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Szanowny Panie Ministrze,
W odpowiedzi na pismo z dnia 25 sierpnia 2020 r. (FN4.700.15.2020) zawierające prośbę o
przesłanie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i
informacyjnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przedstawia poniższe stanowisko.
W dniu 31 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego
opublikowany został komunikat Przewodniczącego KNF w sprawie wysokości stawki
obowiązującej w roku 2020. Komunikat ten opublikowano na podstawie rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad
rynkiem kapitałowym, które to rozporządzenie ma być zmienione procedowanym projektem
rozporządzenia. Zgodnie z tym komunikatem, stawka w oparciu o którą spółki publiczne
obliczają należną opłatę roczną na rzecz KNF wynosi w tym roku 0,005794%. Oznacza to
wzrost tej stawki w stosunku do roku ubiegłego o ponad 200% i powoduje powstanie po
stronie części spółek publicznych nieprzewidzianych wcześniej wydatków.
W związku z powyższym, mając na uwadze sytuację finansową części spółek publicznych
związaną z COVID-19, SEG zgłasza postulat nie tylko przesunięcia terminu płatności
należności o dwa miesiące, ale również podziału tej należności na dwie równe raty. Propozycja
SEG zakłada płatność pierwszej raty do 30 listopada 2020 r. a drugiej do 31 marca 2021 r.
Jednocześnie w celu przeciwdziałania sytuacjom, w których podmioty rynku kapitałowego są
zaskakiwane podwyżkami opłat rzędu kilkuset procent, SEG zgłasza postulat de lege ferenda
wprowadzenia mechanizmu kontroli procesu tworzenia budżetu UKNF. W związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym, proces ten został pozbawiony jakiejkolwiek
kontroli społecznej. Odbywa się to w sytuacji, w której wydatki UKNF pokrywane są przede
wszystkim z wpłat uczestników rynku kapitałowego, czyli finalnie przez inwestorów. Znalazło
to przełożenie na wzrost obciążeń podmiotów nadzorowanych. Świadczy o tym chociażby fakt,
że w przeciągu ostatnich 3 lat funkcjonowania UKNF w poprzednim systemie budżet tego
urzędu wzrósł o 17% a w ciągu zaledwie 2 lat funkcjonowania jako państwowej osoby prawnej
aż o 53%. W przypadku przychylenia się do powyższego postulatu SEG deklaruje gotowość
przygotowania projektów stosownych przepisów.

Z poważaniem,

