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UCHWAŁA 
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

Z DNIA 10 MARCA 2020 R. 
 

W SPRAWIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ ZAPISYWANE 

NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ RACHUNKACH ZBIORCZYCH 

PROWADZONYCH W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

 
Na podstawie § 2 ust.1 i 3 oraz § 78 ust.1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Wyłącza się możliwość zapisywania na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach 
zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, papierów wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa albo przez Narodowy Bank Polski, które inkorporują zobowiązanie emitenta do spełnienia 
świadczenia pieniężnego lub świadczeń pieniężnych w walucie obcej, albo mogą uprawniać do 
otrzymania świadczenia pieniężnego w walucie obcej. 
2. Postanowienie ust.1 nie stosuje się do rachunków papierów wartościowych służących wyłącznie 
realizacji rozrachunków transakcji rozliczanych z zastosowaniem nowacji rozliczeniowej, o której mowa 
w art. 45h ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzonych dla uczestników 
dokonujących tych rozliczeń, występujących w typie uczestnictwa – partner centralny, o którym mowa 
w § 24 ust.5 pkt 1 Regulaminu Krajowegop Depozytu Papierów Wartościowych. 
 

§ 2 
 
1. Z zastrzeżeniem § 1 ust.2, zlecenie rozrachunku transakcji, w wyniku którego prowadzony w 
Krajowym Depozycie rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy miałby zostać uznany 
papierami wartościowymi, o których mowa w § 1 ust.1, nie podlega realizacji przez Krajowy Depozyt. 
2. Realizacji nie podlegają także inne zlecenia rozrachunku, a także pożyczki papierów wartościowych 
oraz wszelkie inne operacje, których realizacja mogłaby prowadzić do uznania papierami 
wartościowymi, o których mowa w § 1 ust.1, rachunku papierów wartościowych lub rachunku 
zbiorczego prowadzonego przez Krajowy Depozyt. 
 

§ 3 
 
Traci moc uchwała Nr 623/16 Zarządu Krajowego Depozytu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie 
papierów wartościowych, które nie mogą być zapisywane na rachunkach papierów wartościowych 
oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r. 
 
Maciej Trybuchowski dr Paweł Górecki Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski 
Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
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Uzasadnienie 
 

Wyłączenie możliwości zapisywania papierów wartościowych, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały, na 
rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, 
ma zapobiegać ryzyku powstawania w Krajowym Depozycie strat w związku z obsługą wypłaty 
świadczeń wynikających z takich papierów wartościowych realizowanych w walucie obcej. Straty te 
wynikałyby z konieczności odprowadzania przez Krajowy Depozyt, jako płatnika podatków 
dochodowych od przychodów (dochodów) uzyskanych z tytułu takich świadczeń, podatków wyższych 
od tych, które Krajowy Depozyt byłby uprawniony pobierać z przekazywanych z tego tytułu kwot. 
Wynika to z przyjętych przez ustawodawcę zasad przeliczania przychodów w walutach obcych dla 
celów podatkowych, które zostały określone w art.11a ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz w art.12 ust.2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tymi przepisami przychody w walutach obcych przelicza 
się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia 
roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Oznacza to, że Krajowy Depozyt, jako płatnik 
podatku, powinien naliczyć podatek do odprowadzenia w złotych, według kursu średniego danej 
waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, choć nie miałby zarazem realnej możliwości 
dokonania sprzedaży waluty obcej zgodnie z tym kursem i byłby zmuszony dokonać tego po kursie 
kupna tej waluty oferowanym przez instytucję komercyjną, w praktyce niższym od jej kursu 
przyjmowanego dla celów podatkowych.  
 

 
 
 
 


