzenia podatku było pozyskanie dodatkowego źródła finan-
sowania wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych, 
o których mowa w programie Rządu, a także zwiększenie udziału sektora 
finansowego w finansowaniu wydatków budżetowych11. Dążeniem do zre-
alizowanie tego celu można tłumaczyć pośpiech w uchwalaniu ustawy.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem są aktywa podmiotów będących 
podatnikami podatku (art. 3 ustawy o podatku). Podstawa opodatkowania 
może być obniżona między innymi o wartość aktywów w postaci skarbo-
wych papierów wartościowych (art. 5 ust. 9 ustawy).

Podatkiem objęto instytucje finansowe, tj. zamkniętą grupę profesjonal-
nych podmiotów gospodarczych, wymienionych w art. 4 ustawy o podatku,   
operujących zasobami finansowymi. Zwolnione od podatku zostały banki 
państwowe (art. 10 ustawy), w tym Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Należny podatek określono w wysokości 0,0366% podstawy opodatkowa-
nia miesięcznie. 

W 2016 r. dochody z podatku wyniosły 1,1% dochodów budżetu państwa, 
a w 2017 r. 1,3%.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku podatnicy zobowiązani są samodziel-
nie wypełniać deklaracje za okresy miesięczne według ustalonego wzoru 
(FIN-1)12, przekazując je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 
oraz obliczać i wpłacać należny podatek do 25 dnia miesiąca następującego   
po miesiącu, którego podatek dotyczy. Deklaracje mają obowiązek skła-
dać tylko podmioty płacące podatek. Pierwszą deklarację – za luty 2016 r.   
– należało złożyć do 25 marca 2016 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych jest nową daniną. W mediach 
wskazywano, że podatek w formie wprowadzonej w Polsce jest niedosko-
nały i bardzo podatny na jego obchodzenie. Zgłaszane były również obawy 
negatywnego wpływu wprowadzenia podatku na kondycję sektora banko-
wego i zachwiania rynku usług finansowych. 

11  Uzasadnienie wprowadzenia ustawy zawarte w projekcie ustawy o podatku od niektórych instytucji 
finansowych.

12  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 
w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu 
wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania, weszło w życie w dniu 18 lutego 2016 r.

Pytanie definiujące   
cel główny kontroli
Czy urzędy skarbowe 
i Minister Finansów 
skutecznie wykonują 
zadania w zakresie 
poboru podatku  
od aktywów niektórych 
instytucji finansowych?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1. Czy zostały osiągnięte 
planowane dochody 
budżetowe z podatku 
od niektórych instytucji 
finansowych?

2. Jakie analizy i działania 
są prowadzone w celu 
ustalenia, czy konstrukcja 
podatku umożliwia   
jego obejście?

3. Czy urzędy skarbowe 
prawidłowo i skutecznie 
wykonują zadania związane 
z poborem podatku   
od aktywów niektórych 
instytucji finansowych 
(prawidłowość 
deklarowanego podatku 
i terminowość wpłat, 
czynności sprawdzające, 
kontrolne i windykacyjne, 
wykrywane sposoby 
unikania opodatkowania)?

4. Czy nadzór   
Ministra Finansów   
nad wykonywaniem 
zadań przez urzędy 
skarbowe był skuteczny 
oraz r.etelność danych 
przedłożonych przez 
stronę rządową  
w procesie legislacyjnym?

5. Czy Minister 
Finasów współpracuje 
z instytucjami 
dysponującymi danymi 
o aktywach instytucji 
finansowych?

Jednostki kontrolowane
Ministerstwo Finansów  
i dwa urzędy skarbowe.

Okres objęty kontrolą
Luty 2016 r. –  
– wrzesień 2017 r. 
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Urzędy skarbowe  
i Minister Finansów 

skutecznie wykonywały 
zadania w zakresie 

poboru podatku  
od niektórych instytucji 

finansowych

Urzędy skarbowe i Minister Finansów skutecznie wykonywały zada-
nia w zakresie poboru podatku od aktywów niektórych instytucji finan-
sowych, chociaż w pierwszym roku obowiązywania podatku wyko-
nane dochody (3506,8 mln zł) stanowiły 54,0% dolnej granicy docho-
dów wskazanych w uzasadnieniu do projektu ustawy i 63,8% prognozy 
przyjętej w ustawie budżetowej. Przeszacowanie dochodów na 2016 r. 
było związane z pośpiechem we wprowadzaniu ustawy. W trakcie prac  
nad budżetem na 2016 r. nie była znana ostateczna wersja projektu 
ustawy o podatku. Dochody planowano na podstawie projektu posel-
skiego ustawy, w stosunku do którego w uchwalonej ustawie o podatku 
nastąpiły zmiany. 

Skuteczność uległa poprawie w 2017 r. Dochody wykonane po dziewię-
ciu miesiącach 2017 r. wyniosły 3239,3 mln zł, a w całym 2017 r. wynio-
sły 4341,2 mln zł (110,3% planu). Prognoza dochodów na 2017 r. była 
poprzedzona analizami realizacji wpływów z podatku w 2016 r. Ściągal-
ność podatku wynosiła 100%13. 

W Ministerstwie Finansów były poddawane analizie dane w zakresie 
wykonania dochodów z podatku i zaległości. Dokonywano również ana-
lizy w zakresie konstrukcji podatku i funkcjonowania podatku, w tym obni-
żania podstawy opodatkowania oraz przyczyn korekt deklaracji. Mini-
sterstwo Finansów monitorowało skuteczność podległych jednostek 
w zakresie poboru podatku.  

Nadzór Ministra Finansów nad poborem podatku był prawidłowy, z tym 
że w dwóch kontrolowanych urzędach skarbowych, rozliczających 51% 
i 27,6% dochodów z podatku, stwierdzono odmienny sposób postępo-
wania wobec podmiotów potencjalnie podlegających opodatkowaniu, 
co może wskazywać, że nie było elementów nadzoru, które zapewniłyby 
jednolity sposób zarządzania podatkiem. W jednym urzędzie identyfi-
kowano ryzyko i weryfikowano podmioty potencjalnie objęte opodatko-
waniem, a także prowadzono czynności sprawdzające i jedną kontrolę 
podatkową. W drugim urzędzie stwierdzono brak czynności zmierza-
jących do wczesnego wykrywania podmiotów potencjalnie unikają-
cych opodatkowania, a działania ograniczono do sprawdzenia popraw-
ności złożonych korekt deklaracji. Jednakże z badań NIK wynika, że nie 
wystąpiły negatywne skutki braku wdrożenia mechanizmu zarządzania 
podatkiem. W kontrolowanych urzędach skarbowych, w badanej pró-
bie dotyczącej podmiotów, które nie złożyły deklaracji FIN-1, ale mogły  
– ze względu na zgłoszony profil działalności – należeć do instytucji finan-
sowych i podlegać opodatkowaniu, nie znaleziono podmiotów, których 
wartość aktywów, po uwzględnieniu odliczeń od podstawy opodatkowa-
nia, powodowała obowiązek złożenia deklaracji i wpłacenia podatku. 

Minister Finansów w ramach nadzoru nad podległymi jednostkami doko-
nywał analizy zagrożeń mogących mieć wpływ na realizację dochodów 
z podatku. W wyniku tej analizy podatek nie został zaliczony do obsza-
rów o podwyższonym poziomie ryzyka wystąpienia nieprawidłowo-
ści. Nie kwestionując skupienia działań w obszarze największych poten-
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14  W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 524).

cjalnych uszczupleń, NIK ocenia, że przy relatywnie niewielkiej grupie 
podmiotów objętych podatkiem i urzędów pobierających podatek było 
możliwe wdrożenie – od początku obowiązywania ustawy – procedur 
weryfikacji i analizy podmiotów potencjalnie podlegających opodatko-
waniu  i określenie pożądanego sposobu postępowania, zamiast pozo-
stawienia sposobu działania uznaniu naczelnika urzędu. Byłaby to dobra 
praktyka, uzasadniona także tym, że podatek stanowił zupełnie nową 
daninę, a tym samym ustawa o podatku powodowała rzadką i zarazem 
ważną zmianę w systemie podatkowym. 

Ministerstwo Finansów współpracowało z Urzędem Komisji Nadzoru 
Finansowego (UKNF), skąd pozyskiwało między innymi dane o aktywach 
instytucji finansowych. Pozyskiwało także informacje i analizy z Naro-
dowego Banku Polskiego (NBP) dotyczące wpływu podatku na marże 
i prowizje oraz koszty działalności sektora bankowego oraz analizy UKNF 
w zakresie wpływu podatku na sytuację banków komercyjnych.

W okresie objętym kontrolą nastąpił zwiększony popyt ze strony sektora 
bankowego na polskie skarbowe papiery wartościowe (SPW). Od końca stycz-
nia 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). W wyniku przeprowadzonej przez NIK analizy danych,  
uzyskanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych14, NIK  
nie stwierdziła tendencji do wykorzystywania w 2016 i 2017 r. zakupów 
i sprzedaży SPW do optymalizacji podatkowej przez banki krajowe.

Ministerstwo Finansów monitorowało dane w zakresie zakupu skar-
bowych papierów wartościowych, monitorowało także obniżenia pod-
stawy opodatkowania z tego tytułu. Ministerstwo Finansów nie udoku-
mentowało jednak, że analizowało i jest w posiadaniu danych o akty-
wach poszczególnych podmiotów, a także na temat wyłączeń poszcze-
gólnych podmiotów z opodatkowania oraz podstawy zwolnienia 
z opodatkowania, co w ocenie NIK – zwłaszcza na początku funkcjono-
wania nowego podatku – mogłoby posłużyć analizie zagrożeń związa-
nych z poborem podatku.
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Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych przeszła szybką 
ścieżkę legislacyjną; została uchwalona 15 stycznia 2016 r., po 43 dniach 
od wpływu do Sejmu projektu poselskiego i weszła w życie od 1 lutego 
2016 r. Z uwagi na tempo prac Rada Ministrów nie przedstawiła stanowi-
ska do projektu ustawy, a przygotowany w Ministerstwie Finansów pro-
jekt Stanowiska Rządu z dnia 17 grudnia 2015 r. nie został nawet poddany 
konsultacjom wewnętrznym w Ministerstwie. Powodem tak szybkich prac 
legislacyjnych była potrzeba pozyskania dodatkowego źródła finansowania 
wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych, o których 
mowa w programie Rządu. [str. 15, 35]

Według poselskiego projektu ustawy o podatku kwota wpływów z tego 
tytułu została oszacowana na poziomie 6,5–7 mld zł. W projekcie Stanowi-
ska Rządu zakładano, że dochody mogą wynieść około 4,3 mld zł od ban-
ków i 0,5 mld zł od instytucji ubezpieczeniowych. W ustawie budżetowej 
na 2016 r. dochody z tytułu podatku zostały przyjęte w kwocie 5,5 mld zł. 
Decyzja o przyjęciu tej kwoty została podjęta bezpośrednio przez Ministra 
Finansów. Dochody uzyskane w 2016 r. (od marca do grudnia) wyniosły 
3506,8 mln zł, tj. 63,8% prognozy przyjętej w ustawie budżetowej na rok 
2016. Wyjaśniono, że kwota 5,5 mld zł była planowana w stosunku do pro-
jektu poselskiego ustawy, a w toku prac legislacyjnych wprowadzono liczne 
zmiany15. Według Ministerstwa Finansów, zjawisko różnicy między pla-
nowanymi a rzeczywistymi wpływami z podatku towarzyszy wprowadza-
niu podatków sektorowych i występowało również w innych państwach, 
które wprowadziły podatek bankowy. [str. 15]

W ustawie budżetowej na rok 2017 prognozę dochodów z tytułu podatku 
od niektórych instytucji finansowych przyjęto w kwocie 3.937,0 mln zł. 
Przewidywane wykonanie w 2017 r. było poprzedzone analizami realiza-
cji wpływów z podatku w 2016 r. Dochody uzyskane do września 2017 r. 
wyniosły 3239,3 mln zł (82,3% planu), a w całym 2017 r. wyniosły 
4341,2 mln zł (110,3% planu). Ściągalność podatku wynosiła 100%. Zobo-
wiązania miały krótkotrwały charakter, w związku z tym nie prowadzono 
egzekucji administracyjnej i nie był liczony wskaźnik efektywności egzekucji. 
 [str. 15, 22]

Dominujący udział w zrealizowanych dochodach, w całym kontrolowanym 
okresie, miały banki krajowe (83,5%) oraz krajowe zakłady ubezpieczeń 
(15,8%); wpływy pozostałych podmiotów wynosiły łącznie 0,7%. Liczba 
podmiotów, które choć raz złożyły deklarację FIN-1 i wpłaciły podatek 
wahała się od 79 do 82 miesięcznie w 2016 r. oraz od 75 do 81 w 2017 r. 
Z uwagi na nieosiągnięcie poziomu aktywów w wysokości 4 mld zł lub sko-
rzystanie z możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania lub zwol-
nienia z podatku nie uiszczały podatku spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
-kredytowe (tzw. SKOK) i banki spółdzielcze. [str. 19]

15  Między innymi zwiększono katalog obniżek podstawy opodatkowania o wartość aktywów 
w postaci skarbowych papierów wartościowych, rozszerzono zakres zwolnień podatkowych 
o podmioty objęte wdrożonym planem naprawczym. 

Cel fiskalny ustawy 
(pozyskanie źródła 

finansowania wydatków 
społecznych)  

powodem pośpiechu  
przy uchwalaniu ustawy

Zawyżona prognoza 
dochodów na 2016 r. 

Struktura  
dochodów z podatku
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Departament Podatków Sektorowych monitorował i dokonywał analizy 
wpływów budżetowych z tytułu podatku od niektórych instytucji finanso-
wych i zaległości podatkowych, i na tej podstawie przedstawiał przewidy-
wane wykonanie dochodów w 2016 r. i w latach następnych (do 2020 r.). 

