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Podatek bankowy w wersji hardcore
Wiele się mówi o wprowadzeniu tzw. podatku bankowego. O szczegółach tego projektu rozmawiamy z Krzysztofem Rzymskim – niezależnym doradcą kredytowym.
Po drugie – kredytów będzie
mniej. Mniejsza rentowność to
mniejsze kapitały banków, co
doprowadzi do mniejszej liczby kredytów.

Co to jest podatek bankowy?

Tzw. podatek bankowy
dotyczy ustawy o wprowadzeniu nowego typu podatku od banków, ale opodatkowanie obejmie również firmy
ubezpieczeniowe.

A co z depozytami klientów?

I tu banki będą szukały
oszczędności, więc zapłacą niższe oprocentowanie za lokaty.
Stosunkowo łatwo to będzie
przeprowadzić. Może też dojść
do prób przeniesienia depozytów do funduszy inwestycyjnych i przeniesienia aktywów
polskich banków za granicę.

Czy wszystkie banki
i SKOK-i będą objęte jednakowym podatkiem?

Podatek będzie wynosił
0,44% aktywów banków (do
aktywów zaliczamy m.in. kredyty i lokaty). Będą nim objęte wszystkie banki… poza tymi zwolnionymi. Zwolnieni
będą mali, których aktywa są
stosunkowo niskie. Założenie
słuszne – mali powinni być niżej opodatkowani, by móc się
rozwijać.

Jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia
podatku bankowego?

Podstawową sprawą będzie automatyczne i natychmiastowe obniżenie zysków sektora bankowego. I to
w sposób dość poważny, mianowicie zyski banków mogą
spaść o 40%.

Banki i tak miały bardzo
wysokie dochody, co nas
więc interesuje ich spadek?

Banki to instytucje zaufania publicznego, stanowią
nieodzowny element systemu gospodarek narodowych.
Wszelkie drastyczne zmiany
w tej branży grożą rykoszetem na całe sektory gospodarki. Proszę mi pokazać firmy,

A co z opłatami za karty,
rachunki?

które bez problemu przeżyją
spadek rentowności o kilkadziesiąt procent.

Chyba nie chce Pan powiedzieć, że banki upadną?

Nie chcę być złym prorokiem, ale niektóre z nich mogą
być w poważnych tarapatach.
Zyski kilku banków skurczą
się o ponad 90%, a część z nich
wykaże stratę. Należy zwrócić uwagę na fakt, że banki już
poniosły niespotykane w historii koszty związane z pokryciem depozytów upadłego
banku spółdzielczego SK Banku, stworzono fundusz stabilizacyjny na pomoc kredytobiorcom hipotecznym.

Który bank zapłaci najwyższą składkę?

Największy, czyli PKO
BP, potem Pekao SA, BZ WBK
i mBank. Przypomnę, że

udziałowcem
pierwszego
z tych banków jest Skarb Państwa, do którego w konsekwencji trafi mniej środków
z dywidendy.

Przecież podatek bankowy jest powszechny
w Europie...

Tak, ale w Polsce będzie
absolutnie największy. Podobny podatek mają Węgry
– lecz już się z niego wycofują. Podczas gdy w Polsce aktywa banków w ciągu 5 lat
wzrosły z 290 mld euro do
360 mld euro, to na Węgrzech
spadły ze 120 do 100 mld euro. Wartość kredytów spadła
w tym czasie o 30%. W Polsce opodatkowanie banków
ma przynieść większe wpływy do budżetu. W takich krajach jak Niemy czy Belgia
– z podatku zasilany jest fundusz stabilizacyjny.

Podobno w Wielkiej Brytanii i Francji wpływy też
trafiają do budżetu.

Zgadza się, lecz wymienione kraje opodatkowały
w części pasywa, a nie aktywa. I jeszcze jedna rzecz. GB
i Francja planują stopniowe
obniżanie stawki podatku.

Jakie przełożenie będzie
miało wprowadzenie podatku na zwykłego
Kowalskiego?

Możemy domniemywać,
że banki podzielą się utratą zysków ze swoimi klientami. Pierwsze pod nóż trafią kredyty hipoteczne. Są
dla banku produktem specyficznym, o małej rentowności. Część banków już wprowadziło zmiany, zwiększając
marże na kredytach hipotecznych na przełomie roku. Czyli już są realne konsekwencje.

Te już od jakiegoś czasu rosną, jednak to nie konie wzrostów. Niebawem zapewne będzie kolejna fala wzrostowa.
To pewne, że banki będą podnosić opłaty i prowizje za różnorakie czynności bankowe.

Na giełdzie banki już
spadły.

Rzeczywiście wydaje się,
że sama zapowiedź wprowadzenia podatku kilka miesięcy
temu zdyskontowała spadki
na giełdach. Niższe zyski banków to niższe dywidendy dla
właścicieli. Pragnę nadmienić,
że właścicielem banku może
być każdy z nas poprzez wykupienie akcji na giełdzie.

Według Pana czeka nas
prawdziwy armagedon?

Nie, banki sobie poradzą. Ba,
ta sytuacja wymusi na nich większą innowacyjność. Niestety na

razie ta „innowacyjność” polega
na likwidacji oddziałów i zwolnieniach grupowych, zapowiedzianych przez kilka banków.

Czy zatem są grupy, które będą zadowolone
z opodatkowania banków?

Tak. Większe podatki to
większe wpływy do wspólnego worka, zwanego budżetem
państwa. Będzie więcej pieniędzy do podziału. Jednak
wpływy z tego podatku w stosunku do wpływów z podatku PIT, CIT, akcyzy czy VAT
to mały pikuś.

A co na to społeczeństwo?

Według badań „Dziennika Gazety Prawnej” 41% Polaków cieszy się z wprowadzenia podatku bankowego.
A to nastąpi błyskawicznie
– już w lutym 2016 roku. By
nie wprowadzać Czytelników
w czarnowidztwo, pragnę zakończyć cytatem obecnego ministra finansów Pawła Szałamachy: „Wyobrażam sobie
sytuację, w której prezes banku PKO BP, który jest kontrolowany przez Skarb Państwa,
złoży oświadczenie publiczne,
w którym zaprasza klientelę
konkurencji, w przypadku gdy
tamte banki próbowałyby podwyższyć swoje opłaty. Wówczas działając w takiej logice,
stracą biznes. Po to Skarb Państwa ma narzędzia, jakimi są
jego aktywa, aby osiągać rozsądne cele gospodarcze”.   Co
istotne – powiedział to, zanim
został ministrem.

