DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 lutego 2021 r.
Poz. 250

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA FINANSÓ W, FUNDUSZY I PO LITYK I REGIO NALNEJ 1)
z dnia 3 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych
niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1708) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. poz. 1548) w załączniku nr 5:
1)

w formularzu PZ-UDZ objaśnienia otrzymują brzmienie:
„W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące:
• udziałów nierezydentów w kapitale podmiotu sprawozdawczego, z wyłączeniem akcji;
• w przypadku oddziałów bez wydzielonych funduszy wypracowany i niewypłacony zysk lub poniesioną stratę.
Do udziałów kapitałowych nierezydentów zalicza się m.in. udziały nierezydentów w krajowych spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością, kapitały zainwestowane przez nierezydentów w krajowe spółki osobowe, wydzielone fundusze
oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich zatrzymany zysk
lub poniesione straty. W przypadku oddziałów bez wydzielonych funduszy wypracowany i niewypłacony zysk lub
poniesioną stratę.
W formularzu tym nie należy wykazywać danych dotyczących udziałowych papierów wartościowych. Akcje wyemitowane przez podmiot sprawozdawczy, które nie posiadają kodu ISIN, wyemitowane poza lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów, należy wykazywać w formularzu PW-PAN.
Objaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące m.in. struktury i formatu danych przekazywanych w ramach sprawozdawczości są udostępniane na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego oraz portalu sprawozdawczym
sprawozdawczosc.nbp.pl.”;

2)

w formularzu PW-PAN objaśnienia otrzymują brzmienie:
„W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące akcji, które nie posiadają kodu ISIN, wyemitowanych przez
podmiot sprawozdawczy poza lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdujących się w posiadaniu nierezydentów.
Objaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące m.in. struktury i formatu danych przekazywanych w ramach sprawozdawczości są udostępniane na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego oraz portalu sprawozdawczym
sprawozdawczosc.nbp.pl.”.

1)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
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§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za marzec 2021 r. oraz sprawozdań kwartalnych sporządzanych za pierwszy kwartał 2021 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński

