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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Podatek od niektórych instytucji finansowych jest nowym podatkiem, 
wprowadzonym od 1 lutego 2016 r.  

 Wpływy z podatku w 2016 r. okazały się niższe niż planowano. 

 W mediach wskazywano, że podatek jest podatny na  jego 
obchodzenie. 

 Od końca 2015 r. nastąpiło zwiększone zainteresowanie sektora 
bankowego zakupem skarbowych papierów wartościowych.  



Cel wprowadzenia podatku 02 
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Konstrukcja podatku 03 



Konstrukcja podatku 04 
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Przysługujące obniżenie opodatkowania 05 
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Czy urzędy skarbowe i Minister Finansów skutecznie wykonują zadania  
w zakresie poboru podatku od niektórych instytucji finansowych? 

W szczególności: 

 Czy zostały osiągnięte planowane dochody z podatku?  

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

 Czy urzędy skarbowe prawidłowo i skutecznie  wykonują czynności 
związane z poborem podatku, w tym związane z wykrywaniem 
unikania opodatkowania? 

 Czy nadzór Ministra Finansów na wykonywaniem zadań przez urzędy 
skarbowe był skuteczny oraz rzetelność danych przedłożonych przez 
stronę rządową w procesie legislacyjnym? 

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

Co kontrolowaliśmy? 06 



07 
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 Ministra Finansów 

 dwa urzędy skarbowe, rozliczające największą liczbę podatników 
podatku od niektórych instytucji finansowych i pobierających 
najwyższe kwoty podatku, tj.: 

– Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie  
(rozliczający 51% podatku), 

– Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie  
(rozliczający 27,6% podatku). 

Kogo kontrolowaliśmy? 08 



 Podatek wprowadzono pośpiesznie. 

 Powodem pośpiechu była potrzeba pozyskania dodatkowego źródła 
finansowania wydatków, o których mowa w programie Rządu. 

 Dochody z podatku w 2016 r. (od marca do grudnia) wyniosły  
3.506,8 mln zł, tj. 54,0% dolnej granicy dochodów wskazanych  
w uzasadnieniu do poselskiego projektu ustawy i 63,8% prognozy 
przyjętej w ustawie budżetowej. 

 Kwota ujęta w prognozie według ustawy budżetowej na 2016 r.  
(5,5 mld zł) była planowana w stosunku do projektu poselskiego 
ustawy, a w toku prac legislacyjnych wprowadzono liczne zmiany. 

Stwierdzony stan   09 
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Skuteczność poboru podatku w 2017 r. poprawiła się. Dochody z podatku 
wyniosły 4.341,2 mln zł, tj. 110,3% planu.  
 
 Dominujący udział w zrealizowanych dochodach z podatku miały 

banki krajowe (83,5%) oraz krajowe zakłady ubezpieczeń (15,8%). 

 W okresie od marca 2016 r. do września 2017 r. co najmniej raz 
deklaracje FIN-1 złożyło 90 instytucji finansowych  
(miesięcznie od 75 do 82 w kontrolowanym okresie).  

 Podatku nie uiszczały SKOK i banki spółdzielcze, głównie z uwagi  
na nieprzekroczenie wartości aktywów w wysokości 4 mld zł. 

 

Stwierdzony stan 11 
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 Ściągalność podatku w kontrolowanym okresie wyniosła 100%. 
Zaległości były krótkoterminowe, nie prowadzono egzekucji 
administracyjnej. 

 W Ministerstwie Finansów monitorowano realizację planu dochodów 
z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, stan zaległości  
i dane deklarowane przez podatników.  

Stwierdzony stan   14 



 W okresie objętym kontrolą nastąpił zwiększony popyt ze strony 
sektora bankowego na polskie skarbowe papiery wartościowe (SPW).   

 Od końca stycznia 2016 r. do końca czerwca 2017 r. wartość portfela 
krajowych SPW w sektorze bankowym zwiększyła się o 72 mld zł,  
tj. o 40,1%. 

