
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMU MAKLERSKIEGO BANKU 
OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 

 
I.  NAZWA DOMU MAKLERSKIEGO ORAZ PODMIOTU DOMINUJĄCEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ  
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna (dalej: Dom Maklerski BOŚ S.A.) jest podmiotem zależnym Banku 
Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna. 
 
II.  SIEDZIBA 
Dom Maklerski BOŚ S.A. ma swoją siedzibę przy ulicy Marszałkowskiej 78/80, 00-517 Warszawa. 
 
III.  KONTAKT 
TEL: (0-22) 50 43 000 
FAX: (0-22) 50 43 100 
E-Mail: makler@bossa.pl 
 
IV.  JĘZYKI, W KTÓRYCH DOM MAKLERSKI BOŚ S.A. ŚWIADCZY USŁUGI 
1. Dom Maklerski BOŚ S.A. świadczy usługi w języku polskim, z zastrzeżeniem pkt 2.  
2. Wybrane usługi, informacje lub dokumenty są świadczone lub przekazywane Klientom w języku angielskim w przypadku:  

a) gdy tak stanowi umowa zawarta z Domem Maklerskim BOŚ S.A.,  

b) pozytywnego rozpatrzenia przez Dom Maklerski BOŚ S.A. stosownego wniosku Klienta,  

c) braku polskiej wersji językowej informacji lub dokumentów, których Dom Maklerski BOŚ S.A. nie jest autorem,  

d) pojęć anglojęzycznych używanych powszechnie w obrocie instrumentami finansowymi,  

e) informacji dotyczących wykonania zleceń w zakresie instrumentów OTC (forex), przekazywanych Klientom za 
pośrednictwem Systemu Transakcyjnego,  

f) rekomendacji inwestycyjnych oraz wybranych analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o 
charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, zamieszczanych na stronie Domu 
Maklerskiego BOŚ S.A.  

 
Dom Maklerski BOŚ S.A. w każdym przypadku zastrzega sobie możliwość udostępnienia Klientom dodatkowo tłumaczenia na 
język polski (jednocześnie lub z opóźnieniem) całości lub części powyższych informacji lub dokumentów, w tym w formie 
objaśnienia znaczenia stosowanych pojęć anglojęzycznych. Dom Maklerski BOŚ S.A. nie jest zobowiązany do sporządzania i 
udostępniania takich tłumaczeń. W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia, wiążąca jest wersja anglojęzyczna 
przekazywanych informacji. 
 
V.  METODY KOMUNIKACJI 
1. Klient może się komunikować z Domem Maklerskim BOŚ S.A.: 

1) Osobiście w Punktach Obsługi Klienta. Aktualny wykaz Punktów Obsługi Klientów dostępny jest na stronie 
internetowej: www.bossa.pl. 

2) Telefonicznie pod numerem (0-22) 50 43 104 
3) Pocztą elektroniczną na adres: makler@bossa.pl 
4) Za pośrednictwem strony internetowej: www.bossa.pl 

2. Klient może składać zlecenia: 
1) Osobiście w Punktach Obsługi Klienta, adresy Punktów Obsługi Klienta dostępne na stronie internetowej:  

www.bossa.pl 
2) Telefonicznie pod numerem (0-22) 50 43 104 oraz  801 104 104 
3) Za pośrednictwem faksu pod numerem (0-22) 62 29 996 
4) Za pośrednictwem aplikacji internetowej, w tym kanałów elektronicznych, udostępnionych przez Dom Maklerski BOŚ 

S.A. 
 
VI.  ZEZWOLENIE 
Dom Maklerski BOŚ S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.  
Dom Maklerski BOŚ S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
 
VII.  ZAKRES USŁUG MAKLERSKICH ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI BOŚ S.A. 
1. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,  
2. Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, 
3. Nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, 
4. Zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i/lub instrumentów 

bazowych instrumentów pochodnych, 
5. Doradztwo inwestycyjne, 
6. Oferowanie instrumentów finansowych, 
7. Przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych 

i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, 
8. Wymiana walutowa, 
9. Sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących 

transakcji w zakresie instrumentów finansowych. 
10. Wykonywanie czynności określonych w pkt 1 – 9, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, 

jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską, 
11. Doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień 

