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w odpowiedzi na pismo z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wnoszenia opłat
na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym przedłożone w imieniu spółek
członkowskich Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. u.przejmie proszę o przyjęcie
ponizszego stanowiska.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, izto przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z drua
29 grudnia}}I5 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym
(Dz. U. poz.2347), Zwanego dalej 

',rozporządzeniem'', 
wydane na podstawie art. 17 ust. 14

ustawy z dniaŻ9 |ipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z2016 r. poz.
1289.) określają zarówno wysokośó oraz sposób, jak i terminy liszczaria opłat dotyczących
kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, a tym samym w tym zakresie możliwe są jedynie
działaruapozostające w granicach dopuszczonych przepisami tego rozporządzenia.

Zgodnte z $ Ż6 rozporządzenia opłatę rcczną naleŻną za Ż016 rok od spółek
publicznych, o których mowa w art. 94a ust. 1 z dnta29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.), tozliczających się
w ramach grupy Y, nalezy _ podobnie jak w przypadku pozostałych grup _ obliczyć według
uproszczonego wzoru. Wynika to z faktu' że 2016 r. jest tzw. rokiem startowym, w którym
dopiero inicjowarre sąroz|iczenia zgodnie znową koncepcją formuły Woczącej i w tym roku
nie znajduje zastosowania bardziej złoŻony algorytm, o którym mowa w $ 23 ust. 1

rczporządzenia, a który dodatkowo uwzględnia współczynnik zmiany kosztów nadzoru oraz
współczynnik korygującego. Procedura samoobliczenia spoczywającego na podmiocie
obowiązanym zostaje zatem zawęŻona w 2016 r. do obliczetia iloczynu dwóch zmiennych.
Jedną z rnch jest podstawa obliczenia opłaty rocznej, klórą dany podmioty obowipany
dysponuje, są to bowiem dane dotyczące jego własnej działalności. Drugą zmienną jest

stawka dla grupy, która zostanie podana do publicznej wiadomości w drodzę komunikatu
ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF _ co zgodnie z rozpotządzeniem _ następuje

do dnia 31 sierpnia. Ponadto, zgodnie z $ 26 ust. 3 tozporządzenia, podmioty obowiązanę
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powimy przy ustalaniu wysokości naleznej opłaty rocznej dodatkowo uwzględnić określoną
w ustawie minimalną i maksymalną wartośc opłaty, która będzie determinowała wysokośó
zobowiązarlia w przypadku gdy iloczyn dwóch vłyŻęj wskazanych zmiennych będzie kwotą
niŻszą od minimalnej lub wyŻszą od maksymalnej wartości określonej. Rozporządzetie
Wznaczana te czynności termin do 30 września danego roku kalendarzowego.

odnosząc się do prośby o wcześniejsze ogłoszenie wysokości stawek chciałbym
zaznaczyć, iz terminy wskazane w rozporządzeniu co do zasady odpowiadają dostępności
danych źródłovłych. ogłoszenia komunikatu nie możnazatemznacząco przyspieszyć. Termin
jednego miesiąca na ustalenie zobowiązania uznaję przy tym za wystarczĄący,
a sygnalizowane obawy emitentów Zapewne nie potwierdzą się po przystąpieniu do ustalenia
nalezności. Jednoznacznie wykluczyĆ takŻe naleĘ możliwość ,,określenia i przekazanta
w formie pisemnej dla każdego zobowtązanego emitenta wysokości należmej opłaĘ" -_ ustalenie zobowiązaria następuje w oparciu o znarta prawrr podatkowemu zasadę
samoobliczenia, tym Samym Komisja Nadzoru Finansowego nie dysponuje podstawą prawną
do ustalenia zobowiązania wobec podmiotu obowiązanego' chyba, Że następuje
to w przypadku gdy dany podmiot mimo ciqŻącego na nim obowipku nie ńożył deklaracji
aIbo że wysokośó zobowiązartia jest inna niż wykazana w deklaracji. Nawet gdyby ptzyjąć,,
Że postulat dotyczy wyłącznie przekazartia ,,informacji'' o wysokości zobovnązanla,
tó w istocie brak takŻe podstawy prawnej do dokonania i przekazania takiego wyliczenia
w formie niewładczej (informacyjnej), gdyŻ zaptzeczałoby to rozwięantom Wzyjętym przez
rozporządzenie i mogłoby być kwalifikowane jako działanie zmierzające do obejścia prawa.
Nie ma przy tym przeszkód prawnych' aby zainteresowany podmiot wystąlił do organu
nadzoru o wyjaśnienie powstałych wąĘliwości na gruncie konkretnego stanu faktycznego _
_ jest to jednak sytuacja kategorialnie inna od postulowarrego rorv,łiązatia.

mją, Że" na str-onie_internetdwej www.hrf,gov.pl zamieszczorry ---

został wzór elektronicznego formularza deklaracji celem ułatwienia jej sporządzetia
podmiotom obowiązanym. W formularzu zostily zaularte mechanizmy ograntczające ryzyko
popełnienia błędu, co ułatwi wypełnienie obowiązków wynikających z rczporządzenia
i jednocześnie usprawni pobór opłat.
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