Na podstawie danych na temat kształtowania się poszczególnych pozycji 
deklaracji FIN-1, dokonywano bieżących analiz, badając miesięczną dyna-
mikę zmian, w szczególności w zakresie liczby podatników, podstawy opo-
datkowania i kwot zmniejszających podstawę opodatkowania wynikających 
między innymi z zakupu skarbowych papierów wartościowych. Analizo-
wano także przyczyny składania przez podatników korekt deklaracji.  
 [str. 16–19, 33]

W Ministerstwie Finansów analizowano konstrukcję podatku od niektórych 
instytucji finansowych. Analizy służyły między innymi do zapobiegania uni-
kania opodatkowania oraz wykrywania zagrożeń w realizacji dochodów 
budżetowych.  [str. 22]

Ministerstwo Finansów współpracowało z Urzędem Komisji Nadzoru 
Finansowego (UKNF) w celu uzyskania informacji i wyjaśnień w zakre-
sie funkcjonowania podatku od niektórych instytucji finansowych oraz 
danych o aktywach instytucji finansowych. Pozyskiwało także informacje 
i analizy z Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczące wpływu podatku 
na marże i prowizje oraz koszty działalności sektora bankowego, analizy 
UKNF w zakresie wpływu podatku na sytuację banków komercyjnych 
oraz dane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o transakcjach 
w zakresie skarbowych papierów wartościowych. [str. 36]

Według deklaracji FIN-1 złożonych przez podatników podatku, aktywa 
instytucji finansowych osiągnęły 1495,1 mld zł na koniec lutego 2016 r.,  
1457,8 mld zł na koniec 2016 r. i 1481,2 mld zł na koniec sierpnia 2017 r. Na spa-
dek wartości aktywów w początkowym okresie obowiązywania podatku wpły-
nęło między innymi zwolnienie z opodatkowania jednego z banków na pod-
stawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku, na skutek wejścia w proces 
postępowania naprawczego. Średniomiesięczna wartość aktywów w analizo-
wanym przez NIK okresie wzrosła z 1426,4 mld zł w 2016 r. do 1455,7 mld zł 
w 2017 r., tj. o 2,1%. Średniomiesięczna wartość podstawy opodatkowania 
wzrosła z 971,1 mld zł za 11 miesięcy 2016 r. do 979,5 mld zł za osiem mie-
sięcy 2017 r. (o 0,9%). Najwyższe średniomiesięczne wartości podstawy opo-
datkowania wystąpiły w grupie banków krajowych (odpowiednio 813,8 mld zł 
i 815,4 mld zł). Ich udział zmniejszył się jednak z 83,8% w 2016 r. do 83,3% 
w 2017 r., na co miały wpływ głównie fundusze własne instytucji finansowych 
oraz skarbowe papiery wartościowe. [str. 19–20]

Opinie o skutkach wprowadzenia podatku, pozyskane w trybie art. 29 ust. 1 
pkt 2 lit f ustawy o NIK od organów i instytucji odpowiedzialnych za zapew-
nienie stabilnej działalności podmiotów objętych podatkiem wskazują,  
że wprowadzenie podatku nie oddziaływało negatywnie na stabilność 
instytucji finansowych. Nie zmniejszała się wartość udzielanych kredytów.   
Nie można jednak dokonać kompleksowej oceny wpływu podatku 
na wzrost oprocentowania, gdyż na zmianę opłat i prowizji pobieranych 
przez banki wpływ miały także inne czynniki. [str. 38–39]

Monitorowanie  
i analiza danych 
o dochodach z podatku

Analiza konstrukcji 
podatku (czy umożliwia 
jego obejście)

Współpraca z UKNF 
w zakresie funkcjonowania 
podatku oraz pozyskiwanie 
danych o aktywach 
instytucji finansowych

Wpływ podatku  
na stabilność instytucji 
finansowych
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Przedstawiciele Komisji Europejskiej na spotkaniu z przedstawicielami 
Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru 
Finansowego pod koniec października 2016 r. przyjęli do wiadomości 
konkluzję o braku negatywnego wpływu wprowadzenia podatku na sta-
bilność sektora bankowego. Wprowadzenie podatku nie oddziaływało 
także negatywnie na stabilność sektora ubezpieczeniowego. Przewodni-
czący Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił jednak uwagę na problem 
zmniejszania środków własnych zakładów ubezpieczeń, co ma negatywny 
wpływ na utrzymanie odpowiedniego zabezpieczenia kapitałowego  
tych zakładów. [str. 38–39]

Nastąpił zwiększony popyt ze strony sektora bankowego na polskie skar-
bowe papiery wartościowe (SPW). Łącznie od końca stycznia 2016 r. 
do końca czerwca 2017 r. wartość portfela krajowych SPW w sektorze ban-
kowym 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 zaanga-
żowania banków miała miejsce w pierwszych dwóch miesiącach obowią-
zywania podatku – wzrost o 31,0 mld zł w lutym i o 7,8 mld zł w marcu 
2016 r., chociaż wzrost zakupów dał się obserwować już pod koniec 2015 r.  
Zwiększone zakupy SPW były czynnikiem wpływającym na ich rentowność  
i w efekcie na koszty obsługi długu publicznego, jednakże z uwagi 
na oddziaływanie w badanym okresie na rynek SPW wielu innych czyn-
ników, nie można określić jednoznacznie efektu wprowadzenia podatku 
w sposób ilościowy. [str. 20–22]

Średniomiesięczna wartość aktywów w postaci skarbowych papierów war-
tościowych podlegająca odliczeniu od podstawy opodatkowania, zgodnie 
z art. 5 ust. 9 ustawy wyniosła 216,4 mld zł w 2016 r. i 227,1 mld zł w 2017 r. 
i wzrosła o 5,0%. [str. 20]

Departament Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów, na podsta-
wie danych z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
(rachunki własne banków, od końca 2015 r. do końca sierpnia 2017 r.) 
dokonywał szacunków dziennych stanów zadłużenia w skarbowych papie-
rach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym sektora banko-
wego. Dokonywane w Ministerstwie Finansów analizy obniżania podstawy 
opodatkowania o wartość zakupionych skarbowych papierów wartościo-
wych przez banki w poszczególnych miesiącach 2016 r. nie wykazały 
istotnych różnic.  [str. 23]

Przeprowadzona przez NIK analiza danych uzyskanych z Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
o Najwyższej Izbie Kontroli16, nie wykazała wykorzystywania w 2016 
i 2017 roku zakupów i sprzedaży SPW do optymalizacji podatkowej 

16  Kontroler NIK, na podstawie art. 29 1 pkt 2 lit f ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli zwrócił się 
do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 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.

Wzrost popytu  
na polskie skarbowe 
papiery wartościowe
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przez banki krajowe17. W większym stopniu mechanizm zwiększania zaku-
pów SPW w ostatnich dniach miesiąca i sprzedaży w pierwszych dniach 
następnego miesiąca wykorzystywały do optymalizacji podatkowej oddziały 
instytucji kredytowych. Z uwagi na wartość posiadanych SPW,  dokonywane 
transakcje nie miały jednak znaczącego wpływu na podatek (banki posiadały 
około 98% SPW, a oddziały instytucji kredytowych około 2%).  [str. 23–24]

Ministerstwo Finansów monitorowało dane w zakresie zakupu skarbo-
wych papierów wartościowych, a także obniżenia podstawy opodatkowa-
nia z tego tytułu. Ministerstwo Finansów nie udokumentowało natomiast, 
że analizowało i jest w posiadaniu danych o aktywach poszczególnych pod-
miotów, a także na temat wyłączeń poszczególnych podmiotów z opodatko-
wania 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. 
Ponadto posiadane dane z deklaracji FIN-1 dotyczą tylko podmiotów pła-
cących podatek, a nie zawierają informacji dotyczących podmiotów mogą-
cych potencjalnie podlegać opodatkowaniu.  [str. 22, 36]

Ministerstwo Finansów podejmowało działania uniemożliwiające obcho-
dzenie podatku od niektórych instytucji finansowych. Po wprowadze-
niu podatku Minister Finansów w marcu 2016 r. wydał jedną interpreta-
cję ogólną w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy. 
Ponadto w 2016 r. Minister Finansów trzykrotnie dokonywał wykładni 
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 jednym przypadku dotyczącym 
wniosku Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Ministerstwo uznało, 
iż papiery wartościowe emitowane przez EBI będą traktowane w Polsce 
na równi ze skarbowymi papierami wartościowymi.  [str. 25–26, 34]

W dniu 31 maja 2016 r. Ministerstwo Finansów wystąpiło do Komisji 
Nadzoru Finansowego o zwrócenie szczególnej uwagi, w ramach dzia-
łań nadzorczych, na potencjalne nieprawidłowości mogące skutkować 
zaniżeniem podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytu-
cji finansowych oraz o przekazywanie na bieżąco wniosków płynących 
z tych działań nadzorczych. [str. 26]

W okresie objętym kontrolą dyrektorzy upoważnionych izb skarbowych/dyrek-
torzy Krajowej Informacji Podatkowej wydali 40 interpretacji indywidual-
nych w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku, z tego 28 w 2016 r. 
i 12 w 2017 r.  [str. 26, 34]

Ministerstwo Finansów w miarę potrzeb przekazywało podległym jed-
nostkom wyjaśnienia w zakresie kontrolowanego podatku oraz monito-
rowało skuteczność podległych jednostek w zakresie poboru podatku.  
 [str. 25–26]

17  Za przejaw optymalizacji podatkowej (agresywnego unikania opodatkowania) uznaje się zakup 
przez banki w ostatnich dniach miesiąca skarbowych papierów wartościowych o odpowiedniej 
wartości, która obniży podstawę opodatkowania wyliczaną na ostatni dzień miesiąca i sprzedaż 
tych samych obligacji w pierwszych dniach następnego miesiąca, dzięki czemu podmiot „uwolni” 
aktywa, które nie zostaną objęte podatkiem (Analizy i studia Centrum Analiz i Studiów 
Podatkowych SGH, Podatek bankowy w Polsce – wady i zalety, dr hab. Dominik J. Gajewski). 
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Podatek od niektórych instytucji finansowych nie został zaliczony przez 
Ministerstwo Finansów do obszarów najbardziej zagrożonych wystą-
pieniem nieprawidłowości i nie został wyszczególniony w planie dzia-
łań i celach administracji podatkowej na 201618 i 2017 r. ani w kierunkach 
działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i indywidual-
nych Planach Działalności na 2017 r. Przy ocenie ryzyka wzięto pod uwagę 
zakres podmiotowy ustawy (bankom i instytucjom ubezpieczeniowym przy-
pisany jest status zaufania publicznego19), zasady ustalania podstawy opo-
datkowania i obliczania podatku oraz sposób prowadzenia rachunkowości 
podatkowej. Uznano, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w rozlicze-
niach 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.  [str. 28–29, 33]

W ocenie NIK nadzór Ministra Finansów nad poborem podatku był prawi-
dłowy, z tym że nie było elementów nadzoru, które zapewniłyby jednolity 
sposób zarządzania podatkiem we wszystkich urzędach skarbowych, tj. zabra-
kło wprowadzenia, na zasadzie dobrych praktyk, mechanizmu zarządzania 
podatkiem, służącego weryfikacji podmiotów potencjalnie podlegających 
opodatkowaniu. Według NIK wdrożenie takiego mechanizmu od początku 
obowiązywania ustawy wytyczyłoby pożądany kierunek działania urzę-
dów skarbowych rozliczających podatek. Kontrola NIK wykazała bowiem,  
że postępowanie naczelników dwóch urzędów skarbowych rozliczających 
51,0% i 27,6% dochodów z tytułu podatku była odmienne.  [str. 26, 32] 

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wdro-
żył mechanizm zarządzania podatkiem, chociaż w aktach prawa wewnętrz-
nego Urzędu nie było odniesienia do podatku od niektórych instytucji podat-
kowych (zasady przeprowadzania czynności sprawdzających w zakresie tego 
podatku wprowadzono od maja 2017 r.). W urzędzie identyfikowano ryzyka 
związane z poborem podatku, przeprowadzano również analizy pod kątem 
unikania opodatkowania przez podmioty należące do grupy instytucji finan-
sowych, potencjalnie podlegające opodatkowaniu, prowadzono czynności 
sprawdzające. Przeprowadzono też jedną kontrolę podatkową. Prowadzone 
czynności sprawdzające w czterech przypadkach skutkowały zwiększe-
niem deklarowanej kwoty podatku do zapłaty o 795,2 tys. zł. Wyniki kon-
troli podatkowej przeprowadzonej w lipcu 2017 r. nie wykazały nieprawidło-
wości, kwota podatku deklarowana przez podatnika była prawidłowa. Była 
to jedyna kontrola w kraju przeprowadzona w zakresie podatku od niektó-
rych instytucji finansowych w badanym okresie.  [str. 26, 29–33]

W Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie, rozlicza-
jącym 27,6% podatku, działania analityczne dotyczące zasadności niezło-
żenia deklaracji FIN-1 przez podmioty, które mogą znajdować się w grupie 
instytucji finansowych i podlegać opodatkowaniu podjęto dopiero w trakcie 

18  Podatek od niektórych instytucji f inansowych nie był ujęty w wytycznych na 2016 r. 
w obszarach najbardziej zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości, z uwagi na fakt, iż został 
wprowadzony dopiero od 1 lutego 2016 r.

