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Wprowadzenie

W wyniku doświadczeń kryzysu finansowego z lat 2008-
2009 wiele państw uznało, że instytucje finansowe powin-
ny zostać obciążone świadczeniami, które przynajmniej 
częściowo zrekompensowałyby przyrost zadłużenia publicz-
nego w wyniku pomocy państw udzielonej bankom w okre-
sie kryzysu oraz działałyby zniechęcająco na podmioty 

dokonujące transakcji finansowych głównie w celach spe-
kulacyjnych. Rozważany w grupie G-20 pomysł wprowadze-
nia globalnego podatku od transakcji finansowych został 
w 2010 roku na szczycie w Toronto odrzucony, m.in. przez 
USA (The G-20 Toronto Summit Declaration 2010, s. 18). Wła-
dze Unii Europejskiej – mimo krytycznego podejścia niektó-
rych państw członkowskich – postanowiły jednak kontynu-
ować badania nad zasadnością wprowadzenia podatku 
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w państwach członkowskich. We wrześniu 2011 r. Komisja 
Europejska (KE) przedstawiła propozycję wprowadzenia 
zharmonizowanego podatku od transakcji finansowych 
(European Commission 2011a). Podstawą prawną ustano-
wienia opodatkowania sektora finansowego są art. 1131 
i 1152 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Długotrwała i  miejscami burzliwa dyskusja zwolenni-
ków i  przeciwników podatku od transakcji finansowych, 
rozbieżne oceny skutków wdrożenia podatku, jak również 
zróżnicowane doświadczenia państw, które wprowadziły 
opodatkowanie sektora finansowego, skłoniły autora do 
bliższego przyjrzenia się historii podatku w ostatnich kilku 
latach i podjęcia próby oceny projektu KE. Analizę projektu 
podatku Komisji Europejskiej z  2011  r. oraz jego zmian 
będących efektem dyskusji na temat możliwych skutków 
ekonomicznych i finansowych wdrożenia podatku poprze-
dziło przedstawienie historii koncepcji teoretycznej podat-
ku od transakcji finansowych i  pierwsze przykłady jego 
stosowania w praktyce. 

 Dla zilustrowania możliwych skutków ustanowienia 
podatku pokazano doświadczenia Szwecji ze stosowania 
podatku w  latach 1984-1990 oraz rozwiązanie przyjęte 
w  Polsce w  2016 roku w  postaci podatku bankowego. 
W  celu pokazania negatywnego stanowiska niektórych 
państw wobec podatku i  jego potencjalnych skutków dla 
krajów trzecich przedstawiono skargę Wielkiej Brytanii 
w Trybunale Sprawiedliwości UE (TSUE).

Historia podatku

Koncepcja podatku od transakcji finansowych nawiązu-
je do pomysłu sformułowanego jeszcze w  1978  r. przez 
Jamesa Tobina, laureata nagrody Nobla, który proponował 
wprowadzenie podatku od transakcji walutowych w  celu 
stabilizacji kursów walutowych po likwidacji międzynaro-
dowego systemu walutowego z  Bretton Woods (Tobin 
1978, s. 153-159). Uznał on, że mechanizm kursów płyn-
nych nie jest wystarczającym panaceum na rosnące nie-
równowagi bilansów płatniczych i  nadmierną mobilność 
prywatnych kapitałów. W tym celu lansował ideę powszech-
nego, jednolitego podatku od wszelkich transakcji waluto-
wych. Przedmiotem opodatkowania miałyby być transak-
cje sprzedaży towarów, usług i aktywów rzeczowych z płat-
nością w walucie innej niż waluta kraju sprzedawcy. System 
podatkowy miałby być zarządzany przez poszczególne 
rządy, które powinny odpowiednie regulacje transpono-
wać do swoich systemów regulacyjnych. Autor proponował 
również, że część dochodów z tego podatku mogłaby tra-
fiać do Międzynarodowego Funduszu Walutowego lub 
Banku Światowego. Obawiając się zarzutów, że podatek od 
transakcji walutowych mógłby stanowić barierę w handlu 
międzynarodowym, Tobin dopuszczał możliwość utworze-
nia w uzgodnieniu z MFW obszarów walutowych (currency 
areas), w  których transakcje walutowe byłyby zwolnione 
z podatku.

Historia podatku od transakcji finansowych jest jednak 
znacznie starsza od koncepcji sformułowanej przez J. Tobi-

na. Pomysł takiego podatku przedstawił po raz pierwszy 
w literaturze ekonomicznej John Maynard Keynes w 1936 r., 
który po doświadczeniach wielkiego kryzysu z  lat 1929-
1933 uważał, że można ograniczyć skalę obrotów spekula-
cyjnych poprzez nałożenie niewysokiego podatku na trans-
akcje realizowane na rynku finansowym Wall Street (Key-
nes 1936, s. 101-102). 

Wiele państw stosowało różne formy podatku od tran-
sakcji finansowych, zanim jeszcze sformułowano ich kon-
cepcję naukową. Najstarszymi podatkami finansowymi, 
wymienianymi w  literaturze są opłata od niektórych tran-
sakcji finansowych wprowadzona w Holandii w 1624 roku 
oraz opłata stemplowa (stamp duty) wprowadzona w Anglii 
w 1694 r. przez króla Wilhelma III Orańskiego (Hernandez 
Gonzalez-Barreda 2013). Ten ostatni podatek, po wielu 
modyfikacjach funkcjonuje do czasów obecnych i pobiera-
ny jest od obrotu akcjami zarejestrowanymi w  Wielkiej 
Brytanii, opcjami i prawami do akcji, papierami dłużnymi, 
a jego stawka od 1986 roku wynosi 0,5%. Stawkę podatku 
wielokrotnie zmieniano (Anthony i  in. 2012). Podobny 
podatek stosowały też Stany Zjednoczone w  latach 1914-
1966 (PwC 2013a, s. 36) oraz Japonia w latach 1953-1999, 
w formie podatku od transakcji kapitałowych, emisji obliga-
cji korporacyjnych i  transakcji terminowych (PwC 2013a, 
s.  33-34). W  2011  r. około 40 państw stosowało różne 
formy podatku od transakcji finansowych, ściągając z tego 
tytułu łączne przychody w  kwocie 38 mld USD (Griffith-
-Jones, Persaud 2012). 

Propozycja Komisji Europejskiej podatku od transakcji 
finansowych

W  następstwie kryzysu finansowego co najmniej 12 
państw członkowskich UE wprowadziło lub ogłosiło zamiar 
ustanowienia opodatkowania sektora finansowego. Fran-
cja w sierpniu 2012 r. wprowadziła opodatkowanie w wyso-
kości 0,2% od wartości emisji papierów wartościowych 
przez firmy francuskie z  kapitalizacją giełdową powyżej 
1  mld euro i  0,01% od wartości transakcji zawieranych 
z dużą częstotliwością (France: Amendment to Financial Trans-
action Tax 2016). We Włoszech od marca 2013  r. wprowa-
dzono opodatkowanie stawką 0,1% transakcji papierami 
wartościowymi na giełdzie i stawką 0,2% transakcji realizo-
wanych poza systemem giełdowym oraz 0,02% transakcji 
z dużą częstotliwością (PwC 2013a, s. 37 i 40).

Rozwiązania podatkowe przyjmowane przez państwa 
członkowskie UE różniły się znacznie pod względem pozio-
mu stawek i  zakresu przedmiotowego opodatkowanych 
transakcji. Zdaniem Komisji Europejskiej mogło to prowa-
dzić do zaburzenia warunków konkurencji na jednolitym 
rynku europejskim oraz do przenoszenia transakcji finan-
sowych do krajów, w których nie wprowadzono opodatko-
wania sektora finansów lub obowiązywały niższe stawki. 

