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Spodziewane konsekwencje wprowadzenia podatku 
na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie 

1. Wst p

Podatki � g ówne narz dzie realizacji funkcji dochodowej bud etu pa stwa � 
stanowi  z o on  i skomplikowan  kategori  i wymagaj  racjonalno ci w ich wprowa-
dzaniu oraz stosowaniu. Sprawny i racjonalny system podatkowy powoduje obustron-
ne korzy ci. Z jednej strony jest pozytywnie postrzegany i akceptowany przez podmio-
ty gospodarcze, z drugiej natomiast zapewnia realizacj  preliminowanych wp ywów 
bud etowych. 

Nie ma jednak systemu idealnego czyli takiego, w którym wyst powa oby stu-
procentowe zadowolenie ze strony podatników i bud etu pa stwa. Konieczne jest 
natomiast d enie do takiego idea u. Maj c to na uwadze ka de pa stwo realizuje 
w asn  polityk  podatkow , wprowadzaj c indywidualne rozwi zania systemowe. 
Rozwi zania te okazuj  si  by  bardziej lub mniej trafne wobec czego niektóre z nich 
zakorzeniaj  si  w systemie podatkowym na wiele lat, inne natomiast wymagaj  zmian 
i okresowych weryfikacji.  

Podobnie jak na ca ym wiecie, tak i w Polsce system podatkowy podlega nie-
ustannym przeobra eniom. W ostatnich latach zjawisko zmian w tym obszarze pot -
gowane jest konieczno ci  dostosowania przyj tych w Polsce rozwi za  do wymogów 
Unii Europejskiej. Jedn  z sugerowanych korekt w obszarze systemu podatkowego jest 
wprowadzenie podatku od dochodów z inwestycji gie dowych. 

Niniejsza praca ma na celu wskazanie jakie konsekwencje gospodarcze mo e
wywo a  zastosowanie tego rodzaju podatku. 

2. Opodatkowanie dochodów kapita owych � realia Unii Europejskiej i 
do wiadczenia krajowe 

W krajach UE wyst puje d enie do zbli ania do siebie i ujednolicania przepi-
sów prawnych, w tym podatkowych. Jednak e, wbrew niektórym powszechnie g oszo-
nym opiniom, nie ma tam dotychczas pe nej jednomy lno ci w kwestiach regulacji 
fiskalnych. Nie ma tak e w tym zakresie jednolitych dyrektyw. W ró nych krajach 
istniej  ró ne rozwi zania, a próby ich harmonizacji napotykaj  na du e opory. W 
1999 roku prowadzone by y uzgodnienia dotycz ce wspólnych zasad opodatkowania 
dochodów kapita owych, lecz wzbudzi y one wiele kontrowersji i nie doprowadzi y do 
rozstrzygni , g ównie ze wzgl du na konsekwentny sprzeciw ze strony Austrii, Luk-
semburga i Wielkiej Brytanii. Ostatecznie przyj ta zosta a zasada, e ka de z pa stw
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cz onkowskich ma obowi zek informowa  w adze podatkowe innych pa stw o docho-
dach kapita owych, jakie ich obywatele osi gn li na jego obszarze. 

Nie ma zatem konsensusu w zakresie wspólnych podatkowych regulacji praw-
nych, wobec czego opodatkowanie dochodów kapita owych uwarunkowane jest jedy-
nie wewn trznymi rozwi zaniami legislacyjnymi pa stw-cz onków Unii Europejskiej. 
Sytuacja taka b dzie trwa a dopóty, dopóki na p aszczy nie ustale  podatkowych nie 
zostan  wypracowane racjonalne standardy i przyj te wspólne porozumienia. Unia 
Europejska trwa wi c w stanie braku jednolito ci przepisów podatkowych dotycz cych 
opodatkowania dochodów kapita owych, w tym zysków osi ganych na gie dzie. Brak 
zdecydowanego wspólnego stanowiska w sprawie opodatkowania dochodów z kapita u
powodowany jest, jak nale y s dzi , g ównie obawami przed spodziewan  ucieczk
inwestorów (a zatem i kapita u) w inne cz ci wiata, gdzie inwestowanie mo e okaza
si  i bezpieczniejsze i bardziej zyskowne. Za faktem tym przemawiaj  dotychczasowe 
do wiadczenia. Przyk adowo w Niemczech wprowadzenie pod koniec lat osiemdzie-
si tych podatku od odsetek z oszcz dno ci spowodowa o odp yw z tego kraju oszcz d-
no ci na kwot  oko o 45 mld marek. Natomiast wed ug danych Mi dzynarodowego 
Banku Rozlicze  (BIS) warto  transferów pieni nych z krajów uwa anych z raje 
podatkowe wynios a w 1999 r. 164 mld USD, z czego na Kajmany przypada o a  47 
mld USD. Szacuje si , e ze wzgl du na korzystne rozwi zania podatkowe w tym 
kraju ulokowano ponad 400 mld USD. Obawy przed odp ywem kapita u wydaj  si
by  uzasadnione, st d nie nale y dziwi  si , e unijne stanowisko w sprawie opodat-
kowania dochodów kapita owych nie zosta o dotychczas wypracowane i kompleksowo 
uzgodnione.  