19  Źródło: Ministerstwo Finansów, Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2016 r., 
analiza podobszaru Usługi finansowe i ubezpieczeniowe, a także wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych.
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kontroli NIK, a czynności sprawdzające prowadzono tylko wobec podmio-
tów, dokonujących korekt deklaracji. Nie przeprowadzono ani jednej kon-
troli podatkowej.  [str. 27, 31–32]

Z badań NIK wynika, że nie wystąpiły negatywne skutki braku wdrożenia 
mechanizmu zarządzania podatkiem. W trakcie kontroli przeprowadzonej 
przez NIK w obydwu kontrolowanych urzędach, w badanej próbie podmio-
tów, które nie złożyły deklaracji FIN-1, ale mogły – ze względu na zgłoszony 
profil działalności – należeć do instytucji finansowych i podlegać opodatko-
waniu, nie znaleziono podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji 
podatkowych FIN-1 i wpłacania podatku.  [str. 27, 31]

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 został przed-
łożony do konsultacji wewnętrznych w Ministerstwie Finansów, jednak 
z uwagi na szybkie tempo prac nad ustawą o podatku od niektórych insty-
tucji finansowych praca nad nim nie była kontynuowana. Ustawa o podatku 
została uchwalona, zanim Rząd przyjął w tej sprawie stanowisko.  [str. 35]

W projekcie Stanowiska Rządu poparto kierunek proponowanych zmian, 
jednak wskazano na wątpliwości dotyczące określenia zakresu podmioto-
wego podatku, podstawy opodatkowania oraz skutków finansowych pro-
ponowanych 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.  [str. 36]

Departament Podatków Sektorowych w Ministerstwie Finansów prze-
prowadził, według stanu na dzień 22 listopada 2016 r., analizę konstruk-
cji podatków nałożonych na sektor finansowy w innych państwach Unii 
Europejskiej. Konstrukcja podatku od sektora finansowego w poszczegól-
nych państwach UE była dostosowana do specyfiki lokalnego rynku finan-
sowego, a różnice dotyczyły stawki podatku jak i sposobu ustalania pod-
stawy opodatkowania.  [str. 24]

Ministerstwo Finansów nie analizowało zagadnienia transgranicznego prze-
rzucania portfela kredytowego. Uznawano w tym zakresie nadrzędność 
zasady swobodnego przepływu kapitału w ramach Unii Europejskiej, zapi-
sanej w art. 56 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) oraz 
w art. 26 pkt 2 i art. 63 wersji skonsolidowanej Traktatu, a także zasady 
jednolitej licencji, ustanowionej z dniem 1 stycznia 1993 r. harmonizowa-
nej m.in. dyrektywą 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności przez instytucje kredytowe. Zgodnie z tą zasadą instytucja kre-
dytowa, która uzyskała zezwolenie do prowadzenia takiej działalności w jed-
nym z krajów UE ma prawo do prowadzenia takiej działalności w innych 
państwach członkowskich.  [str. 24]
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podatków nałożonych  
na sektor finansowy 
w innych państwach UE

Transgraniczne 
przerzucanie portfela 
kredytowego 
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W działalności Ministerstwa Finansów Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdzi-
ła nieprawidłowości i w związku z powyższym nie formułowała wniosków. 

Formułując pozytywną ocenę kontrolowanej jednostki NIK stwierdziła 
jednak, 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 pod-
stawy zwolnienia z opodatkowania. W ocenie NIK pobranie takich danych 
na początku funkcjonowania nowego podatku mogło mieć istotne znacze-
nie dla analizy zagrożeń związanych z poborem podatku.

Podsumowując wyniki kontroli, NIK zwraca uwagę, że wprowadzając nowy 
podatek, przy relatywnie niewielkiej grupie podmiotów objętych podat-
kiem i urzędów pobierających podatek (głównie wyspecjalizowane urzędy 
skarbowe), można było od początku obowiązywania ustawy, na zasadzie 
dobrych praktyk, wprowadzić mechanizm zarządzania podatkiem. Należy 
jednak zauważyć, że kontrola nie wykazała negatywnych skutków braku 
takiego mechanizmu.
Do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warsza-
wie Urzędu NIK wnioskowała o:

1)  Kontynuowanie weryfikacji podmiotów należących do grupy instytucji 
finansowych pod kątem obowiązku składania deklaracji FIN-1 i wpła-
cania podatku, z poinformowaniem NIK o ich wyniku. 

2)  Przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu ustalenia stanu fak-
tycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia prawidłowości zło-
żonych deklaracji FIN-1 oraz wpłacanych podatków, a także kontroli 
podatkowej w przypadkach stwierdzenia ryzyka unikania opodatkowa-
nia podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

Naczelnik Pierwszego 
Mazowieckiego Urzędu 

Skarbowego w Warszawie

Minister Finansów
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5.1.  Planowane i osiągnięte dochody budżetowe z podatku 
od niektórych instytucji finansowych

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych była procedo-
wana pośpiesznie, a prognoza dochodów z podatku od niektórych insty-
tucji finansowych na 2016 r. była zawyżona. Przewidywane wykonanie 
dochodów w 2017 r. było bardziej skuteczne, bo zostało poprzedzone 
analizami realizacji wpływów z podatku w 2016 r. Dochody zrealizo-
wane w 2017 r. (do września) osiągnęły 82,3% planu, a w całym 2017 r. 
4.341,2 mln zł (110,3% planu).  

W poselskim projekcie ustawy o podatku od niektórych instytucji finan-
sowych, który wpłynął do Sejmu w dniu 3 grudnia 2015 r., kwota wpły-
wów z tego tytułu w 2016 r. została oszacowana na poziomie 6,5–7 mld zł. 
W uzasadnieniu projektu ustawy podano, że wpływy z podatku w 2016 r. 
oszacowano na podstawie dostępnych danych Komisji Nadzoru Finan-
sowego.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 zatwierdzonym przez Radę 
Ministrów w dniu 21 grudnia 2015 r.20 dochody z tytułu podatku od nie-
których instytucji finansowych zostały uwzględnione w kwocie 5,5 mld zł. 
Decyzja o przyjęciu konkretnej kwoty na potrzeby zmiany projektu 
ustawy budżetowej na 2016 r. została podjęta bezpośrednio przez 
Ministra Finansów21. W momencie przygotowywania poprawek do pro-
jektu ustawy budżetowej na 2016 r. nie była znana ostateczna wersja pro-
jektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 4 kwietnia 2017 r. poinformowała22, 
że do ustawy budżetowej przyjęto ostrożnościowe podejście co do możli-
wych skutków finansowych prezentowanych w poselskim projekcie. Wyja-
śniając różnicę między planowanymi a rzeczywistymi wpływami z podatku  
(na spotkaniu z przedstawicielmi Komisji Europejskiej) przedstawiciel 
Ministerstwa Finansów wskazał, że zjawisko takie towarzyszy wprowadza-
niu podatków sektorowych i występowało również w innych państwach, 
które wprowadziły podatek bankowy.

W ustawie budżetowej na 2016 r.23 z dnia 25 lutego 2016 r. dochody 
z tytułu podatku zostały uwzględnione w kwocie 5,5 mld zł. Dyrektor 
Departamentu Poboru Podatków wyjaśnił, że kwota ta była planowana 
w stosunku do projektu poselskiego ustawy. W toku prac legislacyjnych 
uległy zmianom podstawowe elementy konstrukcji podatku, tj. zakres 
podmiotowy, podstawa opodatkowania, stawka podatku oraz zwolnienia 
podatkowe. 

20  W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r., przekazanej do Sejmu w dniu 30 września 2015 r., 
dochody z tego tytułu nie były jeszcze uwzględnione. 

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

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

23  Dz. U. poz. 278, ze zm.

Cel fiskalny  
ustawy o podatku 
powodem pośpiechu 
przy jej uchwalaniu
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Infografika nr 1  
Zmiany w uchwalonej ustawie w stosunku do projektu poselskiego 

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych została uchwa-
lona przez Sejm zanim Rząd formalnie przyjął w jej sprawie stano-
wisko. Projekt Stanowiska Rządu z dnia 17 grudnia 2015 r. przygotowany 
przez Departament Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów został 
przedłożony do konsultacji wewnętrznych w Ministerstwie Finansów, jed-
nak praca nad nim nie była kontynuowana. Po uchwaleniu ustawy przyjęcie 
Stanowiska Rządu w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe. 
W projekcie Stanowiska Rządu zwracano uwagę, że planowane dochody 
z podatku mogą być niższe niż przedstawione w uzasadnieniu do pro-
jektu 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. 
Departament Podatków Sektorowych dokonywał analizy wpływów budże-
towych z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych i na tej pod-
stawie przestawiał przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r. i pro-
gnozę na 2017 r. i lata następne (do 2020 r.).  
W lipcu 2016 r., w trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r., 
prognozę dochodów z podatku od niektórych instytucji finansowych 
od 2017 r. określono w wysokości 4037,0 mln zł rocznie, a przewidy-
wane wykonanie w 2016 r. w wysokości 3419 mln zł. W zaktualizowanej 
prognozie z sierpnia 2016 r. prognozę na 2017 r. obniżono o 100 mln zł, 
tj. do kwoty 3937 mln zł, zakładając spadkowy trend wysokości podstawy 
opodatkowania na poziomie zrealizowanej średniomiesięcznej dynamiki 
jej kształtowania (przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r. pozosta-
wiono bez zmian). Dokonując aktualizacji Departament Podatków Sektoro-
wych, miał na uwadze decyzję kierownictwa Ministerstwa Finansów o zasto-
sowaniu podejścia konserwatywnego w prognozach dochodów budżetowych. 
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Założono kontynuację działań instytucji finansowych polegających na zwięk-
szaniu w strukturze aktywów udziału skarbowych papierów wartościo-
wych, a także możliwe zwiększenie wartości funduszy własnych przez banki,  
zgodnie z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego. 
W ustawie budżetowej na rok 2017 prognozę dochodów z tytułu podatku 
od niektórych instytucji finansowych przyjęto w kwocie 3937,0 mln zł, 
tj. tak jak w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. przekazanym do Sejmu 
w dniu 30 września 2016 r.  
Prognoza dochodów na 2016 r. była zawyżona. Dochody z tytułu podatku 
od niektórych instytucji finansowych zrealizowane w okresie od marca 
do grudnia 2016 r. wyniosły 3506,8 mln zł24, tj. 63,8% prognozy przyjętej 
w ustawie budżetowej na rok 2016, w tym 2935,4 mln zł z sektora bankowego 
i 550,4 mln zł zakłady ubezpieczeń i reasekuracji. 
Według stanu na koniec września 2017 r. kwota zrealizowanych dochodów 
wyniosła 3239,3 mln zł (82,3% planu). Dochody w całym 2017 r. wyniosły 
4341,2 mln zł (110,3% planu).  

Infografika nr 2  
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych  

Źródło: Ministerstwo Finansów, sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. Dane za okres 
październik–grudzień 2017 r. uzyskane w trakcie kontroli wykonania budżetu państwa za 2017 r.

24  Według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych.

Zawyżona prognoza 
dochodów z podatku  
na 2016 r. 
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Istotne znaczenie dla poboru podatku miały Drugi Mazowiecki Urząd Skar-
bowy w Warszawie i Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. 
W badanym okresie zrealizowały odpowiednio 51,0% i 27,6% dochodów 
z podatku od niektórych instytucji finansowych.
W 2016 r. najwyższe dochody wykonane zostały w marcu i wyniosły 364,2 mln  zł.  
W następnych miesiącach zmniejszały się i w czerwcu wyniosły 336,4 mln zł. 
W kolejnych miesiącach zwiększały się i w grudniu wyniosły 357,3 mln zł.  
W 2017 r. miesięczne dochody wahały się w przedziale od 349,7 mln zł  
w marcu do 369,2 mln zł w czerwcu, we wrześniu wyniosły 364,2 mln zł. 
Miesięczne dochody zrealizowane w 2017 r. były bardziej wyrównane niż 
w 2016 r. Różnica między najwyższą i najniższą kwotą miesięcznych docho-
dów wykonanych w 2017 r. wynosiła 19,5 mln zł, a w 2016 r. – 27,8 mln zł. 
Średnie miesięczne dochody z podatku w 2017 r. (do września) wyniosły 
359,9 mln zł i były o 2,6% wyższe od średnich miesięcznych dochodów  
zrealizowanych w okresie od marca do grudnia 2016 r. 
W Ministerstwie Finansów monitorowano realizację planu dochodów 
z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, stan zaległości 
i dane deklarowane przez podatników. Dane sprawozdawcze za poszcze-
gólne miesiące na bieżąco były przekazywane kierownictwu Departamentu 
Podatków Sektorowych oraz członkowi kierownictwa Ministerstwa Finan-
sów nadzorującemu Departament Podatków Sektorowych.
Na podstawie danych na temat kształtowania się poszczególnych pozycji 
deklaracji FIN-1 dokonywano bieżących analiz, badając miesięczną dyna-
mikę zmian, w szczególności w zakresie liczby podatników, podstawy opo-
datkowania, kwot zmniejszających podstawę opodatkowania, w tym o war-
tość aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych, zgodnie 
z art. 5 ust. 9 ustawy o podatku.
W 2016 r. podjęto prace nad budową, w ramach Hurtowni Danych SPR25, rapor-
tów na bazie danych z deklaracji FIN-1, które zaczęły funkcjonować w sierp-
niu 2016 r. W tym celu, Ministerstwo Finansów w marcu 2016 r. zwróciło 
się o uzupełnienie w podległych urzędach skarbowych bazy POLTAX26, pole-
cając, aby prace te były traktowane priorytetowo.
Liczba podmiotów, które chociaż raz złożyły deklarację FIN-127 wahała  
od 79 do 8228 miesięcznie w 2016 r. oraz od 75 do 8129 w 2017 r. Ogółem 
w okresie od marca 2016 r. do września 2017 r. co najmniej raz deklaracje 
FIN-1 złożyło 90 instytucji finansowych.  

25  Hurtownia danych SPR – jeden z systemów analitycznych, dostarczający departamentom 
Ministerstwa Finansów oraz jednostkom podległym Ministerstwu Finansów informacji zarządczej, 
sprawozdawczej i analitycznej w zakresie danych podatkowych, na podstawie dokumentów 
wymiarowych podatników/płatników (zeznania roczne, deklaracje, decyzje urzędów skarbowych), 
utrzymywanych w bazach systemu Poltax.

26  Poltax – źródłowy system ewidencjonowania i przetwarzania danych podatkowych, wykorzystywany 
w urzędach skarbowych, zasilany na podstawie zeznań rocznych, deklaracji i decyzji.

27  Deklaracje mają obowiązek składać tylko podmioty płacące podatek. Ministerstwo Finansów 
nie rozważało podjęcia inicjatywy legislacyjnej dotyczącej wprowadzenia obowiązku składania 
deklaracji FIN-1 przez wszystkie podmioty znajdujące się w grupie instytucji finansowych, gdyż 
byłoby to zbyt dużym obciążeniem biurokratycznym dla tych podmiotów gospodarczych.

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

29  Deklarację FIN-1 w 2017 r. chociaż jeden raz złożyło: 75 podmiotów za lipiec i sierpień; 79 podmiotów 
za miesiące: kwiecień i czerwiec; 80 – za styczeń; 81 za miesiące: luty, marzec i maj 2017 r. 

Monitorowanie  
dochodów  

i stanu zaległości  
w podatku
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Spośród podmiotów, które składały deklaracje FIN-1 najwięcej było krajo-
wych zakładów ubezpieczeń (od 34 do 37 w poszczególnych miesiącach) 
i banków krajowych (od 24 do 26). Liczba instytucji pożyczkowych składa-
jących deklaracje wahała się między 9 a 10. 

