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Szanowny Panie Przewodniczący,

w  związku  z  planowanym  na  24.11.2020  rozpatrzeniem  przez  Komisję  Budżetu  i  Finansów
Publicznych  (dalej:  Komisja)  Ustawy  o  zmianie  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz innych ustaw [druk
senacki  nr  249;  druki  sejmowe nr  642,  675,  675-A] (dalej:  Ustawa),  Członkowie Rady Koalicji
na rzecz  Polskich  Innowacji  (dalej:  Zespół)  postulują  rozważenie  wprowadzenia  poprawki
wyłączającej  z  opodatkowania  podatkiem  dochodowym  od  osób  prawnych (dalej:  CIT)
spółki  komandytowe  powołane  w  celu  prowadzenia  działalności  inwestycyjnej  jako
Alternatywne Spółki Inwestycyjne (dalej: ASI), zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego (dalej: KNF).

Rozumiejąc  cele,  jakie  chce  osiągnąć  projektodawca  rozpatrywanej  Ustawy  chcemy  zwrócić
uwagę,  że  automatyczne  objęcie  CIT  tak  szerokiej  grupy  przedsiębiorstw  w  tak  krótkiej
perspektywie  czasowej,  rodzi  wiele  negatywnych  skutków,  adresowanych  przez  innych
partnerów społecznych w zgłaszanych przez nich postulatach. Z naszej strony, chcielibyśmy
podnieść kwestię jednoznacznie negatywnego wpływu proponowanych zmian na ekosystem
innowacji w Polsce, który wpływa bezpośrednio na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki,
a  uzależniony  jest  od  napływu  kapitału  inwestycyjnego.  Kapitał  ten  jest,  w  związku
z wymienionymi  we  wstępie  regulacjami  prawnymi,  często  strukturyzowany  w  postaci
stanowiących  Alternatywne  Spółki  Inwestycyjne  spółek  komandytowych,  ze  spółkami
z ograniczoną  odpowiedzialnością  w  roli  Zarządzających  Alternatywnymi  Spółkami
Komandytowymi (komplementariusza).  Ten schemat,  zidentyfikowany przez projektodawcę jako
element agresywnej optymalizacji podatkowej, w tym wypadku jest formą narzuconą przez ustawę.
Objęcie ASI podatkiem CIT, w istocie wprowadzające podwójne opodatkowanie, często  neguje
sens biznesowy powołania takiego podmiotu inwestycyjnego ze względu na, z jednej strony,
wieloletnią perspektywę takich przedsięwzięć których modele finansowe zakładały dotychczasowe
regulacje  podatkowe,  z  drugiej  strony  --  wąskie  wyłączenie  przedmiotowe  ASI  z  CIT,
dyskryminujące zarówno  inwestycje  innego  typu  niż  Venture  Capital (dalej:  VC)  oraz
odcinające  od  finansowania  VC  spółki  o  wysokich  i  niskich  wycenach --  ze  względu
na typowe wielkości inwestycji nałożone na przewidziane przez wyłączenie przedmiotowe widełki
udziałowe. Spółki o wysokich wycenach w konsekwencji mogą szukać inwestorów poza Polską, co
często wiąże się z koniecznością utworzenia spółki-matki przyjmującej inwestycję w jurysdykcji
inwestora  i  pozbawiającej  Polskę  części  wpływów  podatkowych.  Utrudnienie  pozyskania
finansowania  dla  spółek  o  niskich  wycenach,  wynikających  z  wczesnego  etapu  rozwoju,
doprowadzi do zubożenia ekosystemu innowacji w Polsce. 

Przykładem funduszy bezpośrednio dotkniętych proponowanymi zmianami są fundusze BRIdge
Alfa, które po raz pierwszy na większą skalę zaangażowały rodzimy kapitał prywatny w inwestycje
wysokiego ryzyka, często korzystające z transparentnej podatkowo struktury spółki komandytowej
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zarządzanej przez komplementariusza prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością,  jako  ASI  podlegające  pod  nadzór  KNF.  Zarządzający  oraz  inwestorzy
takich funduszy mają  prawo czuć się  oszukani  przez  Państwo --  najpierw  byli  zachęceni
do inwestycji  wysokiego  ryzyka  w  konkretnym  reżimie  podatkowym,  przy  wsparciu  instytucji
państwowych i w formach narzuconych przez prawo, teraz są obciążeni dodatkowym podatkiem,
często negującym sens decyzji o stworzeniu czy inwestycji w fundusz i podważającym zaufanie
do Polski jako przewidywalnego miejsca do inwestowania.

Niezależnie  od  wpływu  na  już  działające  spółki  inwestycyjne,  rozpatrywana  Ustawa  de  facto
uniemożliwia prowadzenie w Polsce wielu rodzajów działalności inwestycyjnej w imieniu
grupy inwestorów bez wprowadzania podwójnego opodatkowania, co radykalnie zmniejsza
atrakcyjność  Polski, jako  miejsca  lokowania  spółek  inwestycyjnych,  w  tym  funduszy
wysokiego  ryzyka.  Postawić  warto  pytanie,  czy  ulokowane  za  granicą  lub  przenoszone
za granicę  spółki  inwestycyjne  będą  równie  chętnie  finansować  przedsięwzięcia  innowacyjne
w Polsce  jak  dotychczas.  Podzielamy  pogląd,  że  rozpatrywana  Ustawa  również  zmniejsza
atrakcyjność  Polski  jako  miejsca  lokowania  spółek  innowacyjnych  na  rzecz  spółek
usługowych,  pracujących  przy  niewielkiej  marży  dla  zagranicznych  spółek  innowacyjnych.
Ewentualne wyższe wpływy z CIT będą zniwelowane niższymi wpływami z podatków PIT i VAT,
a także ZUS, ponieważ wraz z funduszami z Polski wyniosą się również firmy zarządzające nimi,
a usługi wymagane dla prowadzenia działalności funduszy takie jak bankowe, księgowe, prawne
czy audytowe, również będą zlecane za granicą. Ograniczenie się do bezpośrednich inwestycji
pojedynczych  inwestorów,  nadal  możliwych  bez  podwójnego  opodatkowania,  utrudni
przedsiębiorstwom  pozyskiwanie  większych  kwot  inwestycji i  obniży  bezpieczeństwo
przedsiębiorstw innowacyjnych ze względu na generalnie  niższe doświadczenie inwestorów
prywatnych w porównaniu do funduszy inwestycyjnych. Te efekty stoją w sprzeczności z celami
wyrażonymi przez projektodawcę. 

Na końcu chcemy dodać, że Koalicja na rzecz Polskich Innowacji  reprezentuje szerokie grono
podmiotów związanych z polskim sektorem innowacji,  m.in.  duże,  średnie i  małe firmy,  w tym
międzynarodowe  korporacje,  polskie  przedsiębiorstwa,  instytucje  związane  z  finansowaniem
i wspieraniem  innowacji,  organizacje  pozarządowe,  świat  nauki  czy  podmioty  administracji
publicznej.  Fundacja  często  proszona  jest  o  opracowanie  rekomendacji  zmian  w  prawie
w obszarze innowacji -- np. lista barier dla rozwoju fintech w Polsce w ramach stałej współpracy
z KNF.  Niestety  tempo prac nad Ustawą uniemożliwia KPI przygotowanie stanowiska,  zgodnie
z naszymi  zasadami,  zasięgając  opinii  wszystkich  partnerów  KPI,  dlatego  niniejsze  pismo
przedstawiamy wyłącznie jako stanowisko członków Rady KPI.
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