Pomys  wprowadzenia opodatkowania transakcji dokonywanych na wiatowych 
rynkach finansowych zosta  zg oszony ju  w 1978 r. przez Jamesa Tobina, ameryka -
skiego ekonomist , laureata Nagrody Nobla. J. Tobin postulowa , aby spekulacyjne 
transakcje prowadzone na rynkach finansowych ob o one by y podatkiem, z którego 
finansowany by by rozwój pa stw Trzeciego wiata. T , wydawa oby si  dawno 
zdezawuowan  propozycj  podj  w sierpniu 2001 r. tak e premier Francji Lionel 
Jospin. Inicjatyw  dyskusji w tej sprawie popar  za  kanclerz Niemiec Gerhard Schro-
eder. Jednak e ide  t  krytykuj  jednomy lnie ministrowie finansów i szefowie ban-
ków centralnych kilku pa stw europejskich, w tym Niemiec i Francji. Przeciwnicy 
podkre laj  nierealno  pomys u, trudno ci jego wprowadzenia oraz wskazuj  na 
wi ksze szkody dla mi dzynarodowych przep ywów finansowych w stosunku do 
mo liwych do osi gni cia korzy ci.

W Polsce, pomimo aktualnego braku opodatkowania dochodów z inwestycji 
gie dowych, istniej  do wiadczenia zwi zane z próbami jego wprowadzenia. Ju  w 
1994 r., pe ni cy funkcj  ministra pracy Leszek Miller, wyst pi  z propozycj  ustano-
wienia niewielkiej op aty od transakcji gie dowych i przeznaczenia pozyskanych w ten 
sposób rodków na pomoc spo eczn . Zwróci  si  on w tej sprawie o opini  do inwe-
storów gie dowych, a po spotkaniu wydawa  si  by  przekonany do ich racji tj. do 
stanowiska o przedwczesno ci wprowadzania tego typu podatku. Rzeczywisto  wy-
gl da a jednak inaczej. Podatek od sprzeda y akcji zosta  ustanowiony i wprowadzony 
ustaw  z dnia 21 pa dziernika 1994 r. Ustawa ta dawa a ministrowi finansów upraw-
nienia do ustalania stawki podatku (nie wy szej ni  0,3%) oraz do okresowych zwol-
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nie . Podatek zacz  obowi zywa  od 1 stycznia 1995 r., a ówczesny minister finan-
sów Grzegorz Ko odko rozporz dzeniem z dnia 5 grudnia 1994 r. ustali  jego wyso-
ko  na 0,2%. Od ko ca lutego do 30 czerwca 1995 r. podatek od sprzeda y akcji 
zosta  ca kowicie zawieszony, tj. obowi zywa a wówczas zerowa stawka podatku. W 
czerwcu 1995r zawieszenie podatku przed u one zosta o do ko ca roku kalendarzowe-
go. Na mocy ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 r. podatek od sprzeda y akcji znie-
siono ca kowicie. 

