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Instytucje finansowe będą
mogły wybrać opodatkowanie
swoich usług VAT
Przepisy
podatkowe zawarte
w Polskim Ładzie
wprowadzą
możliwości wyboru
opodatkowania
usług finansowych
świadczonych
na rzecz biznesu
podatkiem od
towarów i usług.
Opodatkowanie
ma być dobrowolne.
Nie będą jednak
z niego korzystały
usługi
ubezpieczeniowe.
Obowiązujące obecnie przepisy
ustawy o VAT obejmują obligatoryjnym zwolnieniem przedmiotowym
szeroko pojęte usługi finansowe.
Wpływa to w oczywisty sposób na
zakres prawa do odliczenia VAT od
wydatków ponoszonych przez
przedsiębiorców z branży finansowej. Konieczność rozliczania się
wskaźnikiem (tzw. współczynnik
VAT) udziału czynności opodatkowanych w całości sprzedaży powoduje, że instytucje te mają możli-

DR ANDRÉ HELIN, Prezes BDO

wość odliczania jedynie niewielkiej
części płaconego przez siebie VAT.
Znajdujący się już w Sejmie pakiet
zmian podatkowych w ramach
Polskiego Ładu przewiduje, że
możliwe będzie dobrowolne
(wymaga to dokonania wyboru
takiej formy opodatkowania)
opodatkowanie wybranych usług
finansowych, takich jak: transakcje, łącznie z pośrednictwem,
dotyczące walut, banknotów
i monet używanych jako prawny

środek płatniczy; zarządzanie
funduszami; usługi udzielania
kredytów lub pożyczek pieniężnych
oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług oraz zarządzania
kredytami lub pożyczkami pienięż-
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nymi przez kredytodawcę lub
pożyczkodawcę; usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych
i ubezpieczeniowych oraz usługi
pośrednictwa w świadczeniu
tych usług, a także zarządzania
gwarancjami kredytowymi przez
kredytodawcę lub pożyczkodawcę; usługi w zakresie depozytów
środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych,
wszelkiego rodzaju transakcji
płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów,
czeków i weksli oraz usługi
pośrednictwa w świadczeniu
tych usług; usługi, w tym także
usługi pośrednictwa, których
przedmiotem są udziały w spół-

kach lub w innych niż spółki
podmiotach, jeżeli mają osobowość prawną; usługi, których
przedmiotem są instrumenty
finansowe, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.
Możliwość opodatkowania VAT
takich usług możliwa będzie
jedynie na rynku usług biznesowych. Co więcej, dokonanie
takiego wyboru będzie oznaczało
opodatkowanie wszystkich
objętych nową regulacją usług.
Nie będzie można wybrać tylko
części z nich jako opodatkowanych.
Usługi finansowe świadczone na
rzecz konsumentów (podmiotów
niebędących podatnikami) będą
w dalszym ciągu obligatoryjnie
zwolnione z VAT.
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Nie będzie też możliwości opodatkowania VAT usług ubezpieczeniowych (wszystkich). Te
również nadal będą korzystały
z obligatoryjnego zwolnienia
z tego podatku.
Dodajmy, że unijna dyrektywa
VAT przewiduje jako regułę
zwolnienie usług finansowych
z tego podatku. Równocześnie
jednak przewiduje, że kraje
członkowskie mogą wprowadzić,
w ustalonym przez siebie
zakresie, możliwość rezygnacji
przez podatnika ze zwolnienia
i wyboru opodatkowania świadczonych usług finansowych.
Takie odstępstwo, stosuje
obecnie w różnym zakresie
osiem państw członkowskich,
w tym Francja i Niemcy.
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KNF chce uregulować korzystanie
przez instytucje finansowe
z social mediów
UKNF opublikował projekt stanowiska w sprawie
jednolitych zasad wykorzystywania mediów
społecznościowych przez instytucje finansowe.
Poza wyjaśnieniami w zakresie sposobu rozumienia
adekwatnych regulacji prawnych, stanowisko
zawiera również praktyczne przykłady odnoszące
się do typowych sytuacji wykorzystywania mediów
społecznościowych.
Pod koniec sierpnia Urząd Komisji
Nadzoru Finansowego (UKNF)
opublikował projekt Stanowiska
w sprawie wykorzystywania
mediów społecznościowych przez
podmioty nadzorowane oraz osoby
zatrudnione w tych podmiotach.
Stanowisko jest reakcją urzędu na
coraz częstsze wykorzystywanie
mediów społecznościowych
w działalności prowadzonej przez
podmioty nadzorowane. Dotyczy

