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Dotyczy: konsultacji podatkowych w sprawie interpretacji pojęcia usług zarządzania 

funduszami inwestycyjnymi dla celów opodatkowania VAT rozpoczętych zawiadomieniem z dnia 

17 lutego 2021 r., sygn. PT9.8101.3.2021 

 

W imieniu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (dalej jako: „ABSL”), niniejszym 

pragnę zgłosić udział w konsultacjach podatkowych ogłoszonych w dniu 19 lutego 2021 r., 

w zawiadomieniu z dnia 17 lutego 2021 r., sygn. PT9.8101.3.2021 (dalej jako: „Konsultacje”) 

w zakresie interpretacji pojęcia usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi dla celów 

opodatkowania VAT. 
 

ABSL jest organizacją pracodawców zrzeszającą ponad 220 firm z sektora nowoczesnych usług 

biznesowych, które zatrudniają w Polsce ponad 350 000 osób. W ramach sektora wyodrębniamy centra 

usług firm sektora bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń (Banking, Financial Services, and 

Insurance, „BFSI”), które to centra zatrudniają w Polsce 49 000 osób (dane z IV kwartału 2020 r.) 



  
 

 

i planują dalszy intensywny rozwój. Obecnie 60 inwestorów z branży BFSI ma w Polsce 75 centrów 

usług wspólnych. Warto podkreślić, iż 27 inwestorów z tej grupy, to firmy z listy Fortune 500. 

 

Jak rozumiemy Ministerstwo Finansów pragnie uzyskać informacje w zakresie identyfikacji 

i charakterystyki elementów składających się na świadczenie przedmiotowych usług, 

szerszego kontekstu ich świadczenia oraz szerszego kontekstu działalności podmiotów 

zaangażowanych w czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, w tym m.in. opinie 

przedstawicieli branży w następujących kwestiach: 

 

a) zakres (typowych) czynności składających się na pojęcie zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi,  

b) opisy typowych czynności wykonywanych w celu zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi, 

c) typowe modele świadczenia/nabywania usług związanych z tym zarządzaniem (o ile 

takie istnieją), 

d) typowe relacje biznesowo – prawne pomiędzy podmiotami zaangażowanymi 

w wykonywanie czynności składających się na zarządzanie funduszami, 

e) typowe czynności wsparcia i obsługi wykonywane przez podmioty trzecie na rzecz 

funduszy, a także ich opisy. 

 

I. Stanowisko ABSL w sprawie zakresu zwolnienia z VAT usług zarządzania 

funduszami inwestycyjnymi  

 

W pierwszej kolejności ABSL pragnie przedstawić swoje stanowisko w zakresie zastosowania 

zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi. 

 
1) Typowy zakres działalności w ramach zarządzania funduszami inwestycyjnymi przez 

przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania (UCITS) 

Zwolnienie z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi zawarte zostało w art. 135 
ust.1 lit g Dyrektywy VAT, zgodnie z którym ze zwolnienia korzysta „zarządzanie specjalnymi 
funduszami inwestycyjnymi, określonymi przez państwa członkowskie”. Prawodawca unijny 
określając zakres tego zwolnienia z VAT przyjął nieco inne rozwiązanie niż w przypadku 



  
 

 

większości pozostałych zwolnień związanych z usługami finansowymi. Zamiast bowiem 
odnosić się do typów transakcji, tak jak ma to miejsce w przypadku art. 135 ust.1 lit d-f 
Dyrektywy VAT (np. transakcje dotyczące rachunków depozytowych, transakcje dotyczące 
walut, transakcje, których przedmiotem są instrumenty finansowe etc.), określił rodzaj 
działalności, która korzysta ze zwolnienia z VAT (zarządzanie specjalnymi funduszami 
inwestycyjnymi). Istotą tej różnicy w sposobie określenia zakresu zwolnienia jest oderwanie 
się od poziomu „transakcyjnego” (w tym warunku, aby czynność prowadziła do zmiany 
sytuacji prawnej lub ekonomicznej stron transakcji).  Ze zwolnienia korzysta więc cały 
konglomerat czynności, które razem tworzą działalność w zakresie zarządzania funduszami 
inwestycyjnymi. 

Zgodnie z orzecznictwem TSUE (dalej również jako „Trybunał”) 1 określającym tę działalność 
dla celów VAT: 

„…transakcje przeprowadzane przez UCITS polegają na zbiorowym inwestowaniu w papiery 
wartościowe kapitału pochodzącego od obywateli. Z użyciem kapitałów, które subskrybenci im 
powierzają, kupując jednostki uczestnictwa, UCITS tworzą i zarządzają w ich imieniu i za 
wynagrodzeniem portfelami złożonymi ze zbywalnych papierów wartościowych. 

… 

Zatem art. 13 część B lit. d) pkt 62 szóstej dyrektywy poza czynnościami polegającymi na 
zarządzaniu zbiorowym portfelem obejmuje czynności, które polegają na zarządzaniu samymi 
przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, takie jak te 
zamieszczone w załączniku II do zmienionej dyrektywy 85/611 w rubryce „Administracja”, które 
są czynnościami właściwymi przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania”. 

Obecnie obowiązująca w tym zakresie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE wymienia bardzo zbliżoną do tej określonej w załączniku II do zmienionej 
dyrektywy 85/611 listę czynności (w części dotyczące „administracji): 

 
1 Wyrok Trybunału w sprawie C-169/04 Abbey National plc, Inscape Investment Fund p.61 i 64 

 

2 Obecnie kwestia ta uregulowana jest w art. 135 ust.1 lit g Dyrektywy VAT 



  
 

 

a. obsługa prawna i obsługa rachunkowo-księgowa w zakresie zarządzania 
funduszem;  

b. zapytania klientów;  

c. wycena i wyznaczanie ceny (w tym zwroty podatkowe);  

d. monitorowanie przestrzegania uregulowań;  

e. prowadzenie rejestru posiadaczy jednostek uczestnictwa;  

f. wypłata zysków;  

g. emisja i umarzanie jednostek uczestnictwa;  

h. rozliczanie umów (w tym wysyłanie potwierdzeń);  

i. prowadzenie ksiąg. 

Działalność przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zakresie zarządzania funduszami 
inwestycyjnymi w rozumieniu art. 135 ust.1 lit.g Dyrektywy VAT może więc obejmować, 
oprócz części związanej z wyborem, zakupem i sprzedażą aktywów, również całą sferę 
związaną z obsługą administracyjną, rachunkową i finansową, prawną etc. samego 
przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania. 

Istota zarządzania funduszami inwestycyjnymi została trafnie opisania przez Rzecznik 
Generalną J. Kokott w opinii do sprawy C-169/04: 

„…rolę podmiotu zarządzającego można porównać przede wszystkim do samego inwestora 
lokującego środki bezpośrednio w papiery wartościowe. Zarządzanie nie ogranicza się tu zatem 
do czynności czysto technicznych wykonywanych z reguły przez depozytariusza, lecz obejmuje 
również decyzje, które należy podejmować w ramach dokonywania inwestycji pieniężnych. 
Zalicza się do nich obowiązek emisji jednostek uczestnictwa, wprowadzanie ich na rynek oraz 
odkup łącznie z powiązanymi z nimi czynnościami o charakterze administracyjnym (obliczanie 
wartości jednostek udziałowych, księgowość i obrót płatniczy)”. 

