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Pan

Adam Podgrfrski

Zastgpca Szefa Kancelarii Sejmu

ul. Wiejska 4/6/8

00 -902 Warszawa

w odpowiedzinapismo zdnia 3l maja 2019 r. znak GMS-WP-I73-L22[9 zawieraj4ce

proSbg o przedstawienie opinii do rz4dowego projehu ustawy o zmionie ustawy o zmianie

ustawy o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz

niekt6rych innych ustaw (druk nr 3481 , dalej: ,,Projekt") proszg przyj1(, poni2sze uwagi.

l. Zmiana przewidziana w art. I pkt 24 oraz 26 Projektu

Projektwart. lpkt24lit.aibprzewidujenadanienowegobrzmieniaart.55ust. li2
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze

publicznymr orazdodanie nowego ust. 2a w tym przepisie. Wedlug projektowanychroz*iqzafl

firma audytorska bgdzie obowi4zana wnieSi oplatg ztyiftunadzoru za dany rok kalendanory

w wysokoSci bgd4cej iloczynem stawki procentowej na dany rok kalendarzowy orazrocznych

przychod6w z Qrtulu uslug atestacyjnych oraz uslug pokrewnych wykonanych zgodnie

z krajowymi standardami wykonywania zawodu, osi4gnigtychprzez firmg audyorsk4 w danym

roku kalendarzowym, jednak nie mniejszej ru220o/o przecigtnego wynagrodzenia w gospodarce

narodowej, ogloszonego ptzez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego za poprzedni rok

kalendarzowy. Na analogicznych zasadach oplatg z tytulu nadzoru wnosi6 bgdzie firma

I Dz. U. 22017 r. poz. 1089, dalej: Ustawa.
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audytorska zatvrierdzona w innym niz Rzeczypospolita Polska panstwie Unii Europejskiej,

kt6ra uprawniona jest do wykonywania badan ustawowych w Rzeczypospolitej Polskiej

spelniaj4ca stosowne wymogi ustawowe. Wspomnianav'ryhej stawka procentowa obowipuj4ca

w danym roku kalendarzowym, wedlug nowych regulacji nie bgdzie mogla bydv,ryZszaniz4yo.

W chwili obecnej wedle art. 55 ust. I Ustawy firma audytorska (oraz odpowiednio

zagraniczna firma audytorska) osi4gaj4ca przych6d ztytulu wykonywania czynnoSci rewizji

finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego w danym roku kalendarzowym, jest

obowi4zana wnie56 oplatg z tytuNunadzoru za dany rok kalend aruory w wysokoSci nie wyZszej

niz 5,5oA tych przychod6w, jednak nie mniej niz 20% przecigtnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej, ogloszonego przez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego za

poprzedni rok kalendaruory.

R6wnoczeSnie Projekt w art. I pkt 26 przewiduje uchylenie dotychczasowego

art.56 Ustawy, kt6ry reguluje obecnie kwestie zwi4zane z oplat4 z tylulu nadzoru dla firm

audytorskich z tytulu wykonywania czynno6ci rewizji finansowej w jednostkach innych ni2

jednostki zainteresowania publicznego. W skr6cie wynosi ona l,5o/o rocznych przychod6w

fi.my audytorskiej zadarty rok kalendarzory ztytulu powy2szych czynnoSci, jednak nie mniej

niz 20Yo przecigtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogloszonego przez Prezesa

Gl6wnego Urzgdu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzory.

