Załącznik nr 2

PODATKI A FUNDUSZE EMERYTALNE


Zasady opodatkowania funduszy emerytalnych różnią się w sposób istotny od zasad opodatkowania “zwykłych” oszczędności. Ulgi podatkowe były jedną zasadniczych przyczyn szybkiego rozwoju  funduszy emerytalnych w wielu krajach a ich brak jest uznawany za istotną przyczynę braku rozwoju takich funduszy w innych krajach. Ulgi podatkowe mogą mieć też istotny wpływ na lokalne wzorce oszczędzania oraz rynek kapitałowy.
	W teorii przyjmuje się iż “pieniądz emerytalny” może być opodatkowany w trzech momentach:
	w chwili wpłaty składki,

w chwili osiągania dochodu z inwestycji,
w chwili wypłaty środków (świadczenia).
Bardzo często poszczególne modele podatkowe określa się za pośrednictwem kombinacji liter: T (taxation – opodatkowanie) oraz E (exemption – zwolnienie) – odnoszących się do powyższych trzech potencjalnych momentów opodatkowania. Schemat taki zostanie także zastosowany w niniejszym opracowaniu.
System TEE polegający na opodatkowaniu pieniądza przeznaczonego na składkę oraz zwolnieniu od podatku zarówno dochodów inwestycyjnych jak i świadczeń końcowych jest w zasadzie w pełni ekwiwalentny wobec systemu EET – czyli takiego w którym składka jak i dochody z inwestycji są wolne od podatku a opodatkowaniu podlega dopiero wypłacane świadczenie (zgromadzone oszczędności). W każdym z tych modeli oszczędzający na starość, bez względu na okres oszczędzania oraz osiąganą stopę zwrotu, osiągałby identyczny dochód netto – pod warunkiem że stopy podatkowe obciążające wpłacaną składkę oraz wypłacane oszczędności byłyby identyczne. Z doświadczeń międzynarodowych wynika iż model EET zawiera w sobie elementy ryzyka dla oszczędzających:
	jest prawdopodobne iż w ciągu wielu lat mogą ulec zmianie warunki makroekonomiczne i nastąpi wzrost podatków, co spowoduje iż otrzymają oni netto mniej środków niż otrzymaliby gdyby podatek został zapłacony na samym początku oszczędzania – w momencie opłacania składki,

w przypadku chęci otrzymania jednorazowej wypłaty wszystkich oszczędności może być stosowana progresywna stopa podatkowa co spowoduje że dochód netto będzie niższy niż w modelu TEE.
Ponadto w takim modelu moment wykorzystania gromadzonych oszczędności emerytalnych jest określony przez Państwo a wcześniejsza konsumpcja tych oszczędności najczęściej bądź niemożliwa bądź też niekorzystna, ze względu na niekorzystne opodatkowanie wycofywanych “przed czasem” oszczędności. Dlatego też aby zachęcić do oszczędzania na starość w obrębie takiego schematu wprowadza się dodatkowe rozwiązania podatkowe, mające na celu zachęcenie do oszczędzania na dodatkową emeryturę w ramach modelu EET.
Podobnie porównywalne wyniki oszczędności uzyskuje się w modelach TTE i ETT, przy założeniu identycznych stóp podatkowych także w odniesieniu do opodatkowania dochodów z inwestycji. Modele te są jednak dużo mniej motywujące do oszczędności emerytalnych a jednym z dodatkowych czynników mających wpływ na skłonność do oszczędzania jest inflacja.  Szczególnie istotne jest to w sytuacji, gdy opodatkowanie dochodów kapitałowych odnosi się do dochodów nominalnych a nie realnych (tj. skorygowanych o inflację).
	Rozważając kwestię motywacji podatkowych w odniesieniu do oszczędności emerytalnych jest oczywiste, - iż każdy podatek zmniejsza zachęty do takich oszczędności. Wybór modelu podatkowego sprowadza się więc faktycznie do wyboru mniejszego zła. Jest to także decyzja o tym czy opodatkowywać konsumpcję czy oszczędności albo też – co uznaje coraz więcej ekspertów decyzja o wyborze  momentu opodatkowania konsumpcji. To ostatnie podejście jest o tyle właściwe, iż “oszczędności emerytalne” są faktycznie pewnego typu narzędziem do przeniesienie w czasie środków, które będą służyły w przyszłości do konsumpcji. Nie mogą być wiec traktowane jak typowe oszczędności. Zasada opodatkowania konsumpcji zawsze według tej samej stopy podatkowej wydaje się być najwłaściwsza. Oczywiście konieczne jest też rozważenie, dlaczego oszczędności emerytalne mają być traktowane bardziej preferencyjnie niż szereg innych oszczędności celowych gospodarstw domowych. Eksperci uznają iż za takim podejściem przemawia kilka argumentów:
	nie budząca kontrowersji społecznych oczekiwanie przez ludzi pomocy, która pozwoli im na utrzymanie poziomu życia zbliżonego do tego z okresu aktywności zawodowej,

fakt że zachęcanie ludzi do oszczędności na starość daje w przyszłości (w przypadku pozytywnych efektów) możliwość zredukowania budżetowych wydatków z systemu pomocy społecznej dla najuboższych
możliwość zwiększenia ogólnego poziomu oszczędności w gospodarce,
fakt, iż fundusze emerytalne są w pewnym sensie instytucjami nadrzędnymi w całym segmencie instytucji finansowych a ich działalność ma wielokrotnie dominujący wpływ na funkcjonowanie rynku kapitałowego.