Nie można jednak automatycznie przenosić zwolnienia z VAT dotyczącego zarządzania 
funduszem inwestycyjnym (która to działalność obejmuje cały konglomerat czynności) 
na pojedyncze czynności wchodzące w skład tego konglomeratu, wykonywane przez 
osobę trzecią.  



  
 

 

2) Wykonywanie elementów działalności w zakresie zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 
przez podmiot trzeci (podwykonawcę przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania) - 
możliwość stosowania zwolnienia z VAT 

Zwolnienie usług finansowych określonych w art. 135 Dyrektywy VAT nie ma charakteru 
podmiotowego, lecz odnosi się do czynności i funkcji, które mają charakter danej usługi 
finansowej zwolnionej z VAT. Stąd możliwe jest, aby ze zwolnienia z VAT określonego w art. 
135 korzystali w pewnych okolicznościach również podwykonawcy świadczący kluczowe 
elementy usługi zwolnionej.     

Jak wskazał Trybunał3: 

„Odnosząc się do usług w zakresie zarządzania administracyjnego i prowadzenia 
rachunkowości funduszy świadczonych przez podmiot zarządzający będący osobą trzecią, 
należy najpierw zaznaczyć, że tak jak w przypadku transakcji zwolnionych z opodatkowania na 
mocy art. 13 część B lit. d) pkt 3 i 5 szóstej dyrektywy (zob. wyrok z dnia 5 czerwca 1997 r. 
w sprawie C-2/95 SDC, Rec. str. I-3017, pkt 32), zarządzanie funduszami powierniczymi, 
o którym mowa w pkt 6 tego artykułu, jest określane w zależności od rodzaju świadczonych 
usług, a nie w zależności od osoby świadczącej lub odbiorcy usług” 

Ponadto treść art. 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy nie wyklucza co do zasady, by na 
zarządzanie funduszami powierniczymi składały się różne odrębne usługi wchodzące w zakres 
pojęcia „zarządzani[a] specjalnymi funduszami inwestycyjnymi [zarządzania funduszami 
powierniczymi]” w rozumieniu tego przepisu oraz by korzystały one z przewidzianego w nim 
zwolnienia z opodatkowania, nawet wówczas, gdy świadczący te usługi jest podmiotem 
zarządzającym będącym osobą trzecią”. 

Aby jednak usługi świadczone przez osobę trzecią (podwykonawcy przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania) mogły korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 135 ust.1 
lit. g Dyrektywy VAT, ich usługi muszą być charakterystyczne dla usług zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi oraz być kluczowe dla ich świadczenia.   

i. Zwolnienie z VAT elementu usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, który specyficzny 
i istotny (charakterystyczny i kluczowy) dla tej usługi 

 
3 Wyrok Trybunału w sprawie C-169/04 Abbey National plc, Inscape Investment Fund p.66 i 67 



  
 

 

Jak wskazał Trybunał: 

„Jednakże aby móc je zakwalifikować jako transakcje zwolnione z opodatkowania w rozumieniu 
art. 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy, usługi w zakresie zarządzania administracyjnego 
i prowadzenia rachunkowości funduszy świadczone przez podmiot zarządzający będący osobą 
trzecią powinny tworzyć odrębną całość, która – jeśli ją oceniać globalnie – w konsekwencji 
wypełnia specyficzne i istotne funkcje usługi opisanej w owym pkt 6. 

Świadczone usługi powinny zatem dotyczyć specyficznych i istotnych elementów związanych 
z zarządzaniem funduszami powierniczymi. Samo świadczenie usług o charakterze 
materialnym czy też technicznym, takie jak udostępnienie systemu informatycznego, nie jest 
objęte zakresem art. 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy (zob. podobnie w odniesieniu do 
art. 13 część B lit. d) pkt 3 ww. wyrok w sprawie SDC, pkt 66). 

Należy zatem stwierdzić, że art. 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy powinien być 
interpretowany w ten sposób, że pojęcie „zarządzani[a] specjalnymi funduszami powierniczymi” 
w rozumieniu tego przepisu obejmuje usługi w zakresie administracyjnego zarządzania 
i prowadzenia rachunkowości funduszy świadczone przez podmiot zarządzający będący 
osobą trzecią, jeżeli tworzą one odrębną całość i – jeśli je oceniać globalnie – są 
specyficzne i istotne dla zarządzania funduszami powierniczymi.”4. 

Jeśli chodzi o znaczenie pojęcia „specyficzne”, którymi posługuje się Trybunał, chodzi 
o funkcje, które są charakterystyczne dla danej usługi zwolnionej z VAT. Kryteria tego nie 
spełniają te funkcje, które mają charakter bardziej uniwersalny, występujące w innych 
branżach (np. usługi prawnicze, księgowe etc.). Jak wskazała Rzecznik Generalna J. Kokott 
w opinii w sprawie C-169/04:  

„… w sytuacji, gdy spółka zarządzająca zleca świadczenie określonej usługi osobom trzecim, to 
w zakresie tej usługi należy dokonać odrębnej oceny, czy posiada ona cechy charakte-
rystyczne dla czynności w zakresie zarządzania funduszem powierniczym, czy też takich cech 
nie posiada”. 

Natomiast bardziej problematyczne jest zdefiniowanie znaczenia pojęcia „istotna”, którym 
posługuje się Trybunał. Polska wersja językowa wyroków dotyczących tej kwestii 
zawiera błąd w tłumaczeniu tego pojęcia – używane jest pojęcie „istotne” zamiast 

 
4 Wyrok Trybunału w sprawie C-169/04 Abbey National plc, Inscape Investment Fund p.70, 71 i 72 



  
 

 

„kluczowe” czy „fundamentalne”, która lepiej oddaje znaczenie pojęcia „essential” (ang.)5, 
essentielle (fr.). Niewątpliwie nie chodzi tu o element składający się na działalność w zakresie 
zarządzania funduszami inwestycyjnymi, który ma charakter po prostu istotny dla tej 
działalności (istotnych elementów w danym rodzaju działalności gospodarczej jest wiele, przy 
czym zasadnicza część z nich nie ma jednak charakteru dla niej kluczowego czy 
fundamentalnego). Dla celu zdefiniowania tego pojęcia nie ma znaczenia nawet niezbędność 
danego elementu w całej działalności gospodarczej. W wyroku w sprawie C-350/10 Nordea 
Pankki Suomi Oyj, Trybunał uznał, że usługi SWIFT (niezbędne przecież do dokonania 
międzynarodowych przelewów bankowych) mają jedynie charakter techniczny i nie mogą 
korzystać ze zwolnienia z VAT. Chodzi więc o ten element, który stanowi esencję danej 
usługi zwolnionej z VAT (element, który nadaje charakter tej usługi zwolnionej 
pozostałym elementom usługi). 

Jeśli chodzi o przykład usługi świadczone przez osobę trzecią, w odniesieniu do których 
Trybunał potwierdził ich uznania za specyficzne i istotne (charakterystyczne i kluczowe) to są 
to usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe świadczone przez osobę trzecią na rzecz spółki inwestycyjnej 
zarządzającej specjalnym funduszem inwestycyjnym6. 