Biorąc pod uwagę potrzebę zharmonizowania regulacji 
podatkowych w unijnym sektorze finansowym oraz zamiar 
przysporzenia nowych dochodów budżetom państw człon-
kowskich zadłużonym w  wyniku kryzysu finansowego, 
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w październiku 2010 r. Komisja Europejska ogłosiła zamiar 
przedstawienia projektu opodatkowania sektora finanso-
wego i  zainicjowała analizy efektów wdrożenia różnych 
scenariuszy podatku. W początkowym okresie rozważano 
dwa podstawowe warianty: podatek od transakcji finanso-
wych (Financial Transaction Tax, FTT) oraz podatek od 
dochodów finansowych (Financial Activities Tax, FAT) (Euro-
pean Commission 2011b, s. 4-5).

Przyjmując stawkę opodatkowania dochodów sektora 
finansowego na poziomie 5% oszacowano potencjalne 
przychody budżetowe z podatku FAT na kwotę od 9,3 mld 
euro do 30,3 mld euro, w zależności od przyjętych założeń 
co do zakresu podatku i  możliwych reakcji podmiotów 
finansowych (przeniesienie transakcji do innych jurysdykcji 
podatkowych lub ograniczenie wolumenu transakcji). Przy-
chody budżetowe z tytułu wprowadzenia podatku od tran-
sakcji finansowych (FTT) według stawki 0,1% dla realnych 
transakcji finansowych i stawki 0,01% dla transakcji instru-
mentami pochodnymi oszacowano w przedziale od 16,4 mld 
euro do 400 mld euro. W efekcie uznano, że obydwa rodza-
je podatków mogą stanowić źródło dodatkowych przycho-
dów budżetowych, ale podatek FTT wydaje się generować 
potencjalnie większe wpływy.

Zgodzono się jednak, że ani podatek FAT, ani FTT nie 
będą skutecznie przeciwdziałać zaburzeniom na rynku 
finansowym ani wykorzystywaniu nadmiernej dźwigni 
finansowej, wynikającej głównie z  zakresu zawieranych 
transakcji instrumentami pochodnymi. Zwrócono uwagę, 
że nowy podatek, mimo zakładanych niskich stawek – 
poprzez wzrost kosztów transakcji – może wywierać nega-
tywny wpływ w segmentach sektora finansowego charak-
teryzujących się wąskimi widełkami marży. Podatek FTT 
może w większym stopniu niż FAT przyczyniać się do prze-
noszenia transakcji finansowych do innych jurysdykcji nie 
objętych opodatkowaniem oraz do ograniczenia skali tran-
sakcji zawieranych na krótki okres, mających często cha-
rakter spekulacyjny.

Oba podatki mogą wywierać negatywny wpływ na 
tempo wzrostu PKB i wielkość zatrudnienia, chociaż nieco 
większy taki wpływ może mieć podatek FTT. Wynika to 
z  przenoszenia zwiększonych kosztów finansowych na 
klientów końcowych instytucji finansowych. Jako przykład 
podatku od działalności sektora finansowego pokazano 
podatek bankowy wprowadzony w Polsce w lutym 2016 r. 
(ramka 2).

Po przeanalizowaniu potencjalnych skutków wdrożenia 
rozważanych wariantów podatku, w czerwcu 2011 r. Komi-
sja zdecydowała się na wybór podatku od transakcji finan-
sowych (FTT) jako rekomendowanego instrumentu opo-
datkowania sektora finansowego UE. Przedmiotem opo-
datkowania miałyby być transakcje walutowe zarówno 
realne, jak i kursowymi instrumentami pochodnymi, trans-
akcje na rynku kapitałowym oraz transakcje instrumentami 
pochodnymi, z  wyłączeniem transakcji kursowymi instru-
mentami pochodnymi, które uznano za racjonalne zabez-
pieczenie podmiotów przed ryzykiem kursowym. Opodat-
kowane miałyby być operacje na rynkach regulowanych 

oraz nieregulowanych (over-the-counter). Dopuszczono 
możliwość powstania obowiązku podatkowego według 
różnych zasad, ale jako podstawową wskazano zasadę 
rezydencji stron transakcji, oraz jako dodatkowe - zasadę 
miejsca dokonania transakcji oraz miejsca emisji instru-
mentu finansowego. Zalecono zróżnicowanie stawek 
podatku, wyższą stawkę dla transakcji instrumentami real-
nymi i  niższą dla transakcji instrumentami pochodnymi 
(European Commission 2011b, s. 8-9).

Podatek od transakcji finansowych miałby spełniać trzy 
podstawowe funkcje:

 � harmonizować przepisy regulujące opodatkowanie 
pośrednie transakcji finansowych i przeciwdziałać frag-
mentacji rynków finansowych w UE w wyniku przyjęcia 
przez niektóre kraje własnych regulacji opodatkowania 
sektora finansowego lub bankowego,

 � zapewnić dodatkowe źródło dochodów budżetowych 
i zrekompensować koszty kryzysu finansowego,

 � zniechęcać do niektórych rodzajów transakcji, w szcze-
gólności o charakterze spekulacyjnym i przyczyniać się 
do większej efektywności sektora finansowego.

Brak harmonizacji regulacji podatkowych w  UE może, 
w  opinii KE, prowadzić do sytuacji nieobjęcia transakcji 
obowiązkiem podatkowym lub do podwójnego ich opodat-
kowania.

Komisja Europejska proponowała opodatkowanie mini-
malną stawką 0,1% transakcji finansowych akcjami, obliga-
cjami, w tym emisji papierów rządowych oraz stawką 0,01% 
transakcji instrumentami pochodnymi, takimi jak opcje, 
transakcje terminowe, a także kontraktami zabezpieczają-
cymi stopę procentową i  kurs walutowy. Państwa człon-
kowskie miałyby prawo ustanowienia stawki podatku na 
poziomie wyższym od minimalnego. Podatek miałby mieć 
charakter powszechny, tj. obejmować wszystkie rynki 
finansowe, wszystkie instrumenty finansowe oraz wszyst-
kie instytucje finansowe (banki, para-banki, fundusze inwe-
stycyjne itp.). Podatek miałby obejmować transakcje finan-
sowe, pod warunkiem że przynajmniej jedna strona tran-
sakcji ma siedzibę w państwie członkowskim UE i że stroną 
transakcji jest instytucja finansowa mająca siedzibę na 
terytorium państwa członkowskiego i działająca na rachu-
nek własny lub innej osoby, lub w imieniu strony transakcji 
(European Commission 2011a).

Zobowiązanie podatkowe powstałoby zgodnie z zasadą 
rezydencji, a  podatek byłby naliczany na każdym etapie 
transakcji finansowych w  przypadku transakcji łańcucho-
wych, co oznaczałoby naliczanie podatku w sposób kaska-
dowy. 

Jednocześnie Komisja proponowała, aby część docho-
dów z  podatku mogła zasilać bezpośrednio budżet UE 
w  latach 2014-2020 i  pomniejszać odpowiednio wpłaty 
państw członkowskich liczone według wartości dochodu 
narodowego brutto (GNI) (European Commission 2013a). 
Podobne koncepcje pojawiły się w  2016 roku przy okazji 
rozpoczęcia prac nad budżetem unijnym po 2020 roku. 
Rozważano zasilenie budżetu kilkoma rodzajami podat-
ków, jak podatek od emisji CO2, od paliw wytwarzanych 
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z  węglowodorów, zużycia energii elektrycznej i  podatek 
obciążający sektor finansowy (European Commission 2016, 
s. 50-52).

Dyskusja nad propozycją Komisji Europejskiej

Propozycja Komisji Europejskiej wprowadzenia 
powszechnego podatku od transakcji finansowych wywoła-
ła szeroką dyskusję w kręgach polityków, ekspertów sekto-
ra finansowego oraz licznych przedstawicieli świata nauki. 
Nastąpił wyraźny podział na zwolenników podatku i  jego 
zdecydowanych przeciwników. Przeciwnikami są przedsta-
wiciele podmiotów, które miałyby podlegać dodatkowym 
obciążeniom, głównie banków, funduszy inwestycyjnych 
oraz innych instytucji finansowych. Zwolennikami projektu 
są organizacje pozarządowe, związki zawodowe oraz wielu 
wybitnych ekonomistów.

Do grona zwolenników podatku należą m.in.: Joseph 
Stiglitz, Lawrence Summers, Paul Krugman, Stephany Grif-
fith-Jones, Jeffrey Sachs, Paul Volcker, Christine Lagarde, 
Warren Buffett, George Soros (CEPR 2013). Wielu ekonomi-
stów nie popiera jednak koncepcji podatku od transakcji 
finansowych. W  szczególności ekonomiści z  MFW wyrazili 
się krytycznie o tej formie podatku i rekomendowali raczej 
podatek od działalności finansowej (FAT), liczony od zysków 
i od dochodów instytucji finansowych, w połączeniu z wpła-
tami do specjalnego funduszu, który mógłby służyć do 
wspierania finansowego zagrożonych podmiotów finanso-
wych w sytuacji kryzysowej (IMF 2010). Przeciwko podatko-
wi od transakcji finansowych opowiedziała się również 
OECD uznając, że rozwiązanie to będzie miało negatywny 
wpływ na płynność i  przejrzystość rynków finansowych 
(Blundell-Wignall, Atkinson 2011).

Temat podatku od transakcji finansowych jest przed-
miotem bogatej literatury, w której podjęto dyskusję teore-
tyczną oraz przedstawiono wyniki analiz funkcjonowania 
różnych rozwiązań praktycznych oraz szacunki potencjal-
nych skutków jego wdrożenia. Wykaz bibliografii przedsta-
wiono m.in. w  raporcie PwC z  listopada 2013 roku (PwC 
2013a, Aneks 6).

Głównym argumentem za wprowadzeniem podatku, 
wyrażanym przez zwolenników rozwiązania, byłoby utwo-
rzenie nowego źródła dochodów budżetowych, które 
mogłyby przynajmniej częściowo zrekompensować olbrzy-
mie koszty poniesione na rzecz sektora finansowego 
w następstwie kryzysu lat 2008-2009. Wielkość środków na 
ratowanie sektora finansowego zaangażowanych przez 
państwa członkowskie oszacowano łącznie na 4,6 biliona 
euro, tj. 39% wartości PKB 27 państw UE z 2009 roku (Euro-
pean Commission 2011b). Zobowiązania rządów z  tego 
tytułu pogorszyły znacznie sytuację finansów publicznych 
państw członkowskich. Ocenia się, że zadłużenie publiczne 
państw europejskich w  następstwie kryzysu finansowego 
wzrosło o  ponad 20 pkt. proc. i  osiągnęło historycznie 
rekordowy poziom (European Commission 2013b, s. 8). 
Dochody z podatku od transakcji finansowych umożliwiły-
by przynajmniej częściowo spłatę długu publicznego. 

W  przypadku niewprowadzenia opodatkowania sektora 
finansowego rządy zmuszone będą do podwyższenia sta-
wek innych rodzajów podatków lub wprowadzenia nowych 
podatków.

Kolejnym, powszechnie przytaczanym argumentem za 
wdrożeniem tego podatku jest możliwość zrekompenso-
wania zwolnienia sektora finansowego z  podatku VAT. 
Według szacunków sporządzonych na zlecenie KE, wartość 
dodatkowych dochodów sektora finansowego z  tytułu 
braku opodatkowania VAT wynosiła od 18,1 mld euro do 
23,6 mld euro w 2009 roku (European Commission 2011a). 
Zwolnienie z podatku VAT oznacza jednocześnie brak moż-
liwości odliczania podatku VAT naliczonego, co może być 
uznane za ukryte opodatkowanie sektora finansowego, 
oszacowane na 33 mld euro w 2007 roku (PwC 2011). Znie-
sienie zwolnienia sektora finansowego z  podatku VAT 
oznaczałoby zatem, że dochody budżetowe z opodatkowa-
nia tego sektora zmniejszyłyby się, gdyż wartość odliczenia 
naliczonego podatku VAT przewyższyłaby wpływy z podat-
ku VAT. Z analiz przeprowadzonych przez PwC w czterech 
państwach członkowskich UE wynika, że sektor finansowy 
generuje względne przychody podatkowe większe niż 
wynosi jego udział w produkcie krajowym brutto tych kra-
jów (PwC 2013b).

Przeciwnicy wprowadzenia FTT podnoszą argument, że 
opodatkowanie transakcji finansowych spowoduje pod-
wyższenie kosztów finansowych, co obniży efektywność 
rynków finansowych, zdeformuje funkcje informacyjne 
cen, zredukuje wolumen handlu instrumentami finansowy-
mi i  ograniczy płynność finansową. Podatek podniesie 
koszty pozyskania finansowania dla przedsiębiorstw 
i zmniejszy efektywność nakładów inwestycyjnych, i w efek-
cie wpłynie negatywnie na poziom cen konsumpcyjnych 
oraz rentowność funduszy inwestycyjnych i funduszy eme-
rytalnych. Podatek w różnym stopniu dotknie instrumenty 
o  różnym okresie zapadalności i  różne rodzaje papierów 
wartościowych, co może zdeformować strukturę portfeli 
inwestycyjnych. Przeciwnicy zwracają uwagę, że instru-
menty finansowe charakteryzują się dużą mobilnością 
geograficzną, co niewątpliwie wpłynie na przenoszenie 
aktywności finansowej do obszarów nieobjętych podat-
kiem lub do państw o niższych stawkach podatku. Podno-
szony jest też argument, że osiągnięcie deklarowanych 
celów jest możliwe z wykorzystaniem prostszych regulacji 
podatkowych (Anthony i in. 2012).

Mimo że stawki podatku zarekomendowano na względ-
nie niskim poziomie 0,1% i  0,01%, obciążenie transakcji 
finansowych, nawet przy założeniu, że podatek obciąży 
obydwie strony transakcji, mogłoby wydawać się niewiel-
kim dodatkowym kosztem dla transakcji, to zwrócono 
uwagę, że w rzeczywistości dla pewnych rodzajów transak-
cji finansowych oraz niektórych podmiotów dodatkowe 
obciążenie może być dużo większe, niż wynikałoby to 
z podstawowej stawki. Transakcje niektórymi instrumenta-
mi zabezpieczającymi przed ryzykiem (transakcje hedgingo-
we) wymagają udziału kilku różnych pośredników finanso-
wych, co powoduje kaskadowe naliczenie podatku na każ-
dym etapie łańcucha transakcji. Biorąc pod uwagę, że 
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podatek byłby naliczony średnio ok. 10 razy w  łańcuchu 
takich transakcji, to efektywna stopa podatku wyniosłaby 
1,0% (100 bps) zamiast podstawowej 0,1% (IRSG 2013, s. 8). 

Wyżej obciążone byłyby papiery dłużne o krótkim okre-
sie zapadalności w stosunku do papierów emitowanych na 
dłuższy okres. Korporacyjne papiery dłużne odkupywane 
przed okresem dwóch lat byłyby obciążone ponad dwu-
krotnie wyżej niż papiery o okresie zapadalności od czte-
rech lat i powyżej. Podatek finansowy negatywnie wpłynął-
by również na koszty emisji długu publicznego, co więcej 
koszty transakcyjne byłyby większe w  przypadku emisji 
długu publicznego w  stosunku do długu korporacyjnego. 
Na przykład dla obligacji o  okresie zapadalności od czte-
rech do sześciu lat rentowność emisji długu korporacyjne-
go zmniejszyłaby się o  6,8%, zaś dla długu publicznego – 
o 11,6% (IRSG 2013, s. 12). 