związanych z taką strukturą lub strategią, 
12. Doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw. 
Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich określają właściwe regulaminy świadczenia usług maklerskich dostępne 
na stronie internetowej www.bossa.pl. 
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VIII.  SYSTEM REKOMPENSAT ORAZ SYSTEM ZABEZPIECZENIA AKTYWÓW KLIENTÓW  
1. Systemem gwarantującym bezpieczeństwo aktywów Klientów jest obowiązkowy system rekompensat utworzony przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu gromadzenia środków na wypłaty rekompensat inwestorom. Dom 
Maklerski BOŚ S.A. jest uczestnikiem systemu rekompensat. System ten gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na 
rachunkach Klientów lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski BOŚ S.A. i wypłatę środków, 
do wysokości określonej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 
94 z późn. zm.) w przypadku: 

1) ogłoszenia upadłości Domu Maklerskiego, 
2) prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek Domu Maklerskiego  

nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,  
3) stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że Dom Maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle 

związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i 
nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie. 

2. System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków Klienta, pomniejszonych o należności Domu Maklerskiego od Klienta 
z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednego z przypadków, o których mowa powyżej, do 
wysokości równowartości w złotych 3 000 euro (słownie: trzech tysięcy) – w 100% wartości środków objętych systemem 
rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat 
wynosi równowartość w złotych 22 000 euro (słownie: dwadzieścia dwa tysiące). System rekompensat i zabezpieczenie 
zagranicznych instrumentów finansowych podlega właściwemu zagranicznemu nadzorowi.  

3. Dom Maklerski BOŚ S.A. deponuje środki pieniężne Klientów na jednym lub kilku rachunkach otwartych u jednego z 
poniższych podmiotów: 
1) bank krajowy, 
2) instytucja kredytowa autoryzowana zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE,  
3) bank autoryzowany w państwie trzecim. 

 Środki pieniężne są przekazywane do zagranicznego depozytariusza za pośrednictwem wybranego przez Dom Maklerski 
BOŚ S.A. banku posiadającego stosowne zezwolenie dewizowe.   

4. Środki pieniężne Klientów zdeponowane w zagranicznej instytucji kredytowej autoryzowanej zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE mogą nie podlegać systemowi rekompensat opisanemu w pkt 1 i 2 oraz systemowi rekompensat właściwemu 
według stanu prawnego siedziby tej instytucji kredytowej.  

5. Instrumenty finansowe będące w krajowym obrocie zorganizowanym przechowywane są w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. lub Izbie Rozliczeniowej i Rozrachunkowej prowadzonej przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych 
S.A. (dotyczy instrumentów finansowych, których instrumentem bazowym jest towar giełdowy, dopuszczony do obrotu na 
giełdzie towarowej). O ile umowa z Klientem nie stanowi inaczej, instrumenty finansowe będące w zagranicznym obrocie 
zorganizowanym są przechowywane z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej na rachunku depozytowym Domu Maklerskiego BOŚ 
S.A. prowadzonym przez danego zagranicznego depozytariusza wybranego zgodnie z zasadami staranności. Dom 
Maklerski BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność z tytułu wyboru zagranicznego depozytariusza na zasadach określonych w 
Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zasady świadczenia 
usług przez zagranicznego depozytariusza, w tym prowadzenie rachunków, na których zapisywane są zagraniczne 
instrumenty finansowe Klientów podlegają prawu krajowemu państwa, w którym zagraniczny depozytariusz prowadzi 
działalność. Z tego tytułu prawa Klienta Domu Maklerskiego BOŚ S.A. mogą być uregulowane w sposób odmienny od 
regulacji obowiązujących w Polsce. Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje, że przechowywanie zagranicznych instrumentów 
finansowych u zagranicznego depozytariusza wiąże się z dodatkowym ryzykiem utrzymania przez zagranicznego 
depozytariusza ciągłości działania (ryzyko ogłoszenia upadłości, likwidacji zagranicznego depozytariusza, ryzyko 
rozwiązania umowy). 

6. Instrumenty finansowe Klientów mające formę dokumentu (niezdematerializowane) przechowywane są przez Dom 
Maklerski BOŚ S.A. w sejfie zlokalizowanym w pomieszczeniach zabezpieczonych przez przeciwpożarowe 
i przeciwwłamaniowe systemy alarmowe, dodatkowo chronione całodobowo przez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską.  

