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1. Wst p

Inwestowanie w skarbowe papiery warto ciowe jest jedn  z najpopularniejszych 
form lokowania nadwy ek finansowych przez inwestorów indywidualnych. Dotyczy to 
równie  rynku polskiego. Oferowane w sieci sprzeda y detalicznej obligacje skarbowe 
s  alternatyw  w stosunku do terminowych lokat bankowych, wyró niaj c si  korzyst-
nym oprocentowaniem i p ynno ci . Nie dotyczy to, niestety, obligacji nie notowanych 
na Gie dzie Papierów Warto ciowych, tzn. czteroletnich obligacji oszcz dno ciowych 
(COI) oraz dwuletnich obligacji oszcz dno ciowych (DOS). Pozosta e obligacje deta-
liczne, tzn. pi cioletnie obligacje o sta ej stopie procentowej (SP) oraz trzyletnie obli-
gacje o zmiennej stopie procentowej (TZ) s  notowane na GPW w Warszawie 

Chocia  inwestowanie na rynku skarbowych papierów d u nych nale y do naj-
mniej ryzykownych, nie mo na stwierdzi , e jest ca kowicie pozbawione ryzyka. 
Powszechnie znane i opisane w literaturze1 s  ró ne rodzaje ryzyka zwi zane z inwe-
stowaniem w obligacje, w tym równie  obligacje skarbowe. Ostatnio na polskim rynku 
finansowym pojawi  si  nowy rodzaj ryzyka, dotycz cego obligacji. Jest nim niedoin-
formowanie drobnych inwestorów na temat �pu apek� nowej ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych z 21 listopada 2001. Tym �nowym� ryzykiem, które 
szczególnie da o zna  o sobie w odniesieniu do obligacji trzyletnich, oraz innymi, 
znanymi i istniej cymi od dawna, zajmiemy si  w tym artykule.  

2. Obligacje trzyletnie w Polsce 

Trzyletnie obligacje o zmiennej stopie procentowej (TZ) s  emitowane przez 
Ministra Finansów w imieniu Skarbu Pa stwa. Sprzedaj c obligacje, emitent po ycza 
od nabywcy okre lon  sum  pieni dzy równ  warto ci wyemitowanych obligacji, 
zobowi zuj c si  zwróci  j  w okre lonym terminie wraz z nale nymi odsetkami.  

Obligacje trzyletnie sprzedawane s  w seriach, co trzy miesi ce (luty, maj, sier-
pie , listopad). Obligacje sprzedawane s  na rynku pierwotnym przez okres trzech 
miesi cy wed ug dziennej ceny sprzeda y, na któr  sk ada si  cena emisyjna powi k-
szona o warto  odsetek naliczonych od warto ci nominalnej do dnia zakupu obligacji.  

                                                
1  �Bibli � inwestorów interesuj cych si  rynkiem obligacji jest ksi ka: F.J. Fabozziego, Rynki obliga-

cji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000. 
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Oprocentowanie obligacji TZ jest zmienne. Ustala si  je co trzy miesi ce na 
podstawie rentowno ci 13-tygodniowych bonów skarbowych. Odsetki wyp acane s  co 
trzy miesi ce � po zako czeniu ka dego okresu odsetkowego.  

Przy wykupie obligacji nabywca otrzymuje nominaln  warto  obligacji wraz z 
nale nymi odsetkami. 

Obligacje trzyletnie notowane s  na WGPW, tzn. ka dy posiadacz rachunku pa-
pierów warto ciowych w biurze maklerskim mo e je w dowolnym okresie kupi  i 
sprzeda  na gie dzie.