Poddaj c ocenie wprowadzenie podatku od sprzeda y akcji w 1995 r. nale y
stwierdzi , e instrument ten nie spe ni  pok adanych w nim oczekiwa . W pierwszej 
wersji Ministerstwo Finansów szacowa o planowane wp ywy z podatku na 70 mln 
z otych, nast pnie wielko  ta zosta a skorygowana do 40 mln. Pod koniec stycznia 
1995 r. zauwa ono, e wp ywy z podatku równowa  jedynie koszty ich uzyskania, co 
podwa a o zasadno  jego stosowania. W rzeczywisto ci wp ywy z podatku wynios y
oko o 272 tys. z  w pierwszym tygodniu 1995 r., po pierwszym miesi cu oko o 894 
tys. z , a w ci gu ca ego okresu obowi zywania oko o 10 mln z . Kwoty te by y zdecy-
dowanie ni sze ni  zak adano i z ledwo ci  kompensowa y ponoszone z tytu u poboru 
koszty. W zwi zku z tym utrzymywanie takiego obci enia okaza o si  bezcelowe i 
bezzasadne. Dodatkowo po owa lat 90. by a okresem plasowania du ej ilo ci emisji 
akcji na rynku pierwotnym, w tym sprzedawanych przez Skarb Pa stwa. Obawy przed 
znacznym zmniejszeniem wp ywów bud etowych z tytu u sprzeda y akcji prywatyzo-
wanych przedsi biorstw sta y si  z pewno ci  tak e jedn  z przyczyn wp ywaj cych na 
kszta t przyj tych wówczas rozwi za  i doprowadzi y do szybkiego wycofania si
resortu finansów z podatku transakcyjnego.  

3. Decyzje podatkowe i ich skutki 

Wprowadzenie dowolnego obci enia podatkowego wywiera bezpo redni
wp yw na alokacj  zasobów w gospodarce. Wraz z zap aceniem podatku nast puje
bowiem przep yw cz ci dochodu (cz ci maj tku lub kapita u) mi dzy podatnikami a 
bud etem pa stwa. W rezultacie tego przep ywu zmniejszaj  si  dochody podatników, 
co ogranicza ich mo liwo ci oszcz dzania, inwestowania i konsumowania. Dlatego te
w polityce podatkowej niezmiernie istotn  rol  odgrywaj  takie zagadnienia jak: 

granice opodatkowania,  
stopie  obci e  podatkowych ró nych podmiotów gospodarczych, 
s uszno  stosowania form poszczególnych podatków z punktu widzenia ekono-
micznego i fiskalnego, 
racjonalno  i skuteczno  poboru podatków.  

We wspó czesnych realiach gospodarczych dostrzec mo na pewne granice opo-
datkowania ró nych podmiotów gospodarczych, których przekroczenie wywo uje
negatywne nast pstwa przejawiaj ce si  w ograniczeniu aktywno ci gospodarczej (a na 
rynkach finansowych aktywno ci inwestycyjnej) i tym samym zmniejszeniu dochodów 
pa stwa. W uj ciu teoretycznym zjawisko zale no ci pomi dzy skal  opodatkowania, 
rozmiarami dzia alno ci gospodarczej i dochodami bud etu pa stwa najpe niej od-
zwierciedla krzywa Laffera. Z krzywej tej wynika, e przy niskich stawkach podatko-
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wych podatkowej dochody pa stwa rosn  szybko, gdy  niewielkie obci enia podat-
kowe powoduje wzrost aktywno ci gospodarczej przedsi biorców, a w konsekwencji 
wzrost ich dochodów b d cych przedmiotem opodatkowania. W miar  podnoszenia 
stawek podatkowych dochody bud etowe nadal wzrastaj , ale ju  wolniej. Na krzywej 
zauwa alne jest apogeum � jest to punkt, w którym nast puje przesilenie, a którego 
przekroczenie � oznaczaj ce dalszy wzrost stawki podatkowej � powoduje ogranicze-
nia w podejmowaniu dzia alno ci gospodarczej i w konsekwencji spadek dochodów 
bud etu pa stwa. W skrajnym przypadku dochody zanikaj  ca kowicie.

Krzywa Laffera ma zastosowanie do ka dego rodzaju podatku, dlatego te  po-
winna by  brana pod uwag  tak e przy zamiarze wprowadzenia podatku od zysków 
gie dowych. Na tym tle rodzi si  pytanie: czy podatek od zysków gie dowych jest w 
ogóle potrzebny, a je eli tak, to jaka powinna by  jego wysoko ? Wszystko wskazuje 
na to, e od 2004 r. inwestorzy gie dowi b d  musieli pogodzi  si  z konieczno ci
zap acenia podatku od osi ganych zysków i b dzie to najprawdopodobniej podatek 
zrycza towany w wysoko ci 20% (o ile ustawodawca nie wprowadzi nowych rozwi -
za ). Stawka 20% jest równoznaczna ze stawk  opodatkowania odsetek z lokat ban-
kowych czy obligacji i wydaje si  by  na dzie  dzisiejszy zbyt wysoka. Poziom taki 
mo e odbi  si  negatywnymi skutkami w czterech obszarach � w odniesieniu do 
inwestorów, rynku kapita owego, bud etu pa stwa i innych dziedzin gospodarki zwi -
zanych bezpo rednio i po rednio z rynkiem kapita owym. 

Ujemnym skutkiem wprowadzenia podatku � dotykaj cym inwestorów indywi-
dualnych, jak i instytucjonalnych � b dzie z pewno ci  ograniczenie mo liwo ci ich 
zarobkowania. Ob o enie �danin � zysków gie dowych spowoduje obni enie docho-
dów z gry gie dowej, które s  i tak trudne do zrealizowania ze wzgl du na du y stopie
ryzyka w obszarze inwestycji gie dowych (znacznie wi kszy ni  przy innych formach 
inwestycji)1, jak i na utrzymuj c  si  od d u szego czasu dekoniunktur  na GPW w 
Warszawie i innych rynkach wiatowych.  

Ograniczenie mo liwo ci generowania zysków poprzez dzielenie si  ich cz ci
z fiskusem mo e spowodowa  zmian  kierunku alokacji anga owanych kapita ów np. 
w stron  inwestycji mniej ryzykownych lub w stron  rynków, na których opodatkowa-
nie osi ganych zysków nie wyst puje. Doskona ym przyk adem tego jak reaguje gie da
na podatkowe eksperymenty by  rok 1995, w którym zacz  obowi zywa  podatek 
transakcyjny wynosz cy 0,2% warto ci transakcji. Jeszcze w grudniu 1994 r. rednie
obroty akcjami wynosi y 52,6 mln z  na sesj , w styczniu 1995 r. obni y y si  za  do 
poziomu 37,1 mln z , co oznacza o spadek a  o 30%. Tak niskie obroty utrzymywa y
si  jeszcze przez dwa miesi ce, si gaj c w marcu 21,9 mln z , tj. niewiele ponad jedn
trzeci  poziomu z grudnia poprzedniego roku. G ówn  przyczyn  zaniku intensywno-
ci dokonywania transakcji gie dowych by o wprowadzenie podatku. Podzia a o ono 

destrukcyjnie na uczestników rynku i negatywnie wp yn o na ich inwestycyjne decy-
zje. Podobnie do polskiej zareagowa a gie da w Budapeszcie, kiedy na pocz tku roku 
2001 wprowadzono tam opodatkowanie zysków kapita owych. Obroty po dziewi ciu 
miesi cach 2001 r. by y na w gierskiej gie dzie o 60% ni sze ni  w analogicznym 
okresie 2000 r. Tak wi c i tu uwidoczni a si  silna zale no  pomi dzy wprowadze-

1  Problematyka ryzyka gie dowego zobrazowana jest szczegó owo m.in. w: J. Socha, Zrozumie  gie d ,
Olympus, Warszawa 1994, s. 65-69. 
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niem podatku i spadkiem warto ci zawieranych transakcji gie dowych. Warto ci obrotu 
akcjami przed i po wprowadzeniu podatku na gie dach papierów warto ciowych w 
Warszawie i w Budapeszcie przedstawiaj  wykresy 2 i 3. 

Rysunek 1. Warto  obrotu akcjami na Gie dzie Papierów Warto ciowych  
w Warszawie w latach 1995-1996 
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ród o: A. Mielczarek, Podatku nie b dzie!, �Parkiet� nr 217/2001, s. 12. 