Najważniejszym argumentem wydaje się ten, który wiąże bezpośrednio zachęty do oszczędzania z możliwością redukcji wydatków w ramach realizowanej przez Państwo pomocy społecznej. Jest on oparty na koncepcji Państwa troszczącego się o swoich obywateli w sposób większy niż oni sami troszczą się o swoją przyszłość. Wynika to z założenia, iż w warunkach pełnej swobody i braku zachęt do troski o byt emerytalny wiele osób przedłoży bieżącą konsumpcję nad zapewnienie sobie środków do życia w przyszłości, wychodząc z założenia że i tak w razie potrzeby otrzymają pomoc ze strony Państwa. W XX wieku na świecie zarysowały się dwie tendencje aby poprzez działania Państwa doprowadzić do zwiększenia dochodów ludności na okres starości w stosunku do dochodów jakie zapewni im publiczny system emerytalny. Pierwszym kierunkiem jest wprowadzanie różnego typu zachęt, ulg, motywacji o charakterze podatkowym. Z doświadczeń międzynarodowych wynika jednak iż wycofanie się z systemu ulg podatkowych (jak w Nowej Zelandii) czy ich ograniczenie (jak w USA w 1986r wobec oszczędzających na kontach IRA) prowadzi do gwałtownego obniżenia poziomu oszczędności emerytalnych. Drugim kierunkiem okazało się wprowadzenie przymusu dodatkowego oszczędzania w ramach systemów zakładowych (Szwajcaria od 1985r., Australia od 1992r.) – ale i w tych przypadkach istniejące zachęty podatkowe łagodzą czynnik przymusu.
	Porównując oszczędności emerytalne z innymi typami oszczędności trudno nie zauważyć kilku zasadniczych różnic. O ile bowiem te pierwsze mają charakter długookresowy a bieżący dostęp do nich (wcześniejsza konsumpcja) jest bardzo ograniczony, o tyle inne oszczędności mają dużo krótszy horyzont czasowy a ponadto czasami pełnią dodatkowo funkcje gwarancyjne – jak np. zabezpieczenie kredytu pod zastaw posiadanych papierów wartościowych.
	Badania empiryczne przeprowadzone na przełomie lat 70-tych i 80-tych w oparciu o rynek amerykański i brytyjski pokazały, iż na rozwiniętych rynkach motywacje podatkowe dla oszczędności emerytalnych mają niewielki wpływ na wzrost globalnych oszczędności. Z kwoty przeznaczonej na oszczędności emerytalne tylko 35% jest pieniądzem “nowym”, źródłem pozostałych 65% jest przesuniecie środków z innych oszczędności. Po skorygowaniu tego wskaźnika o koszty budżetowe tych zachęt podatkowych okazuje się, iż koncowy efekt to przyrost globalnych oszczędności o kwotę stanowiącą zaledwie równowartość 20% “nowych” oszczędności emerytalnych.
	Zagadnienia związane z opodatkowaniem emerytur, dochodów funduszy emerytalnych czy koszty różnego typu ulg podatkowych związanych z oszczędnościami emerytalnym są zawsze przedmiotem szczególnego zainteresowania rządów. Wynika to przede wszystkim ze skali zjawiska – n.p. w 1990r. w USA z ogólnej kwoty 118 mld. USD podatku dochodowego od osób fizycznych aż 52 mld. pochodziły z opodatkowania dochodów z funduszy emerytalnych, w Wielkiej Brytanii kwotę tę szacowano na 23 mld. USD a w Australii na 3,5 mld USD a w Danii Ministerstwo Finansów szacowało iż dług publiczny stanowiący równowartość ok. 30-40% PKB został spowodowany zachętami podatkowymi w systemie emerytalnym.
W większości krajów wysokorozwiniętych dominuje model EET. Podstawowe różnice pomiędzy nimi w kontekście rozwiązań podatkowych dotyczą:
	maksymalnych kwot składek korzystających z ulg podatkowych – w każdym kraju określenie tego typu limitu stanowi zarówno element zabezpieczający stan finansów publicznych jak i element polityki społecznej,

sposobu opodatkowania wypłacanych świadczeń – w tym zakresie bowiem można traktować wypłaty świadczeń emerytalnych pochodzących z dobrowolnych oszczędności zarówno jako jedno ze źródeł dochodów opodatkowane na zasadach ogólnych - a więc najczęściej wg. progresywnej stopy podatkowej jak i opodatkowane odrębnie wg. ryczałtowej stopy podatkowej, 
sposobu traktowania w systemie podatkowym jednorazowej wypłaty całej kwoty zgromadzonych oszczędności emerytalnych – są bowiem kraje które uważają że ulgi podatkowe mają zapewnić ludziom stałe, systematyczne źródło dodatkowych dochodów na starość i jednorazowej wypłaty całkowicie zakazują lub też opodatkowują taką wypłatę wg. progresywnej stopy podatkowej, łącząc ją wcześniej z innymi dochodami a są też takie kraje które nakładają na jednorazową wypłatę podatek ryczałtowy,
możliwości wycofania środków emerytalnych przed osiągnięciem wieku emerytalnego – generalnie albo jest to zakazane albo też (zwłaszcza w odniesieniu do form o zdefiniowanej składce) obciążone dodatkowym, “karnym” podatkiem.