7. Wszelkie zmiany w stanie posiadania depozytów przedmiotowych aktywów rejestrowane są zgodnie z procedurami 
ewidencyjnymi Domu Maklerskiego BOŚ S.A. O ile umowa z Klientem nie stanowi inaczej zagraniczne instrumenty 
finansowe nabyte na rzecz Klienta są ewidencjonowane w rejestrze Klienta niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia 
rozliczenia transakcji na rynku zagranicznym, na którym zostały nabyte, zgodnie z obowiązującymi na danym rynku 
zwyczajami lub przepisami z uwzględnieniem różnic czasu. 

8. Dom Maklerski BOŚ S.A. może przechowywać zagraniczne instrumenty finansowe Klienta na rachunku zbiorczym, 
prowadzonym przez zagranicznego depozytariusza na rzecz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. W takim przypadku Dom 
Maklerski BOŚ S.A. jest posiadaczem rachunku, a Klient osobą uprawnioną z zagranicznych instrumentów finansowych 
zapisanych na tym rachunku w liczbie wynikającej ze wskazania Domu Maklerskiego BOŚ S.A.  

9. Na rachunku zbiorczym, prowadzonym przez zagranicznego depozytariusza co do zasady znajdują się wyłącznie 
zagraniczne instrumenty finansowe Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. O ile w związku ze świadczoną na rzecz 
Klienta usługą maklerską pojawi się potrzeba przechowywania zagranicznych instrumentów finansowych na rachunku 
zbiorczym łącznie z zagranicznymi instrumentami finansowymi należącymi do Domu Maklerskiego BOŚ S.A., Dom 
Maklerski BOŚ S.A. dołoży należytej staranności w celu wyodrębnienia zagranicznych instrumentów finansowych 
należących do Klientów od zagranicznych instrumentów finansowych należących do Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

10. Świadczenia wynikające z zagranicznych instrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym, podmiot 
prowadzący rachunek zbiorczy przekazuje lub stawia do dyspozycji wyłącznie posiadaczowi tego rachunku (Domowi 
Maklerskiemu BOŚ S.A.), który będzie dokonywał ich dalszej dystrybucji. Osobom uprawnionym z zagranicznych 
instrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym nie przysługuje wobec podmiotu prowadzącego ten 
rachunek zbiorczy roszczenie o wydanie tych świadczeń. Roszczenie takie przysługiwać będzie wobec posiadacza 
rachunku to jest wobec Domu Maklerskiemu BOŚ S.A. 

11. Dom Maklerski BOŚ S.A. deponuje środki pieniężne powierzone przez Klientów w związku ze świadczeniem usług 
maklerskich w sposób umożliwiający wyodrębnienie tych środków pieniężnych od własnych środków Domu Maklerskiego 
BOŚ S.A. oraz ustala wysokości roszczeń Klientów o zwrot tych środków pieniężnych. 

12. W przypadku gdy ze względu na przepisy prawa obowiązujące w państwie, na którego terytorium mają być 
przechowywane zagraniczne instrumenty finansowe lub środki pieniężne Klienta nie jest możliwe przechowywanie lub 
rejestrowanie aktywów Klientów odrębnie od aktywów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub zagranicznego depozytariusza 
Dom Maklerski BOŚ S.A. poinformuje o tym Klientów. Powierzenie zagranicznych instrumentów finansowych lub środków 



pieniężnych Klienta do przechowywania przez podmiot działający na terytorium tego państwa jest możliwe pod warunkiem 
wyrażenia przez Klienta pisemnej zgody na powierzenie.  

13. W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Domowi Maklerskiemu BOŚ S.A. środki pieniężne powierzone 
przez Klientów Domowi Maklerskiemu BOŚ S.A. w związku ze świadczeniem przez Dom Maklerski BOŚ S.A. usług 
maklerskich nie podlegają zajęciu, a w razie ogłoszenia upadłości nie wchodzą do masy upadłości Domu Maklerskiego  
BOŚ S.A. 

14. Treść punktu 13 nie narusza przepisów gwarantujących rozliczenie i rozrachunek zawartych transakcji. 
15. Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może wykorzystywać na własny rachunek środków pieniężnych powierzonych przez Klientów 

w związku ze świadczeniem przez nią usług maklerskich, z wyłączeniem sytuacji konieczności ustanowienia przez firmę 
inwestycyjną zabezpieczenia w środkach pieniężnych wykonania zlecenia Klienta lub uzyskania wyraźnej zgody Klienta na 
ich wykorzystanie. 