to w szczególności udostępniania
informacji o ich usługach i produktach. Wykorzystywanie kanału
komunikacji, jakim są social
media, obejmuje zarówno wymiar
wiadomości generowanych z kont
samych podmiotów nadzorowanych, jak i tych, które są publikowane przez osoby zatrudnione
w tych podmiotach.
Dokument obejmuje najbardziej
charakterystyczne, w opinii

Urzędu, zagadnienia związane
z wykorzystywaniem social mediów, w tym posługiwanie się
wyspecjalizowanymi agencjami
oraz tzw. influencerami. Stanowisko odnosi się również do takich
zagadnień jak m.in. archiwizacja
aktywności w tych mediach,
cyberbezpieczeństwo czy rola
compliance.
Jak wynika z treści dokumentu,
w prawidłowym wykorzystywaniu
mediów społecznościowych oraz na
potrzeby monitorowania tej
aktywności przez podmiot nadzorowany należy w szczególności
uwzględnić następujące zagadnienia: zakres posługiwania się mediami społecznościowymi w prowadzeniu działalności nadzorowanej;
ewentualną realizację za pośrednictwem mediów społecznościowych, w sposób uzupełniający,
rożnych obowiązków informacyjnych określonych właściwymi
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przepisami prawa (zwrócono
uwagę, że media społecznościowe
nie zastępują wymaganych przepisami prawa kanałów informacyjnych); rejestrowanie i przechowywanie treści publikowanych lub
przekazywanych w mediach
społecznościowych; konstruowanie
treści przekazu z uwzględnieniem
wymogów prawnych i specyficznych ograniczeń, które wynikają
z funkcjonalności lub regulaminów
portali społecznościowych; sprawowanie nadzoru wewnętrznego
nad przekazem informacyjnym
publikowanym i przesyłanym
w mediach społecznościowych;
dalsze rozpowszechnianie przez
podmiot nadzorowany informacji
publikowanych przez inny podmiot

oraz okazywanie poparcia (akceptacji) przez podmiot nadzorowany
dla określonych zjawisk, twierdzeń
lub innych informacji publikowanych przez podmiot trzeci (tzw.
„polubienia”); zaangażowanie podmiotów trzecich w opracowanie
lub publikowanie treści w mediach
społecznościowych, również̇
w sytuacji, gdy wykorzystywane są
w tym celu zautomatyzowane
mechanizmy.
Zgodnie ze stanowiskiem podmiot
nadzorowany przeprowadza w udokumentowanym procesie całościowe szacowanie ryzyka związanego
z wykorzystywaniem mediów
społecznościowych przez sam
podmiot oraz osoby zatrudnione
w tym podmiocie. Szacowanie
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ryzyka jest procesem, który
powinien odbywać się w sposób
ciągły oraz z uwzględnieniem
szczególnych wymogów prawnych
obowiązujących podmiot nadzorowany związanych z zarzadzaniem
ryzykiem. Powinien też opracować
i wdrożyć politykę dotyczącą
wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmiot nadzorowany oraz osoby zatrudnione
w tym podmiocie. Powinien
ponadto rozważyć opublikowanie
na własnej stronie internetowej
oraz w każdym serwisie społecznościowym, w którym publikuje
wpisy, podstawowych zasad
wykorzystywania mediów społecznościowych w prowadzonej działalności.
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KNF wydał stanowisko w sprawie
wymogów, którym muszą
opowiadać dokumenty KID
Dokumenty KID
powinny być
sporządzane zgodnie
z przepisami obydwu
rozporządzeń, w tym
z uwzględnieniem tam,
gdzie jest to wskazane,
literalnego brzmienia
tytułów, formatów,
uwag wyjaśniających
lub opisów
wyjaśniających.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował
dokument w sprawie stosowania
art. 8 ust. 3 i 5 Rozporządzenia
PRIIP skierowane do twórców
PRIIP.
Chodzi w tym przypadku o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
1286/2014 z 26 listopada 2014 r.
w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje,
dotyczących detalicznych
produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych
produktów inwestycyjnych
(PRIIP) (Dz. U. UE L 352
z 9.12.2014 r., str. 1 z późn.zm.)
oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z 8
marca 2017 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe
informacje, dotyczących deta-