Efekty wprowadzenia podatku FTT

Głównym efektem ustanowienia podatku miałoby być 
przysporzenie dodatkowych dochodów budżetowych pań-
stwom członkowskim. Szacowanie przychodów z podatku 
opiera się na szeregu założeń, które w różnych wariantach 
prowadzą do bardzo szerokiego przedziału dochodów, od 
minimalnej kwoty 16 mld euro (0,16% PKB UE27) dla staw-
ki podatku 0,01% i dużego spadku liczby transakcji finanso-
wych, do 434 mld euro dla stawki podatku 0,1% i niewiel-
kiego ograniczenia skali transakcji (European Commission 
2011b, s. 9-10). 

Przyjmując parametry najbardziej prawdopodobne3 dla 
pierwotnej wersji propozycji podatku i przyjmując stawkę 
0,1% od wartości nominalnej transakcji papierami warto-
ściowymi i 0,01% dla transakcji instrumentami pochodny-
mi oraz obowiązek zapłaty podatku przez każdą ze stron 
transakcji, Komisja oszacowała dochody z  podatku na  
57 mld euro rocznie w  skali całej UE (27 państw). W  tej 
kwocie 19,4 mld euro pochodziłoby z wpływów z opodatko-
wania transakcji papierami wartościowymi i 37,7 mld euro 
z  opodatkowania instrumentów pochodnych (European 
Commission 2013b, s. 21). 

Szacunek powyższy uwzględniał zakres opodatkowania 
zgodnie z  zasadą „miejsca transakcji” oraz objęcie podat-
kiem wszystkich transakcji zawieranych na obszarze UE 
między unijnymi instytucjami finansowymi lub transakcji, 
w których przynajmniej jedna ze stron jest instytucją finan-
sową z siedzibą w UE. Projekt Komisji zakładał jednak obję-
cie podatkiem również transakcji zawieranych poza UE, 
jeśli przynajmniej jedna ze stron miałaby siedzibę w  UE. 
Ponadto część transakcji zawieranych na terenie UE jest 
dokonywana przez podmiot unijny, ale w  imieniu lub na 
rachunek osoby spoza UE. Zgodnie z pierwotną propozycją 
Komisji transakcje te byłyby wyłączone z obowiązku podat-
kowego. Ponieważ oba rodzaje transakcji wpływałyby 
w  odmiennym kierunku na dochody z  podatku, można 
z grubsza założyć, że ich efekty kompensowałyby się. 

Biorąc pod uwagę, że podatek miałby być wdrożony 
tylko na obszarze 11 państw członkowskich UE, dochody 
podatkowe byłyby odpowiednio niższe. Przyjmując wartość 
PKB państw uczestniczących w projekcie (w 2011 r. stano-
wiło to 66,4% PKB całej UE-27) jako kryterium aproksymacji 
wpływów budżetowych, dochody łączne z FTT wyniosłyby 
ok. 38 mld euro. Wielkość PKB poszczególnych państw nie 
odzwierciedla jednak potencjału sektora finansowego 
państw. Względnie wyższy niż udział PKB jest udział sekto-
ra finansowego w niektórych państwach niezainteresowa-
nych projektem jak Wielka Brytania czy Luksemburg. 

Uwzględniając, że sektor finansowy 11 państw zaintere-
sowanych wdrożeniem FTT w  2011  r. generował 59,8% 
przychodów operacyjnych netto sektora finansowego 
UE-27, dochody łączne z ustanowienia podatku oszacowa-
no na 34 mld euro, co odpowiadało 0,4% wartości ich PKB. 
W  tej ostatniej kwocie największy udział w  dochodach 
z podatku przypadłby na: Niemcy (10,4 mld euro), Francję 
(7,4 mld euro), Włochy (6,4 mld euro) i Hiszpanię (4,8 mld 
euro), z  kolei najmniejszy – na Słowację (422 mln euro), 
Słowenię (184 mln euro) i Estonię (95 mln euro) (European 
Commission 2013b, s. 23-24). 

Doświadczenia Szwecji ze stosowania podatku dowio-
dły, że rzeczywiste dochody z  podatku okazały się dużo 
niższe od oczekiwanych, a podatek doprowadził do znacz-
nej redukcji obrotów finansowych oraz przeniesienia wielu 
transakcji do innej jurysdykcji (zob. ramka 1).

Podobnie negatywne skutki wystąpiły w  Polsce po 
wprowadzeniu od stycznia 1995 r. podatku od giełdowego 
obrotu akcjami ze stawką 0,2%. Już w pierwszym miesiącu 
wskaźnik WIG obniżył się o 18%, a średnie obroty na sesję 
spadły o 80% w porównaniu z analogicznym okresem roku 
poprzedniego. Zrealizowane przychody nie przekroczyły 
25% planowanych. W efekcie już pod koniec lutego 1995 r. 
podatek zawieszono, a w drugiej połowie roku zniesiono. 
W  ciągu miesiąca od zniesienia podatku główny indeks 
GPW wzrósł o 50% (Bardziłowski 2015, s. 5).

Z drugiej strony, analizując skutki wprowadzenia podat-
ku FTT powszechnie zgodzono się, że nastąpi osłabienie 
aktywności ekonomicznej mierzonej w  długim okresie 
redukcją unijnego PKB w  przedziale od 0,5% do 1,8%, 
w zależności od założeń. W grudniu 2011 r. Komisja obniży-
ła znacznie szacunek negatywnego wpływu na poziom PKB 
od -0,2% do -0,3%, uwzględniając możliwe efekty wykorzy-
stania dochodów z  podatku na działania pobudzające 
wzrost gospodarczy (European Commission 2013b,  
s. 44-47).

Według szacunków sporządzonych przez niektóre 
instytucje, które dokonały weryfikacji analiz przedstawio-
nych przez Komisję, negatywny wpływ podatku FTT 
w  postaci osłabienia wzrostu gospodarczego może 
wynieść ponad 2% wartości unijnego PKB i w efekcie spa-
dek ogólnych wpływów z tytułu podatków na poziomie ok. 
1% PKB (Oxera 2013). Taki scenariusz oznaczałby, że 
zamiast zwiększenia ogólnych przychodów podatkowych 
z tytułu FTT nastąpiłby ich spadek w większej skali, niż to 
oszacowała KE.
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Negatywny wpływ podatku na poziom PKB wykazano 
wcześniej również dla brytyjskiej opłaty stemplowej. Osza-
cowano, że zniesienie tego podatku zwiększyłoby trwale 
wartość brytyjskiego PKB od 0,24% do 0,78% (Oxera 2007, 
s. 28).

Niektórzy ekonomiści próbują jednak dowieść, że poda-
tek może przyczynić się do pozytywnego wpływu na war-
tość PKB, jeżeli dochody z podatku zostaną wykorzystane 
na cele prorozwojowe. S. Griffith-Jones oszacowała, że 
wdrożenie projektu unijnego może zwiększyć PKB zaintere-
sowanych państw co najmniej o 0,25%, o ile dochody zosta-
ną przeznaczone na inwestycje publiczne lub redukcję 
długu (Griffith-Jones, Persaud 2012, s. 6-7). 

Spadkowi tempa wzrostu gospodarczego, w  wyniku 
wprowadzenia podatku FTT zgodnie z pierwotną wersją KE, 
towarzyszyłby spadek zatrudnienia, który oszacowano 
w  dłuższym okresie na 0,34%, co oznaczałoby utratę ok. 
750 tys. miejsc pracy (Oxera 2013, s. 18). 