Sposób wyliczenia stawki bazowej, stopy procentowej oraz wysoko ci nale -
nych odsetek obligacji TZ2

Stawka bazowa stopy procentowej jest liczona oddzielnie dla ka dego okresu 
odsetkowego obligacji jako rednia arytmetyczna rednich wa onych stóp rentow-
no ci 13-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech kolejnych 
przetargach, z których ostatni odby  si  najpó niej na dwa tygodnie przed dniem, w 
którym rozpoczyna si  dany okres odsetkowy. Stawka bazowa J obliczana jest 
wed ug wzoru: 

4
4321 rrrr

J
 (1.1.1) 

gdzie:
J � stawka bazowa stopy procentowej, zaokr glona do dwóch miejsc po przecinku, 
r1, r2, r3, r4 � podane do wiadomo ci publicznej w prasie o zasi gu ogólnokrajowym 
przez Ministra Finansów rednie wa one stopy rentowno ci 13-tygodniowych bo-
nów skarbowych ; 
Stopa procentowa R obligacji w danym okresie odsetkowym jest równa zaokr -
glonemu do dwóch miejsc po przecinku iloczynowi dwóch sk adników: stawki ba-
zowej J oraz mno nika równego: 1,04; 1,0 lub 0,95, w zale no ci od serii obligacji 
i obliczana jest wed ug wzoru: 

 R = J � mno nik (1.1.2) 
Wysoko  nale nych odsetek O za dany okres odsetkowy obliczana jest wed ug 
wzoru:

L
NRKO

 (1.1.3) 
gdzie:
O � odsetki od obligacji nale ne za dany okres odsetkowy, 
K � warto  nominalna obligacji (K = 100 PLN), 
R � stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym, 
N � liczba dni w danym okresie odsetkowym, 
L � liczba dni w roku, w którym rozpoczyna si  dany okres odsetkowy. 

Wzór (1.1.3) jest wzorem na obliczanie odsetek w modelu kapitalizacji prostej z 
wykorzystaniem dok adnej liczby dni w roku.  

                                                
2  Na podstawie listów emisyjnych kolejnych serii obligacji: www.mofnet.gov.pl.

http://www.mofnet.gov.pl
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Serie obligacji trzyletnich
Obecnie na WGPW notowane s  nast puj ce serie obligacji trzyletnich (w ko-

lejno ci od najstarszych do najnowszych): 
TZ0802, termin wykupu 5.08.2002, mno nik 1,04 (wzór (1.1.2)); 
TZ1102, termin wykupu 5.11.2002, mno nik 1,04; 
TZ0203, termin wykupu 5.02.2003, mno nik 1,04; 
TZ0503, termin wykupu 5.05.2003, mno nik 1,04; 
TZ0803, termin wykupu 5.08.2003, mno nik 1,00; 
TZ1103, termin wykupu 5.11.2003, mno nik 1,00; 
TZ0204, termin wykupu 5.02.2004, mno nik 1,00; 
TZ0504, termin wykupu 5.05.2004, mno nik 1,00; 
TZ0804, termin wykupu 5.08.2004, mno nik 0,95; 
TZ1104, termin wykupu 5.11.2004, mno nik 0,95; 
TZ0205, termin wykupu 5.02.2005, mno nik 0,95; 
Nie notowana jeszcze na rynku wtórnym obligacja TZ0505 � obligacja sprzedawa-
na na rynku pierwotnym od 6 maja 2002; termin wykupu 5 maja 2005, cena emi-
syjna 99,80 PLN, mno nik 0,95. 

Wykup obligacji oraz wyp ata nale no ci z tytu u odsetek3

Wykup obligacji oraz wyp ata nale nych odsetek nast puje ze rodków bud etu
pa stwa. Wykup obligacji nast puje po up ywie okresu, na jaki zosta y wyemitowane. 
Mo e by  dokonany (dotyczy to równie  wyp at odsetek) za po rednictwem:  

Krajowego Depozytu Papierów Warto ciowych oraz podmiotów prowadz cych 
dzia alno  maklersk ;
agenta emisji. 

 Przez dzie  ustalenia praw do wiadcze  z tytu u obligacji rozumie si  dzie , w 
którym okre lony zostaje stan posiadania obligacji, w celu ustalenia podmiotów 
uprawnionych do otrzymania wiadcze  z tytu u posiadanych obligacji. Spe nienie
wiadczenia z tytu u wyp aty odsetek lub wykupu nast puje zgodnie za stanem posia-

dania obligacji okre lonym w dniu ustalenia praw. Dzie  ustalenia praw do wiadcze
z tytu u obligacji okre la list emisyjny. 