licznych produktów zbiorowego
inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
(PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji,
treści, przeglądu i zmiany
dokumentów zawierających
kluczowe informacje oraz
warunków spełnienia wymogu
przekazania takich dokumentów, (Dz. U. UE L 100
z 12.04.2017 r., str. 1 z późn
zm.). Obydwa rozporządzenia
ustanawiają wymogi w zakresie
sporządzania przez podmioty
nadzorowane dokumentów
zawierających kluczowe informacje (KID). Rozporządzenia
wiążą w całości i mają bezpośrednie zastosowanie we
wszystkich państwach członkowskich.
Powodem wydania stanowiska
są stwierdzone przez UKNF
niewłaściwe praktyki podmiotów nadzorowanych polegające
na redagowaniu treści KID
w sposób odbiegający od literalnego brzmienia przepisów
rozporządzeń, w tym w szczególności w zakresie: tytułu,
śródtytułów, poszczególnych
informacji oraz formatu prezentowanych informacji w KID, jak
również wymaganych pojęć,
zwrotów i wyrażeń.
UKNF przypomina, że dokumenty KID powinny być sporządzane
zgodnie z przepisami obydwu
rozporządzeń, w tym z uwzględnieniem tam, gdzie jest to
wskazane, literalnego brzmienia
tytułów, formatów, uwag wyja-

śniających lub opisów wyjaśniających.
Jak stwierdza UKNF wymogi
wynikające z przepisów nie
uprawniają podmiotów nadzorowanych do modyfikowania treści
dokumentów KID w sposób
dowolny, w szczególności np.
poprzez zawieranie w dokumencie dodatkowych informacji
niewymaganych przepisami ww.
rozporządzeń, czy też stosowanie opisów odbiegających
literalnie od dokładnie skonkretyzowanej w nich treści, nawet
przy zachowaniu tego samego
sensu znaczeniowego.
Opisywane przepisy określają
wprost brzmienie tytułów
poszczególnych części KID, treść
uwagi wyjaśniającej, jak również określa zakres informacji,
które powinny być uwzględnione w poszczególnych częściach
KID. Zdaniem UKNF nie jest
dopuszczalne modyfikowanie
przez twórców produktów treści
KID w sposób odbiegający od
wymogów wskazanych w szczegółowych przepisach poprzez
zamianę niektórych wyrażeń,
np. w tytule lub w opisach
wyjaśniających. Nie jest także
dopuszczalne skracanie treści
opisowych wyjaśnień, czy też
pomijanie jakichkolwiek informacji przewidzianych w opisowych wyjaśnieniach.

ALERT FINANSOWY
5/2021

6

Trwają prace nad zmianami
w ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi
Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem
zmian w ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi, który wprowadza m.in. obowiązek
stałego spełniania minimalnego wymogu
kapitałowego w wysokości równej poziomowi
wymaganego kapitału założycielskiego.
Projekt ustawy o zmianie ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych
ustaw, został już przyjęty przez
rząd i trafił pod obrady parlamentu. Projekt dostosowuje polskie
prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymagań dla
firm inwestycyjnych.
Chodzi o ustanowienie nowego
systemu ostrożnościowego i zapewnienie firmom inwestycyjnym
w całej UE działania na podstawie
jednolitych regulacji. Ponadto,
wprowadzone zostaną bardziej
proporcjonalne i odpowiednie
ramy ostrożnościowe dla mniejszych firm inwestycyjnych, co
powinno przyczynić się do popra-