Dominujący udział w zrealizowanych dochodach miały banki krajowe oraz 
krajowe zakłady ubezpieczeń. Ich udział w 2016 r. wynosił odpowiednio 
83,6% oraz 15,6%. Pozostałe podmioty zrealizowały łącznie 0,8% wpły-
wów (w tym instytucje pożyczkowe 0,6%). W 2017 r. (do września) udział 
ten uległ nieznacznym zmianom i wynosił odpowiednio 83,3%, 16,0% oraz 
0,7% (w tym instytucje pożyczkowe 0,5%)30. 

Infografika nr 3  
Procentowy udział poszczególnych grup podatników w wykonaniu dochodów z podatku 
od niektórych instytucji finansowych w okresie od marca 2016 r. do września 2017 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów, dane na podstawie złożonych deklaracji FIN-1.

Z uwagi na nieosiągnięcie poziomu aktywów w wysokości 4 mld zł lub inne 
możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania lub zwolnienia z podatku 
nie uiszczały podatku spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe  
(tzw. SKOK) i banki spółdzielcze.  

Według deklaracji FIN-131 złożonych przez podatników podatku, wartość 
aktywów na koniec lutego 2016 r. wynosiła 1495,1 mld zł, na koniec 2016 r. 
– 1457,8 mld zł, na koniec sierpnia 2017 r. – 1481,2 mld zł. Spadek war-
tości aktywów w początkowym okresie obowiązywania podatku wynikał 
między innymi ze zwolnienia z opodatkowania jednego z banków, na pod-
stawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku, w wyniku wejścia w proces 
postępowania naprawczego. Analiza średniomiesięcznej wartości aktywów  
za 11 miesięcy 2016 r. i osiem miesięcy 2017 r. wskazuje na ich wzrost 
z 1426,4 mld zł w 2016 r. do 1455,7 mld zł w 2017 r., tj. o 2,1%. 

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 średniomie-
sięcznej wartości funduszy własnych za 11 miesięcy 2016 r. i osiem miesięcy 
2017 r. wskazuje na ich wzrost ze 131,8 mld zł w 2016 r. do 137,5 mld zł 
w 2017 r., tj. o 4,3%.

30  Dane według WHTAX, uwzględniono korektę dokonaną we wrześniu 2017 r.
31  Dane z hurtowni SPR.

Podmioty  
mające największy udział 
w zrealizowanych 
dochodach
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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 w 2016 r.  
i 227,1 mld zł w 2017 r.  
Zakupy SPW były realizowane niemal w stu procentach w grupie ban-
ków krajowych oraz oddziałów instytucji kredytowych32 – średniomie-
sięcznie 212,1 mld zł w 2016 r. i 221,8 mld zł w 2017 r. (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. 
Najwyższy poziom podstawy opodatkowania odnotowano za miesiąc luty 
2016 r. (1.032,4 mld zł). Na koniec 2016 r. podstawa opodatkowania wynio-
sła 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 z 971,1 mld zł do 979,5 mld zł (o 0,9%). 
Najwyższe średniomiesięczne wartości podstawy opodatkowania wystą-
piły w grupie banków krajowych – odpowiednio 813,8 mld zł i 815,4 mld zł 
(wzrost o 0,2%). Ich udział zmniejszył się jednak z 83,8% w 2016 r. 
do 83,3% w 2017 r. Na zmniejszenie podstawy opodatkowania wpływ 
miały głównie fundusze własne instytucji finansowych oraz skarbowe 
papiery wartościowe. W grupie krajowych zakładów ubezpieczeń śred-
niomiesięczne wartości podstawy opodatkowania wynosiły 150,2 mld zł 
w 2016 r. i 158,0 mld zł w 2017 r. (wzrost o 5,2%), a ich udział zwiększył się 
z 15,5% do 16,1%. 
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. 
W okresie objętym kontrolą, w składanych deklaracjach FIN-1 nie zostały 
wykazane przypadki zaniechania poboru podatku na podstawie rozporzą-
dzenia Ministra Finansów, zgodnie z art. 22 ustawy Ordynacja podatkowa, 
natomiast ze zwolnień określonych w art. 11 ustawy o podatku od niektó-
rych instytucji finansowych korzystało dziewięć podmiotów, w tym sie-
dem banków33.   
Zwiększony popyt ze strony krajowego sektora bankowego na polskie 
skarbowe papiery wartościowe był czynnikiem wpływającym obni-
żająco na ich rentowność i w efekcie na koszty obsługi długu publicz-
nego, jednakże z uwagi na oddziaływanie w badanym okresie na rynek 
SPW równolegle wielu innych istotnych czynników, nie można jednoznacz-
nie określić efektu wprowadzenia podatku od niektórych instytucji finan-
sowych w sposób ilościowy. 
Według Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów w I poło-
wie 2016 r., kiedy nastąpił największy wzrost zaangażowania banków w SPW, 
do czynników oddziałujących na rynek SPW należało w szczególności:

32  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.

33  Źródło: Dane z hurtowni SPR.
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–  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 pierw-
szym półroczu 2016 r. na kwotę 10,2 mld zł, a w całym 2016 r. w wysoko-
ści 14,2 mld zł) oznaczający w praktyce dodatkową podaż na rynku kra-
jowym i presję na wzrost rentowności.

Łącznie od końca stycznia 2016 r. do końca czerwca 2017 r. wartość portfela kra-
jowych 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 obowią-
zywania podatku – wzrost o 31,0 mld zł w lutym i o 7,8 mld zł w marcu 2016 r.34, 
chociaż wzrost zakupów dał się obserwować już pod koniec 2015 r. W okresie 
od końca grudnia 2015 r. do końca maja 2016 r. wartość obligacji w posiadaniu 
banków wzrosła o 54 mld zł, tj. o ponad 33%35. 

Infografika nr 4 
Wartość portfela krajowych SPW w sektorze bankowym

Źródło: Ministerstwo Finansów, Departament Długu Publicznego. Dane za II półrocze 2017 r. uzyskane w kontroli 
wykonania budżetu państwa za 2017 r.

34  Źródło: Departament Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów.
35  Źródło: Kontrola wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 77 – Podatki i inne wpływy 

na rzecz budżetu państwa. 
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Według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżeto-
wych stan zaległości w podatku od niektórych instytucji finansowych 
był zróżnicowany. Na koniec I i II kwartału 2016 r. wyniósł odpowiednio 
1492,5 tys. zł i 1800,3 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 – 1476,9 tys. zł, III kwartału 354,3 tys. zł. Według danych hur-
towni WHTAX36 najwyższy stan zaległości wystąpił na koniec maja 2017 r. 
– 12 110,7 tys. zł. W kontrolowanych urzędach skarbowych37 zaległości 
wynikały głównie z toczących się czynności sprawdzających w sprawie  
nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i przeksięgowa-
nia ich zgodnie z wnioskiem podatnika na podatek od niektórych instytu-
cji finansowych38.

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 krótko-
trwały charakter, w związku z czym nie był liczony wskaźnik efektywności 
egzekucji w zakresie tego podatku39. 

5.2.  Analizy i działania w celu ustalenia, czy konstrukcja 
podatku umożliwia jego obejście

W Ministerstwie Finansów były prowadzone prace analityczne w zakre-
sie podatku od niektórych instytucji finansowych, w tym jego kon-
strukcji. Wykorzystywano głównie dane z Hurtowni Danych SPR 
wynikające z deklaracji FIN-1 oraz dane publikowane w raportach i opra-
cowaniach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Narodowego Banku 
Polskiego (NBP), dostępne na stronach internetowych tych instytucji. 
Monitorowano liczbę podatników, podstawy opodatkowania, wysokość 
wpływów podatkowych celem stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
i pod kątem unikania opodatkowania, a także dane rynkowe. Prowadzono 
też analizę publikacji fachowej prasy krajowej dotyczącej podatku.

Analizy w zakresie konstrukcji podatku i funkcjonowania podatku były 
sporządzane na potrzeby własne Departamentu Podatków Sektorowych, 
właściwego w sprawie rozliczenia podatku, a także nadzorującego członka 
kierownictwa Ministerstwa Finansów i wykorzystywane w bieżącej pracy 
w ramach sprawowanego nadzoru, a także jako materiał informacyjny, 
między innymi na posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych 
lub podczas wystąpienia Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów 
na Forum Bankowym w 2017 r. 

36  Hurtownia danych WHTAX – informatyczny magazyn danych pochodzących z systemów źródłowych 
urzędów skarbowych całego kraju, udostępniany pracownikom Ministerstwa Finansów 
i podległym jednostkom.

37  Tj. w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym i w Drugim Mazowieckim Urzędzie 
Skarbowym w Warszawie.

38  W Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie dotyczyło to kwoty 354,1 tys. zł 
zaległości na koniec I półrocza 2017 r. i 354,2 tys. zł na koniec III kwartału 2017 r. W Pierwszym 
Mazowieckim Urzędzie Skarbowym zaległości na koniec 2016 r. w wysokości 2,8 tys. zł wynikały 
z korekty deklaracji FIN-1 przez krajowy zakład ubezpieczeń.

39  Źródło: Ministerstwo Finansów, informacja Departamentu Poboru Podatków.
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Ministerstwo Finansów40, na podstawie danych z systemu Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych (rachunki własne banków), dokony-
wało szacunków dziennych stanów zadłużenia w skarbowych papie-
rach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym sektora banko-
wego. Dane te obejmowały okres od końca 2015 r. do końca sierpnia 2017 r. 
Kwoty wykazane na koniec danego miesiąca pochodziły z danych sprawoz-
dawczych instytucji finansowych.  

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. Dyna-
mika zmian w zakresie SPW będących w posiadaniu instytucji finanso-
wych wahała się od 103,4% w marcu 2016 r.41 do 97,1% na koniec grud-
nia 2016 r. Nie stwierdzono również istotnych różnic w zakresie obniżania 
podstawy opodatkowania o wartość zakupionych SWP, które jest elemen-
tem konstrukcyjnym podatku.

Najwyższa Izba Kontroli na podstawie danych dotyczących kupna i sprzedaży 
skarbowych papierów wartościowych przez banki krajowe oraz oddziały 
instytucji kredytowych w latach 2015–201742, o które zwróciła się do Kra-
jowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) w trybie art. 29 ust. 1  
pkt 2 lit f ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, dokonała analizy zakupu 
i sprzedaży SPW realizowanych w badanym okresie przez te instytucje pod 
kątem optymalizacji podatkowej43, w tym w okresach bezpośrednio przed 
upływem miesiąca oraz w pierwszych dniach następnego miesiąca. 

W jej wyniku nie stwierdzono wykorzystywania w 2016 i 2017 zaku-
pów i sprzedaży SPW do optymalizacji podatkowej przez banki kra-
jowe. W przypadku banków w badanych okresach 2015 r. (tj. przed wpro-
wadzeniem ustawy) nastąpiły zwiększone zakupy SPW (powyżej średniej) 
w ostatnich dniach miesiąca i zwiększona sprzedaż na początku następ-
nego miesiąca. W 2016 r. i w 2017 r. tendencja ta nie była już tak jedno-
znaczna. Zwiększone zakupy na koniec miesiąca (powyżej średniej) nastę-
powały 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)44.

Zwiększone zakupy SPW w ostatnich dniach miesiąca i sprzedaż w pierw-
szych dniach następnego miesiąca były częściej wykorzystywane do opty-
malizacji podatkowej przez oddziały instytucji kredytowych, jednak ich 
wartość nie była znacząca z punktu widzenia ogólnej wartości SPW 

40  Departament Długu Publicznego.
41  Liczona jako zmiana wartości SPW w danym miesiącu do wartości SPW z poprzedniego miesiąca.
42  Za okresy trzymiesięczne, od 15 marca do 16 czerwca.
43  Por. przypis nr 13. 
44  Informacje przekazane NIK przez KDPW  zawierają dane wynikające z rozrachunków transakcji 

przeprowadzonych na kontach prowadzonych w KDPW S.A. dla uczestników KDPW należących 
do dwóch grup podatników, tj. banków krajowych i odziałów instytucji kredytowych, w tym 
także ich klientów (będących podatnikami podatku z innej grupy podatników albo podmiotami 
niebędącymi podatnikami). Według KDPW, nie ma możliwości dokonania identyfikacji klientów 
– uczestników KDPW, a także indywidualnych stanów posiadania tych klientów. 

Analiza w zakresie 
zakupu skarbowych 
papierów wartościowych
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podatkowej
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posiadanych przez oddziały instytucji kredytowych w relacji do wartości 
SPW posiadanych przez banki, zawieranych transakcji kupna i sprzedaży 
SPW i wpływu tych transakcji na podatek. Banki posiadały około 98% SPW, 
a oddziały instytucji kredytowych około 2%45.
Ministerstwo Finansów nie analizowało zagadnienia transgranicznego 
przerzucania portfela kredytowego. Dyrektor Departamentu Podatków 
Sektorowych w dniu 21 września 2017 r. podkreśliła, że zasada swobod-
nego 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 usta-
nowiona z dniem 1 stycznia 1993 r. zasada jednolitej licencji (harmonizo-
wana 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 pro-
wadzenia takiej działalności w jednym z krajów UE ma prawo do prowa-
dzenia takiej działalności w innych państwach członkowskich. 
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski w dniu 
16 października 2017 r. poinformował, iż Ministerstwo Finansów nie zwra-
cało się do KNF w sprawie próby osłabienia konkurencyjności lokalnych 
banków oraz naruszania interesów akcjonariuszy polskich banków przez 
niektóre banki zagraniczne. 
Departament Podatków Sektorowych przeprowadził, według stanu 
na dzień 22 listopada 2016 r., analizę konstrukcji podatków nałożo-
nych na sektor finansowy w innych państwach Unii Europejskiej46. 
Analiza ta wykazała, iż konstrukcja podatku od sektora finansowego 
w poszczególnych państwach UE była dostosowana do specyfiki lokal-
nego rynku finansowego. Opodatkowanie aktywów, analogicznie jak w Pol-
sce, wprowadzono w pięciu innych państwach: Finlandii, Francji, Grecji, Sło-
wenii i na Węgrzech, jednakże w tych państwach przyjęto odmienną stawkę 
podatku oraz inny sposób ustalania podstawy opodatkowania. 
Z uzasadnienia projektu ustawy o podatku wynikało, że w Polsce uchwa-
leniu ustawy przyświecał głównie cel fiskalny, tj. pozyskanie dodatkowego 
źródła finansowania wydatków budżetowych, o których mowa w programie 
Rządu, a także zwiększenie udziału sektora finansowego w finansowaniu 
wydatków budżetowych47.  