Trybunał dopuścił możliwość uznania za spełniające te kryteria również usługi w zakresie 
administracyjnego zarządzania i prowadzenia rachunkowości funduszy świadczone 
przez podmiot zarządzający (decyzję odnośnie spełnienia tych kryteriów przekazał 
Trybunał sądowi krajowemu)7; 

ii. Zwolnienie z VAT elementu usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, który stanowi 
odrębną całość 

Trybunał sformułował również dodatkowy warunek w odniesieniu do usług świadczonych 
przez podwykonawcę przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania jakim jest konieczność 
tworzenia „odrębnej całości”: 

„Jednakże aby móc je zakwalifikować jako transakcje zwolnione z opodatkowania w rozumieniu 
art. 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy, usługi w zakresie zarządzania administracyjnego 

 
5 Wersja angielska wyroku wskazuje: „specific, essential functions”, wersja francuska: „les fonctions spécifiques et essentielles”  

6 Wyrok Trybunału w sprawie C-275/11 GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH 

7 Wyrok Trybunału w sprawie C-169/04 Abbey National plc, Inscape Investment Fund 



  
 

 

i prowadzenia rachunkowości funduszy świadczone przez podmiot zarządzający będący osobą 
trzecią powinny tworzyć odrębną całość, która – jeśli ją oceniać globalnie – w konsekwencji 
wypełnia specyficzne i istotne funkcje usługi opisanej w owym pkt 68. 

Przesłanka ta została szczegółowo opisywana w opinii rzecznika generalnego: „W związku 
z tym usługa, która stanowi „odrębną całość ocenianą globalnie”, nie może mylić się z innymi 
usługami świadczonymi już przez usługobiorcę. Na przykład, jeżeli spółka zarządzająca 
świadczy już usługi z zakresu rachunkowości i można to stwierdzić poprzez fakt, że dysponuje 
ona wewnętrznym działem rachunkowości, który wykonuje całość tej usługi, z trudem można by 
odróżnić usługę z zakresu rachunkowości świadczoną przez osobę trzecią od takiej usługi 
świadczonej przez wewnętrzny dział spółki. Stwierdzenie takiego faktu potwierdza, iż usługa 
świadczona przez osobę trzecią traci autonomię, gdyż usługobiorca sam ją świadczy.”9 

Ze zwolnienia z VAT właściwego dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi nie mogą więc 
korzystać te usługi świadczone przez podwykonawcę, które wykonywane jest w części 
również przez samo przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania. Jeśli więc przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania posiada pewne zasoby wykonujące daną funkcję, która jest 
również wykonywana przez podwykonawcę, to w takim przypadku podwykonawca traci 
prawo do stosowania zwolnienia. W takim bowiem przypadku jego usługa nie stanowi 
odrębnej całości a jedynie wsparcie danej funkcji wykonywanej przez przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania.  

 
iii. Możliwość uznania pojedynczych czynności wymienionych w Dyrektywie 2009/65/WE 

w części dotyczącej administracji za korzystające ze zwolnienia z VAT zarządzanie 
specjalnymi funduszami inwestycyjnymi  

Trudno uznać za element charakterystyczny i kluczowy dla celów stosowania omawianego 
zwolnienia jakikolwiek element wymieniony w Dyrektywie 2009/65/WE dotyczący 
„administracji”. Zwolnienie, o którym mowa w art. 135 ust.1 lit g, odnosi się do zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi, a nie do poszczególnych elementów tej usługi wymienionych w 
tym przepisie Dyrektywy 2009/65/WE wyliczających funkcje administracyjne (wymienione 
w punkcie a powyżej) typowe dla funduszu. Przykładowo, samego rozliczania umów (w tym 

 
8 Wyrok Trybunału w sprawie C-169/04 Abbey National plc, Inscape Investment Fund p.66 

9 Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-257/11, GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH p.37 



  
 

 

wysyłania potwierdzeń) czy prowadzenia ksiąg nie można uznać za zarządzanie funduszem 
inwestycyjnym. Gdyby celem prawodawcy unijnego było objęcie zwolnieniem takich 
pojedynczych usług, przepis musiałby wprost odnosić się np. do prowadzenia ksiąg funduszu 
inwestycyjnego czy rozliczania umów funduszu inwestycyjnego. Jest to tym bardziej 
uzasadnione w świetle konieczności ścisłej wykładni przepisów dotyczących zwolnień z VAT.    

Również w tym zakresie istotne obserwacje zostały zawarte w opinii Rzecznik Generalnej 
J. Kokott w sprawie C-169/0479: 

„Istnieje pewien konflikt między celami dyrektywy 85/611 a obowiązkiem ścisłej interpretacji 
przepisów szóstej dyrektywy przewidujących zwolnienia od podatku VAT, w niniejszej sprawie 
mianowicie wykładni interpretacji pojęcia zarządzania funduszem powierniczym. Wymogi obu 
aktów można jednak pogodzić, gdy pojęcia określone w załączniku II dyrektywy 85/611 
nie będą uznawane za definicje usług zarządzania funduszem powierniczym, lecz za 
typowe obowiązki spółki zarządzającej. Stanowisko takie umożliwia w wystarczającym 
stopniu uwzględnienie czynności zarządzania określonych w załączniku II do dyrektywy 85/611 
jedynie jako wskazówki na istnienie czynności w zakresie zarządzania funduszem 
powierniczym w rozumieniu szóstej dyrektywy. Jednocześnie możliwe jest stosowanie 
w niezbędnym zakresie zasady ścisłej wykładni przepisów wprowadzających odstępstwa. 

Poszczególne czynności zlecone osobom trzecim mogły same w sobie nie mieć odrębnego 
charakteru. W tym zakresie dla zwolnienia od podatku VAT nie jest wystarczające, aby 
określona funkcja była wymieniona w załączniku II do dyrektywy 85/611. Wymagany 
samoistny charakter czynności zachodzi jednak, jeżeli osoba trzecia przejmuje zespół usług, 
które stanowią istotną część wszystkich czynności pojawiających się w zakresie 
zarządzania funduszem”.  

Należałoby więc uznać, że usługi świadczone przez podmiot trzeci mogą korzystać ze 
zwolnienia określonego w art. 135 ust. 1 lit. g Dyrektywy VAT dopiero jeśli obejmują 
one szeroki wachlarz czynności obejmujący usługi administracyjnego zarządzania 
i prowadzenia rachunkowości funduszy. Warto przy tym podkreślić, że oceniając zakres 
zwolnienia w odniesieniu do tego typu usług Trybunał użył koniunkcji (administracyjnego, 
zarządzania i prowadzenia rachunkowości funduszy). Chodzi więc o szerokie i kompleksowe 
wsparcie, obejmujące zarówno element zarządczy przedsiębiorstwem zbiorowego 
inwestowania, jak i element rachunkowy związany z funkcjonowaniem funduszy.   

iv. usługi o charakterze „materialnym i technicznym” 



  
 

 

Trybunał wykluczył możliwość stosowania zwolnienia z VAT jako elementu usługi finansowej 
w odniesieniu do usług „o charakterze materialnym czy też technicznym”. Jako przykład 
takiej usługi wskazał udostępnienie systemu informatycznego10.  

Natomiast zarządzanie funduszami inwestycyjnymi wymaga podejmowania decyzji 
inwestycyjnych i szerzej zarządczych, w odniesieniu do których konieczne jest podejmowanie 
decyzji przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę. Zatem w przypadku tych usług 
kluczowymi elementami (których nie można uznać za materialne i techniczne) są m.in. wybór 
właściwych aktywów, decyzje o ich zakupie i sprzedaży oraz te dotyczące zarządzania samego 
przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania. Działania te wymagają wiedzy fachowej oraz 
podejmowania decyzji dotyczących powyższych kwestii. Jednocześnie, aby usługi te mogły 
korzystać ze zwolnienia z VAT w przypadku ich świadczenia przez podmiot trzeci, muszą 
również spełnić kryterium „specyficzności” (co może być często problematyczne w przypadku 
świadczenia usług zarządzania samym przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania, które 
może być podobne do zarządzania innymi podmiotami, a przez to niespełniającym warunku 
„specyficzności”).  