wy warunków prowadzenia
działalności oraz zmniejszenia
barier związanych z wejściem na
rynek. Projektowane rozwiązania
zapewnią pozytywne skutki dla
sektora finansowego.
Projekt zakłada, że firmy inwestycyjne zostaną podzielone na trzy
kategorie ze względu na ich
wielkość i wzajemne powiązania
z innymi podmiotami finansowymi
i gospodarczymi.
Wymagany poziom kapitału
założycielskiego domu maklerskiego będzie zależał od świadczonych usług i prowadzonych
rodzajów działalności, na który
dany dom maklerski posiada
zezwolenie.

W nowelizacji wprowadzono
obowiązek stałego spełniania
minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi
wymaganego kapitału założycielskiego.
Zmianie ulegnie katalog środków
nadzorczych przysługujących
organowi nadzoru, tj. Komisji
Nadzoru Finansowego, która
w razie potrzeby będzie mogła
ustanowić dodatkowe wymogi
w zakresie funduszy własnych lub
wymogów dotyczących płynności.
Wprowadzone mają być także
zmiany w przepisie dotyczącym
polityki wynagrodzeń w domach
maklerskich. Polityka wynagrodzeń będzie musiała być m.in.
neutralna pod względem płci.
Doprecyzowano także, kiedy
występuje obowiązek powołania
komitetu ds. wynagrodzeń, jak
również obowiązki przekazywania
do KNF informacji o wynagrodzeniach w domach maklerskich.
Niezależnie od tego nowelizacja
wprowadza grupowy test kapitałowy dla prostszych struktur grupowych składających się wyłącznie
z firm inwestycyjnych oraz
przepisy dotyczące wymogu
sprawozdawczości dla firm
inwestycyjnych, proporcjonalnego
do działalności firm oraz wymogów ram ostrożnościowych.
Uregulowane mają też być zasady
współpracy pomiędzy właściwymi
organami w państwach UE i KNF,
w razie sytuacji nadzwyczajnej.
Nowe przepisy mają w większości
wejść w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
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W skrócie
Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych
opublikowana w Dzienniku Ustaw

Opublikowano informację o wynikach sektora
bankowego na koniec lipca 2021 r.

W Dzienniku Ustaw z 30 sierpnia 2021 r. (poz. 1595)
opublikowano ustawę z 23 lipca 2021 r. o zmianie
ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz
niektórych innych ustaw. Nowe przepisy obowiązują
w większości od 31 sierpnia 2021 r. Jedynie zmiana
do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
(zmiana dotyczy dostawców usług finansowania
społecznościowego) wejdzie w życie 10 listopada
2021 r., a zmiany do art. 236 ustawy o funduszach
(rozszerza opłatę za udzielenie zezwolenia lub zgody
na wpis do rejestru drugiego i każdego następnego
subfunduszu) 1 stycznia 2022 roku.

7 września 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego
opublikowała dane miesięczne sektora bankowego
według stanu na 31 lipca 2021 r. Wynika z nich,
że na koniec lipca 2021 r. działalność prowadziło:
30 banków komercyjnych, 521 banków spółdzielczych, 37 oddziałów instytucji kredytowych. Wynik
finansowy netto na koniec lipca 2021 r. wyniósł 7,7
mld zł i był wyższy o 3,3 mld zł (74,5% r/r) od wyniku
osiągniętego na koniec lipca 2020 r. Wynik miesięczny w lipcu 2021 r. wyniósł 1,6 mld zł i był wyższy
o 1,3 mld zł od wyniku z czerwca br. (0,3 mld zł).
Na koniec lipca 2021 r. 23 banki (6 komercyjnych
i 17 spółdzielczych) wykazały łączną stratę w wysokości 612,6 mln zł. Banki te miały ok. 7,9% udziału
w aktywach sektora. Pozostałe banki wykazały
łącznie zysk w wysokości 8 471,4 mln zł.