Opodatkowanie dochodów zwi zanych z posiadaniem i obrotem obligacjami 
przez osoby fizyczne4

Dochody (odsetki i dyskonto) uzyskane z papierów warto ciowych emitowa-
nych przez Skarb Pa stwa, nabytych przez podatników przed dniem 1 grudnia 
2001 r. b d zwolnione z opodatkowania bezterminowo5.

                                                
3  Prospekt informacyjny obligacji Skarbu Pa stwa, s. 12-13. 
4  Prospekt informacyjny obligacji Skarbu Pa stwa, s. 19. 
5  Zgodnie z tre ci  art. 52a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

nr 14/2000, poz. 176 z pó niejszymi zmianami). 
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Dochody uzyskane ze skarbowych papierów warto ciowych, nabytych od dnia 
1 grudnia 2001 r. b d  podlega y opodatkowaniu zrycza towanym podatkiem do-
chodowym w wysoko ci 20%.

Opodatkowanie odsetek i dyskonta od papierów warto ciowych b dzie mia o
zastosowanie do dochodów uzyskanych i wyp aconych podatnikom pocz wszy od 
dnia 1 marca 2002 r.

Dochody uzyskane z odp atnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 
r. obligacji Skarbu Pa stwa, wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. s  zwolnione 
od podatku dochodowego, je eli zbycie nast pi najpó niej w dniu 31 grudnia 2003 r.

3. Rodzaje ryzyka zwi zane z inwestowaniem w obligacje trzyletnie w 
Polsce

Ryzyko stopy procentowej (interest rate risk)
Jest to podstawowy rodzaj ryzyka ponoszony przez inwestorów na rynku in-

strumentów d u nych, w tym równie  obligacji skarbowych.  
�Faktyczny stopie  wra liwo ci ceny obligacji na zmiany rynkowych stóp pro-

centowych zale y od cech danej emisji, takich jak okres wykupu czy oprocentowanie. 
Zale y równie  od tego, czy obligacja zawiera opcje dodatkowe, których warto  jest 
równie  uzale niona od aktualnego poziomu stóp procentowych.�6

Ten rodzaj ryzyka w szczególnym stopniu dotyczy obligacji skarbowych o sta-
ym oprocentowaniu. Cena obligacji tego typu zmienia si  przeciwnie do zmian stóp 

procentowych. Wzrost stóp procentowych wywo uje spadki cen obligacji, natomiast 
obni enie si  poziomu stóp procentowych powoduje wzrosty cen.  

Wra liwo  obligacji na zmiany stóp procentowych mo na mierzy  za pomoc
trwa o ci (duration) obligacji oraz wypuk o ci (convexity) obligacji ([1], [2], [3], [5]). 
W przypadku �ma ych� zmian stóp procentowych, nieoczekiwan  stop  zwrotu z 
obligacji, wywo an  t  zmian , mo na przybli y  trwa o ci  obligacji. Natomiast w 
przypadku zmian dowolnej wielko ci (niekoniecznie �ma ych�), nale y dodatkowo 
uwzgl dni  wypuk o  obligacji. 

Polskie obligacje trzyletnie TZ s  obligacjami o zmiennym oprocentowaniu, 
jednak w danym trzymiesi cznym okresie odsetkowym maj  oprocentowanie sta e, 
wyznaczane na podstawie wzoru (1.1.3). Zatem w ka dym z okresów odsetkowych 
nara one s  na wahania cen zwi zane z ewentualnymi zmianami w poziomie stóp 
procentowych. 

Trwa o  i wypuk o  polskich obligacji trzyletnich
Za ó my, e obligacja trzyletnia TZ wyp aci jeszcze n kuponów odsetkowych do 

terminu wykupu, n {1, 2,...,12}. Na przyk ad: n = 1 dla obligacji TZ0802 (obecny 
okres odsetkowy, tzn. od 5 maja 2002 do 5 sierpnia 2002 jest jej ostatnim okresem 

                                                
6  F.J. Fabozzi, Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000, s. 7. 
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odsetkowym), n = 2 dla obligacji TZ1102, n = 3 dla obligacji TZ0203, n = 4 dla obli-
gacji TZ0503,..., n = 11 dla obligacji TZ0205 itd. 