Z drugiej strony, jako usługi o charakterze materialnym i technicznym w odniesieniu do 
omawianego zwolnienia należałoby raczej uznać usługi, które nie mają charakteru 
merytorycznego, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych czy zarządzaniem 
samym przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania. Chodzi więc o usługi, które można 
określić jako pomocnicze czy polegające na obsłudze procesów związanych z zarządzaniem 
funduszami inwestycyjnymi. Zasadniczo byłyby więc to czynności, które wykonują inne osoby 
niż te zajmujące się działalnością inwestycyjną czy zarządzające przedsiębiorstwem 
zbiorowego inwestowania.  Warto podkreślić, że w odniesieniu do elementów materialnych 
czy technicznych osoba trzecia na ogół posiada decyzyjność, lecz ograniczoną do tego właśnie 
„wspomagającego” elementu, a nie do elementów kluczowych (możliwość wpływania na 
politykę inwestycyjną czy decyzyjność w obszarze zarządczym, jeśli chodzi o samo 
przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania). Taki ogrZaniczony rodzaj decyzyjności nie 
może oczywiście wpływać na klasyfikację usługi jako usługi o charakterze materialnym czy 
technicznym.  

Warto podkreślić, iż co do zasady, podmioty takie jak centra usług wspólnych z natury rzeczy 
zajmują się bardziej aspektami technicznymi a nie merytorycznymi czy tym bardziej 

 
10 Wyrok Trybunału w sprawie C-169/04 Abbey National plc, Inscape Investment Fund p.71 



  
 

 

decyzyjnymi. Na ogół centra usług wspólnych świadczą wybrane usługi stanowiące element 
odrębnej całości. Usługi te są świadczone bezpośrednio na rzecz podmiotu zbiorowego 
inwestowania lub na rzecz podmiotu z grupy świadczącego kompleksową obsługę podmiotów 
zbiorowego inwestowania 

 



  
 

 

3) Typy funduszy inwestycyjnych, których zarządzanie może korzystać ze zwolnienia 
z VAT  

Zwolnienie z VAT określone w art. 135 ust.1 lit g Dyrektywy VAT obejmuje „zarządzanie 
specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, określonymi przez państwa członkowskie” 

Zgodnie z tym przepisem to państwo członkowskie samo powinno określić typy funduszy 
inwestycyjnych, których zarządzanie korzysta ze zwolnienia z VAT, choć orzecznictwo 
Trybunału11 wprowadza pewne ograniczenia w swobodzie państw członkowskich. 

Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie typy funduszy korzystają ze zwolnienia, jeśli 
chodzi o zarządzanie nimi.   
Kwestia ta została wprost wyrażona w wyroku TSUE12, którego przedmiotem były usługi 
świadczone za pośrednictwem tzw. platformy informatycznej Aladdin, na którą składają się 
sprzęt, oprogramowanie i zasoby ludzkie. Aladdin dostarcza zarządzającym portfelami wyniki 
analiz rynkowych i monitorowania wyników i ryzyka, zapewniając wsparcie przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, nadzoruje zgodność z przepisami i pozwala wdrażać 
decyzje dotyczące transakcji. 
Jak wskazał Trybunał: „W niniejszej sprawie strony … przyznają jednak zgodnie, że 
rozpatrywana usługa była przeznaczona do zarządzania różnego rodzaju inwestycjami, 
a w szczególności, że może być wykorzystywana bez rozróżnienia do zarządzania 
specjalnymi funduszami inwestycyjnymi oraz innymi funduszami. Dlatego też usługi tej nie 
można uznać za szczególną usługę zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi”. 
Zatem usługi wspierające zarządzanie funduszy, jeśli wśród nich są również fundusze inne niż 
specjalne fundusze inwestycyjne określone przez państwa członkowskie, nie mogą korzystać 
ze zwolnienia z VAT, o ile nie jest możliwe wyodrębnienie usług związanych wyłącznie 
z funduszami korzystającymi ze zwolnienia z VAT.  
Jeśli chodzi o przepisy krajowe, to ustawodawca implementując Dyrektywę określił w art. 43 
ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT konkretne rodzaje funduszy, których zarządzanie podlega 
zwolnieniu z VAT. Biorąc pod uwagę konieczność ścisłej wykładni przepisów dotyczących 
zwolnień z VAT na podstawie tego przepisu powinno korzystać zarządzanie jedynie tymi 
funduszami, które wymienione są w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT. W celu określenia 

 
11 W szczególności w wyrokach Trybunału: z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-44/11 Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst v. Deutsche 

Bank AG, Zb. Orz. 2012, s. I-484; w sprawie C-424/11 Wheels Common oraz w sprawie C-363/05 JP Morgan Fleming. 

12 Wyrok Trybunału w sprawie C-231/19 BlackRock Investment Management (UK) Limited 



  
 

 

możliwości stosowania zwolnienia z VAT w odniesieniu do zarządzani funduszami 
inwestycyjnymi konieczna jest zatem weryfikacja czy typ funduszu, który jest przedmiotem 
usług jest wymieniony w art. 43 ust.1 pkt 12 ustawy. Zwłaszcza fundusze zagraniczne mogą 
nie mieścić się w definicji zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT.  W przypadku 
funduszy, które nie spełniają definicji funduszy określonych w art. 43 ust.1 pkt 12 ustawy 
o VAT, lecz jednocześnie spełniają kryteria określone przez Trybunał13, administracja 
skarbowa nie powinna odmawiać podatnikom możliwości stosowania zwolnienia do 
zarządzania takimi funduszami. Z drugiej strony, stosowanie zwolnienia z VAT w 
odniesieniu do zarządzania funduszy innych niż wymienionych w art. 43 ust.1 pkt 12 
wbrew woli podatnika nie jest możliwe (tzn. administracja skarbowa nie może 
stosować zwolnienia z VAT na niekorzyść podatnika). Brak możliwości powoływania się 
bezpośrednio na dyrektywę przez organy państwa na niekorzyść podatnika potwierdza 
jednolicie zarówno orzecznictwo TSUE14 jak i krajowych sądów administracyjnych. W tym 
zakresie warto przytoczyć fragment wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanym 
w składzie siedmiu sędziów: 
 "gdy porównanie treści transponowanego przepisu dyrektywy i unormowania krajowego 
wskazuje, że nadanie uregulowaniu krajowemu znaczenia wynikającego z bezwarunkowej 
i precyzyjnej normy unijnej prowadziłoby do sprzeczności z gramatycznym brzmieniem przepisu 
krajowego, sąd powinien - jeśli podatnik domaga się zastosowania tej normy w sposób określony 
w dyrektywie - odmówić zastosowania normy prawa krajowego i umożliwić mu skorzystanie 
z unormowania wspólnotowego. Jeżeli jednak podatnik uznaje za korzystniejsze zastosowanie 
wadliwie sformułowanej w procesie transpozycji normy krajowej, brak jest podstaw do 
dokonywania wykładni prowspólnotowej tej normy, prowadzącej do wykładni contra legem 
i nakładania na obywatela obowiązków wynikających tylko z samej dyrektywy"15. 
Analogicznie, gdyby usługi świadczone przez podmiot trzeci dotyczyły jedynie portfela 
inwestycyjnego, a nie całego funduszu16, to brak byłoby podstaw do stosowania 
zwolnienia z VAT na niekorzyść podatnika.  

