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  Portal Comparic.pl, będący największym polskim medium zrzeszającym inwestorów 
indywidualnych zainteresowanych inwestowaniem w instrumenty pochodne, w tym kontrakty na 
różnicę (contracts for difference, CFD) pragnie przedstawić swoją opinię oraz zaniepokojenie co do 
poszczególnych zapisów Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), której projekt do dnia 21 marca 
2019 roku został przekazany do konsultacji zewnętrznych.  

Cieszymy się, że temat polskiego rynku kapitałowego oraz chęć poprawy sytuacji lokalnych 
inwestorów jest tematem zainteresowania Ministerstwa Finansów (MF, Ministerstwa). Nie możemy 
przystać jednak na zaproponowane w punkcie 4.4.2. ww. projektu zapisy dotyczące „zachęt 
podatkowych dla inwestorów”, które akceptują część instrumentów pochodnych (na przykład 
kontrakty terminowe), odrzucając jednak możliwość kompensacji zysków kapitałowych i strat w 
przypadku „produktów spekulacyjnych” – w tym CFD oraz kryptowalut. Zgodnie z wykładnią projektu 
Ministerstwa takowe nie powinny zostać objęte prawem do kompensacji, gdyż rzekomo promują 
transakcje spekulacyjne i nie wspierają inwestycji w realną gospodarkę. 

Jak wynika z informacji posiadanych przez Redakcję Comparic.pl, prowadzonych kwartalnie 
statystyk dotyczących zyskowności oraz z opinii samych inwestorów indywidualnych, takowy zapis jest 
krzywdzący dla osób z relatywnie niskimi depozytami oraz długofalowo może przełożyć się na spadek 
zainteresowania całym rynkiem kapitałowym, tym Giełdą Papierów Wartościowych (GPW). Ze względu 
na większy poziom zaawansowania technologicznego oraz intuicyjność rynki kryptowalutowe oraz 
platformy handlu CFD przyciągają młodych i nowych inwestorów indywidualnych o wiele skuteczniej, 
niż tradycyjna giełda. Po zapoznaniu się z mechaniką działania inwestycji, różnych klas aktywów oraz 
poszukując alternatywnych form pomnażania kapitału, ostatecznie trafiają oni właśnie na rynek 
kontraktów terminowych oraz rynek giełdowy.  

W związku z tym likwidacja obecnych zachęt w postaci kompensacji zysków kapitałowych i strat 
jedynie w zakresie kontraktów na różnicę oraz instrumentów kryptowalutowych może okazać się 
krzywdząca dla nowych i początkujących grup inwestorów, całkowicie zniechęcając ich do rozpoczęcia 
prób pomnażania swoich nadwyżek kapitałowych na rynkach inwestycyjnych. Apelujemy do 
Ministerstwa, aby dochody generowane w ramach kontraktów CFD, kryptowalut oraz giełdy podlegały 
takiej samej kompensacji w podatku od dochodów kapitałowych. 
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