45  Wartość portfela krajowych SPW w sektorze bankowym (banki komercyjne) w styczniu 2016 r. 
wynosiła 197,5 mld zł, a czerwcu 2017 r. 256,5 mld zł. W tym samym czasie wartość portfela 
krajowych SPW posiadanych przez oddziały instytucji kredytowych wynosiła odpowiednio 4,7 mld zł  
i 6,5 mld zł. Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, Syntetyczna informacja na temat wpływu 
podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych, sierpień 2017 r. 

46  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.

47  W innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii celem wprowadzenia w 2011 r. opłaty bankowej było 
zapewnienie, aby sektor bankowy ponosił adekwatne obciążenie odzwierciedlające generowane 
przez niego ryzyka dla systemu finansowego i całej gospodarki. Ponadto opłata bankowa miała 
zachęcić banki do ograniczenia bądź odejścia od ryzykownych modeli finansowania, które mogą 
zagrażać stabilności systemu finansowego i gospodarki. Na Węgrzech podatek wprowadzono 
w 2010 r. w celu zabezpieczenia systemu finansowego przed zagrożeniami wynikającymi 
z negatywnych zjawisk kryzysowych oraz zrekompensowania pomocy, jakiej udzieliło państwo 
podmiotom mającym trudności. 
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Wiceprezes Związku Banków Polskich, w odpowiedzi na pismo NIK doty-
czące oceny skutków wprowadzenia podatku, zwrócił między innymi 
uwagę, że polskie banki prowadziły konserwatywną politykę biznesową 
i nie angażowały się znacząco w transakcje obciążone wysokim ryzykiem 
i w efekcie nie przyczyniły się do powstania zjawisk kryzysowych w gospo-
darce, natomiast zostały zobowiązane do wnoszenia co roku coraz wyż-
szych obciążeń na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a wzrost 
tych opłat tylko w pojedynczych przypadkach był związany z kondycją 
sektora bankowego. Największy wynikał z przyjęcia przez polskiego usta-
wodawcę bardzo wysokich limitów środków docelowo utrzymywanych 
w BFG oraz finansowania przez banki wypłaty depozytów gwarantowanych 
w upadłych spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). 

Ministerstwo Finansów podejmowało działania w celu uniemożliwienia 
obchodzenia podatku. 

Działania te polegały między innymi na interpretacji przepisów prawa.  
W okresie objętym kontrolą Minister Finansów na podstawie art. 14a 
§ 1 ustawy – Ordynacja podatkowa wydał 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 podat-
kowe oraz organy kontroli skarbowej48. Powyższa interpretacja dotyczyła:

–  sposobu określenia podstawy opodatkowania; w interpretacji przyjęto, 
iż przy ustalaniu podstawy opodatkowania powinny być uwzględnione 
wartości aktywów ustalone na podstawie sald wszystkich kont;

–  definicji podatnika; 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 ubezpie-
czeń lub zakładami reasekuracji; 

–  ustalania powiązań między podatnikami będącymi instytucjami pożycz-
kowymi.

W 2016 r. Minister Finansów trzykrotnie dokonywał wykładni przepisu 
art. 5 ust. 9 ustawy o podatku pod kątem obniżenia podstawy opodatko-
wania o wartość aktywów w postaci papierów wartościowych innych niż 
wskazanych w tej regulacji. W jednym przypadku dotyczącym wniosku 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uznano, iż papiery wartościowe 
emitowane przez EBI będą traktowane w Polsce na równi ze skarbowymi 
papierami wartościowymi. 

Takie stanowisko strony polskiej wynikało z interpretacji Umowy ramo-
wej, podpisanej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), dotyczącej działalności EBI w Polsce z dnia 1 grud-
nia 1997 r., ratyfikowanej w dniu 24 lipca 1999 r. oraz art. 91 ust. 1 i 2 
Konstytucji RP. W pozostałych dwóch przypadkach Ministerstwo Finan-
sów nie wyraziło zgody na traktowanie papierów wartościowych emitowa-

48  Interpretacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 
10 marca 2016 r. poz. 22. 
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nych 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. 
W dniu 31 maja 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów  
przekazał Związkowi Banków Polskich wyjaśnienia w zakresie prawidło-
wego ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych insty-
tucji finansowych oraz obniżania tej podstawy. 
W okresie od marca 2016 roku do września 2017 roku na podstawie art. 13 
§ 2a i art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa dyrektorzy upoważnio-
nych izb skarbowych/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej49 wydali, 
według stanu na dzień 20 września 2017 r., 40 interpretacji indywidualnych 
w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od niektórych insty-
tucji podatkowych, z tego 28 w 2016 r. i 12 w 2017 r.50. Dotyczyły one mię-
dzy innymi  kwestii, czy  wnioskodawca zalicza się do podatników podatku 
od niektórych instytucji podatkowych oraz czy w świetle przepisów ustawy 
o rachunkowości jednostka jest podatnikiem zależnym/współzależnym. 
W dniu 31 maja 2016 r. Ministerstwo Finansów wystąpiło do Komisji Nad-
zoru Finansowego o zwrócenie szczególnej uwagi w ramach działań nad-
zorczych, w tym dokonywanych czynności inspekcyjnych, na potencjalne 
nieprawidłowości mogące skutkować zaniżeniem podstawy opodatkowania 
podatkiem od niektórych instytucji finansowych i przekazywanie na bie-
żąco wniosków płynących z tych działań nadzorczych. 

Działania w celu uniemożliwienia obchodzenia podatku podejmowane 
w kontrolowanych przez NIK urzędach skarbowych

Naczelnicy urzędów skarbowych nie występowali do izby skarbowej/izby 
administracji skarbowej lub Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie wątpli-
wości prawnych związanych z podatkiem lub procedurą obsługi i weryfi-
kacji złożonych deklaracji FIN-1. 
W Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie prowadzono 
w badanym okresie analizy w obszarze podatku od instytucji finansowych 
pod kątem identyfikowania ryzyka unikania opodatkowania przez pod-
mioty należące do grupy instytucji finansowych51. 
Między innymi w grudniu 2016 r. sporządzono karty analizy ryzyka doty-
czące siedmiu podmiotów, a we wrześniu i w październiku 2017 r. sporzą-
dzono karty analizy ryzyka dotyczące 120 podmiotów, w tym 10 znajdu-
jących się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. 

49  Do 1 marca 2017 r. interpretacje indywidualne wydawali upoważnieni przez Ministra Finansów 
Dyrektorzy Izb Skarbowych, od 1 marca, tj. od wprowadzenia Krajowej Administracji Skarbowej,  
interpretacje indywidualne wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

50  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.

51  Przedmiotem prowadzonych w badanym okresie analiz w obszarze podatku od instytucji 
finansowych było w szczególności:
−	 typowanie podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji FIN-1, w celu zidentyfikowania ryzyka 

unikania opodatkowania przez podmioty należące do grupy instytucji finansowych; 
−	 prawidłowość ustalania podstawy opodatkowania;
−	 prawidłowość stosowania zwolnień i ulg podatkowych.

Analizy prowadzone 
w urzędach skarbowych 

pod kątem unikania 
opodatkowania
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W wyniku tych działań wytypowano do przeprowadzenia czynności spraw-
dzających odpowiednio cztery i 86 podmiotów. Wobec wytypowanych pod-
miotów, które nie złożyły deklaracji FIN-1 lub zauważono spadek kwot 
deklarowanego podatku,  prowadzono czynności sprawdzające oraz okre-
sowo monitorowano wpłaty podatku. W żadnym ze zidentyfikowanych  
ryzyk w toku podjętych działań nie stwierdzono wysokiego poziomu ryzyka. 

Kontrolerzy NIK objęli szczegółowym badaniem działania Urzędu wobec 
1552 spośród 252 potencjalnych podatników podatku, którzy nie złożyli 
deklaracji FIN-1, a znajdują się w grupie instytucji finansowych53. W zbada-
nej przez NIK próbie nie znaleziono podmiotów zobowiązanych do składa-
nia deklaracji FIN-1 i wpłacania podatku (żaden z wytypowanych do bada-
nia podmiotów  nie przekroczył limitów kwot, o których mowa w art. 5 ust 
1–3 ustawy o podatku, powodujących powstanie obowiązku złożenia dekla-
racji i wpłacenia podatku). Działania wobec 15 ww. wybranych podmiotów 
nieskładających deklaracji, zostały podjęte przez Urząd w dniu 3 paździer-
nika 2017 r., w trakcie kontroli NIK.

W Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie ana-
lizy zasadności niezłożenia deklaracji FIN-1 przez podmioty, które mogą 
znajdować się w grupie instytucji finansowych i podlegać opodatkowaniu 
były podejmowane dopiero we wrześniu 2017 r., po rozpoczęciu kontroli 
przez NIK.

W ramach tych działań wyszukiwano podmioty według ujawnionego w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym profilu działalności na podstawie polskiej kla-
syfikacji działalności. Według raportu z dnia 12 września 2017 r. w Urzę-
dzie było 130 podmiotów, które nie złożyły deklaracji FIN-1, jednak mogły 
znajdować się w grupie instytucji finansowych i podlegać opodatkowa-
niu, z tego pięć banków krajowych, 11 oddziałów banków zagranicznych,  
10 zakładów ubezpieczeń i reasekuracji i 104 instytucje pożyczkowe. Po prze-
prowadzonej analizie kwoty aktywów (czy przekraczają limity określone 
w art. 5 ust. 1–3 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych) 
i występowania powiązań określonych w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy54, Urząd 
pisemnie poinformował podmioty o obowiązku składania deklaracji FIN-1 
w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z ustawy, a także zwrócił 
się o złożenie stosownych wyjaśnień o przyczynach jej niezłożenia. 

Do dnia zakończenia kontroli do Urzędu wpłynęło 68 odpowiedzi na pisma 
informujące o obowiązku składania deklaracji FIN-1. W 47 przypadkach 
podatnicy poinformowali, że nie ciąży na nich obowiązek składania dekla-
racji FIN-1 i wpłacania podatku, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku 

52  Próba obejmowała wszystkie cztery banki krajowe, jeden z pięciu oddziałów banków 
zagranicznych, jedyny bank spółdzielczy, cztery z 22 zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, oraz 
pięć z 220 instytucji pożyczkowych. Dobór próby w zakresie oddziałów banków zagranicznych, 
ubezpieczycieli oraz instytucji pożyczkowych został dokonany w sposób losowy.

53  Podmioty wyszukiwano według ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym profilu 
działalności określonym na podstawie polskiej klasyfikacji działalności.

54  Powiązania między podmiotami o których mowa art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od niektórych 
instytucji finansowych weryfikowano przy pomocy Systemu Informacji Prawnej Lex. Podstawą 
działania modułu powiązania w programie Lex użytkowanym przez urzędy skarbowe są wpisy 
do Krajowego Rejestru Sądowego. 
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od niektórych instytucji finansowych. Pozostałych 21 podmiotów poinfor-
mowało, że przyczyną niezłożenia deklaracji FIN-1 było niespełnienie defi-
nicji podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych.  

Zdaniem NIK, wysłanie pism do potencjalnych podatników w drugiej poło-
wie 2017 r., po ponad półtora roku od obowiązywania ustawy było spóź-
nione. Działania takie, tj. weryfikację potencjalnych podmiotów i wysła-
nie zapytań, należało przeprowadzić w pierwszym okresie obowiązywania 
ustawy.

Wyniki badania przez NIK próby 20  spośród 130 podmiotów  
z ww. wykazu, wskazują, że badane podmioty nie były zobowiązane do skła-
dania deklaracji FIN-1 i wpłacenia podatku.

Do dnia zakończenia kontroli weryfikacja przez Urząd  pozostałych pod-
miotów nie została zakończona.

5.3.  Prawidłowość i skuteczność wykonywania przez urzędy  
skarbowe czynności sprawdzających i kontrolnych w celu 
ustalenia ewentualnych nieprawidłowości, w tym wykrywane 
sposoby unikania opodatkowania oraz podejmowane  
czynności w celu odzyskania należnych kwot

W dwóch kontrolowanych urzędach skarbowych NIK stwierdziła odmi-
enne postępowanie  w zakresie weryfikacji podmiotów potencjalnie pod-
legających opodatkowaniu oraz prowadzenia czynności sprawdzających 
i kontrolnych. W badanych przez NIK sprawach nie wystąpiły jednak 
negatywne skutki braku wprowadzenia mechanizmu zarządzania podat-
kiem w jednej jednostce. W ocenie NIK, prowadzenie działań zmierza-
jących do wczesnego wykrywania podmiotów podejmujących działania 
niezgodne z prawem (pod kątem obowiązku składania deklaracji FIN-1 
I wpłacania podatku) powinno być dobrą praktyką, nawet gdy Minister 
Finansów zaleca skupienie działań w obszarach ryzyka o nawiększym 
zagrożeniu finansowym.  

Obszar poboru podatku od niektórych instytucji finansowych, z uwagi 
na wprowadzenie podatku od 1 lutego 2016 r., nie został wyszczegól-
niony w systemie realizacji celów stawianych jednostkom administracji 
podatkowej w 2016 r., przekazanym dyrektorom izb skarbowych w stycz-
niu 2016 r., a także nie został ujęty w Krajowym Planie Działań Administra-
cji Podatkowej55 na 2016 r. (KPDAP), w obszarach najbardziej zagrożonych 
wystąpieniem nieprawidłowości. Ujęto w nim natomiast po raz pierwszy 
podobszar Usługi finansowe i ubezpieczeniowe, z uwagi na przekroczenie 
w tym podobszarze akceptowalnego poziomu ryzyka.

W przekazanym urzędom skarbowym przy piśmie z 22 kwietnia 2016 r. 
Wojewódzkim Planie Działań na 2016 r. określono zidentyfikowane, prio-
rytetowe podobszary ryzyka dla wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. 

55  KPDAP miał wspierać proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej 
poprzez wskazanie zjawisk i obszarów, na które organy podatkowe powinny skupić uwagę 
w danym roku.