Na przyk adzie W gier wida  jak bardzo negatywne jest oddzia ywanie podatku 
na rynek. Oprócz ujemnego skutku jakim jest wysoki, d ugotrwa y spadek obrotów, z 
du  doz  prawdopodobie stwa mo na spodziewa  si  w takich sytuacjach równie
sch odzenia (i tak nie rewelacyjnej obecnie na wi kszo ci rynków) koniunktury gie -
dowej, a to z pewno ci  ma prze o enie na wp ywy bud etowe. I tak zamiast zyska ,
mo na straci  i to o wiele wi cej. Watro wi c zastanowi  si  czy nie lepiej poczeka  na 
rozwój GPW w Warszawie i stworzy  z niej najwi ksze centrum finansowe Europy 

rodkowo-Wschodniej (a potencja  taki istnieje), czy te  wprowadzaj c podatek ogra-
niczy  mo liwo ci rozwojowe i sprowadzi  gie d  do roli lokalnego rynku obs uguj -
cego przep ywy niewielkich kapita ów

Rysunek 2. Warto  obrotu akcjami na gie dzie w Budapeszcie w okresie przed i po 
wprowadzeniu podatku 
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ród o: R. Przasnyski, Wisz cy podatek, �Parkiet� nr 222/2001, s. 1. 

Historia zwi zana z wprowadzeniem podatku transakcyjnego w Polsce wyra nie
pokazuje, e na skutek zaistnia ego obci enia dochody bud etowe by y znacznie 



378 Tomasz D bowski 

mniejsze ni  przewidywa y to ministerialne prognozy. Aktualnie powstaje tak e w t-
pliwo , czy wobec planowanego opodatkowania gie dy od 2004 r. nie b dziemy mieli 
do czynienia z podobnym zjawiskiem. I cho  trudno samodzielnie pokusi  si  o jakie-
kolwiek szacunki precyzuj ce wielko  wp ywów bud etowych i zwi zanych z ich 
obs ug  kosztów, to poddaj c ogólnej ocenie ca y polski system podatkowy uzna  go 
nale y za ma o efektywny i zbyt drogi. Ca kowite koszty zwi zane z poborem podat-
ków s  trudne do oszacowania, lecz samo tylko utrzymanie aparatu skarbowego (izby i 
urz dy skarbowe) poch ania ponad 1 mld z  rocznie. Wprowadzenie podatku od zy-
sków osi ganych na gie dzie spowoduje powstanie nowych kosztów, obci aj cych 
banki i biura maklerskie. Jakie b d  korzy ci z tego tytu u? Nie wiadomo. Prognoz
ewentualnych efektów fiskalnych utrudnia brak jasnej koncepcji konstrukcji podatku i 
wynikaj ca z tego niewiedza czy podatek b dzie obci a  wszystkie zyski gie dowe
inwestorów, czy te  mo liwe b dzie zmniejszenie podstawy opodatkowania (tj. zysku) 
poprzez odejmowanie od niej strat uzyskiwanych na innych transakcjach gie dowych. 
Dopóki kwesta ta nie zostanie definitywnie rozstrzygni ta, szacowanie wielko ci
wp ywów bud etowych z tytu u podatku na gie dzie jest bezzasadne z uwagi na brak 
sprecyzowanych podstaw � niezb dnych do dokonania szacunków. 