 NIK nie stwierdziła wykorzystywania zakupów SPW do optymalizacji 
podatkowej przez banki krajowe. 

 Wprowadzenie podatku nie wpłynęło negatywnie na  stabilność 
instytucji finansowych. 

Stwierdzony stan 15 
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 Ministerstwo Finansów monitorowało dane w zakresie zakupu 
skarbowych papierów wartościowych i obniżenia podstawy 
opodatkowania z tego tytułu.  

 Ministerstwo Finansów nie udokumentowało, że analizowało i jest  
w posiadaniu danych o aktywach poszczególnych podmiotów, a także 
na temat wyłączeń poszczególnych podmiotów z opodatkowania. 

 W ocenie NIK pobranie takich danych na początku funkcjonowania 
nowego podatku mogło mieć istotne znaczenie dla analizy zagrożeń 
związanych z poborem podatku. 

Stwierdzony stan 18 



Postępowanie naczelników dwóch kontrolowanych przez NIK urzędów 
skarbowych rozliczających 51,0% i 27,6% dochodów z tytułu podatku 
była odmienne. 

 W jednym urzędzie  identyfikowano ryzyko i weryfikowano podmioty 
potencjalnie objęte opodatkowaniem, a także prowadzono czynności 
sprawdzające i jedną kontrolę podatkową.  

 W drugim urzędzie stwierdzono brak czynności zmierzających  
do wczesnego wykrywania podmiotów potencjalnie unikających 
opodatkowania, a działania ograniczono do sprawdzenia poprawności 
złożonych korekt deklaracji. 

Stwierdzony stan 19 



 W ocenie NIK, zabrakło wdrożenia mechanizmu zarządzania 
podatkiem, który zapewniłby jednolity sposób zarządzania 
podatkiem w urzędach skarbowych. 

 Wdrożenie - od początku obowiązywania ustawy  - mechanizmu 
służącego weryfikacji podmiotów potencjalnie podlegających 
opodatkowaniu, ustaliłoby sposób działania (dobre praktyki) 
urzędów skarbowych rozliczających podatek.   

 Z badań NIK wynika jednak, że nie wystąpiły negatywne skutki braku 
wdrożenia takiego mechanizmu. 

Stwierdzony stan 20 



Ocena ogólna 21 

 

Urzędy skarbowe i Minister Finansów skutecznie wykonywały zadania 
związane z poborem podatku od niektórych instytucji finansowych, 
chociaż dochody z podatku na 2016 r.  były przeszacowane. 
Skuteczność uległa poprawie w 2017 r.  - wykonanie dochodów 
wyniosło 4.341,2 mln zł, tj. 110,3% planu. 
Nadzór Ministra Finansów był prawidłowy. Minister Finansów 
monitorował i analizował dane w zakresie wykonania dochodów  
z podatku. Analizował również zagrożenia mogące mieć wpływ  
na realizację podatku. 
Nie było jednak elementów nadzoru, które zapewniłyby jednolity 
sposób zarządzania podatkiem w urzędach skarbowych.   



Ocena ogólna 22 

 

Brak mechanizmu zarządzania podatkiem miał wpływ na odmienne 
postępowanie urzędów skarbowych rozliczających podatek,  
nie wystąpiły jednak negatywne skutki. 
NIK nie stwierdziła wykorzystywania krótkoterminowych zakupów 
skarbowych papierów wartościowych do optymalizacji podatkowej 
przez banki krajowe. 
Wprowadzenie podatku nie wpłynęło negatywnie na stabilność 
instytucji finansowych.  
 



Do Ministra Finansów: 

Wprowadzając nowy podatek, przy relatywnie niewielkiej grupie 
podmiotów objętych podatkiem i urzędów pobierających podatek 
(głównie wyspecjalizowane urzędy skarbowe), można było od początku 
obowiązywania ustawy, na zasadzie dobrych praktyk, wprowadzić 
mechanizm zarządzania podatkiem. 

23 Wnioski 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Zdjęcie ze slajdu tytułowego  
w wersji czarno-białej 
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