Pobór podatku  
od niektórych instytucji 

finansowych a cele 
i kierunki działania 

administracji podatkowej
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Wskazano aby w pierwszej kolejności realizowane były kontrole 
w podobszarach ryzyka (branże) o największym zagrożeniu finanso-
wym i zalecono skoncentrowanie działań w obszarach podatku od towa-
rów i usług i podatku dochodowego od osób prawnych.  

Także w wydanym przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 25 lipca 
2017 r. zarządzeniu w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej 
Administracji Skarbowej na lata 2017–202056 oraz w wydanym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 25 września 2017 r. zarządzeniu 
nr 59 w sprawie określenia kierunków działania i rozwoju Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej na rok 2017 dla poszczególnych jednostek organiza-
cyjnych KAS – izb administracji skarbowej nie wyszczególniono podatku 
od instytucji finansowych. 

W Ministerstwie Finansów oceniono, iż ryzyko wystąpienia nieprawidło-
wości w rozliczeniach podmiotów z tytułu podatku od niektórych instytu-
cji finansowych jest na poziomie akceptowalnym. Poza tym nie występuje 
istotne ryzyko unikania kontroli oraz ryzyko braku współpracy z organami 
kontroli – bankom i instytucjom ubezpieczeniowym przypisany jest status 
zaufania publicznego57.

Podatek od niektórych instytucji finansowych nie został uwzględniony rów-
nież w analizach prowadzonych w Centrum Kompetencyjnym umiejsco-
wionym w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku, którego celem było 
systematyzowanie i pogłębienie informacji o obszarach gospodarki lub 
metodach działania podatników, które w oparciu o napływające informacje 
mogły być uznane za obszary podwyższonego ryzyka. Do zadań Centrum 
należała między innymi działalność analityczna i monitorująca w obszarach 
parabanki oraz usługi finansowe58. W związku ze zmianami w organiza-
cji administracji skarbowej i utworzeniem Krajowej Administracji Skarbo-
wej, zmieniona została forma prowadzenia analiz i typowania podmiotów 
do kontroli. Obecnie prowadzi je centralna komórka analityczna utworzona 
w Departamencie Kontroli i Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Finansów, 
która wykorzystuje dorobek centrów kompetencyjnych w urzędach kon-
troli skarbowej.

Izba Skarbowa/Izba Administracji Skarbowej w Warszawie nie przeka-
zywała do podległych urzędów skarbowych wytycznych/wskazó-
wek dotyczących prowadzenia analizy ryzyka, a także zaleceń dotyczących 
przeprowadzania kontroli podatkowych lub czynności sprawdzających 
w obszarze wyłącznie podatku od niektórych instytucji finansowych.

Wyniki kontroli w Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym  
w Warszawie 

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warsza-
wie wdrożył mechanizm zarządzania podatkiem i prawidłowo wykony-
wał zadania związane z prowadzeniem czynności sprawdzających i kon-

56  Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. poz. 144.  
57  Por. przypis nr 15. 
58  W czerwcu 2016 r. Centrum opracowało między innymi aktualizację Raportu o branży/obszarze 

„banki, parabanki, instytucje finansowe, usługi finansowe i instrumenty finansowe”.

Zarządzania podatkiem 
w Drugim Mazowieckim 
Urzędzie Skarbowym
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trolnych, mimo że procedury wewnętrzne nie odnosiły się do podatku 
od niektórych instytucji podatkowych. Zasady przeprowadzania czynności 
sprawdzających w zakresie tego podatku wprowadzono od maja 2017 r. 

W Urzędzie były identyfikowane ryzyka dla poboru podatku od niektórych 
instytucji finansowych, dotyczące możliwości unikania opodatkowania przez 
podmioty należące do grupy instytucji finansowych, zaniżania podstawy 
opodatkowania, zwolnień od podatku. Wyniki prowadzonych analiz zostały 
wykorzystane przy typowaniu podmiotów do czynności sprawdzających. 

Przeprowadzone w Urzędzie dwie analizy (w grudniu 2016 r. i w paździer-
niku 2017 r.) obejmowały potencjalnych podatników podatku od nie-
których instytucji finansowych, w tym 10 podmiotów znajdujących się 
na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Wyniki 
prowadzonych analiz zostały wykorzystane przy typowaniu podmiotów 
do czynności sprawdzających. 

W badanym okresie wszczęto 276 czynności sprawdzających, z tego  
29 czynności sprawdzających59 wobec podatników składających deklaracje 
podatkowe FIN-1 (20 w 2016 r. i dziewięć w 2017 r., wszystkie z udziałem 
podatnika) oraz 247 czynności sprawdzających w stosunku do podmiotów 
nieskładających deklaracji, a które ze względu na zgłoszony profil działal-
ności mogły należeć do instytucji finansowych i podlegać opodatkowaniu  
(201 z udziałem podatnika i 46 bez udziału podatnika). W toku tych czynno-
ści dokonywano porównania zadeklarowanych przez podatnika kwot podatku 
z przesłanymi dokumentami źródłowymi, w szczególności zestawieniem obro-
tów i sald, danymi o wartości aktywów zmniejszających podstawę opodatkowa-
nia, w tym funduszy własnych oraz skarbowych papierów wartościowych. Spo-
śród ogółem 230 czynności sprawdzających z udziałem podatnika 179 zostało 
wszczętych w trakcie kontroli NIK, w dniu 3 października 2017 r. 

Do dnia 20 października 2017 r. zakończonych zostało łącznie 93 czynno-
ści sprawdzających. Nieprawidłowości ujawniono w siedmiu przypadkach. 
W czterech przypadkach efektem czynności sprawdzających było zwięk-
szenie wpływów z tytułu podatku o 795,2 tys. zł w związku z zaniżeniem 
przez podatników deklarowanych kwot podatku lub niezłożeniem dekla-
racji FIN-1. Podatnicy złożyli deklaracje korygujące i dokonali wpłat zale-
głych kwot podatku na rachunek Urzędu wraz z ustawowymi odsetkami.

W 2016 r. pięciu podatników zadeklarowało zwolnienie z podatku, o którym 
mowa w art. 11 ustawy. Czynności sprawdzające przeprowadzono wobec 
dwóch podatników w 2016 r. i wobec dwóch w 2017 r. W jednym przypadku 
weryfikacja prawidłowości zwolnienia z podatku związana była z korektą 
dwóch deklaracji, w wyniku której podatnik występował o stwierdzenie nad-
płaty w kwocie 9780,8 tys. zł. W toku podjętych czynności sprawdzających nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Wobec jednego podatnika czynności spraw-
dzające w zakresie zwolnienia zaplanowano na IV kw. 2017 roku.

59  Czynności sprawdzające – czynności określone w dziale V ustawy – Ordynacja podatkowa, mające 
na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych podatków, 
stwierdzenie formalnej poprawności deklaracji oraz ustalenie stanu faktycznego w zakresie 
niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami (art. 272 Ordynacji 
podatkowej).
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W badanym okresie Urząd przeprowadził jedną kontrolę podatkową60 
związaną z poborem podatku w stosunku do banku krajowego, o którym 
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od niektórych instytucji finanso-
wych, zakończoną w lipcu 2017 r. Kontrola obejmowała prawidłowość 
deklarowanego podatku za marzec 2017 r. Sprawdzono poprawność pod-
stawy opodatkowania i zasadność kwot obniżających podstawę opodat-
kowania. Była to jedyna kontrola podatkowa przeprowadzona w kraju 
w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych. Wyniki tej  
kontroli potwierdziły prawidłowość kwoty podatku wykazanej w dekla-
racji FIN-1. 

Na podstawie badania przez NIK próby 20 czynności sprawdzających 
ustalono, że Urząd weryfikował dane zawarte w złożonych deklaracjach, 
między innymi w zakresie wysokości aktywów, funduszy własnych oraz 
kwot obniżających podstawę opodatkowania z dokumentami przedstawio-
nymi przez podatników. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podatnicy 
korygowali deklaracje.  Ustalono jednak, że w 16 wezwaniach skierowanych 
do 15 podatników w okresie od czerwca do października 2016 r. w spra-
wie złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w deklaracjach FIN-1 
Urząd wskazał błędną podstawę prawną, tj. art. 274a § 2 ustawy Ordynacja 
podatkowa, zamiast art. 272 pkt 3 oraz art. 155 § 1 tej ustawy. Nie stwier-
dzono zastosowania błędnej podstawy prawnej w wezwaniach wysyłanych 
do podatników po ujawnieniu błędu.  

Wyniki kontroli w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym 
w Warszawie

W Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie przyjęty 
sposób postępowania był zupełnie inny, gdyż stanowił niemal wyłącz-
nie reakcję na aktywność podatnika. Pomimo upływu ponad półtora roku 
od wprowadzenia podatku znaczna część działań związanych z weryfi-
kacją, czy podmioty należące do grupy instytucji finansowych były zobo-
wiązane składać deklaracje FIN-1 i wpłacać podatek i czy prawidłowo 
wywiązały się z tego obowiązku, została przeprowadzona dopiero w trak-
cie kontroli NIK (jak podano w pkt 5.2. dopiero po rozpoczęciu kontroli 
przez NIK podjęto działania dotyczące weryfikacji 130 instytucji finanso-
wych, które nie złożyły deklaracji FIN-1, ale mogły – ze względu na zgło-
szony profil działalności – należeć do instytucji finansowych i podlegać 
opodatkowaniu.). 

Czynności sprawdzające mające na celu ustalenie stanu faktycznego 
w zakresie niezbędnym do stwierdzenia prawidłowości złożonych dekla-
racji FIN-1 oraz wpłacanych podatków prowadzono tylko w sytuacji złoże-
nia przez czterech podatników korekty deklaracji oraz wniosków o stwier-
dzenie nadpłaty na kwotę 353,2 tys. zł. W okresie objętym kontrolą Urząd 
nie podejmował czynności wobec podatników nieskładających korekt 
lub z których wynikała dopłata podatku. 

60  Kontrola podatkowa – czynności określone w dziale VI ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie 
z art. 281 § 2 Ordynacji podatkowej celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani 
wywiązują się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Zarzadzaniem podatkiem 
w Pierwszym Mazowieckim 
Urzędzie Skarbowym  
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W wyniku prowadzonych czynności sprawdzających w jednym przypadku 
podatnik wycofał wniosek o stwierdzenie nadpłaty i ponownie skorygo-
wał deklaracje FIN-1 zwiększając kwotę podatku do zapłaty o 4,8 tys. zł 
w porównaniu do kwot deklarowanych, w pozostałych trzech przypadkach 
organ podatkowy uznał skorygowane deklaracje za prawidłowe i stwier-
dził, że nadpłata w kwocie 336,1 tys. zł podlega zwrotowi.

Nie prowadzono kontroli podatkowej wobec podatników z tytułu 
podatku od niektórych instytucji finansowych. Dwie kontrole zaplano-
wano we wrześniu i wszczęto w listopadzie 2017 r., tj. dopiero w trakcie 
kontroli NIK. 

Brak przeprowadzania kontroli Naczelnik Urzędu uzasadnił tym, że prze-
prowadzona przez Urząd analiza ryzyka nie wskazywała potrzeby zalicze-
nia unikania opodatkowania w podatku od niektórych instytucji finanso-
wych do obszaru najistotniejszego ryzyka. Ponadto w zakresie typowania 
do kontroli Urząd kierował się wytycznymi wynikającymi z Planu dzia-
łalności oraz z Wojewódzkiego Planu Działań na 2016 r. i 2017 r., w których 
zalecono skoncentrowanie działań w obszarach podatku od towarów i usług 
i podatku dochodowego od osób prawnych w celu zapewnienia dochodów 
dla budżetu państwa oraz wskazano, aby w pierwszej kolejności realizowane 
były kontrole w podobszarach o największym zagrożeniu finansowym. 

Jak podano w pkt. 5.2. w przeprowadzonym przez NIK badaniu danych 
finansowych 20 spośród 130 podmiotów, które nie złożyły deklara-
cji FIN-1, ale mogły ze względu na zgłoszony profil działalności należeć 
do instytucji finansowych i podlegać opodatkowaniu, nie znaleziono pod-
miotów, których wartość aktywów, po uwzględnieniu odliczeń od podstawy 
opodatkowania powodowała obowiązek złożenia deklaracji i wpłacenia 
podatku61. 

W Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie za okres 
od lutego 2016 r. do sierpnia 2017 r. rozliczało się62 30 podmiotów, co sta-
nowiło jedną trzecią ogólnej liczby podatników podatku od niektórych 
instytucji finansowych w Polsce, a dochody za okres od marca do grud-
nia 2016 r. i od stycznia do września 2017 r. stanowiły odpowiednio 
27,1% i 28,1% kwoty ogółem zrealizowanych dochodów budżetu państwa 
z podatku. 

Stwierdzono ponadto, że w okresie od stycznia 2016 r. do maja 2017 r. 
w Urzędzie brak było instrukcji obiegu deklaracji podatkowych, zarówno 
w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych, jak i w odniesie-
niu do wszystkich podatków. Instrukcja obiegu dokumentów wprowadza-
nych do systemu Poltax, w tym schemat obsługi deklaracji FIN-1, została 
wprowadzona z dniem 1 czerwca 2017 r. W zbadanych sprawach brak 
instrukcji w zakresie obsługi deklaracji FIN-1 nie miał wpływu na jakość 
wykonywanej pracy.

61  W trakcie tych czynności między innymi analizowano dane finansowe zawarte w złożonych rocznych 
sprawozdaniach finansowych, przy pomocy Systemu Informacji Prawnej Lex sprawdzano powiązania 
między podmiotami o których mowa art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od niektórych instytucji 
finansowych.

62  Tj. w danym okresie złożyło co najmniej jedną deklarację FIN-1 i wpłaciło podatek. 
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5.4.  Nadzór nad wykonywaniem zadań przez urzędy skarbowe 
oraz dane przedłożone przez Ministerstwo Finansów  
w procesie legislacyjnym ustawy o podatku od niektórych 
instytucji finansowych

Nadzór Ministra Finansów nad wykonywaniem zadań przez urzędy skar-
bowe był prawidłowy, jednakże w ocenie NIK, mógł być bardziej aktywny 
przynajmniej na etapie wdrażania podatku, w kierunku weryfikacji pod-
miotów potencjalnie podlegających opodatkowaniu, co zapewniłoby jedno-
lity sposób zarządania podatkiem i ujednoliciłoby postępowanie urzędów 
wobec podatników nowego podatku. W Ministerstwie Finansów analizo-
wano dane zawarte w deklaracjach FIN-1 oraz powody składania korekt 
deklaracji. W ramach sprawowanego nadzoru Minister Finansów i upoważ-
nione organy dokonywały intepretacji przepisów ustawy o podatku. W pro-
jekcie Stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy przedstawiono 
uwagi między innymi do kwoty szacowanych wpływów, które okazały się 
znacznie niższe niż w projekcie poselskim, ale także niższe niż kwota sza-
cowana przez Rząd. 