Wkrótce nowa ustawa gwarantująca możliwość
dokonywania płatności gotówkowych
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o usługach
płatniczych. Ustawa przewiduje, że nie może będzie
uzależniać zawarcie z konsumentem umowy o świadczenie usługi lub umowy sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej ani odmówić
przyjęcia zapłaty w gotówce. Od zasady tej przewiduje się jednak liczne wyjątki. Nie będzie ona
dotyczyła działalności prowadzonej w Internecie,
w miejscu prowadzenia działalności bez obecności
personelu, w trakcie imprezy masowej (jeżeli zamieszczono stosowną informację w regulaminie tej
imprezy), a także jednorazowej transakcji, bez
względu na liczbę wynikających z niej płatności,
której wartość jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu lub większa od niego.
Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Została uruchomiona nowa strona internetowa
poświęcona wskaźnikom referencyjnym
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) uruchomił nową stronę internetową poświęconą tematyce
wskaźników referencyjnych. Znajdują się na niej
najważniejsze informacje dotyczące praktycznych
aspektów stosowania wskaźników referencyjnych –
w tym stanowiska UKNF oraz innych instytucji
mających wpływ na wskaźniki referencyjne stosowane na krajowym rynku finansowym. Istotnym elementem strony są zebrane przez UKNF dane ekonomiczne
dotyczące skali stosowania wybranych wskaźników
referencyjnych przez podmioty nadzorowane.
Sekcję dotyczącą danych ekonomicznych planujemy
cyklicznie aktualizować w naszym Alercie.