 
13 W szczególności w wyrokach Trybunału: z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-44/11 Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst v. Deutsche 

Bank AG, Zb. Orz. 2012, s. I-484; w sprawie C-424/11 Wheels Common oraz w sprawie C-363/05 JP Morgan Fleming. 

 

14 Tak m.in. orzeczenia TSUE w sprawach: Ursula Becker, sygn. 8/81 i Kolpinghuis Nijmegen, sygn. 80/86 

15 Wyrok z dnia 23 marca 2009 r. sygn. I FPS 6/08 

16 Brak możliwości stosowania zwolnienia w odniesieniu do samego portfela inwestycyjnego potwierdził TSUE w wyroku w sprawie C-
44/11 Deutsche Bank 



  
 

 

Podsumowanie 
 Dla celów zastosowania zwolnienia z VAT możliwe jest powierzenie części funkcji 

związanych z zarządzaniem funduszu inwestycyjnego podmiotowi trzeciemu, o ile ten 
element jest: 

 charakterystyczny dla usług zarządzania funduszy inwestycyjnych;  
 kluczowy – stanowiący „esencję” nadającą pozostałym elementom charakter tej 

usługi zwolnionej; 
 stanowi odrębną całość (a nie jedynie wspiera pewne funkcje wykonywane 

również samodzielnie przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania). 
 

 Sam fakt, iż usługi wymienione są w Dyrektywie 2009/65/WE w części dotyczącej 
administracji jako czynności wykonywane przez przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania nie jest wystarczające do stosowania zwolnienia z VAT.  

 Usługi te, świadczone przez podmiot trzeci mogą korzystać ze zwolnienia 
określonego w art. 135 ust. 1 lit. g Dyrektywy VAT dopiero jeśli obejmują one 
szeroki wachlarz czynności obejmujący usługi administracyjnego zarządzania 
i prowadzenia rachunkowości funduszy. 
 

 Usługi o charakterze materialnym i technicznym, które nie mieszczą się w zakresie 
omawianego zwolnienia z VAT, to takie, które nie mają charakteru merytorycznego, jeśli 
chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych czy zarządzaniem samym 
przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania. Chodzi więc o usługi, które można 
określić jako pomocnicze czy polegające na obsłudze procesów związanych 
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. 
 

 Usługi wspierające zarządzanie funduszy, jeśli wśród nich są również fundusze inne niż 
specjalne fundusze inwestycyjne określone przez państwa członkowskie, nie mogą 
korzystać ze zwolnienia z VAT, o ile nie jest możliwe wyodrębnienie usług związanych 
wyłącznie z funduszami korzystającymi ze zwolnienia z VAT.  
 

 Biorąc pod uwagę konieczność ścisłej wykładni przepisów dotyczących zwolnień z VAT, 
na podstawie tego przepisu powinno korzystać zarządzanie jedynie tymi funduszami, 
które wymienione są w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT. Kryterium tego mogą nie 
spełniać zwłaszcza zagraniczne fundusze inwestycyjne. 
 

 Zasadniczo więc usługi o charakterze administracyjnym świadczone przez centra usług 
wspólnych nie podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.12 Ustawy 
o VAT.   

 



  
 

 

Konkludując powyższe rozważania ABSL stoi na stanowisku, iż usługi wspierające świadczone 
przez podmioty o charakterze centrów usług wspólnych na rzecz podmiotów zarządzających 
funduszami inwestycyjnymi nie powinny podlegać pod zwolnienie, o którym mowa w art. 43 
ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT, gdyż: 

 świadczone usługi mają charakter wyłącznie techniczny, nie stanowią 
komplementarnej części usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi, 
o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT, 

 podmioty świadczące usługi wsparcia nie biorą udziału w podejmowaniu 
jakichkolwiek decyzji w aspektach związanych z 

i.  zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi,  

ii. zarządzaniem aktywami funduszy inwestycyjnych. 

 działalność prowadzona przez podmioty świadczące usługi wsparcia nie 
podlega regulacjom określającym prawa i obowiązki podmiotów prowadzących 
działalność na rynku funduszy inwestycyjnych, a dodatkowo udział podmiotów 
wspierających nie jest ujawniany w prospektach emisyjnych, 

 podmioty świadczące usługi wsparcia nie podlegają nadzorowi Komisji 
Nadzoru Finansowego i/lub regulatorów innych jurysdykcji, 

 podmioty świadczące usługi wsparcia jedynie wspomagają podmioty 
zarządzające funduszami inwestycyjnymi, pomimo faktu, iż podmioty 
zarządzające mogłyby samodzielnie wykonywać czynności zlecane podmiotom 
wspierającym. Podmioty zarządzające posiadają bowiem zarówno zasoby 
ludzkie jak i doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje, niemniej jednak ze 
względu na wyłącznie techniczny charakter tych czynności podejmują decyzję 
o ich zleceniu do podmiotów wspierających, 

 fundusze na rzecz, których świadczone są usługi przez podmioty wspierające, 
w wielu przypadkach nie stanowią nawet funduszy, o których mowa w art. 43 
ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT. 

  



  
 

 

II. Wyjaśnienia dotyczące pytań Ministerstwa Finansów w ramach 

niniejszych konsultacji  
  

A. Zakres (typowych) czynności składających się na pojęcie zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi  

  
Funkcje zarządcze są wykonywane przez Spółkę zarządzająca i obejmują obszary zarzadzania 
strategicznego oraz zarzadzania ryzykiem.  
  
Spółka zarządzająca jest odpowiedzialna za zarządzanie i kontrolę funduszu. Jest ona odpowiedzialna 
za określenie strategii inwestycyjnej, propozycji inwestycyjnej i polityki inwestycyjnej. Chociaż może 
delegować część swoich funkcji, nadal ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie 
funduszu.  
  
Funkcje wykonywane przez spółkę zarządzającą są przedmiotem regulacji prawnych i podlegają 
nadzorowi finansowemu w kraju, w którym dany fundusz prowadzi swoją działalność.   
  
W przypadku oddelegowania niektórych funkcji zarządczych na inne podmioty zarządzające, 
każdorazowo należy uzyskać zezwolenie odpowiedniego organu nadzoru finansowego dla 
Spółki zarządczej na oddelegowanie, a wniosek o zezwolenie dla funduszu musi zawierać 
informacje dotyczące nazwy innych podmiotów, z którym Spółka zarządzająca zawarła umowę na 
świadczenie określonych czynności z zakresu zarzadzania, w tym kopie odpowiednich umów.  
  
Spółki zarządzające funduszami najczęściej zlecają innym podmiotom następujące czynności 
zarządcze: Administratora, Zarządzającego Aktywami Funduszu, Agenta Transferowego 
i Depozytariusza.   
  
Pełnienie przez inne podmioty zarządzające swojej roli, w związku z ich kluczowym 
charakterem, musi być wskazane w prospekcie emisyjnym funduszu oraz autoryzowane przez 
właściwy organ regulacyjny.   
  
Zarówno bezpośrednio Spółka zarządzająca, jak i w następnym kroku Administrator, Zarządzający 
Aktywami Funduszu, Agent Transferowy lub Depozytariusz, mają możliwość powierzenia 
Podmiotom trzecim wykonywania określonych czynności technicznych.  
  
Należy podkreślić, że kluczowych czynności administracyjnych i zarządczych (w tym 
odpowiedzialności i decyzyjności) nie można zlecić Podmiotom trzecim.  
  