W Ministerstwie Finansów opracowywano cele i kierunki działania admi-
nistracji podatkowej i dokonywano ich oceny. Jak podano w pkt 5.3. niniej-
szej informacji, dotyczącym kontroli podatkowej i czynności sprawdzają-
cych, wytyczne dotyczące celów, planu i kierunków  działania administracji 
podatkowej na 2016 r. i na 2017 nie wyszczególniały podatku od niektó-
rych instytucji finansowych. Nie wyznaczono również podległym organom 
mierników oceniających realizację zadań tylko w podatku od niektórych 
instytucji finasowych. Mierniki w tym podatku stanowią tylko część danych 
do wyliczenia miernika63.

Także w Indywidualnych Planach Działalności na 2017 r. opracowanych 
dla wszystkich jednostek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, w któ-
rych wskazano cele wynikające z kierunków działania i rozwoju Krajowej 
Administracji Skarbowej na rok 2017, w tym zwiększenie kwoty pobra-
nych podatków i innych należności niepodatkowych przez urzędy skarbowe 
i urzędy celno-skarbowe, nie ustalono wartości mierników dla poszczegól-
nych podatków.

63  W Planie działalności Ministra Finansów na 2016 r. przyjętym miernikiem realizacji celu: 
Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych 
pobieranych przez organy podatkowe i celne był wskaźnik realizacji wpływów, liczony jako 
planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku 2016 r. – większy lub równy 100% planu. 
Wartość osiągnięta w 2016 r. to 98,97%.

 W wydanym przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 25 lipca 2017 r. zarządzeniu w sprawie 
kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017–2020 i w wydanym 
przez Szefa KAS w dniu 25 września 2017 r. zarządzeniu nr 59 w sprawie określenia kierunków 
działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na rok 2017 dla poszczególnych 
jednostek organizacyjnych KAS jednym ze wskazanych celów dla Kierunku II – Pobór należności 
podatkowych i niepodatkowych budżetu Państwa przez organy podatkowe i celne jest Wzrost 
skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych i niepodatkowych, a wskaźnikami 
pomiaru realizacji celów są między innymi wskaźnik realizacji wpływów oraz wysokość kwoty 
wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa do wysokości kwoty 
należności budżetowych.  

 W załączniku do zarządzenia nr 59 Szefa KAS dla podległych izb administracji skarbowej jako 
wskaźniki dla 2017 r. określono realizację należności publicznoprawnych przez izby administracji 
skarbowej oraz wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu 
państwa do wysokości kwoty należności budżetowych – bez rozbicia na poszczególne podatki.

Wytyczne dotyczące 
celów administracji 
podatkowej oraz 
kierunków działań 
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Ministerstwo Finansów nie przewidywało zagrożenia dla realizacji wpły-
wów 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. Stopień reali-
zacji wskaźników w IAS za trzy kwartały 2017 r. wyniósł odpowiednio 
77,84%, tj. więcej niż ¾ wielkości zaplanowanej na 2017 r. i 94,69%. 

Interpretacje i wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych wątpliwości  

Minister Finansów wydał jedną interpretację ogólną w sprawie stosowa-
nia przepisów ustawy o podatku przez organy podatkowe oraz organy kon-
troli skarbowej, a także dokonywał wykładni przepisu art. 5 ust. 9 ustwy 
o podatku. 

Ponadto w okresie od marca 2016 roku do września 2017 roku upoważ-
niony przez Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej, a po wprowa-
dzeniu KAS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydali 40 interpre-
tacji indywidualnych w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku.  
Kwestie te zostały omówione w pkt 5.2.

W okresie po wejściu w życie ustawy o podatku od niektórych instytucji finan-
sowych Departament Podatków Sektorowych w 20 sprawach zajmował sta-
nowisko i udzielał odpowiedzi na zgłoszone zapytania przez Biura Krajowej 
Informacji Podatkowej (BKIP) w Płocku i w Bielsku-Białej64. Podczas spotka-
nia w dniu 19 kwietnia 2016 r. pracownicy Ministerstwa Finansów przekazali 
przedstawicielom Biura Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP) informacje 
dotyczące interpretacji ustawy, udzielili wyjaśnień i odpowiedzi na zgłaszane 
pytania i wątpliwości. Pracownicy Departamentu Podatków Sektorowych 
udzielali także konsultacji telefonicznych w powyższym zakresie. 

Izba Skarbowa w Warszawie/od 1 marca 2017 r. Izba Administracji Skar-
bowej w Warszawie nie przekazywała podległym urzędom skarbowym 
wytycznych ani instrukcji dotyczących poboru podatku od niektórych insty-
tucji finansowych. 

Departament Podatków Sektorowych w Ministerstwie Finansów analizo-
wał dane zawarte w deklaracjach FIN-1. Analizował też powody skła-
dania przez podatników korekt deklaracji FIN-1 (na podstawie ska-
nów wyjaśnień wskazanych podatników załączonych do skorygowanych 
deklaracji FIN-1, o które wystąpił do urzędów skarbowych w dniu 26 sierp-
nia 2016 r.). Z przekazanych odpowiedzi wynikało, iż główną przyczyną 
korekt było zastosowanie się podatników do stanowiska Ministerstwa 
Finansów, zawartego w piśmie z dnia 31 maja 2016 r. i dotyczyło pozy-
cji wartość aktywów podatnika (wiersz 25 części D.1 deklaracji FIN-1), 
w związku ze zmianą sposobu ustalania wartości aktywów65. Podatnicy 
wyjaśniali, że pierwotnie w deklaracjach, według przyjętych zasad prezen-
tacji dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego, wartość aktywów 

64  Oddziały BKIP w Bielsku-Białej i Płocku, przed wprowadzeniem KAS, właściwe w zakresie 
wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych.

65  Pismo nr PS6.8201.4.2016 banki otrzymały za pośrednictwem Związku Banków Polskich.

Działania nadzorcze 
Ministra Finansów 

i podległych organów
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z tytułu podatku odroczonego była przez banki ujmowana w kwocie netto, 
tj. po dokonaniu kompensaty o wartość rezerwy z tego tytułu. W piśmie 
Minister Finansów zajął stanowisko, iż zgodnie z zasadą zawartą w art. 7 
ust. 3 ustawy o rachunkowości (zakaz kompensat) poszczególne katego-
rie aktywów i pasywów należy w sprawozdaniu finansowym wykazywać 
oddzielnie. Nie przewiduje się możliwości pomniejszania wartości aktywów 
podatnika o wartość rezerw z tytułu podatku odroczonego czy zobowiązań 
finansowych, które zaliczane są do pasywów jednostki.  

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 spowo-
dowane faktem złożenia deklaracji niezgodnie z właściwością miejscową. 

Szkolenia i kontrole wewnętrzne

W okresie objętym kontrolą w Centrum Edukacji Zawodowej Ministerstwa 
Finansów, a następnie od marca 2017 r., tj. początku funkcjonowania KAS66, 
w Krajowej Szkole Skarbowości zorganizowano 19 szkoleń z tematyki doty-
czącej między innymi poboru podatku od niektórych instytucji finanso-
wych. Na szkoleniach tych przeszkolono 444 pracowników Ministerstwa 
Finansów i podległych jednostek. 

Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier, a od 24 lutego 
2017 r. Biuro Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie prowadziły 
w podległych jednostkach kontroli wewnętrznych67. Także dyrektorzy 
izb skarbowych/dyrektorzy izb administracji skarbowej nie prowadzili 
kontroli w urzędach skarbowych w badanym okresie w zakresie poboru 
podatku od niektórych instytucji finansowych.

W ramach sprawowanego nadzoru Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
wystąpił do Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w dniu 5 sierpnia 2016 r. 
z wnioskiem o wszczęcie postępowań kontrolnych w celu sprawdzenia rzetel-
ności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania 
i wpłacania podatku od niektórych instytucji finansowych; do Ministerstwa 
Finansów nie wpłynęła odpowiedź z Urzędu Kontroli Skarbowej. 

W okresie od 1 marca 2016 r. do 30 września 2017 r.68 tylko Drugi Mazo-
wiecki Urząd Skarbowy w Warszawie przeprowadził jedną kontrolę 
w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych, w trakcie której 
nie stwierdzono uszczupleń w zakresie kontrolowanego podatku. Niepra-
widłowości dotyczyły danych rejestracyjnych. 

Dane przedłożone przez Ministerstwo Finansów w procesie legislacyjnym

W Ministerstwie Finansów prowadzono analizy dotyczące opodatkowa-
nia 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 

66  Dane według stanu na 29 września 2017 r.
67  Dane według stanu na 26 września 2017 r.
68  Na podstawie danych z hurtowni danych SPR.
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jedynie do konsultacji wewnętrznych w Ministerstwie Finansów z uwagi 
na szybkie tempo prac nad ustawą o podatku od niektórych instytucji finan-
sowych. Jako podano w pkt 5.1. praca nad nim nie była kontynuowana.

W projekcie Stanowiska Rządu poparto kierunek proponowanych zmian, jed-
nak wskazano na wątpliwości dotyczące określenia zakresu podmiotowego 
podatku, podstawy opodatkowania oraz skutków finansowych proponowa-
nych rozwiązań. Między innymi wskazano na rozbieżność kwoty szacowa-
nych wpływów, wynikającej z uzasadnienia poselskiego projektu ustawy,  
tj. 6,5–7 mld zł w 2016 r. z kwotą szacowaną przez Rząd, która według strony rzą-
dowej w całym 2016 r. (12 miesięcy) wyniosłaby około 4,3 mld zł, a od instytu-
cji ubezpieczeniowych około 0,5 mld zł. Wskazano również na konieczność 
doprecyzowania przepisów odnoszących się do podstawy 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.

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

W okresie objętym kontrolą Ministerstwo Finansów współpracowało Urzę-
dem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w celu uzyskania niezbędnych 
informacji i wyjaśnień w zakresie funkcjonowania podatku od niektórych 
instytucji finansowych. Korzystało także z opracowań zamieszczonych 
na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodo-
wego 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 tele-
adresowymi, między innymi w zakresie podmiotów sektora bankowego 
i ubezpieczeniowego dostępne są pod adresem. 

W ramach współpracy z UKNF Ministerstwo 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, warto-
ści 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, oddzia-
łów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredy-
towych, za sierpień i wrzesień 2016 r., wartości aktywów, wynik finansowy 
oraz wartości wskaźników ROA I ROE i współczynnik kosztów do docho-
dów dla podmiotów o wartości aktywów powyżej i poniżej 4 mld zł.

Współpraca  
Ministra Finansów 

z UKNF i pozyskiwanie 
danych o aktywach  

instytucji finansowych 
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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 do UKNF 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.

Ministerstwo Finansów nie występowało także 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.

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 pod-
miotów płacących podatek, a nie zawierają informacji dotyczących podmio-
tów mogących potencjalnie podlegać opodatkowaniu.

Ministerstwo Finansów nie monitorowało także, 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 Konsu-
mentów i Konkurencji (UOKiK) w sprawie zmian wysokości opłat i prowi-
zji bankowych i nie posiada informacji na temat wyniku tych postępowań. 
Dyrektor Departamentu Podatków Sektorowych wyjaśniła, iż do zakresu 
działania Ministerstwa Finansów nie należy sprawowanie nadzoru nad 
działalnością UOKiK i monitorowanie prowadzonych przez Urząd postę-
powań. 

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

Dane powyższe były wykorzystywane w trakcie bieżącej pracy, między 
innymi do udzielenia odpowiedzi na interpelacje poselskie. W szczególności: 

–  w odpowiedzi na interpelację poselską nr 322 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
Ministerstwo Finansów69 odniosło się do obaw zachwiania rynku usług 
finansowych i spadku rentowności banków oraz firm ubezpieczeniowych 
w związku z wprowadzeniem podatku od niektórych instytucji finanso-
wych uznając, że sektor bankowy w Polsce jest dobrze rozwinięty i silny, 
a klienci banków nie powinni się obawiać zagrożenia w związku z wpro-
wadzeniem podatku, głównie dzięki istniejącej konkurencji w sektorze;

–  w odpowiedzi na interpelację poselską nr 2731 w sprawie możliwo-
ści obejścia płacenia podatku i zachowania konkurencyjności banków 
polskich w stosunku do banków międzynarodowych, Ministerstwo 

69  Pismo z dnia 21 stycznia 2016 r. nr PK1.054.1.2016.
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Finansów70 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 kondy-
cję sektora bankowego i dobre perspektywy jego rozwoju. 

–  w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4078 z dnia 16 czerwca 2016 r. 
w sprawie skutków wprowadzenia podatku Ministerstwo Finansów 
w piśmie z dnia 7 czerwca 2016 r. poinformowało, 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 sku-
tek wprowadzenia podatku.

Według Ministerstwa Finansów analiza danych NBP wykazała, iż poli-
tyka 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 Kredytobior-
ców (uruchomiony w Banku Gospodarstwa Krajowego od początku 2016 r.)  
rok 2016 był dla banków dobrym r.kiem pod względem wyników finanso-
wych. 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)71.

W dniu 13 października 2016 r. przedstawiciele Departamentu Podatków 
Sektorowych Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komi-
sji Nadzoru Finansowego uczestniczyli w spotkaniu z Przedstawicielami 
Komisji Europejskiej na temat: Wpływ podatku bankowego na aktywa sek-
tora finansowego72. Przedstawiciel Komisji Europejskiej w podsumowaniu 
stwierdził, iż Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości, że nie zaobser-
wowano negatywnego wpływu podatku na sektor, który jest dobrze doka-
pitalizowany, a stabilność w sektorze jest utrzymana.