Przy za o eniu, e rynek jest efektywny i prawid owo wycenia obligacj , mo na
wyznaczy  stop  dochodu w terminie do wykupu y =YTM (Yield to Maturity) obliga-
cji, korzystaj c z równania wyceny obligacji kuponowej (o ró nych warto ciach kupo-
nów):

n
n

y
KO

y
O

y
O

y
OP

1111 3
3

2
21  (2.1.1) 

gdzie:
P � cena rynkowa obligacji; 
O1, O2,...,On � kupony odsetkowe danej obligacji; pierwszy z nich jest znany i wy-
znaczony ze wzoru (1.1.3), pozosta e warto ci kuponów nale y wyprognozowa
(s  one zwi zane z rentowno ci  bonów skarbowych 13-tygodniowych, a wi c z 
poziomem stóp procentowych w przysz o ci);
K � warto  nominalna obligacji (K = 100 PLN); 
y = YTM/4 � kwartalna stopa dochodu w terminie do wykupu. 

Po wyznaczeniu stopy y = YTM/4 mo na obliczy  trwa o  D (duration) danej 
obligacji trzyletniej, korzystaj c ze wzoru: 
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 (2.1.2) 

Gdyby my mieli do czynienia jedynie z �ma ymi� zmianami stóp procentowych 
(jest to poj cie rozmyte zwi zane z danym rynkiem finansowym), mogliby my wyzna-
czy  przybli on  warto  niespodziewanej stopy zwrotu z obligacji za pomoc  trwa o-
ci (duration) tej obligacji, korzystaj c ze wzoru: 

yD
P
P

 (2.1.3) 

Je eli natomiast chcieliby my uwzgl dni  zmiany stóp procentowych dowolnej 
wysoko ci, nale a oby jeszcze obliczy  wypuk o  C (convexity) obligacji ze wzoru: 
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(2.1.4)

Przybli ona warto  nieoczekiwanej stopy zwrotu z obligacji, wywo anej zmia-
nami stóp procentowych, przy wykorzystaniu warto ci trwa o ci i wypuk o ci danej 
obligacji, ma posta :

2

2
1 yCyD

P
P

 (2.1.5) 
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Je li nast pi wzrost stopy dochodu y (czyli y>0), inwestor poniesie strat  (nie-
oczekiwana stopa zwrotu z obligacji b dzie ujemna). Je li natomiast stopa dochodu y 
obni y si  (czyli y<0), inwestor osi gnie zysk (niespodziewana stopa zwrotu z obli-
gacji b dzie dodatnia). 

Wysoka trwa o  obligacji jest jej cech  negatywn , poniewa wiadczy o du ej
wra liwo ci na zmiany stóp procentowych. Natomiast wypuk o  obligacji powinna 
by  jak najwi ksza. Ilustracj  liczbow  tych faktów znajdziemy w nast puj cym 
przyk adzie.

Przyk ad
Zwi zek mi dzy zmianami stóp procentowych a zmian  warto ci obligacji 

przedstawiony zostanie na przyk adzie obligacji trzyletniej TZ0503. Jest to �najlepsza� 
ze wszystkich obligacji o mno niku 1,04, poniewa  ma najd u szy termin do wykupu. 
Z tego powodu jest szczególnie �lubiana� przez inwestorów indywidualnych.  