Czynności techniczne wykonywane przez Podmioty trzecie nie podlegają regulacjom prawnym 
i licencjonowaniu właściwemu dla funduszy, Spółek zarządzających i innych podmiotów 
zarządzających.  
  

B. Opisy typowych czynności wykonywanych w celu zarządzania funduszami 
inwestycyjnymi  



  
 

 

1. Spółka zarządzająca   
 
Spółka zarządzająca odpowiedzialna jest za m.in. za następujące czynności:  

 definiowanie prospektu emisyjnego, który wymaga zatwierdzenia przez organy 
regulacyjne,  
 definiowanie strategii i polityki inwestycyjna,  
 wyznaczenie dystrybutora, który zbiera fundusze i przekazuje je powiernikowi,  
 wyznaczenie Zarządzającego Aktywami Fundusz,  
 wyznaczenie Administratora, Agenta Transferowego oraz Depozytariusza,  
 wycenianie aktywów funduszu, obliczanie NAV na jednostkę / akcję i prowadzenie 
ksiąg rachunkowych funduszu,  
 przygotowanie rocznych raportów i rozliczeń  
 wprowadzanie na rynek jednostki uczestnictwa w funduszu,  
 składanie niezbędnych dokumentów i zapewnianie zgodność funduszu 
z obowiązującymi wymogami prawnymi.  

  
W przypadku zlecenia przez Spółkę zarządzającą wykonania części świadczonych usług innym 
podmiotom zarządzającym podmioty te wykonują następujące czynności:  
  

2. Administrator   
 
Czynności wykonywane przez Administratora najczęściej obejmują między innymi:  

 administrację funduszy,  
 przygotowanie dokumentów zawierających kluczowe informacje dla inwestorów, 
które dotyczą funduszy inwestycyjnych (KIID),  
 sprawozdawczość finansową,  
 usługi konwersji w zakresie danych księgowych,  
 usługi analityczne,  
 usługi związane z instrumentami pochodnymi.  
 definicje polityk księgowych fundusz, metod wyceny i innych kluczowych decyzji 
związanych z księgowością funduszu  
 definicje metod wyceny papierów wartościowych i instrumentów pochodnych  
 kalkulacje wartości jednostek uczestnictwa w funduszu i ich raportowanie do 
inwestorów.  

  
3. Zarządzający Aktywami Funduszu  

 
Czynności wykonywane przez Zarządzającego Aktywami Funduszu obejmują między innymi:   

 doradzanie spółce zarządzającej w zakresie odpowiedniej strategii inwestycyjnej,  
 wdrażanie strategii poprzez dokonywanie i zbywanie inwestycji w imieniu funduszu,  
 analizę porównawcza i śledzenie wyników.  

  
Zarządzający Aktywami Funduszu podlegają zwykle ograniczeniom w zakresie inwestowania 
i wyboru strategii poprzez cele inwestycyjne, ograniczenia inwestycyjne i wytyczne inwestycyjne.   



  
 

 

 Cele inwestycyjne funduszu stanowią podstawowy cel funduszu i podsumowują strategie 
inwestycyjne, które będą realizowane przez Zarządzający Aktywami Funduszu. Cele inwestycyjne 
zazwyczaj określają podstawowy rodzaj inwestycji, z których będzie korzystał fundusz (akcje, 
obligacje, instrumenty pochodne), a także wskażą główne rynki, na których zostanie dokonana 
inwestycja.  
  
Przykładowe cele inwestycyjne to:  

 zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje 
w europejskie udziałowe papiery wartościowe,  
 uzyskanie wysokiego poziomu dochodu, współmiernego do utrzymania wartości 
kapitału funduszu, poprzez inwestowanie w portfel aktywów denominowanych w Euro.  

 
Ograniczenia inwestycyjne  
Oprócz szczegółowych zasad inwestycyjnych, spółka zarządzająca w prospekcie określi różne 
ograniczenia dotyczące uprawnień inwestycyjnych funduszu, których musi przestrzegać zarządzający 
inwestycjami. Mają one na celu ograniczenie narażenia funduszu na ryzyko.  
  
Wytyczne inwestycyjne  
Spółka zarządzająca może również wymagać od zarządzającego inwestycją przestrzegania 
określonych wytycznych dotyczących charakteru nabytej inwestycji; na przykład ograniczenie odsetka 
aktywów funduszu w walucie innej niż podstawowa, które musza podlegać umowom zabezpieczenia 
walutowego.  
  
Polityka inwestycyjna   
Szczegółowo określa sposób, w jaki zarządzający inwestycją będzie dążyć do osiągnięcia celów 
inwestycyjnych, określając terminy użyte w deklaracji celu inwestycyjnego; na przykład czy 
„udziałowe papiery wartościowe” obejmują obligacje zamienne.  
  
Analiza porównawcza i śledzenie wyników  
Zarządzający Aktywami Funduszu sporządzają okresowe raporty obejmujące wyniki inwestycyjne 
funduszu, wyjaśniające wszelkie znaczące zmiany i kierunki.  
  

4. Agent Transferowy  
 
Czynności wykonywane przez Agenta Transferowego obejmują między innymi:  

 kontakt dla inwestorów w sprawach dotyczących: posiadanych udziałów, płatności, 
różnorodnych zapytań, korespondencji z inwestorami,   
 AML.  

  
5. Depozytariusz  

 
Czynności wykonywane przez Depozytariusza obejmują między innymi:  

 przechowywanie środków pieniężnych i papierów wartościowych funduszu 
inwestycyjnego na specjalnych oddzielnych rachunkach,  



  
 

 

 rozliczanie transakcji portfelowych (płacą i otrzymują płatności),   
 zbieranie dochodów należnych funduszowi (na przykład dywidendy i odsetki),   
 doradztwo spółce zarządzającej funduszem w sprawach korporacyjnych,   
 odzyskiwanie podatków,   
 przetwarzanie innych przepływów pieniężnych.  

  



  
 

 

6. Podmioty trzecie  
 
Czynności wykonywane przez Podmioty trzecie polegają w szczególności na:  

 realizacji czynności administracyjnych,  
 aktualizowaniu zapisów w systemach.  

  
Powyższe czynności mają na celu odzwierciedlenie podjętych decyzji inwestycyjnych poprzez:  

 dokonywanie uzgodnień danych pomiędzy różnymi źródłami,   
 wprowadzanie danych do systemu,  
 uzupełnianie baz danych,  
 zbieranie danych oraz ich konsolidację.  

  
C. Typowe modele świadczenia/nabywania usług związanych z tym zarządzaniem  

  
Istnieje ogólny zakaz outsourcingu ważnych funkcji operacyjnej w sposób, który by istotnie pogarszał 
jakość kontroli wewnętrznej podmiotów regulowanych oraz zdolność organów do monitorowania 
wypełniania przez podmioty regulowane wszelkich obowiązków.  
Administrator, Zarządzający Aktywami Funduszu, Agent Transferowy oraz Depozytariusz to 
jednostki macierzyste globalnych instytucji finansowych. Mogą one zawierać umowy z Podmiotami 
trzecimi, najczęściej swoimi własnymi oddziałami zlokalizowanymi w Polsce lub w innych 
lokalizacjach reprezentujących rynki wschodzące.  
  
Oddziały w Polsce, Indiach, Chinach lub innych lokalizacjach w Europie lub Azji jako jednostki 
powiązane lub zewnętrzni. Podmioty trzecie wspierają usługi wykonywane przez jednostki pełniące 
rolę Administratora, Zarządzającego Aktywami Funduszu, Agenta Transferowego oraz Depozytariusz. 
Zakres wsparcia definiują umowy (SLA).    
  
