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P r o j e k t

USTAWA

z dnia ............... 2003 r.

o zmianie ustawy o rachunkowości

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z  2002 r. Nr 76, poz.
694) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 dodaje się pkt 48 w brzmieniu:

„48) Europejski Obszar Gospodarczy - rozumie się przez to kraje Unii Europej-
skiej oraz Islandię, Lichtenstein i Norwegię.”;

2) w art. 56 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli jednostka dominująca lub jednostka jej podporządkowana jest emi-
tentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub
ubiega się o ich dopuszczenie, lub emitowane przez nią papiery wartościo-
we są notowane na jednym z rynków regulowanych w krajach Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego, nie stosuje się zwolnień, o których mowa w
ust. 1 i 2.”;

3) w art. 58  w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pozyskanie informacji niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego objęcia
jednostki konsolidacją, może się wiązać z poniesieniem niewspółmiernie
wysokich kosztów uniemożliwiających spełnienie wymaganych ustawą
obowiązków, związanych ze sporządzeniem, zbadaniem, zatwierdzeniem i
opublikowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przepis ten
ma zastosowanie wyłącznie do jednostek, których siedziba lub miejsce
sprawowania zarządu znajduje się poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”;

4) w art. 64 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Badaniu i ogłaszaniu, z zastrzeżeniem art. 64b, podlegają roczne skonsoli-
dowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawoz-
dania finansowe kontynuujących działalność:”;

5) po art. 64 dodaje się art. 64a i 64b w brzmieniu:

„Art. 64a. 1. Oddział, mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
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1) zakładu ubezpieczeń oraz

2) banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji fi-
nansowej, w rozumieniu przepisów Prawa bankowego

-  zwanych dalej „instytucją kredytową lub finansową”, ogłasza,
sporządzone i zbadane zgodnie z  przepisami prawa obowią-
zującymi w państwie siedziby instytucji kredytowej lub fi-
nansowej, roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji wraz
ze sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewi-
denta.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego wraz ze skonsolidowanym sprawoz-
daniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta.

Art. 64b. 1. Ogłaszaniu nie podlega roczne sprawozdanie finansowe oddziału
instytucji kredytowej lub finansowej, chyba że występują prze-
słanki określone w  ust. 2.

2. Oddział instytucji kredytowej lub finansowej mającej siedzibę w
państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oprócz
dokumentów wymienionych w art. 64a ogłasza również, podle-
gające obowiązkowi badania, roczne sprawozdanie finansowe
oddziału wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli:

1) roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji kredytowej lub
finansowej nie jest sporządzane według zasad przyjętych
bądź równoważnych z  przyjętymi w Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub

2) w państwie siedziby tej instytucji kredytowej lub finansowej
nie jest spełniony warunek wzajemności w odniesieniu do in-
stytucji kredytowych lub finansowych mających siedzibę w
państwie z  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”;

6) w art. 70:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kierownik oddziału instytucji kredytowej lub finansowej jest obowią-
zany złożyć w celu ogłoszenia przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego dokumenty, o  których mowa w art. 64a, w ciągu
30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego tej
instytucji.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 i 1a oraz art. 64 ust. 4, następuje w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”,
a w odniesieniu do spółdzielni – w „Monitorze Spółdzielczym.”

Art. 2.

Wynikające z ustawy zasady dotyczące ogłaszania sprawozdań finansowych stosuje
się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy, w
którym Rzeczpospolita Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej.
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Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


