Projekt z dnia 28 marca 2017 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)
z dnia …………………….. 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane
z działalnością banków
Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 29 września

1994 r.

o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad
tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2066)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ekspozycje kredytowe –bilansowe należności z tytułu kredytów i pożyczek,
skupionych wierzytelności, czeków i weksli, zrealizowanych gwarancji,
innych wierzytelności o podobnym charakterze oraz udzielone zobowiązania
pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym;”,

b)

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) odpisy aktualizujące należności związane z ekspozycjami kredytowymi –
odpisy aktualizujące odnoszące się do:
a)

odsetek i prowizji, także skapitalizowanych od ekspozycji kredytowych,

b)

wierzytelności od podmiotów zależnych od banku, jeżeli:
–zaangażowanie kapitałowe banku w te podmioty jest wycenione metodą
praw własności na podstawie art. 63 ustawy o rachunkowości,
–poziom rezerw i odpisów aktualizujących należności związane
z ekspozycjami kredytowymi tworzonych przez te podmioty jest nie
niższy niż poziom obliczony zgodnie z przepisami rozporządzenia;”,
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c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) rezerwy celowe – rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków
odnoszące się do ekspozycji kredytowych, z wyłączeniem:
a)

odsetek i prowizji, także skapitalizowanych od ekspozycji kredytowych,

b)

wierzytelności od podmiotów zależnych od banku, jeżeli:
— zaangażowanie kapitałowe banku w te podmioty jest wycenione
metodą

praw

własności

na

podstawie

art.

63

ustawy

o rachunkowości,
— poziom rezerw i odpisów aktualizujących należności związanych
z ekspozycjami kredytowymi tworzonych przez te podmioty jest nie
niższy niż poziom obliczony zgodnie z przepisami rozporządzenia;”;
2)

w § 2 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Banki tworzą rezerwy celowe w odniesieniu do ekspozycji kredytowych
zaklasyfikowanych do:”;

3)

§ 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku gdy bank posiada wobec dłużnika ekspozycje kredytowe
stanowiące zarówno należności bilansowe, jak i udzielone zobowiązania pozabilansowe,
jeżeli warunki umowy nie stanowią inaczej, posiadane zabezpieczenia uwzględnia się
w pierwszej kolejności w ustalaniu podstawy tworzenia rezerwy celowej na należności
bilansowe, następnie w ustalaniu odpisu aktualizującego należności związane
z ekspozycjami kredytowymi, a w ostatniej kolejności - na udzielone zobowiązania
pozabilansowe.”;

4)

po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
„§ 12a.

Do

tworzenia

odpisów

aktualizujących

należności

związane

z ekspozycjami kredytowymi przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się
odpowiednio.”;
5)

w załączniku nr 2:
a)

w ust. 1:
–po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) gwarancja lub poręczenie podmiotu, którego zobowiązania lub działalność
objęta jest gwarancją, poręczeniem lub innym mechanizmem wsparcia,
udzielonym przez Skarb Państwa na podstawie odrębnych przepisów,
spełniającym

wymogi

ochrony

kredytowej

w rozumieniu
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art. 213-215 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 575/2013 z dnia

26 czerwca

2013 r.

w sprawie

wymogów

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
zmieniającego

rozporządzenie

L 176 z 27.06.2013,

str.

1,

(UE)
z późn.

nr 648/2012
zm.2)),

(Dz. Urz. UE

zwanego

dalej

„rozporządzeniem nr 575/2013”;”,
–pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartościowych emitowanych
przez:
a)

Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

b)

banki centralne lub rządy państw będących członkiem OECD,

c)

podmiot, którego zobowiązania lub działalność objęte są gwarancją,
poręczeniem lub innym mechanizmem wsparcia, udzielonym przez
Skarb Państwa na podstawie odrębnych przepisów, spełniającym
wymogi

ochrony

kredytowej

w rozumieniu

art. 213-215 rozporządzenia nr 575/2013
–według ich wartości godziwej;
6)

przeniesienie na bank, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami

i prowizją,

prawa

własności

papierów

wartościowych

emitowanych przez:
a)

Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

b)

banki centralne lub rządy państw będących członkiem OECD,

c)

podmiot, którego zobowiązania lub działalność objęte są gwarancją,
poręczeniem lub innym mechanizmem wsparcia, udzielonym przez
Skarb Państwa na podstawie odrębnych przepisów, spełniającym
wymogi

ochrony

kredytowej

w rozumieniu

art. 213–

215 rozporządzenia nr 575/2013
–według ich wartości godziwej;”,

2)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68,
Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 165 z 04.06.2014, str. 31, Dz. Urz. UE L 11
z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 143 z 09.06.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 108,
Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 336
z 10.12.2016, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4.
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b)

w ust. 3:
–po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) gwarancja

lub

poręczenie

podmiotu,

którego

zobowiązania

lub

działalność objęta jest gwarancją, poręczeniem lub innym mechanizmem
wsparcia, udzielonym przez Skarb Państwa na podstawie odrębnych
przepisów, spełniającym wymogi ochrony kredytowej w rozumieniu
art. 213–215 rozporządzenia nr 575/2013;”,
–pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) przeniesienie na bank, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności:
a)

papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski,

b)

papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub
rządy państw będących członkiem OECD,

c)

bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki,

d)

papierów wartościowych emitowanych przez podmiot, którego
zobowiązania lub działalność objęte są gwarancją, poręczeniem lub
innym mechanizmem wsparcia, udzielonym przez Skarb Państwa na
podstawie odrębnych przepisów, spełniającym wymogi ochrony
kredytowej w rozumieniu art. 213–215 rozporządzenia nr 575/2013

–według ich wartości godziwej;”.
§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań
finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.,
z wyjątkiem § 1 pkt 5, który po raz pierwszy ma zastosowanie do rezerw celowych
wymienionych w § 3 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW
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