Oddelegowane czynności to czynności o charakterze technicznym. Wszystkie czynności mają 
charakter post-transakcyjny, tzn. nie mają znaczenia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ale 
następują po podjęciu decyzji inwestycyjnej przez klienta końcowego. Wykonywane usługi polegają na 
realizacji sekwencji czynności administracyjnych i aktualizujących zapisy w systemach, które mają 
odzwierciedlać podjęte decyzje inwestycyjne, tj. dokonywanie uzgodnień danych pomiędzy różnymi 
źródłami, wprowadzanie danych do systemu, uzupełnianie baz danych, zbieranie danych z różnych 
źródeł i ich konsolidacja. Z uwagi na post-transakcyjny i techniczny charakter czynności powierzone 
Oddziałom w Polsce, Indiach, Chinach lub innych lokalizacjach w Europie lub Azji nie wymagają 
wskazania w prospekcie emisyjnym, a także nie wymagają uzyskiwania zgody odpowiedniego 
regulatora.  
  
W ramach globalnego modelu operacyjnego Podmioty trzecie wykonują tylko wybrane komponenty 
procesu. Administrator pozostaje odpowiedzialny za produkt końcowy oraz za całość procesu 
w stosunku do klienta końcowego, którym jest spółka zarządzająca.  
  
Typowy model świadczenia usług związanych z zarządzaniem funduszami zaprezentowany został 
w diagramie poniżej.  



  
 

 

D. Typowe relacje biznesowo – prawne pomiędzy podmiotami zaangażowanymi 
w wykonywanie czynności składających się na zarządzanie funduszami  

  
Poniżej przedstawiamy model najczęściej spotykanej struktury funduszu inwestycyjnego wraz ze 
wskazaniem podziału obowiązków poszczególnych działów bądź stanowisk.  
  
 

 Rysunek 1: Struktura funduszu inwestycyjnego  
 
  

1. Spółka zarządzająca   
  
Jak wskazano w części A powyżej, Spółki zarządzające stanowią podmioty pełniące funkcje wiodące w 
ramach struktury funduszy inwestycyjnych. Zakres działalności spółek zarządzających jest 
przedmiotem regulacji prawnych, a same spółki zarządzające są objęte stałym nadzorem finansowym.  
  
Spółki zarządcze ponoszą pełną odpowiedzialność za prowadzone działania, niezależnie od faktu 
wykonywania ich samodzielnie przez te spółki czy też przez inne podmioty zarządzające, którym 
spółki zarządzające zlecą wykonywanie określonych czynności.   
  
W ramach swoich obowiązków, spółki zarządzające funduszami inwestycyjnymi zlecają określone 
czynności zarządcze wyspecjalizowanym podmiotom na rynku finansowym, z uwzględnieniem 
portfela funduszu inwestycyjnego. Wskazane wyspecjalizowane podmioty to przede wszystkim:  
 

 Administrator,  



  
 

 

 Zarządzający Aktywami Funduszu,  
 Agent Transferowy,  
 Depozytariusz.  

  
Powyższe podmioty pełnią wysoce istotną rolę w związku z działalnością funduszy inwestycyjnych, co 
z kolei przekłada się na konieczność wskazania ich w prospekcie emisyjnym.  
  

2. Administrator  
  
Administrator pełni obowiązku w zakresie kalkulacji jednostek uczestnictwa, przygotowania 
wszelkiego rodzaju raportów związanych z jednostkami uczestnictwa, bieżącej obsługi udziałowców.  
  

3. Zarządzający Aktywami Funduszu   
  
Zarządzający Aktywami Funduszu zostaje wyłoniony w drodze nominacji poprzez Spółkę 
zarządzającą oraz Radę Dyrektorów.   
  
Zarządzający Aktywami Funduszu jest podmiotem odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji 
inwestycyjnych dotyczących określonego funduszu inwestycyjnego.   
  
Podobnie jak Spółka zarządzająca, Zarządzający Aktywami Funduszu jest podmiotem regulowanym i 
objętym nadzorem KNF i/lub regulatorów innych jurysdykcji. Ponadto, aby pełnić rolę Zarządzającego 
Aktywami Funduszu wymagane jest posiadanie licencji na świadczenie usług doradztwa 
inwestycyjnego.  
  

4. Agent Transferowy  
  
Agent Transferowy jest zasadniczo odpowiedzialny za kontakt z inwestorami w sprawach dotyczących 
posiadanych udziałów, jednostek uczestnictwa, płatności, wszelkich zapytań jak i kwestii związanych 
z regulacjami AML.  
  

5. Depozytariusz  
  
Depozytariusz jest przede wszystkim zobowiązany do przechowywania aktywów funduszu 
inwestycyjnego. Jest on podmiotem niezbędnym w ramach działalności funduszy inwestycyjnych, 
ponieważ zgodnie z regulacjami prawnymi spółka zarządzająca funduszem inwestycyjnym nie może 
jednocześnie pełnić roli Depozytariusza.  
  

6. Podmioty trzecie  
  
Podmioty trzecie są odpowiedzialne za czynności o charakterze technicznym, przy czym są to 
czynności o charakterze posttransakcyjnym, tzn. owe czynności nie wpływają na proces 
podejmowania decyzji inwestycyjnych, a następują dopiero po podjęciu decyzji inwestycyjnej przez 
klienta końcowego.   



  
 

 

Z uwagi na post-transakcyjny oraz techniczny charakter dokonywanych czynności, wskazanie 
podmiotów realizujących owe usługi w prospekcie emisyjnym nie jest wymagane.  
  
Ponadto Podmioty trzecie nie są właścicielami przetwarzanych danych, są one udostępnianie w 
oparciu o obowiązujące umowy świadczenia usług z regulowanymi podmiotami obsługującymi 
klientów zewnętrznych.  
  
Odpowiedzialność Podmiotów trzecich kreuję się wyłącznie w stosunku do podmiotów zlecających im 
usług tj. Administratora, Depozytariusza, Agenta Transferowego oraz Zarządzającego Aktywami 
Funduszy. Ponadto Podmioty trzecie nie są stroną umów podpisywanych z klientami zewnętrznymi.  
  
  

E. Typowe czynności wsparcia i obsługi wykonywane przez Podmioty trzecie na rzecz 
funduszy, a także ich opisy  

  
ABSL pragnie wskazać, iż istnieje duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o zakres wsparcia i obsługi, które 
wykonywane są przez Podmioty trzecie na rzecz funduszy. W przypadku dużej części podmiotów 
działających jako centra usług wspólnych zakres ten może być ograniczony do kilku z poniżej 
wymienionych funkcji. Warto też podkreślić, że usługi mogą być świadczone albo bezpośrednio na 
rzecz funduszu, albo na rzecz innego podmiotu, z grupy który zajmuje się w sposób bardziej 
kompleksowy obsługą podmiotu zbiorowego inwestowania. Poniżej przedstawiamy maksymalnie 
szeroki zakres usług, które typowo mogą być świadczone bezpośrednio lub pośrednio na rzecz 
funduszy:  
 

1. Techniczne wyliczenia NAV (Net Asset Value), tj. wartości netto aktywów funduszy 
(dzienne lub/i okresowo) w celu ustalenia i aktualizacji rzeczywistej wartości składników 
funduszy metodą wartości godziwej, a także będące wynikiem takiej weryfikacji badanie 
wykrytych różnic, błędnych informacji lub innych problemów w celu ich wyjaśnienia i 
rozwiązania.  
 