16. Dom Maklerski BOŚ S.A. z tytułu przechowywania środków pieniężnych w podmiocie trzecim, ponosi odpowiedzialność za 
działania lub zaniechania tego podmiotu, na zasadach ogólnych przewidzianych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) również w przypadku niewypłacalności tego podmiotu. 

 
IX.  DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM AGENTA 
Agentem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. zarejestrowanym w Komisji Nadzoru Finansowego jest: 
1. Bank Ochrony Środowiska S.A.; 
2. Grzegorz Borkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 9, 10-539 Olsztyn 

(numer licencji maklera papierów wartościowych 1078); 
3. Paweł Bunio, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. 1 maja 18 lok.9, 75-800 Koszalin (numer licencji 

maklera papierów wartościowych 1829); 
4. Jerzy Burakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 9, 10-539 Olsztyn 

(numer licencji maklera papierów wartościowych 1576); 
5. Grzegorz Kamiński, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. 1 maja 18 lok. 9, 75-800 Koszalin 

(numer licencji maklera papierów wartościowych 922); 
6. Ryszard Mrowiec, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Cyniarska 36, 43-300 Bielsko - Biała 

 (numer licencji maklera papierów wartościowych 711). 
 
X.  KOSZTY, OPŁATY, PODATKI 

1. Opłaty i prowizje związane z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski BOŚ S.A. zawarte są w Tabelach 
opłat i prowizji związanych z daną usługą maklerską świadczoną przez Dom Maklerski BOŚ S.A. Koszty ponoszone przez 
Klienta i uwzględnione w opłatach i prowizjach płatnych na rzecz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. zostały wskazane 
w Załączniku nr 1 do niniejszej Informacji, z tym zastrzeżeniem, że koszty ponoszone w związku z obsługą Klienta na 
Rynków Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii, które zostały wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej 
informacji, i stanowią jej integralną część. Informacja o dodatkowych kosztach i opłatach związanych z usługami 
maklerskimi wykonywania zleceń w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych oraz w ramach tej usługi 
przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów przez Dom Maklerski BOŚ S.A., w tym w 
szczególności podatkach płatnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, kosztach wymiany walutowej przekazywane są 
Klientowi przed zawarciem odpowiedniej umowy świadczenia usług maklerskich.   

2. W związku ze świadczeniem usługi oferowania instrumentów finansowych oraz przyjmowania zapisów na instrumenty 
finansowe oferowane w ofercie publicznej lub niepublicznej, Dom Maklerski BOŚ S.A. otrzymuje lub może otrzymać 
wynagrodzenie od osób trzecich. W przypadku pełnienia przez Dom Maklerski BOŚ S.A. funkcji oferującego jest to 
wynagrodzenie otrzymywane od emitenta lub podmiotu sprzedającego instrumenty finansowe (sprzedający). Jeśli na 
potrzeby danej oferty sporządzany i publikowany jest prospekt emisyjny, wówczas informacja o kosztach związanych z 
ofertą, w tym wysokość wynagrodzenia dla doradców emitenta/sprzedającego, zamieszczana jest w prospekcie 
emisyjnym. W przypadku gdy Dom Maklerski BOŚ S.A. uczestniczy w konsorcjum dystrybucyjnym instrumentów 
finansowych oferowanych w ofercie publicznej, wynagrodzenie z tego tytułu otrzymywane jest od firmy inwestycyjnej 
pełniącej funkcję oferującego lub stanowi ono prowizję maklerską od zrealizowanych zleceń na postawie zapisów 
złożonych w ramach danej oferty.  

3. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), zwana dalej ustawą. Na podstawie 
postanowień ustawy, od uzyskanych dochodów z: 
1) odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, 
2) dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
3) dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, 
4) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Klienta,  
5) od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, 