Wzrost kosztów transakcyjnych z  tytułu podatku FTT 
mógłby mieć poważne skutki dla klientów funduszy emery-
talnych prowadzących aktywną politykę inwestycyjną. 
Komisja oceniła, że w ich przypadku przeciętna emerytura 
byłaby o  ok. 8% niższa, natomiast podatek miałby nie-
znaczne negatywne skutki dla funduszy emerytalnych pro-
wadzących pasywną politykę inwestycyjną (European Com-
mission 2013b, s. 34-38). 

Podatek FTT spowodowałby np. wzrost kosztów emisji 
brytyjskich obligacji rządowych o 3,95 mld funtów w ciągu 
jednego roku (przy łącznej emisji 128,08 mld funtów 
w  2013 r.). W  podobnej skali nastąpiłby wzrost kosztów 
emisji długu publicznego w innych krajach, które wprowa-
dziłyby podatek (IRSG 2013, s. 16).

Szczególnie wysokie względnie byłoby obciążenie tran-
sakcji repo i reverse repo, powszechnie stosowanych w sys-
temach bankowych dla zapewnienia płynności banków. 

Ponieważ dla transakcji o dużej wartości nominalnej marża 
stosowana między ceną sprzedaży a ceną odkupienia tego 
instrumentu polityki monetarnej wynosi ok. pięciu punk-
tów bazowych, to obciążenie tej transakcji stawką dziesię-
ciu punktów bazowych (0,1%) oznaczałoby poważny wzrost 
kosztów finansowych i prawdopodobnie znaczące ograni-
czenie skali transakcji i w efekcie pogorszenie efektywności 
wielu instytucji bankowych (IRSG 2013, s. 21). Negatywne 
skutki dla rentowności działalności maklerskiej i animato-
rów rynku pokazano też na przykładzie Polski dla 0,14% 
stawki podatku od transakcji finansowych, rozważanego 
jako alternatywa dla podatku bankowego. Spadek obrotów 
generowanych przez krajowych animatorów rynku został 
oszacowany na 80% (Bardziłowski 2015, s. 7).

Wyższe koszty transakcji finansowych niewątpliwie 
mogą również wpływać na obniżenie cen papierów warto-
ściowych. Oszacowano, że wprowadzenie podatku tylko 
w UE-11 spowoduje obniżenie kapitalizacji giełdowej pod-
miotów w tych krajach o 230-301 mld euro, tj. o 6-8% kapi-
talizacji wszystkich spółek tych krajów (Wyman 2013). 
W  Szwecji wskaźnik akcji obniżył się o  2,2% w  pierwszym 
dniu wprowadzenia podatku oraz o 0,8% w dniu podwyż-
szenia stawki podatku do 2%. W Wielkiej Brytanii odnoto-
wano spadek indeksu akcji o  3,3% w  dniu podniesienia 
stawki opłaty stemplowej z 1% do 2% (PwC 2013a, s. 22). 

Scenariusz wdrożenia podatku od transakcji finansowych 
z wykorzystaniem formuły wzmocnionej współpracy

Projekt KE był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 
Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE (ECOFIN) 
w czerwcu 2012 r. Prezydencja duńska dodatkowo przed-
stawiła pisemne propozycje różnych wariantów wprowa-
dzenia podatku. Rozważano m.in. wdrożenie podatku 
w dwóch etapach, tj. najpierw w węższym zakresie obejmu-
jącym tylko transakcje podstawowymi instrumentami 

Ramka 1 

Podatek od transakcji finansowych – doświadczenia Szwecji (styczeń 1984 – kwiecień 1990)

W Szwecji podatek od transakcji wprowadzono w 1984 r. Stawkę podatku ustalono początkowo na 0,5%, ale w połowie 1986 r. podnie-
siono ją do 1,0%. Przedmiotem opodatkowania były transakcje na akcjach podmiotów zarejestrowanych w Szwecji, na opcjach kapita-
łowych, na papierach o stałym oprocentowaniu, w tym dłużne papiery rządowe oraz pochodne na różnych instrumentach finansowych. 
Dwukrotnie (w latach 1987 i 1989) rozszerzano zakres transakcji objętych podatkiem. 

Efektem wprowadzenia podatku i zwiększania skali obciążeń było znaczne ograniczenie liczby i wartości transakcji, przeniesienie części 
transakcji poza Szwecję i  substytucja handlu instrumentami obciążonymi podatkiem na instrumenty nieobjęte podatkiem. Handel 
instrumentami terminowymi zmniejszył się o 98%, rynek handlu opcjami praktycznie zaniknął, handel obligacjami skurczył się o 85%, 
a bonami skarbowymi o 20%. Zmalał również obrót akcjami przez inwestorów krajowych. Ponad 50% handlu instrumentami kapitało-
wymi przeniosło się na rynek londyński. W następstwie zmniejszenia obrotów doszło do spadku cen akcji od 3,2% do 8,5%. 

Gwałtowna reakcja inwestorów na podatek finansowy spowodowała, że przychody były drastycznie niższe od planowanych, chociaż 
rosnące w kolejnych latach. W 1984 r. przychody wyniosły 0,82 mld SEK i stopniowo wzrosły do 2,6 mld SEK w 1986 r. i do 4,0 mld SEK 
w  1988 r., stanowiąc na początku mniej niż 0,4%, a  na końcu okresu 1,2% wpływów ze wszystkich podatków. Ponieważ przychody 
z podatku nie równoważyły strat z tytułu gwałtownego spadku obrotów instrumentami finansowymi i ograniczenia płynności sektora 
finansowego w kwietniu 1990 roku podatek zniesiono (PwC 2013a, s. 32-33). 
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finansowymi, a w drugim etapie rozszerzenie podatku na 
instrumenty pochodne. Analizowano również przyjęcie 
rozwiązań alternatywnych opodatkowania sektora finanso-
wego. 

Niektóre państwa członkowskie wyrażały obawy co do 
negatywnych skutków wdrożenia podatku, zarówno ogra-
niczenia efektywności funkcjonowania sektora finansowe-
go, pro-inflacyjnego oddziaływania podatku na sektor 
poza-finansowy, jak i  obniżenia dynamiki wzrostu gospo-
darczego i  zatrudnienia. Inne państwa z kolei (np. Wielka 
Brytania i  Szwecja) uznały, że wprowadzenie podatku na 
poziomie unijnym nie jest w  ogóle konieczne, a  jeszcze 
inne (np. Belgia i Dania), nastawione sceptycznie do projek-
tu podatku w wersji zaproponowanej przez Komisję, dekla-
rowały możliwość wdrożenia podatku w węższym zakresie 
i  wersji mniej ambitnej co do wskazanych przez Komisję 
celów.

Projekt Komisji był przedmiotem dyskusji na siedmiu 
posiedzeniach w Grupie Roboczej Rady ds. Podatkowych – 
Podatków Pośrednich (FTT) w okresie od grudnia 2011 r. do 
czerwca 2012 roku. Rozważano różne scenariusze zakresu 
stosowania podatku oraz możliwe wyłączenia z opodatko-
wania, w  szczególności (European Commission 2013b,  
s. 15):

 � wyłączenie z  opodatkowania transakcji obligacjami 
rządowymi, emisji i  wykupu udziałów lub jednostek 
podmiotów wspólnego inwestowania zbywalnymi papie-
rami wartościowymi (undertakings for collective invest-
ment in transferable securities - UCITS) oraz alternatyw-
nych funduszy inwestycyjnych (alternative investment 
funds - AIF),

 � wyłączenie z opodatkowania niektórych rodzajów pod-
miotów, np. regionalnych lub powszechnych banków 
rozwoju, instytucji publicznych państw członkowskich 
zarządzających długiem publicznym, funduszy emery-
talnych i rentowych (zaliczanych do filaru II i III),

 � zastąpienie lub uzupełnienie zasady rezydencji jako 
kryterium opodatkowania zasadą miejsca emisji instru-
mentu finansowego,

 � zmiany kolejności kryteriów ustalania właściwości 
kraju członkowskiego jako beneficjenta przychodów 
podatkowych,

 � wprowadzenia podatku etapami, w pierwszym etapie 
w węższym zakresie, a następnie jego rozszerzenie.

