
Załącznik 3

Raport z prac Grupy ds. emisji długoterminowych obligacji własnych przez banki

Potencjalny rozwój rynku  długoterminowych papierów 
wartościowych (rocznie) w mln zł

2013 2014 2015

Opcja dla poziomu średniego % kuponu ---> 6,00% 6,50% 6,50%

Obligacje przedsiębiorstw 29 247,21     38 898,79     40 843,73     

wzrost inwestycji 7 799,26                  1 852,32                  1 944,94                  

rezydenci 60% 60% 60%

potencjalny poziom dochodów brutto rezydentów z tytułu kuponów 1 333,67                  1 956,05                  2 053,86                  

potencjalne dochody budżetu z podatku CIT 253,40                     371,65                     390,23                     

potencjalny poziom dochodów netto rezydentów z tytułu kuponów 1 080,27                  

potencjaly spadek dochodów budżetu z podatku CIT (realizacja propozycji preferencyjnych 

warunków podatkowych)
-                             -                             -                             

potencjalny wzrost inwestycji w tę klasę papierów z tytułu preferencyjnych warunków 

podatkowych
-                             -                             -                             

potencjaly wzrost dochodów budżetu z podatku CIT (realizacja propozycji - wzrost 

inwestycji)
-                             -                             -                             

nierezydenci 40% 40% 40%

potencjalny poziom dochodów brutto nierezydentów z tytułu kuponów 889,12                     1 059,53                  1 112,51                  

potencjalne dochody budżetu z podatku WHT --> stawka 20% 177,82                     211,91                     222,50                     

potencjalne dochody budżetu z podatku WHT od nierezydentów z tytułu kuponów --> umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania --> stawka 0%
-                             -                             -                             

potencjalne dochody budżetu z podatku WHT od nierezydentów z tytułu kuponów --> umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania --> stawka 5%
8,89                          10,60                        11,13                        

potencjalne dochody budżetu z podatku WHT od nierezydentów z tytułu kuponów --> umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania --> stawka 10%
26,67                        31,79                        33,38                        

potencjalne dochody budżetu z podatku WHT od nierezydentów z tytułu kuponów --> umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania --> stawka 20%
17,78                        21,19                        22,25                        

potencjalne dochody budżetu z podatku WHT od nierezydentów z uwzględnieniem różnych 

poziomów stawki % WHT
53,35                      63,57                      66,75                      

potencjalny poziom dochodów netto nierezydentów z tytułu kuponów 835,77                     995,96                     1 045,76                  

potencjaly spadek dochodów budżetu z podatku WHT (realizacja propozycji preferencyjnych 

warunków podatkowych)
53,35                        63,57                        66,75                        

potencjalny wzrost inwestycji w tę klasę papierów z tytułu preferencyjnych warunków 

podatkowych
2 222,79                  2 445,07                  2 567,32                  

szacowane zyski przedsiębiorstw w wyniku inwestycji 90% pozyskanych dodatkowo środków z 

emisji
100,03                     110,03                     115,53                     

potencjaly wzrost dochodów budżetu z podatku CIT (realizacja propozycji - wzrost inwestycji) 19,00                        20,91                        21,95                        

potencjalny wzrost / spadek dochodów z tytułu zastosowania stawki 0% dla WHT 34,34 -                     42,67 -                     44,80 -                     

Papiery dłużne banków 41 859,45     55 673,07     58 456,72     

wzrost inwestycji 11 162,52               2 651,10                  2 783,65                  

rezydenci 60% 60% 60%

potencjalny poziom dochodów brutto rezydentów z tytułu kuponów 1 908,79                  2 274,64                  2 204,65                  

potencjalne dochody budżetu z podatku CIT 362,67                     432,18                     418,88                     

potencjalny poziom dochodów netto rezydentów z tytułu kuponów 1 546,12                  1 842,46                  1 785,77                  

potencjaly spadek dochodów budżetu z podatku CIT (realizacja propozycji preferencyjnych 

warunków podatkowych)
-                             -                             -                             

potencjalny wzrost inwestycji w tę klasę papierów z tytułu preferencyjnych warunków 

podatkowych
-                             -                             -                             

potencjaly wzrost dochodów budżetu z podatku CIT (realizacja propozycji - wzrost inwestycji) -                             -                             -                             

nierezydenci 40% 40% 40%

potencjalny poziom dochodów brutto nierezydentów z tytułu kuponów 1 272,53                  1 516,43                  1 592,25                  

potencjalne dochody budżetu z podatku WHT --> stawka 20% 254,51                     303,29                     318,45                     
potencjalne dochody budżetu z podatku WHT od nierezydentów z tytułu kuponów --> umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania --> stawka 0% -                             -                             -                             
potencjalne dochody budżetu z podatku WHT od nierezydentów z tytułu kuponów --> umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania --> stawka 5% 12,73                        15,16                        15,92                        
potencjalne dochody budżetu z podatku WHT od nierezydentów z tytułu kuponów --> umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania --> stawka 10% 38,18                        45,49                        47,77                        
potencjalne dochody budżetu z podatku WHT od nierezydentów z tytułu kuponów --> umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania --> stawka 20% 25,45                        30,33                        31,84                        
potencjalne dochody budżetu z podatku WHT od nierezydentów z uwzględnieniem różnych 

poziomów stawki % WHT 76,35                      90,99                      95,53                      

potencjalny poziom dochodów netto nierezydentów z tytułu kuponów 1 196,18                  1 425,44                  1 496,71                  
potencjaly spadek dochodów budżetu z podatku WHT (realizacja propozycji preferencyjnych 

warunków podatkowych) 76,35                        90,99                        95,53                        
potencjalny wzrost inwestycji w tę klasę papierów z tytułu preferencyjnych warunków 

podatkowych 3 181,32                  3 499,45                  3 674,42                  
szacowane zyski banków w wyniku udzielonych kredytów w wysokości 80% pozyskanych 

dodatkowo środków z emisji 127,25                     139,98                     146,98                     
szacowane zyski przedsiębiorstw z tytułu zainwestowanych środków z kredytów bankowych 

finansowanych z emisji obligacji banków 127,25                     139,98                     146,98                     

potencjaly wzrost dochodów budżetu z podatku CIT (realizacja propozycji - wzrost inwestycji) 48,36                        53,19                        55,85                        

potencjalny wzrost / spadek dochodów z tytułu zastosowania stawki 0% dla WHT 28,0 -     37,8 -     39,7 -     