w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie,  
pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem postanowień ustawy regulujących przypadki 
zwolnienia od podatku dochodowego. Zryczałtowany podatek pobierany jest bez pomniejszania przychodu o koszty 
uzyskania, z wyłączeniem dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. 
Od dochodu uzyskanego z dywidendy, odsetek od obligacji, od papierów wartościowych wyemitowanych za granicą 
podatek jest pobierany u źródła, zgodnie ze skalą podatkową kraju, w którym papiery wartościowe zostały wyemitowane. 
Jeśli stawka podatku u źródła jest niższa niż stawka podatku obowiązującego w Polsce, Klient jest zobowiązany do 
samodzielnego rozliczenia różnicy w podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Zgodnie z art. 30a ust. 9 - 11 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczenia podatku powinien dokonać bezpośrednio podatnik. Wobec 
powyższego Dom Maklerski BOŚ S.A. nie jest płatnikiem w rozumieniu ustawy o PIT, a tym samym nie jest zobowiązany 
do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych za jego pośrednictwem przez zagraniczny podmiot 
wypłat dla podatników, jak również do sporządzania informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu).   
W przypadku wykupu certyfikatów i obligacji emitowanych za granicą DM nie pobiera podatku, a Klient jest zobowiązany 
do samodzielnego rozliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. 
Zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku wypłaty dywidendy przez emitenta krajowego, dla osoby prawnej 
(rezydenta jak i nierezydenta) pobiera i odprowadza Dom Maklerski BOŚ S.A.  
Zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku wypłaty odsetek od obligacji innych niż obligacje Skarbu Państwa przez 
emitenta krajowego, dla osoby prawnej będącej nierezydentem pobiera i odprowadza emitent papierów wartościowych dla 



obligacji wyemitowanych przed 2015 r., a dla obligacji wyemitowanych po 1 stycznia 2015 r. zryczałtowany podatek od 
odsetek od obligacji innych niż obligacje Skarbu Państwa pobiera i odprowadza Dom Maklerski BOŚ S.A. 
Zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku wypłaty odsetek od obligacji Skarbu Państwa przez emitenta krajowego, 
dla osoby prawnej będącej nierezydentem pobiera i odprowadza Dom Maklerski BOŚ S.A. 
Powyższe zasady stosuje się analogicznie w przypadku obligacji z dyskontem, a zryczałtowany podatek pobierany i 
odprowadzany jest przy wykupie obligacji. 
 
Postanowienia powyższe ustawy, stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 
stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji ( 
tj. zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby podatnika dla celów podatkowych wydanego przez właściwy organ 
administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika), apostillowanego wraz z oryginałem 
tłumaczenia przysięgłego. Możliwe jest także złożenie w Domu Maklerskim BOŚ S.A. kopii certyfikatu rezydencji wraz z 
apostille oraz z tłumaczeniem przysięgłym, o ile certyfikat rezydencji wraz z apostille i tłumaczeniem przysięgłym zostanie 
notarialnie poświadczony przez notariusza lub konsula RP. 
Jeśli certyfikat rezydencji zawiera datę obowiązywania, aby Dom Maklerski BOŚ S.A. mógł stosować stawkę podatku 
wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Klient zobowiązany jest dostarczyć ważny na dzień 
wypłaty świadczenia za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. certyfikat rezydencji wraz z apostille oraz z 
tłumaczeniem przysięgłym. Jeżeli miejsce zamieszkania Klienta dla celów podatkowych zostało udokumentowane 
certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, Dom Maklerski BOŚ S.A. przy poborze podatku 
uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie dwunastu 
miesięcy od dnia wydania certyfikatu rezydencji miejsce zamieszkania Klienta dla celów podatkowych uległo zmianie, 
Klient jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych nowym 
certyfikatem rezydencji. Dom Maklerski BOŚ S.A. stosuje stawki wynikające z umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania od dnia otrzymania zgodnego z wymogami certyfikatu rezydencji i nie dokonuje korekty podatku pobranego 
przed dniem wpływu certyfikatu. 
Zryczałtowany podatek obliczany, pobierany i odprowadzany jest przez Dom Maklerski BOŚ S.A. z wyłączeniem 
zryczałtowanego podatku dochodowego od instrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym, który 
obliczany, pobierany i odprowadzany jest przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy. 
 
Dochodu uzyskanego z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach 
kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach 
poprzednich. 
Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych 
i z realizacji praw z nich wynikających oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, 
podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu, za wyjątkiem dochodów uzyskanych w wyniku wykonywania 
działalności gospodarczej. Dochodów z transakcji kapitałowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach 
ogólnych (m.in. ze stosunku pracy) oraz uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej.  
 
Podatek z tytułu dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów 
finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, w wysokości 19% jest samodzielnie rozliczany przez Klienta w 
rocznym zeznaniu podatkowym.  
O poniesioną stratę w roku podatkowym Klient może pomniejszyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących 
pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej 
straty. 
W przypadku transakcji zawieranych na rynkach zagranicznych, transakcje dokonywane są z wykorzystaniem środków z 
rachunku pieniężnego prowadzonego w związku z danym rachunkiem zagranicznym i realizowane są w Walucie Bazowej 
rachunku pieniężnego. W przypadku transakcji zawieranych na rynkach zagranicznych, dla których Dom Maklerski BOŚ 
S.A. prowadzi rachunek pieniężny w walucie polskiej dla obliczenia podatku stosowany jest kurs wymiany zastosowany w 
tej konkretnej transakcji.  
Po zakończeniu roku kalendarzowego Dom Maklerski BOŚ S.A. zobowiązany jest do wystawienia Klientowi imiennej 
informacji podatkowej PIT 8C, w której uwzględnia koszty i wylicza kwotę uzyskanego zysku bądź poniesionej straty 
w związku z inwestycjami kapitałowymi.  
Formularz PIT 8C ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi dokumentu określającego wysokość zobowiązań 
podatkowych Klienta, którego informacja ta dotyczy (klient może mieć dochody z rachunków w różnych domach 
maklerskich i każdy z nich wystawia osobny PIT 8C). Dlatego każdy Klient zobowiązany jest do sporządzenia odrębnego 
zeznania rocznego, do przygotowania którego powinny zostać wykorzystane między innymi dane zawarte w załączonej 
Informacji PIT 8C oraz zapłacenia ewentualnego podatku. 
Dochody uzyskane z inwestycji na rynkach zagranicznych: 
1) analogicznie do zasad obowiązujących na rynku krajowym, Klient otrzymuje PIT 8C, 
2) jeżeli jednocześnie Klient inwestuje na rynku krajowym jego dochody zostaną połączone w postaci jednego PIT 8C ze 

źródeł krajowych i zagranicznych, 
3) dniem ustalenia właściwych kwot jest dzień rozliczenia transakcji. 
Szczegółowe zasady opodatkowania osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, a także osób prawnych niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu 
przewidują stosowne umowy międzynarodowe. 

 
Dom Maklerski BOŚ S.A. zwraca uwagę, iż obowiązki podatkowe Klienta zależą od jego indywidualnej sytuacji i w związku 
z powyższym w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub 
prawnego. Powyższa informacja stanowi jedynie ogólną informację o konsekwencjach podatkowych inwestowania na 
dzień jej sporządzenia. Dom Maklerski BOŚ S.A. zwraca uwagę, iż każdy Klient powinien sam sprawdzić aktualne przepisy 
prawa lub skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub prawnego. Dom Maklerski BOŚ S.A. nie ponosi 
odpowiedzialności za zastosowanie się Klienta do powyższych informacji lub ich zignorowanie.  

 



4. Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje o możliwości wystąpienia innych kosztów niż wskazane w Załączniku nr 1 lub nr 2 oraz 
w Tabelach opłat i prowizji maklerskich związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej w tym podatków, 
związanych z transakcjami zawartymi w związku danym instrumentem finansowym lub daną usługą maklerską, którymi 
może być obciążony Klient, a które nie są płatne dla Domu Maklerskiego BOŚ S.A. ani za jego pośrednictwem. 
 

5. Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje, iż w przypadku opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane 
w Załączniku nr 1, Załączniku nr 2 oraz w Tabeli opłat i prowizji maklerskich związanych ze świadczeniem danej usługi 
maklerskiej, przekazuje Klientowi ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania takich opłat, prowizji i świadczeń 
niepieniężnych przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich oraz informuje Klienta o możliwości przekazania 
na jego żądanie informacji o istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości. 

 
 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są okresowo aktualizowane i każdorazowo udostępniane przez Dom Maklerski 
BOŚ S.A. w serwisie internetowym pod adresem www.bossa.pl oraz w Punktach Obsługi Klientów. O ile obowiązek taki nie 
wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zmienione informacje nie są ponownie dostarczane Klientom, którzy 
otrzymali ich wcześniejszą wersję. 
 
 
Informacja powyższa uwzględnia stan prawny na dzień 2 listopada 2015 r. 

 