 Obligacja TZ0503 znajduje si  obecnie w dziewi tym okresie odsetkowym (od 
5.05.2002 do 5.08.2002) i jej stopa procentowa w tym okresie wynosi 10,07%. Znany 
jest wi c kupon odsetkowy O1= 2,54 PLN (1.1.3). Warto ci pozosta ych trzech kupo-
nów nie s  znane, poniewa  zale  (poprzez rentowno  bonów skarbowych 13-
tygodniowych) od poziomu stóp procentowych w przysz o ci. Za ó my, e oprocento-
wanie tej obligacji w dziesi tym okresie odsetkowym (5.08.2002-5.11.2002) b dzie
wynosi o 9,8%, w jedenastym okresie odsetkowym (5.11.2002-5.02.2003) 9,5% oraz 
w dwunastym okresie odsetkowym (5.02.2003-5.05.2003) 9,0% (oczywi cie po 
uwzgl dnieniu mno nika 1,04). 

 Zatem warto ci nale nych odsetek (na podstawie wzoru (1.1.3)) b d  równe 
odpowiednio: O2 = 2,47 PLN, O3 = 2,39 PLN, O4 = 2,19 PLN. 

 Kurs zamkni cia obligacji TZ0503 w dniu 30 kwietnia 2002 wynosi  100,50%. 
By  to ostatni dzie  obrotu, w którym cena obligacji nie zawiera a odsetek z kolejnego 
okresu odsetkowego, czyli by a równa warto ci nominalnej K = 100 PLN pomno onej
przez 100,50% 7. Zatem cena rynkowa wynosi a P =100,50 PLN.  

 Kwartaln  stop  dochodu w terminie do wykupu y = YTM/4 tej obligacji mo -
na wyznaczy  z równania: 

432 1
10019,2

1
39,2

1
47,2

1
54,250,100

yyyy
.

Zatem stopa kwartalna y = YTM/4 = 0,023. St d warto  stopy YTM = 0,092. 
Po wyznaczeniu stopy dochodu y = YTM/4 mo na obliczy  trwa o  (duration) 

obligacji TZ0503 na podstawie wzoru (2.1.2): 

7  �Rzeczpospolita�, archiwum notowa  ci g ych obligacji skarbowych, http://arch.rp.pl.

http://arch.rp.pl
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Na podstawie wzoru (2.1.3) mo na wyznaczy  wypuk o  (convexity) obligacji 
TZ0503:
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Przybli ona warto  nieoczekiwanej stopy zwrotu z obligacji, wywo anej zmia-
nami stopy dochodu y, przy wykorzystaniu warto ci trwa o ci i wypuk o ci danej 
obligacji, ma posta :

22 1362,1
2
19413,0

2
1 yyyCyD
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P

Je eli nast pi wzrost stopy dochodu y=1%, to inwestor poniesie strat  w wyso-
ko ci 0,94% (nieoczekiwana stopa zwrotu z obligacji b dzie ujemna): 

0094,001,01362,1
2
101,09413,0 2

P
P

Je li natomiast stopa dochodu obni y si  o y = -1%, to inwestor osi gnie zysk 
0,95% (niespodziewana stopa zwrotu z obligacji b dzie dodatnia): 

0095,001,01362,1
2
101,09413,0 2

P
P

Nale y równie  zwróci  uwag  na korzystny wp yw wypuk o ci na warto  nie-
oczekiwanej stopy zwrotu z obligacji. W przypadku wzrostu stóp procentowych wypu-
k o  os abia negatywny wp yw do  wysokiej trwa o ci obligacji (czyli zmniejsza 
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strat ). Natomiast w przypadku obni enia si  stóp procentowych wypuk o  obligacji 
wzmacnia pozytywny wp yw tego faktu na wysoko  stopy zwrotu z obligacji (po-
wi ksza zysk). St d przy zakupie obligacji do portfela inwestycyjnego wskazane jest 
kierowanie si  zasad  wyboru obligacji o minimalnej trwa o ci oraz maksymalnej 
wypuk o ci, przy danym terminie do wykupu.  

Ryzyko reinwestycji odsetek (reinvestment risk)
Stopa zwrotu z obligacji jest obliczana przy za o eniu, e otrzymane odsetki s

reinwestowane. Dochód z reinwestycji zale y zarówno od stosowanej przez inwestora 
strategii jak i od poziomu stóp procentowych. Zmienno  stopy reinwestycji powodo-
wana jest fluktuacj  rynkowych stóp procentowych. Wzrost poziomu stóp procento-
wych powoduje wzrost stopy reinwestycji, natomiast spadek poziomu stóp procento-
wych wywo uje jej obni enie. Zatem mo na stwierdzi , e ryzyko stopy procentowej 
oraz ryzyko reinwestycji odsetek znosz  si  wzajemnie.  