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 wprowadze-
nie tej daniny w niewielkim stopniu wpłynęło na sektor bankowy,  
nie zagrażając jego stabilności. Świadczy o tym wzrost wskaźników kapi-
tałowych i dynamiczny rozwój akcji kredytowej. Wprowadzenie podatku 
nie wpłynęło również negatywnie na stabilność sektora ubezpiecze-
niowego. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił jed-

70  Pismo z dnia 12 maja 2016 r. nr PS6.054.2.2016.
71  Źródło: Ministerstwo Finansów, notatka Departamentu Podatków Sektorowych: W sprawie 

wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze 
bankowym z dnia 9 maja 2017 r. i notatka:  Koszty działalności banków. 

72  Oryginalny tytuł: Impact of the banking rax on financial sector assets (other observed effects 
of the tax). 
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nak uwagę na istotną r.żnicę w traktowaniu banków i zakładów ubezpie-
czeń, która może mieć wpływ na funkcjonowanie tych zakładów. Ustawa 
o podatku od niektórych instytucji finansowych nie przewiduje jakiego-
kolwiek 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 przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finanso-
wego problemem zmniejszenia środków własnych zakładów ubezpieczeń, 
potwierdzają również analizy sporządzone przez Polską Izbę Ubezpieczeń.  

W ocenie Wiceprezesa Związku Banków Polskich wymiernym skutkiem 
wejścia w życie podatku od niektórych instytucji finansowych był gwał-
towny wzrost, zarówno w ujęciu kwotowym jak i procentowym akty-
wów 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 klien-
tom kredytów o wyższej marży kredytowej, np. kredytów konsumpcyj-
nych i obniżenie wartości udzielonych kredytów o niższej marży, w tym 
kredytów hipotecznych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów gromadził dane w zakre-
sie analizy opłat pobieranych przez banki. Dane te nie pozwalają jednak 
na kompleksową ocenę wpływu podatku na zmianę opłat i prowizji pobie-
ranych przez banki, ponieważ oprócz wprowadzenia podatku, na zmiany 
te miał wpływ szereg innych czynników. Badanie rynku kredytów hipo-
tecznych przeprowadzone na próbie 25 banków, tj. wszystkich ban-
ków komercyjnych udzielających kredytów hipotecznych w Polsce, doty-
czące okresu: 1 stycznia 2015 r. – 30 listopada 2016 r. przeprowadzone 
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazało, że w bada-
nym okresie zmiany oprocentowania były niekorzystne dla konsumentów.  
Z 23 banków, które dokonały zmian, 52% podniosło koszt kredytu w zakre-
sie marży/oprocentowania w zakresie wszystkich produktów, a jedna trze-
cia (około 30%) podniosła marże/oprocentowanie w przypadku części 
produktów. Oznacza to, że podwyżki marży (oprocentowania) wystąpiły 
w przypadku ponad trzech czwartych ogólnej liczby banków komercyj-
nych aktywnych na tym rynku. Natomiast pobór prowizji od udzielenia kre-
dytu 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.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli była ocena skuteczności wykonywania przez 
urzędy skarbowe i Ministra Finansów zadań w zakresie poboru podatku 
od aktywów niektórych instytucji finansowych.

Kontrola określała następujące cele szczegółowe:

1)  Czy zostały osiągnięte planowane dochody budżetowe z podatku  
od niektórych instytucji finansowych? 

2)  Jakie analizy i działania są prowadzone w celu ustalenia, czy konstruk-
cja podatku umożliwia jego obejście? 

3)  Czy urzędy skarbowe prawidłowo i skutecznie wykonują zadania zwią-
zane z poborem podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych 
(prawidłowość deklarowanego podatku i terminowość wpłat, czynności 
sprawdzające, kontrolne i windykacyjne, wykrywane sposoby unikania 
opodatkowania)?

4)  Czy nadzór Ministra Finansów nad wykonywaniem zadań przez urzędy 
skarbowe był skuteczny oraz rzetelność danych przedłożonych przez 
stronę r.ądową w procesie legislacyjnym.

5)  Czy Minister Finansów współpracuje z instytucjami dysponującymi 
danymi o aktywach instytucji finansowych?

Kontrola przeprowadzona w Ministerstwie Finansów i dwóch urzędach 
skarbowych, tj. w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w War-
szawie i w Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie, roz-
liczających największą liczbę podatników podatku od aktywów niektórych 
instytucji finansowych i pobierających najwyższe kwoty podatku.

Legalność, rzetelność, celowość.

Luty 2016 r. – wrzesień 2017 r. do czasu zakończenia czynności kontrol-
nych, a także okres wcześniejszy i późniejszy mający bezpośredni związek 
z badanymi zagadnieniami.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 7 września 2017 r. Ostatnie wystąpienie  
podpisano w dniu 23 listopada 2017 r.

Obydwa wnioski pokontrolne skierowane do Naczelnika Pierwszego Mazo-
wieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (wymienione w pkt 4) znaj-
dują się w trakcie realizacji.

W trakcie kontroli zwrócono się do:
–  Komisji Nadzoru Finansowego o dane o liczbie podmiotów zaliczanych 

do poszczególnych instytucji finansowych oraz dane finansowe, charak-
teryzujące te grupy, w tym o kwocie aktywów w postaci portfela kredy-
towego oraz skarbowych papierów wartościowych, podmiotów zwolnio-
nych od podatku na podstawie art. 11 ustawy o podatku od niektórych 
instytucji finansowych,

–  Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o informacje na temat 
transakcji kupna i sprzedaży skarbowych papierów wartościowych 
dokonywanych przez poszczególne grupy podatników 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.

Dane identyfikacyjne 
kontroli 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Termin kontroli

Realizacja wniosków 
pokontrolnych

Działania na podstawie 
art. 29 ust. 1 pkt 2f 

ustawy o NIK 
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli była ocena skuteczności wykonywania przez 
urzędy skarbowe i Ministra Finansów zadań w zakresie poboru podatku 
od aktywów niektórych instytucji finansowych.

Kontrola określała następujące cele szczegółowe:

1)  Czy zostały osiągnięte planowane dochody budżetowe z podatku  
od niektórych instytucji finansowych? 

2)  Jakie analizy i działania są prowadzone w celu ustalenia, czy konstruk-
cja podatku umożliwia jego obejście? 

3)  Czy urzędy skarbowe prawidłowo i skutecznie wykonują zadania zwią-
zane z poborem podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych 
(prawidłowość deklarowanego podatku i terminowość wpłat, czynności 
sprawdzające, kontrolne i windykacyjne, wykrywane sposoby unikania 
opodatkowania)?

4)  Czy nadzór Ministra Finansów nad wykonywaniem zadań przez urzędy 
skarbowe był skuteczny oraz rzetelność danych przedłożonych przez 
stronę r.ądową w procesie legislacyjnym.

5)  Czy Minister Finansów współpracuje z instytucjami dysponującymi 
danymi o aktywach instytucji finansowych?

Kontrola przeprowadzona w Ministerstwie Finansów i dwóch urzędach 
skarbowych, tj. w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w War-
szawie i w Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie, roz-
liczających największą liczbę podatników podatku od aktywów niektórych 
instytucji finansowych i pobierających najwyższe kwoty podatku.

Legalność, rzetelność, celowość.

Luty 2016 r. – wrzesień 2017 r. do czasu zakończenia czynności kontrol-
nych, a także okres wcześniejszy i późniejszy mający bezpośredni związek 
z badanymi zagadnieniami.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 7 września 2017 r. Ostatnie wystąpienie  
podpisano w dniu 23 listopada 2017 r.

Obydwa wnioski pokontrolne skierowane do Naczelnika Pierwszego Mazo-
wieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (wymienione w pkt 4) znaj-
dują się w trakcie realizacji.

W trakcie kontroli zwrócono się do:
–  Komisji Nadzoru Finansowego o dane o liczbie podmiotów zaliczanych 

do poszczególnych instytucji finansowych oraz dane finansowe, charak-
teryzujące te grupy, w tym o kwocie aktywów w postaci portfela kredy-
towego oraz skarbowych papierów wartościowych, podmiotów zwolnio-
nych od podatku na podstawie art. 11 ustawy o podatku od niektórych 
instytucji finansowych,

–  Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o informacje na temat 
transakcji kupna i sprzedaży skarbowych papierów wartościowych 
dokonywanych przez poszczególne grupy podatników 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.

Dane identyfikacyjne 
kontroli 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Termin kontroli

Realizacja wniosków 
pokontrolnych

Działania na podstawie 
art. 29 ust. 1 pkt 2f 

ustawy o NIK 

Ponadto zwrócono się do Związku Banków Polskich, Polskiej Izby Ubezpie-
czeń, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru 
Finansowego o informacje i opinię w sprawie wprowadzenia/funkcjonowa-
nia podatku, między innymi, czy wprowadzenie podatku wpłynęło nega-
tywnie na stabilność sektora bankowego bądź ubezpieczeniowego, czy 
zmniejszyło akcję kredytową bądź przyniosło inne negatywne skutki dla 
podatników podatku lub klientów banków i pozostałych instytucji finan-
sowych.
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Ocena 
kontrolowanej 

działalności

1.

Departament  
Budżetu i Finansów

Ministerstwo 
Finansów Mateusz Morawiecki Opisowa
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w Warszawie
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6.2.  Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Przepisy ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych insty-
tucji finansowych regulują opodatkowanie aktywów niektórych instytucji 
finansowych i obowiązują od 1 lutego 2016 r.  

Zgodnie z art. 3 ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem są aktywa 
podmiotów będących podatnikami podatku. 

Podstawa opodatkowania jest zróżnicowana w zależności od rodzaju  
podatników.

W przypadku banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, 
oddziałów instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędno-
ściowo-kredytowych, podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy 
wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, 
ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach 
księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub stan-
dardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podstawie  
tej ustawy – ponad kwotę 4 mld zł (art. 5 ust. 1).

W przypadku krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakła-
dów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagra-
nicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych 
zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, podstawą 
opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wyni-
kająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca 
na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami 
ustawy o rachunkowości lub standardami rachunkowości stosowanymi 
przez podatnika na podstawie tej ustawy – ponad kwotę 2 mld zł. Wartość 
tę oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub współzależ-
nych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmio-
tów powiązanych ze sobą (art. 5 ust. 2).

W przypadku instytucji pożyczkowych podstawą opodatkowania jest nad-
wyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obro-
tów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów 
na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 
lub standardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podsta-
wie tej ustawy – ponad kwotę 200 mln zł. Wartość tę oblicza się łącznie  
dla wszystkich podatników zależnych lub współzależnych pośrednio  
lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych 
ze sobą (art. 5 ust. 3).

Przypadki w których dla poszczególnych r.dzajów podatników stosuje się 
obniżki podstawy opodatkowania określono w art. 5 ust. 4–9 ustawy.  
Najistotniejsze podstawy do dokonania tych obniżek dotyczą:

–  banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytu-
cji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,  
dla których dopuszczono możliwość obniżki podstawy opodatkowania 
o wartość funduszy własnych (art. 5 ust. 4 i 6);

Przedmiot  
opodatkowania  

i podstawa 
|opodatkowania

Ustawowe możliwości 
obniżenia podstawy 

opodatkowania 
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–  banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów insty-
tucji kredytowych, dla których dopuszczono możliwość obniżki pod-
stawy opodatkowania o wartość aktywów nabytych przez podatnika 
od Narodowego Banku Polskiego, a stanowiących zabezpieczenie kre-
dytu refinansowanego przez NBP (art. 5 ust. 8);

–  banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów insty-
tucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredy-
towych, dla których dopuszczono możliwość obniżki podstawy opo-
datkowania o wartość aktywów w postaci skarbowych papierów 
wartościowych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicz-
nych (art. 5 ust. 9).

Zgodnie z art. 7 ustawy podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowa-
nia miesięcznie.

Na podstawie art. 4 ustawy podatnikami podatku są: banki krajowe, 
tj. banki mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oddziały 
banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe 
zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagra-
nicznych zakładów reasekuracji, główne oddziały zagranicznych zakładów 
ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, instytucje pożyczkowe.

Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy podatnicy są obowiązani, bez wezwania wła-
ściwego organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu 
skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać 
i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego za mie-
sięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25 dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, którego podatek dotyczy. 

Obowiązek składania deklaracji nie dotyczy podatników, w przypadku któ-
rych wielkość podstawy opodatkowania po zastosowaniu obniżeń okre-
ślonych w art. 5 ust. 4–9, nie powoduje powstania obowiązku wpłacenia 
podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego (art. 8 ust. 2).

Właściwym organem podatkowym w zakresie podatku jest naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy miejscowo ze względu na siedzibę podatnika. 
W przypadku braku możliwości ustalenia właściwego organu podatkowego 
zgodnie z ust. 1 właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego 
Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (art. 9 ust. 1 i 2). W praktyce 
poborem podatku zajmują się prawie wyłącznie wyspecjalizowane urzędy 
skarbowe, właściwe do obsługi podatników o istotnym znaczeniu gospo-
darczym lub społecznym73.

Zgodnie z art. 13 ustawy pierwszym okresem rozliczeniowym, za który 
podatnicy dokonywali obliczenia i wpłaty podatku oraz składali deklara-
cję podatkową był luty 2016 r.

73  Kategorie tych podatników są określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania 
są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. poz. 437), 
poprzednio podatnicy wymienieni w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r.o urzędach 
i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578, ze zm.).
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Zgodnie z art. 10 ustawy zwolnione od podatku są banki państwowe.   
Na podstawie art. 11 ustawy zwolnienia dotyczą również podatników  
objętych: 

–  wdrożonym planem naprawy, na podstawie ustawy – Prawo bankowe,

–  programem postępowania naprawczego prowadzonym w trybie ustawy 
z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- 
-kredytowych, 

–  planem naprawczym lub krótkoterminowym planem finansowym 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalno-
ści ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Zwolnienia dotyczą również podatników w stosunku do których Komisja 
Nadzoru Finansowego wydała decyzję o zawieszeniu działalności spółdziel-
czej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz w stosunku do których wydano 
decyzję w wybranych sprawach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.
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6.3.  Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej  
działalności

1. Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji 
finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1410.).

2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 395).

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1876, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 201, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 
(Dz. U. poz. 1947, ze zm.).

6. 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).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Minister Finansów
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
7. Rzecznik Praw Obywatelskich
8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
9. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych

10. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 