Żaden ze scenariuszy powszechnego opodatkowania 
sektora finansów w  całej UE nie uzyskał jednomyślnego 
poparcia wszystkich członków UE. Na szczycie w  czerwcu 
2012  r. formalnie odrzucono projekt KE jako rozwiązanie 
powszechne w  całej UE (PwC 2012). Niektóre państwa 
członkowskie wyraziły jednak gotowość do wdrożenia roz-
wiązania do ustawodawstwa krajowego z powołaniem się 
na mechanizm wzmocnionej współpracy (enhanced coope-
ration) przewidziany w  art. 20 Traktatu o  UE i  artykułach 
326-334 TFUE. Państwa, które zadeklarowały wolę wprowa-
dzenia podatku, to: Austria, Belgia, Estonia, Grecja, Hiszpa-
nia, Francja, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Wło-
chy.

Mechanizm wzmocnionej współpracy był wcześniej 
wykorzystany w  UE zaledwie dwukrotnie, pierwszy raz 
w przypadku prawa rozwodów i separacji w 2010 r. (Coun-
cil Decision 2010) oraz drugi raz w przypadku prawa paten-
towego w  2011  r. (Council Decision 2011). Wykorzystanie 
mechanizmu wzmocnionej współpracy w  zakresie prawa 
podatkowego byłoby precedensem w  historii UE (Cédelle 
2015). 

We wrześniu i październiku 2012 r. jedenaście państw 
członkowskich przesłało do Komisji wnioski wyrażające 
wolę ustanowienia podatku od transakcji finansowych na 
warunkach wzmocnionej współpracy. Komisja stwierdziła, 
że spełniony został warunek zainteresowania rozwiąza-
niem co najmniej dziewięciu państw, oraz oceniła, że pro-
jekt nie stwarza zagrożenia dla jednolitego rynku, a  także 
dla praw państw nieuczestniczących w rozwiązaniu. Komi-
sja uznała, że FTT funkcjonujący w  jedenastu państwach 
przyczyni się do harmonizacji dotychczasowych regulacji 
i  do poprawy warunków konkurencji oraz zwiększy efek-
tywność sektora finansowego UE poprzez ograniczenie 
zakresu transakcji spekulacyjnych4. W  efekcie Komisja 
uznała, że spełnione są wszystkie formalne warunki praw-
ne do ustanowienia podatku (European Commission 2012). 

Rada Europejska w  styczniu 2013  r. podjęła kwalifiko-
waną większością głosów decyzję upoważniającą jedena-
ście zainteresowanych państw członkowskich do wdroże-
nia w  swoich krajach podatku od transakcji finansowych 
w ramach mechanizmu wzmocnionej współpracy (Council 
Decision 2013). Cztery państwa członkowskie: Czechy, Luk-
semburg, Malta i Wielka Brytania wstrzymały się od głosu.

W lutym 2013 r. Komisja przedstawiła projekt dyrekty-
wy wdrażającej podatek od transakcji finansowych na 
warunkach wzmocnionej współpracy, który zasadniczo był 
zgodny z pierwotnym projektem Komisji z 2011 roku (Euro-
pean Commission 2013a). Wprowadzono jednak nieznacz-
ne modyfikacje uwzględniające zamiar wdrożenia regulacji 
podatkowej nie w całej UE, ale tylko w grupie zainteresowa-
nych państw oraz odzwierciedlające uwagi z dyskusji nad 
projektem pierwotnym. Pierwotna propozycja KE zakładała 
przyjęcie nowej dyrektywy z  jednoczesnym uchyleniem 
dyrektywy Rady 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. w sprawie 
podatków pośrednich od podwyższenia kapitałów. Ze 
względu na zamiar wdrożenia projektu na zasadzie wzmoc-
nionej współpracy, nowy projekt Komisji założył pozosta-
wienie dyrektywy 2008/7/WE w  mocy. Ponadto dodano 
zasadę miejsca emisji jako uzupełnienie głównej zasady 
rezydencji podmiotu do objęcia podatkiem, aby przeciw-
działać możliwości unikania opodatkowania. 

Z zakresu dyrektywy podatkowej wyłączono transakcje 
zawierane z  Europejskim Bankiem Centralnym, Europej-
skim Instrumentem Stabilności Finansowej (European 
Financial Stability Facility), Europejskim Mechanizmem Sta-
bilności (European Stability Mechanism) i  bankami central-
nymi państw członkowskich, aby nie obciążać dodatkowy-
mi kosztami budżetów krajowych. Poza zakresem opodat-
kowania miałyby pozostawać transakcje zawierane na 
rynku pierwotnym zarówno przez obywateli, jak i podmioty 
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gospodarcze, takie jak: umowy ubezpieczeniowe, kredyty 
konsumpcyjne, kredyty hipoteczne, pożyczki korporacyjne, 
zakup usług itp. Jeżeli jednak powyższe instrumenty finan-
sowe byłyby przedmiotem dalszego obrotu w formie pro-
duktów strukturyzowanych, podlegałyby opodatkowaniu. 
W celu zapewnienia swobody przepływu kapitału wyłączo-
ne z opodatkowania są transakcje walutowe na rynku spot, 
ale już pochodne transakcji walutowych podlegają podat-
kowi. 

Przyjęto szeroką definicję instytucji finansowych, zali-
czając tu m.in. instytucje ubezpieczeniowe, reasekuracyjne, 
kredytowe, fundusze inwestycyjne i  ich zarządzających, 
fundusze emerytalne i rentowe i  ich zarządzających, pod-
mioty holdingowe, towarzystwa leasingu finansowego 
i jednostki specjalnego przeznaczenia. Do tej kategorii zali-
czałyby się również podmioty prowadzące różne rodzaje 
działalności, jeżeli udział działalności finansowej stanowił-
by co najmniej 50% ich obrotu rocznego netto. Nie są zali-
czone do instytucji finansowych międzynarodowe i  krajo-
we depozyty papierów wartościowych oraz instytucje 
zarządzające długiem publicznym. W  kwestii definicji 
instrumentów finansowych projekt dyrektywy odsyła do 
aneksu 1 dyrektywy 2004/39/WE (Dyrektywa 2004, s. 1).

Rozróżnienie transakcji podlegających i  niepodlegają-
cych podatkowi może w praktyce nastręczać wątpliwości. 
Przykładowym źródłem takich wątpliwości może być obję-
cie obowiązkiem podatkowym transakcji, które następnie 
zostałyby anulowane, chyba że anulowanie nastąpiłoby 
z powodu błędów (art. 5 ust. 2 projektu dyrektywy). 

Zakłada się, że większość transakcji finansowych jest 
realizowana za pośrednictwem systemów elektronicznych. 
Podatek od tych transakcji musiałby być odprowadzany 

w chwili zawarcia transakcji. Podatek od pozostałych tran-
sakcji podlegałby zapłacie w terminie trzech dni roboczych. 

Postanowienia dyrektywy miały być transponowane do 
prawa krajowego państw uczestniczących w przedsięwzię-
ciu najpóźniej do 30 września 2013  r. i  wejść w  życie od  
1 stycznia 2014 r. Państwa wprowadzające podatek od FTT 
zgodnie z dyrektywą nie mogłyby stosować innych rodza-
jów podatków od transakcji finansowych ani podatku VAT.

W maju 2014 r. 10 państw zainteresowanych wprowa-
dzeniem podatku FTT wyraziło gotowość do wdrożenia od 
1 stycznia 2016  r. scenariusza progresywnego podatku, 
obejmującego w  pierwszym etapie transakcje kapitałowe 
i  niektóre rodzaje transakcji instrumentami pochodnymi 
(EU Financial-Transaction Tax Plans Turn to Derivatives 2014). 

W grudniu 2015 r. Estonia poinformowała, że wycofuje 
się z poparcia projektu wprowadzenia podatku FTT, argu-
mentując, że zmodyfikowany projekt regulacji może nie 
zapewniać dodatkowych przychodów budżetowych, nato-
miast może wywierać negatywny wpływ na sektor finanso-
wy i powodować ryzyko przenoszenia geograficznego tran-
sakcji (ECOFIN 2015). Wycofanie się Estonii z  inicjatywy 
rodzi nowe skutki prawne. Traktat o  funkcjonowaniu UE 
nie zawiera postanowień regulujących możliwość wycofa-
nia się z  inicjatywy wzmocnionej współpracy, na którą 
wyraziły zgodę Rada i Parlament Europejski. Nie wiadomo, 
czy wycofanie się jednego członka nie podważa legalności 
dalszego działania. Mimo że nadal spełniony jest warunek 
uczestnictwa co najmniej dziewięciu państw, to niektórzy 
prawnicy zwracają uwagę, że decyzja Rady dotyczyła jede-
nastu, a nie dziesięciu państw. Może to stanowić podstawę 
zaskarżenia legalności inicjatywy przez jedną z  instytucji 
unijnych lub dowolne państwo członkowskie w  TSUE. Po 
wejściu w  życie postanowień dyrektywy może ona być 

Ramka 2

Podatek bankowy w Polsce jako przykład podatku od działalności finansowej

Od 1 lutego 2016 roku wprowadzono w Polsce podatek od niektórych instytucji finansowych, tzw. podatek bankowy (Ustawa 2016). 
Wcześniej rozważano również wdrożenie podatku od transakcji finansowych wzorowanego na projekcie KE. Oszacowano, że przyjęcie 
takiego rozwiązania zapewni wpływy podatkowe w kwocie 1,7 mld zł, dla podstawowej stawki 0,14% (Podatek od transakcji finansowych… 
2015). Biorąc pod uwagę dużo niższe wpływy z tytułu podatku od transakcji finansowych niż podatku bankowego, zdecydowano się na 
to drugie rozwiązanie,

Podatkiem objęto banki krajowe, oddziały krajowe zagranicznych banków i instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
-kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych i reasekuracji, instytucje 
pożyczkowe. Przedmiotem opodatkowania są aktywa instytucji finansowych powyżej minimalnego progu, zróżnicowanego dla poszcze-
gólnych kategorii podmiotów (Piotrowski, 2016). 

Stawka podatku bankowego wynosi 0,0366% miesięcznie, tj. 0,44% rocznie od wartości aktywów powyżej 4,0 mld zł. Z podstawy podat-
ku wyłączono fundusze własne, wartość obligacji skarbowych znajdujących się w portfelu bankowym oraz aktywa nabyte od NBP jako 
zabezpieczenie kredytu refinansowego. Nie są objęte podatkiem aktywa banków realizujących program naprawczy. Po uwzględnieniu 
wszystkich wyłączeń łączna podstawa opodatkowania na koniec czerwca 2017 r. wynosiła 816,0 mld zł, co stanowiło 51,5% aktywów 
banków komercyjnych.

Podatek od instytucji finansowych, w okresie od lutego 2016 r. do czerwca 2017 r. zapewnił budżetowi dochody w kwocie 5,0 mld zł. 
Dochody z podatku stanowią 1,1% rocznych dochodów budżetowych. Konstrukcja podstawy opodatkowania spowodowała, że banki 
zwiększyły zakup obligacji skarbowych. Od końca 2015 r. do połowy 2017 r. wartość obligacji skarbowych w portfelach banków wzrosła 
o 76,1 mld zł, tj. o 48%, przy wzroście wartości aktywów ogółem o 6% (Komisja Nadzoru Finansowego 2017). 
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zaskarżona przez podatników podatku FTT przed sądami 
krajowymi i  następnie przed TSUE. O  ile postępowanie 
w Trybunale w sprawie skargi dowolnego państwa człon-
kowskiego może być szybkie, to postępowanie na wniosek 
podatnika może trwać wiele lat. Jeżeli Trybunał podzieli 
opinię skarżącego, że procedura wdrożenia dyrektywy była 
niezgodna z  prawem unijnym, to w  skrajnym przypadku 
może orzec zwrot podatku ściągniętego od chwili jej wej-
ścia w życie (Clifford Chance 2015). 

Kolejne terminy uzgodnienia konstrukcji podatku i jego 
wdrożenia przez zainteresowane państwa są przesuwane. 
Na posiedzeniu ECOFIN w grudniu 2015 r. przedstawiciele 
dziesięciu państw zainteresowanych dalszymi pracami nad 
FTT złożyli oświadczenie o  osiągnięciu postępu 
w uzgodnieniu kilku kwestii dotyczących zakresu stosowania 
podatku i ewentualnych zwolnień od podatku i jednocześnie 
zadeklarowali, że do końca czerwca 2016  r. zamierzają 
zakończyć prace nad pozostałymi kwestiami, w  tym m.in. 
nad neutralizacją negatywnego wpływu podatku na fundu-
sze emerytalne i  gospodarkę realną (Council of the EU, 
2015). Na posiedzeniu Rady w czerwcu 2016 r. zadeklaro-
wano jednak, że prace z udziałem dziesięciu państw będą 
kontynuowane w drugiej połowie roku i potwierdzono, że 
Estonia formalnie wycofała swój udział w marcu 2016 roku 
(Council of the EU 2016, s. 5). Obecnie brak jest wiarygod-
nego i  prawdopodobnego terminu zakończenia prac nad 
projektem unijnym.

Skarga Wielkiej Brytanii do Trybunału 
Sprawiedliwości UE

W  2012 roku, w  następstwie publikacji przez Komisję 
projektu dyrektywy umożliwiającej wdrożenie podatku 
w  formule wzmocnionej współpracy, Wielka Brytania 
zaskarżyła decyzję Rady nr 52 do TSUE argumentując, że 
naruszy ona interes państw nieuczestniczących w inicjaty-
wie regulacji i żądając stwierdzenia jej nieważności na pod-
stawie art. 263 TFUE. W skardze podniesiono trzy zarzuty 
natury prawnej. Po pierwsze, uznano, że decyzja Rady jest 
sprzeczna z postanowieniami art. 327 TFUE, gdyż wprowa-
dzenie podatku wywoła skutki poza terytorium państw 
uczestniczących w  inicjatywie poprzez naruszenie kompe-
tencji, praw i  obowiązków państw nie uczestniczących 
w projekcie. Po drugie, zarzucono decyzji Rady brak pod-
staw w zwyczajowym prawie międzynarodowym. Po trze-
cie, zarzucono decyzji sprzeczność z postanowieniami art. 
332 TFUE, gdyż wprowadzenie podatku w państwach zain-
teresowanych tą regulacją doprowadzi do powstania kosz-
tów w  państwach nie uczestniczących (Case C-209/13 
2014).

Wielka Brytania uznała, że ustanowienie FTT wywoła 
skutki pozaterytorialne z  powodu przyjęcia w  projekcie 
regulacji zasad „wzajemności” i „miejsca emisji” jako warun-
ków skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. 
Powyższe zasady prowadzą do objęcia opodatkowaniem 
podmiotów, osób lub operacji na terytorium nieuczestni-
czących państw członkowskich, co naruszałoby ich kompe-

tencje i prawa. W konsekwencji istnieje ryzyko, że podatek 
obciąży kosztami również podmioty z państw nieuczestni-
czących w inicjatywie.