Ryzyko reinwestycji odsetek jest tym wy sze, im d u szy jest okres posiadania 
obligacji.

Ryzyko p ynno ci (liquidity risk)
P ynno  danego papieru warto ciowego, w tym równie  obligacji trzyletnich, 

okre la atwo , z jak  mo na sprzeda  dany papier bez utraty jego warto ci w stosun-
ku do bie cej ceny rynkowej. Podstawow  miar  tego ryzyka jest wielko  rozpi to ci 
pomi dzy oferowanymi cenami kupna i sprzeda y danego papieru warto ciowego. Im 
wi ksza jest ta rozpi to , tym wi ksze jest ryzyko p ynno ci.

Ryzyko to ma mniejsze znaczenie dla inwestora, który planuje posiada  obliga-
cj  a  do daty wykupu. 

W przypadku obligacji notowanych na WGPW ryzyko p ynno ci zwi zane jest 
nie tylko z poziomem rozpi to ci cen, lecz równie  (a mo e nawet przede wszystkim) 
z wielko ci  obrotu lub jego brakiem (wywo anym zmniejszeniem popytu lub poda y
na dan  seri  obligacji).  

Tabela 1. Obligacje trzyletnie o najni szym dziennym obrocie (do 50 tys. z ) w 
okresie mi dzy 2 kwietnia 2002 r. a 30 kwietnia 2002 r.8

ObrótSeria Data 
sztuk tys. z

TZ 0503 
TZ 1103 
TZ 0803 
TZ 0503 
TZ 0204 
TZ 1102 
TZ 0503 
TZ 1103 

2002-04-02 
2002-04-03 
2002-04-08 
2002-04-09 
2002-04-09 
2002-04-10 
2002-04-10 
2002-04-10 

241
224
234
187
181
186
205
98

49
45
47
38
37
38
42
20

8  Ibidem. 
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TZ 0503 
TZ 1103 
TZ 0204 
TZ 0204 
TZ 0503 
TZ 0803 
TZ 0503 
TZ 0204 

2002-04-18 
2002-04-18 
2002-04-18 
2002-04-22 
2002-04-24 
2002-04-24 
2002-04-29 
2002-04-29 

240
230
231
74

162
50
24
0

48
46
46
15
32
10
5
0

ród o: Opracowanie w asne 

Ryzyko ryzyka (risk risk)
Ryzyko ryzyka definiuje si  jako niewiedz  o tym, na czym polega ryzyko da-

nego instrumentu finansowego.  
S  dwa sposoby zmniejszenia lub eliminacji ryzyka tego rodzaju: 

nale y na bie co zapoznawa  si  z literatur  dotycz c  analizowania papierów 
warto ciowych; 
nale y unika  papierów warto ciowych, których funkcjonowania dok adnie nie 
rozumiemy. 

Ten rodzaj ryzyka, zwi zany z niedoinformowaniem drobnych inwestorów, 
ujawni  si  w kwietniu 2002 r. i dotyczy  g ównie obligacji trzyletnich (z powodu 
krótkich, trzymiesi cznych okresów odsetkowych). Cz  drobnych inwestorów, 
przyzwyczajonych do lokowania ewentualnych nadwy ek finansowych na rynku 
obligacji trzyletnich, poprzez ich zakup na gie dzie w trakcie danego okresu odsetko-
wego, prze y a rozczarowanie zwi zane z wysoko ci  podatku dochodowego od 
odsetek za okres od 1 marca 2002 do 5 maja 20029.

Kupuj c obligacje na WGPW, inwestor p aci równie  za naros e do danego dnia 
odsetki, czyli: 

cena zakupu obligacji = (kurs obligacji w %)  (nomina  + odsetki). 