Nalezy nvroci(, uwagg na dwie kwestie zuiqzane z omawianE zmiarq. Po pierwsze

Projekt przewiduje zmiang podstawy wyliczenia przedmiotowej oplaty. Obecnie, zar6wno

w przypadku oplaty okreSlonej w art. 55 jak i 56 Ustawy sq to przychody z grtulu wykonyrvania

czynnoSci rewizji finansowej (czyli zgodnie zart.2 pkt 7 Ustawy uslugi atestacyjne obejmuj4ce

badania, a tak2e przegl4dy sprawozdari finansowych i inne uslugi atestacyjne okreSlone

przepisami prawa, zastrzehone dla bieglego rewidenta). Proponowana zmianajako podstawg

oplaty ustanawia natomiast przych6d z tytulu wykonywania uslug atestacyjnych oraz uslug

pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (wedle

art. 2 pkt 5 i 6 Ustawy s4 to uslugi maj4ce na celu uwiarygodnienie w wysokim lub

umiarkowanym stopniu zagadnieri obejmujqcych w szczeg6lnoSci informacje finansowe

i niefinansowe, systemy, procesy, a takhe aspekty zachowan lub postaw okreSlonych

podmiot6w, w oparciu o dowody uzyskane w trakcie przeprowadzenia odpowiednich procedur,

stanowi4ce podstawg wydawanej, zgodnie zprzyjgtymi kryteriami, oceny zagadniehbgd4cych
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przedmiotem tych uslug, zarnieszczonej w sprawozdaniu z wykonanej uslu gi oraz uslugi
polegaj4ce na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur, wykonywanych w oparciu

o uzgodniony cel, zakres prac i spos6b ich wykonania, kt6rych opis i wynik s4 przedstawione

w raporcie z wykonania uslugi, lub uslugi kompilacji informacji finansowych, kt6rych celem
jest wykorzystanie wiedzy z zakresu rachunkowoSci do zebrania. sklasyfikowania
i podsumowania informacj i finansowych).

Pod drugie natomiast likwidacji ulega podzialna oplaty wynikaj4ce zczynnoftci rewizji
finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego oraz wynikajqce z czynno1cr rewizji
finansowej w jednostkach innych niZ jednostki zainteresowania publicznego.

Tym samym proponowane rczwi}zanie mofue oznaczaf podniesienie koszt6w
dzialalnoSci dla najmniejszych firm audytorskich wchodz4cych w sklad sektora VtSp.

Zauwu|y(' bowiem nale2y, 2e jak pokazuje praktyka rynkowa najmniejsze firmy audytorskie,

nie wykonuj4 uslug dla jednostek zainteresowania publicznego (zgodnie z art.2 pkt 9 Ustawy

s4 nimi m.in. takie podmioty j ak zaklady ubezpieczert i zaklady reasekuracji, banki, podmioty

ptowadz4ce dzialalnoS6 maklersk4, sp6ldzielcze kasy oszczgdnoSciowo-kredytowe). Tym

samym dla nich ujednolicenie wysokoSci oplaty (oraz poszerzenie jej podstawy)

w konsekwencji oznaczat, bgdzie wzrost obciqzeri.

ll. Zmiana pruewidziana w art. I pkt 30 Projektu

Projekt w art. I pkt 30 dokonuje zmiarry w art. 60 Ustawy poprzeznadanie mu nowego

brzmienia. Zgodnie z nim rozpatrzenie wniosku o wpis na listg firm audytorskich podlegai

bgdzie oplacie w wysokoSci 5000 zl. Dodatkowo oplata ta podlegad bgdzie corocznej

waloryzacji prognozowanym Sredniorocznym wskaznikiem cen towar6w i uslug

konsumpcyjnych og6lem, okreSlonym w ustawie budzetowej na rok poprzedzaj4cy dany rok

kalendarzowy.

W obecnym stanie prawnym firma audytorska jest obowipana wniesi oplatg, ztytrill
wpisu na przedmiotow4listg, w wysokoSci nie wyZszej nrz 50% przecigtnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej, ogloszonego przez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego za

poprzedni rok kalendarzory. WysokoSi tej oplaty okreSla, w formie uchwaly, Krajowa Rada

Bieglych Rewident6w.
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Wobec powylszego omawiana zmiana przewiduje podwyZszenie swoistej
wstgpnej, kt6re to najdotkliwszebEdzie dla najmniejszych firm audytorskich.

W zwi4zku z powylszym zwracarn sig z uprzejm4 proSb4 o uwzglgdnienie
przedmiotolYych uwag i w konsekwencji zainicjowanie stosowny ch dzialanlegislacyjnych.
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