2. Codzienne lub okresowe sporządzanie redagowanie formularzy sprawozdań 
finansowych dotyczących aktualnej wartości księgowej obsługiwanych funduszy.  
 
3. Dokonywanie codziennych oraz okresowych księgowań wynikających z bieżącej 
działalności obsługiwanych funduszy; weryfikacja księgowań dokonanych przez inne 
jednostki organizacyjne działające w ramach grupy usługobiorcy 
(tzw. shadow accounting).  
 
4. Informowanie usługobiorcy o nietypowych sytuacjach w procesie ustalania wartości 
NAV oraz o potrzebie zmiany klasyfikacji rejestrów, weryfikowanie uzyskanych instrukcji 
z aktualną sytuacją na rynku.  
 
5. Codzienne weryfikowanie i uzgadnianie tzw. cash break, tj. alokacji wpływów i 
wypływów pieniężnych do poszczególnych grup ze względu na rodzaj źródła, np. odsetki, 
dywidendy, zwroty podatku, itp.; kontrola zgodności między księgowością funduszu a 



  
 

 

stanem kont bankowych; okresowa weryfikacja bieżącej zawartości portfolio funduszy z 
wewnętrzną dokumentacją.  
 
6. Kontrola zgodności dokonanych transakcji kupna/sprzedaży jednostek uczestnictwa 
funduszy z aktualną wyceną jego aktywów. 
  
7. Kontrola limitów inwestycyjnych wynikających z prawnego statusu funduszu i 
informowanie o możliwych naruszeniach tych limitów.  
 
8. Weryfikacja zobowiązań podatkowych wynikających z lokalnego prawodawstwa oraz 
konwencji międzynarodowych.  
 
9. Sporządzanie i przesyłanie dziennych i okresowych raportów o zaistniałych 
zdarzeniach, wpływach i wypływach pieniężnych, dokonanych czynnościach, sporządzanie 
list czynności, raportów, informacji na temat dat księgowania dotyczących przetwarzanych 
transakcji na potrzeby audytów.  
 
10. Zagwarantowanie bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywanych danych poprzez 
weryfikację prawidłowości dokumentacji procesów kontrolnych i ocenę ich efektywności, 
a w przypadku wykrycia wad - informowanie o tym usługobiorcy, ustalanie planu 
rozwiązania problemów i zastosowanie odpowiedniej kontroli zastępczej.  
 
11. Przechowywanie archiwalnych danych dotyczących księgowej wyceny funduszy przez 
wymagany prawnie okres.  
 
12. Zlecenie wykonania przelewów z rachunków obsługiwanych funduszy zgodnie z 
zadanym algorytmem lub na podstawie instrukcji usługobiorcy.  
 
13. Wprowadzanie transakcji i/lub parametryzację wewnętrznych systemów 
Usługobiorcy na potrzeby ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych 
obsługiwanych przez usługobiorcę.  
 
14. Uzgadnianie rachunków pieniężnych i papierów wartościowych funduszy 
inwestycyjnych obsługiwanych przez usługobiorcę, polegające m.in. na:  

 uzgadnianiu stanu środków pieniężnych i papierów wartościowych na 
rachunkach wraz z analizą pozycji,  
 przetwarzaniu/procesowaniu transakcji (na podstawie instrukcji/poleceń 
uzyskiwanych od usługobiorcy),  
 przetwarzaniu/procesowaniu danych w systemach do wyliczania wartości 
aktywów funduszy celu odzwierciedlenia transferów między funduszami, jak i 
transferów środków pieniężnych między menedżerami funduszy,  
 raportowaniu na temat stanu środków pieniężnych i papierów wartościowych 
oraz aktualizacji modelów wydajności zarządzania funduszami,  



  
 

 

 zapewnieniu bezpieczeństwa przechowywanych danych poprzez identyfikację 
nowych zabezpieczeń, wprowadzanie ulepszeń do stosowanych systemów 
zabezpieczeń,  
 aktualizacji modelu wydajności w celu oszacowania wpływu tzw. Fuli 
Time Equivalent na nowe przedsięwzięcia,  
 implementacji aktualizacji systemu oraz testowaniu aktualizacji i napraw 
systemu,  
 udzielaniu odpowiedzi na pytania kierowane do głównego zespołu 
zajmującego się procesowaniem danych,  
 udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzanych transakcji 
podczas audytów.  
 

15. Przetwarzanie/procesowanie instrukcji rozliczeniowych przesłanych drogą 
elektroniczną do wybranego systemu, przekazywaniu ich pomiędzy systemami oraz 
dalszym ich przetwarzaniu w ramach tych systemów.  
 
16. Monitorowanie i procesowanie instrukcji rozliczeniowych przesyłanych przez 
klientów na potrzeby rozliczeń w systemach powierniczych.  
 
17. Parametryzacja wewnętrznych systemów na potrzeby rozliczania transakcji 
powierniczych.  
 
18. Uzgadnianie stanu papierów wartościowych i rachunków pieniężnych związanych z 
obsługiwanym procesem rozliczeń powierniczych.  
 
19. Implementacja aktualizacji systemu oraz testowanie aktualizacji i napraw systemu.  
 
20. Monitorowanie przebiegu pobierania zabezpieczeń z tytułu transakcji zawieranych 
przez klientów usługobiorcy na rynkach Kapitałowych.  
21. Księgowanie i rozliczanie operacji/transakcji zawartych przez klientów usługobiorcy 
na produktach takich jak: depozyty, wymiana walutowa, instrumenty pochodne na 
walutach, stopy procentowe, kredyty, akcje, obligacje, opcje, instrumenty 
strukturyzowane.  
 
22. Monitorowanie pozycji jednostki skarbu w różnych walutach.  
 
23. Prowadzenie bazy danych instrumentów finansowych i papierów wartościowych.  
 
24. Przekazywanie zleceń na nabycie i umorzenie jednostek funduszy inwestycyjnych oraz 
księgowanie i rozliczanie tych transakcji.  
 
25. Aktualizacja danych statycznych, systemowych i klientowskich, w różnych aplikacjach 
i dla wielu produktów, w tym parametryzacja platform aplikacji w zakresie profili 



  
 

 

użytkowników i ich uprawnień, kont klientów, kursów walutowych, stawek 
procentowych.  
 
26. Wykonywanie czynności technicznych związanych z otwieraniem, zamykaniem i 
utrzymywaniem rachunków klientów usługobiorcy, otwieranie kont typu Safekeeping, 
depozytów, wiadomości swift, obsługa dyspozycji księgowych związanych z rachunkami.  
 
27. Gromadzenie i weryfikacja dokumentacji w celu umożliwienia usługobiorcy 
autoryzacji zleceń w systemie płatniczym.  
 
28. Rejestrowanie, aktualizacja i archiwizacja dokumentacji dotyczącej rachunków 
klientów usługobiorcy.  
 
29. Usługi związane ze wsparciem klientów przy rozliczaniu należności podatkowych 
wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności 
przekazywanie dokumentacji o rezydencji podatkowej inwestora oraz rozliczenia 
związane z podatkiem u źródła.  

  
  
Pragniemy także poinformować, iż w dalszych konsultacjach eksperckich ABSL będzie 

reprezentowane przez doradcę podatkowego Jerzego Martini nr wpisu na listę doradców 

podatkowych: 09989, tel: 509 853 669, mail: jerzy.martini@martinitax.pl 
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