Poniewa  dochody z odp atnego zbycia papierów warto ciowych na gie dzie s
zwolnione z podatku dochodowego do 31 grudnia 2003, inwestor, który zakupi  obli-
gacje na rynku wtórnym po 1 marca 2002, zap aci  podatek dochodowy nie tylko za 
swoj  cz  odsetek, ale równie  za odsetki, które zakupi  wraz z nomina em (czyli 
zap aci  podatek dochodowy za poprzedniego w a ciciela obligacji).  

Przyk ad
W okresie odsetkowym od 5 lutego 2002 do 5 maja 2002 oprocentowanie serii 

obligacji trzyletnich TZ0802, TZ1102, TZ0203, TZ0503 by o równe R=10,82%, zatem 
odsetki (obliczone na podstawie wzoru (1.1.3), N=89 dni) wynios y O = 2,64 PLN. 
Odsetki podlegaj ce opodatkowaniu by y równe Op = 1,93 PLN (wzór (1.1.3), N=65 
dni). Zrycza towany podatek dochodowy 20% 1,93 PLN = 0,386 PLN  0,39 PLN. 

9  Podatek naliczany jest od dochodów uzyskanych i wyp aconych podatnikom pocz wszy od 1 marca 
2002 r.
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W tym samym okresie odsetkowym oprocentowanie serii obligacji trzyletnich 
TZ0803, TZ1103, TZ0204, TZ0504 by o równe R=10,40%, zatem odsetki (obliczone 
na podstawie wzoru (1.1.3), N=89 dni) wynios y O = 2,54 PLN. Odsetki podlegaj ce
opodatkowaniu by y równe Op = 1,85 PLN (wzór (1.1.3), N=65 dni). Zrycza towany
podatek dochodowy 20%  1,85 PLN  0,37 PLN. 

Analogicznie, w okresie odsetkowym od 5 lutego 2002 do 5 maja 2002 oprocen-
towanie serii obligacji trzyletnich TZ0804, TZ1104 by o równe R=9,88%, zatem 
odsetki (obliczone na podstawie wzoru (1.1.3), N=89 dni) wynios y O = 2,41 PLN. 
Odsetki podlegaj ce opodatkowaniu by y równe Op = 1,76 PLN (wzór (1.1.3), N=65 
dni). Zrycza towany podatek dochodowy 20% 1,76 PLN = 0,352 PLN  0,35 PLN. 

Na podstawie danych z 12 sesji gie dowych od 2 do 17 kwietnia 2002 (17 
kwietnia by  ostatnim dniem notowa  obligacji wraz ze skumulowanymi odsetkami) 
mo na narysowa  wykresy przedstawiaj ce faktyczny zysk inwestora jako ró nic
mi dzy odsetkami naros ymi od dnia zakupu obligacji na gie dzie, a podatkiem od 
dochodu za dany okres odsetkowy.  

Rysunek 1. Rzeczywisty zysk inwestora w przypadku zakupu obligacji TZ0503 na 
rynku wtórnym mi dzy 2 a 17 kwietnia 2002 
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Rysunek 2. Rzeczywisty zysk inwestora w przypadku zakupu obligacji TZ0204 na 
rynku wtórnym  mi dzy 02.04.02 a 17.04.02 
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Rysunek 3. Rzeczywisty zysk inwestora w przypadku zakupu obligacji TZ0804 na 
rynku wtórnym mi dzy 2 a 17 kwietnia 2002
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Wniosek
W kolejnych okresach odsetkowych obligacji trzyletnich rzeczywisty zysk inwe-

stora, wynikaj cy z ró nicy mi dzy dochodem z odsetek a podatkiem dochodowym, 
zmniejszy si , poniewa  opodatkowaniu b dzie podlega a ca a kwota odsetek (pierw-
szy okres podatkowy by  skrócony i obejmowa  tylko 65 dni mi dzy 1 marca a 5 maja 
2002 r.). Z tego powodu zakup przez inwestorów indywidualnych obligacji trzyletnich 
na gie dzie b dzie op acalny tylko w pocz tkowej fazie nowego okresu odsetkowego. 
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