Trybunał w  swojej ocenie z  kwietnia 2014  r. podzielił 
pogląd wyrażony przez Radę, że zasady opodatkowania 
zakwestionowane przez Wielką Brytanię odnoszą się do 
przepisów przyszłych i  w  konsekwencji argumenty strony 
skarżącej są przedwczesne. Trybunał również uznał, że 
kwestia ewentualnego wpływu przyszłego podatku na 
koszty administracyjne nieuczestniczących państw człon-
kowskich nie może być przedmiotem badania, dopóki 
zasady opodatkowania nie zostaną ostatecznie ustanowio-
ne w ramach wykonania wzmocnionej współpracy. W kon-
kluzji Trybunał odrzucił obydwa zarzuty przywołane w uza-
sadnieniu skargi i  skargę oddalił. Jednocześnie stwierdził, 
że wydane orzeczenie nie wyklucza ponownej kontroli na 
podstawie późniejszej skargi w sprawie regulacji już przyję-
tych. 

Wielka Brytania mogłaby ponownie zaskarżyć do TSUE 
regulację po jej wdrożeniu do czasu wyjścia z  UE, tj. naj-
prawdopodobniej do marca 2019 r. Skargę taką może zło-
żyć każde państwo członkowskie UE spoza grupy państw 
stosujących podatek na zasadzie wzmocnionej współpracy.

Wnioski

1. Podatek od transakcji finansowych, w założeniu Komisji 
Europejskiej, powinien zapewnić dodatkowe wpływy 
budżetowe i rekompensować straty z tytułu kryzysu lat 
2008-2009 w  postaci wzrostu długu publicznego oraz 
przeciwdziałać nadmiernej skali transakcji finansowych 
zawieranych na krótki termin, transakcji z dużą często-
tliwością oraz charakteryzujących się wysoką dźwignią 
i  w  efekcie zapobiegać kolejnym kryzysom finanso-
wym. Okazało się jednak, że zaproponowany przez 
Komisję podatek może zapewnić dodatkowe wpływy 
do budżetów rządowych, ale nie będzie skutecznym 
instrumentem antykryzysowym.

2. Doświadczenia niektórych krajów stosujących już 
wcześniej podatek od transakcji finansowych, zwłasz-
cza Szwecji, pokazują, że dochody z podatku mogą być 
znacznie niższe od oczekiwanych i  bez znaczenia dla 
ogólnych wpływów podatkowych. Podatek okazywał 
się nieskuteczny jako źródło dochodów budżetowych, 
w sytuacji kiedy inwestorzy z łatwością mogli przenieść 
transakcje do innych jurysdykcji, w których podatek nie 
występował lub stosowano niższe stawki podatkowe. 
Ponadto powodował obniżenie wskaźnika cen spółek 
giełdowych, zmniejszenie ich kapitalizacji giełdowej 
oraz przenoszenie transakcji poza granice kraju.

3. Podatek od transakcji finansowych, poprzez wzrost 
kosztów transakcyjnych, może niekorzystnie wpływać 
na poziom aktywności gospodarczej, wielkość zatrud-
nienia, ceny usług finansowych dla podmiotów gospo-
darczych i  osób fizycznych. Może zmniejszyć rentow-
ność działania funduszy emerytalnych i obniżyć poziom 
emerytur, zwłaszcza w  funduszach prowadzących 
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aktywną politykę inwestowania. Szacunki skutków 
makroekonomicznych wdrożenia podatku FTT różnią 
się znacznie w  zależności od przyjętych założeń oraz 
skali jego stosowania w UE. 

4. Podatek od transakcji finansowych ma wielu zwolenni-
ków, ale również wielu przeciwników. Ekonomiści też 
są podzieleni w swoich poglądach na temat skuteczno-
ści rozwiązania z  punktu widzenia przeciwdziałania 
ryzyku kolejnych kryzysów finansowych. Niektórzy 
ekonomiści wyrażają opinię, że inna forma opodatko-
wania sektora finansowego może być skuteczniejsza, 
niż podatek od transakcji finansowych. Pogląd taki został 
wyrażony m.in. przez przedstawicieli Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego i OECD.

5. Mimo że stawki podatku zaproponowano na względnie 
niskim poziomie (0,1% i  0,01%), zasada naliczania 
podatku na każdym etapie łańcucha transakcji może 
prowadzić do kumulacji podatku w sposób kaskadowy 
i  do stawki efektywnej podatku wielokrotnie wyższej. 
Ponadto od transakcji instrumentami pochodnymi 
podatek miałby być naliczany od wartości nominalnej 
podstawowego instrumentu finansowego, co może 
powodować, że obciążenie podatkiem przekroczy war-
tość całego kontraktu na instrumencie pochodnym. 
Skutki te będą dotyczyć zarówno transakcji o charakte-
rze spekulacyjnym, jak i transakcji o charakterze zabez-
pieczającym przed ryzykiem zmiany parametrów eko-
nomicznych i cen produktów.

6. Przedłużające się negocjacje w  sprawie wdrożenia 
podatku tylko w niektórych państwach członkowskich 
(w formule wzmocnionej współpracy) oraz jednostron-
ne wdrożenie podatku przez państwa deklarujące 
zainteresowanie projektem KE dowodzą, że zarówno 
jego konstrukcja, jak i potencjalne skutki rodzą szereg 
poważnych wątpliwości. Mimo deklarowania kolejnych 
terminów na zakończenie negocjacji i wdrożenie regu-
lacji podatkowych, trudno obecnie ocenić, kiedy to 
może faktycznie nastąpić. Wydaje się, że upływ czasu 
negatywnie wpływa na szanse pozytywnego zakończe-
nia negocjacji wśród zainteresowanych państw i przy-
jęcie uzgodnionego, wszystkich satysfakcjonującego 
rozwiązania.

7. Wdrożenie podatku bankowego w Polsce, liczonego od 
skorygowanej wartości aktywów instytucji finansowych 
wydaje się względnie skutecznym źródłem dochodów 
budżetowych. Jednocześnie doświadczenie to pokazu-
je, że banki przenoszą dodatkowe koszty z  tytułu 
podatku na klientów indywidualnych w postaci zwięk-
szonych prowizji, niższych stóp oprocentowania depo-
zytów i wprowadzenia nowych opłat, np. za korzysta-
nie z  bankomatów. W  przypadku wprowadzenia 
w Polsce regulacji unijnej prawdopodobnie należałoby 
znieść podatek bankowy, co mogłoby zmniejszyć wpły-
wy z opodatkowania sektora finansowego.

                    
1 Art. 113 TFUE określa kompetencje Rady w zakresie harmo-

nizacji ustawodawstw podatkowych. 

2 Art. 115 TFUE określa kompetencje Rady w sprawie uchwala-
nia dyrektywy w celu zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych państw członkowskich, które mają bez-
pośredni wpływ na ustanowienie lub funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego.

3 Przyjęte parametry to: spadek obrotów udziałami i obligacja-
mi w  przedziale 10% - 15%, redukcja obrotów instrumentami 
pochodnymi od 70% do 90%.

4 Spośród jedenastu państw zainteresowanych ustanowie-
niem FTT Belgia, Francja i  Grecja miały już wdrożone regulacje 
krajowe nakładające opodatkowanie sektora finansowego, ale 
w różnym zakresie. Pod koniec 2012 r. Włochy przedstawiły pro-
jekt własnego podatku finansowego, a Hiszpania i Portugalia ogło-
siły, że planują to zrobić w  przyszłości. Różne formy podatku 
finansowego funkcjonowały w kilku państwach, które nie wyraziły 
woli przystąpienia do inicjatywy wzmocnionej współpracy w zakre-
sie FTT. 
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