Rozpatruj c zasadno  wprowadzenia jakiegokolwiek podatku, w tym gie do-
wego, nale y mie  na uwadze tak e skutki jakie tego typu obci enia powoduj  dla 
wielu dziedzin gospodarki. Chodzi o dobrze znany � cho  trudny czasem do zrozumie-
nia przez urz dników i pozostaj cych pod ich wp ywem twórców regulacji podatko-
wych � mechanizm bazuj cy na krzywej Laffera, zgodnie z którym wprowadzenie lub 
podwy szenie stawki podatkowej w okre lonej dziedzinie przynosi z regu y znacz cy 
spadek wp ywów podatkowych, a przy okazji powoduje inne niezamierzone skutki 
uboczne � niekiedy bardzo istotne dla niektórych sfer dzia alno ci gospodarczej. O ile 
np. podwy szenie c a na u ywane samochody, papierosy czy alkohol powoduje skutki 
tylko w jednej z dziedzin (cho  mog  by  one do  szerokie i obejmowa  nie tylko 
importerów, ale np. liczne zak ady samochodowe, powoduj c zmniejszenie liczby 
zatrudnionych w nich pracowników i uszczuplenie zysków, co pot guje spadek wp y-
wów podatkowych, a w przypadku alkoholu i papierosów � tak e rozwój struktur 
przest pczych), to w odniesieniu do rynku kapita owego skutki jednej decyzji podat-
kowej oddzia ywa  mog  jednocze nie na wiele gospodarczych obszarów. Gie dy 
papierów warto ciowych s  bowiem nie tylko miejscem rynkowej spekulacji, ale tak e, 
a w zasadzie przede wszystkim, instytucjami dzi ki którym podmioty gospodarcze 
pozyskuj  potrzebne im do rozwoju i prowadzenia dzia alno ci kapita y. Wypaczanie 
tej funkcji poprzez wprowadzanie regulacji podatkowych nie sprzyja ani podmiotom, 
które ju  zadomowi y si  na gie dzie, ani tym które dopiero zamierzaj  to uczyni .
Argument ten wydaje si  przemawia  do decydentów podatkowych, tym bardziej, e
przy corocznej konieczno ci szukania rodków na pokrycie deficytu bud etowego
wprowadzenie podatku postawi oby pod znakiem zapytania wielko  dochodów fisku-
sa z tytu u pozosta ej jeszcze do sprzeda y w asno ci Skarbu Pa stwa (np. PZU, BG ,
kolejne serie akcji TP S. A., KGHM i innych firm). Nale y spodziewa  si , e uplaso-
wanie wi kszo ci emisji akcji spó ek Skarbu Pa stwa nast pi w terminie do ko ca
2003r, a potem (po wyeliminowaniu tego b d  co b d  znacz cego ród a dochodów 
bud etowych) uwidoczni si  wi ksza troska o bud et ni  o rynek kapita owy. 



 Spodziewane konsekwencje wprowadzenia podatku... 379 

4. Podsumowanie 

Wprowadzenie podatku od zysków gie dowych jest ju  w zasadzie przes dzone,
lecz w gestii decydentów rz dowych pozostaje jeszcze ustalenie wysoko ci tego po-
datku oraz okre lenie jego formy. Stawka podatku od dochodów kapita owych w 
wysoko ci 20% stwarza wra enie zbyt wygórowanej, aby mog a by  zastosowana do 
podatku od zysków gie dowych. Powinna wi c zosta  wzi ta pod rozwag , tym bar-
dziej, e w 1999 r. w trakcie prac nad projektem zmian podatkowych pojawia y si
zapisy mówi ce o 5% zrycza towanym podatku od wszystkich dochodów kapita o-
wych. 

Ustalenia dotycz ce stawki i formy podatku musz  uwzgl dnia  skutki jakie 
wprowadzenie tego obci enia spowoduje dla inwestorów, bud etu pa stwa, rynku 
kapita owego i innych dziedzin gospodarki. W tym celu niezb dne jest dokonanie 
rachunku zysków i strat ex ante tj. przed wprowadzeniem opodatkowania, z nadziej ,
e spodziewany efekt ko cowy w postaci wp ywów bud etowych b dzie odmienny od 

tego, który mia  miejsce w 1995 r.  
Nale y tak e mie  na uwadze fakt, e gie da nie s u y tylko osi ganiu spekula-

cyjnych zysków, ale jest miejscem, gdzie lokowane s  sk adki w ramach systemu 
emerytalnego i gdzie przedsi biorstwa pozyskuj  kapita  na swoj  dzia alno . Wpro-
wadzenie podatku gie dowego mo e zacz  wypacza  te funkcje, zw aszcza je eli jego 
wygórowana stawka przyczyni si  do masowego odp ywu inwestorów. B dnie ustalo-
ny podatek mo e okaza  si  zatem bardzo kosztowny i mo e przynie  trudne do 
oszacowania konsekwencje. A je eli funkcje jakie pe ni rynek kapita owy w rozwini -
tej gospodarce rynkowej nie b d  w nale yty sposób realizowane, to wtedy na opodat-
kowaniu mog  straci  wszyscy � i bud et, i inwestorzy, i gospodarka. 
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