KNF dołączył do apelu europejskich organów
nadzoru w sprawie pakietu Bazylea III
Komisja Nadzoru Finansowego wsparła apel w sprawie właściwego wdrożenia w Unii Europejskiej
wytycznych dotyczących norm ostrożnościowych
opracowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru
Bankowego w ramach pakietu pod zbiorczą nazwą
Bazylea III. KNF jest jednym z sygnatariuszy listu,
w którym organy nadzoru oraz banki centralne
podnoszą konieczność dokonania w UE pełnej,
spójnej i szybkiej implementacji pakietu Bazylea III.
Adresatem listu jest Komisja Europejska, która
pracuje obecnie nad propozycją przepisów wprowadzających stosowne zmiany do wspólnotowego
porządku prawnego. Poparcie dla inicjatywy zadeklarowały poza Polską instytucje z: Austrii, Belgii,
Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Hiszpanii,
Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec,
Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Włoch.
Przesunięcie terminu obowiązywania
regulacyjnych standardów technicznych (RTS)
Europejskie Urzędy Nadzoru: ESMA, EIOPA oraz EBA
udostępniły na swoich stronach internetowych informację, zgodnie z którą Komisja Europejska postanowiła
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ustalić termin obowiązywania regulacyjnych standardów technicznych (RTS) do Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych
ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1−16)
− SFDR, na 1 lipca 2022 r. Komisja Europejska planuje
jednym aktem prawnym uregulować wszystkie RTS
wykonujące SFDR, nad którymi dotychczas pracowały
oraz pracują ESMA, EIOPA oraz EBA.
Wkrótce przepisy o natychmiastowym zwrocie
przez bank środków z rachunku VAT
1 października 2021 r. zacznie obowiązywać większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
− Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626). Zmiany
w prawie bankowym dotyczą m.in. natychmiastowego obciążenia rachunku VAT w przypadku, gdy na
wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego
wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez
podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego
rachunek. Obciążenie ma następować maksymalnie
do wysokości salda na rachunku VAT.
Opublikowano stanowisko dotyczące nadzoru
firmy inwestycyjnej nad jej agentem
Urząd KNF opublikował stanowisko dotyczące
nadzoru wykonywanego przez firmę inwestycyjną
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nad jej agentem. Celem stanowiska jest wyjaśnienie natury relacji łączącej firmę inwestycyjną
z jej agentem oraz pokazanie, jak działania
agenta rzutują na sytuację prawną firmy inwestycyjnej, a także przedstawienie stanów faktycznych
obrazujących dobre i złe praktyki w sferze nadzoru
firmy inwestycyjnej nad działalnością agenta.
Stanowisko ma pomóc firmom inwestycyjnym
prawidłowo uregulować relacje kontraktowe
z agentem tak, aby posiadały one niezbędne
narzędzia weryfikacji działalności agenta, jak
również przedstawić praktyczne sposoby wykorzystywania tych narzędzi.
Wskutek pandemii wzrosły wypłaty z tytułu
ochronnych ubezpieczeń na życie
W I półroczu 2021 r. ubezpieczyciele wypłacili
poszkodowanym 19,9 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych – wynika z danych Polskiej
Izby Ubezpieczeń (PIU) opublikowanych 16 września
2021 r. W największym stopniu wzrosły wypłaty
z tytułu ochronnych ubezpieczeń na życie. To
skutek zwiększonej śmiertelności spowodowanej
pandemią. Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 20 mld zł, w tym: 9,3 mld zł z ubezpieczeń na życie (m.in. o 34 proc. wyższe wypłaty
z ubezpieczeń ochronnych); 7,4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC); około 3,2 mld zł
z pozostałych ubezpieczeń. Na ubezpieczenia
Polacy przeznaczyli (składka przypisana brutto)
34,4 mld zł, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej.
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W jaki sposób instytucje
finansowe powinny korzystać
z mediów społecznościowych?
Dnia 24 sierpnia 2021 został
opublikowany projekt Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione
w tych podmiotach (dalej:
„Stanowisko”). Jest to kolejne
działanie realizowane w ramach
Cyfrowej Agendy Nadzoru,
ogłoszonej 19 grudnia 2019 roku.
UKNF stara się nadążyć nad
szybko postępującą cyfryzacją
społeczeństwa, a Stanowisko
jest reakcją na coraz częstsze
wykorzystywanie mediów społecznościowych przez podmioty
nadzorowane przez KNF, głównie
przy informowaniu o swoich
usługach i produktach. Stanowisko porusza najważniejsze
zagadnienia związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych do działalności nadzorowanej, w tym odnosi się m.in. do
współpracy podmiotu nadzorowanego z podmiotami trzecimi
w zakresie aktywności w mediach społecznościowych (z wyspecjalizowanymi agencjami
bądź tzw. influencerami),
przechowywania i archiwizacji
aktywności w social mediach,
roli compliance czy cyberbezpieczeństwa. Stanowisko zawiera
nie tylko wyjaśnienia w zakresie
sposobu rozumienia odpowiednich regulacji prawnych, ale
także praktyczne przykłady
odnoszące się do typowych
sytuacji z wykorzystaniem
mediów społecznościowych.

Cel Stanowiska
Jak trafnie podkreślono w Stanowisku media społecznościowe są
obecnie jednym z podstawowych
kanałów komunikacji między
przedsiębiorcami a odbiorcami ich
usług. Wynika to z coraz większego
stopnia cyfryzacji społeczeństwa,
powszechnego dostępu do Internetu oraz rozwoju e-commerce
i social commerce. Wśród zalet
tego zjawiska wskazać można
zdolność szybkiego docierania do
szerokiej grupy odbiorców przez
przedsiębiorców oraz sprawne
i efektywne realizowanie potrzeb
konsumentów, bez konieczności
wychodzenia z domu. Niesie ono za
sobą jednak również zagrożenia,
na które Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego stara się reagować.
Celem publikacji jest bowiem
przedstawienie jednolitych zasad
wykorzystywania mediów społecznościowych przez instytucje
finansowe. Przyniesie to korzyści
nie tylko podmiotom nadzorowanym, ale także adresatom publikowanych przez nich treści. Ci
pierwsi będą w stanie uchronić
przed konsekwencjami prawnymi
i utratą reputacji, natomiast
drudzy przed nieuczciwymi praktykami podejmowanymi w mediach
społecznościowych.
Adresaci
Stanowisko powinno być uwzględnione w działalności podmiotów
podlegających nadzorowi Komisji
Nadzoru Finansowego, zgodnie
z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad

DOROTA SZLACHETKO-REITER
Partner Zarządzający, Radca Prawny
BDO Legal Łatała i Wspólnicy Sp.k.

rynkiem finansowym. Chodzi tu
o następujące obszary nadzoru:
n
 adzór bankowy,
n
 adzór emerytalny,
n
 adzór ubezpieczeniowy,
n
 adzór nad rynkiem kapitałowym,
n
 adzór nad instytucjami płatniczymi, małymi instytucjami
płatniczymi, dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę
dostępu do informacji o rachunku, biurami usług płatniczych,
instytucjami pieniądza elektronicznego, oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego,
n
 adzór nad agencjami ratingowymi w zakresie przewidzianym
przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1060/2009 z dnia 16 września
2009 r. w sprawie agencji ratingowych,
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n
 adzór uzupełniający,
n
 adzór nad spółdzielczymi kasami

oszczędnościowo-kredytowymi
i Krajową Spółdzielczą Kasą
Oszczędnościowo-Kredytową,
n
 adzór nad pośrednikami kredytu
hipotecznego oraz ich agentami,
n
 adzór w zakresie przewidzianym
przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia
2017 r. oraz rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r.
Stanowisko nie ma zastosowania do
wykorzystywania mediów społecznościowych na prywatne potrzeby,
niezwiązane z działalnością
podmiotu nadzorowanego, przez
osoby zatrudnione w podmiotach
nadzorowanych i nie w ramach
czynności wykonywanych na rzecz
podmiotu nadzorowanego. Drogą
analogii można wywnioskować, że
Stanowisko będzie miało zastosowanie do wykorzystywania mediów
społecznościowych przez osoby
zatrudnione w podmiotach nadzorowanych w ramach czynności
związanych z działalnością podmiotu nadzorowanego i wykonywanych
na rzecz tego podmiotu.
Co ciekawe mimo, że samo stanowisko nie odnosi się do osób
trzecich, to podmiot nadzorowany
lub osoby zatrudnione w tym
podmiocie mogą ponosić odpowiedzialność za wiadomości publikowane przez innych użytkowników
w serwisach społecznościowych
związane z działalnością nadzorowaną, gdy ze sposobu działania
wynika, że podmiot nadzorowany
wyraźnie lub dorozumianie (np.
poprzez polubienie, udostępnienie,
podanie dalej) akceptuje te treści
lub też wyraża wobec nich innego
rodzaju opinię (np. poprzez
zamieszczenie komentarza, użycie
emotikonu).

Zalecany sposób korzystania
z mediów społecznościowych
Podmiot nadzorowany powinien
dokonywać oceny ryzyka zwianego
z wykorzystaniem mediów społecznościowych przez ten podmiot
oraz osoby w nim zatrudnione.
Taka ocena powinna być dokonywana w udokumentowanym
i ciągłym procesie, z uwzględnieniem szczególnych wymogów
prawnych. Dla uskutecznienia
tego procesu zaleca się opracowanie i wdrożenie polityki dotyczącej wykorzystywania mediów
społecznościowych przez podmiot
nadzorowany i osoby zatrudnione
w tym podmiocie. Polityka
powinna określać m.in.:
k
 atalog mediów społecznościowych i kont wykorzystywanych do
komunikacji w ramach działalności nadzorowanej, a także osób
upoważnionych do korzystania
z nich,
 z asady wykorzystywania odpowiednich urządzeń do aktywności
w mediach społecznościowych,
g
 rupy osób upoważnionych do
zakładania kont w mediach
społecznościowych, zasady
zakładania kont oraz ewentualne
ograniczenia zakresu informacji,
które mogą być publikowane,
 z asady związane z zachowaniem
bezpieczeństwa informacji
wykorzystywanych w mediach
społecznościowych.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego za nieakceptowalne uznaje
tworzenie i posługiwanie się
kontami fikcyjnymi niepowiązanymi z podmiotami nadzorowanymi
przez te podmioty. W ocenie UKNF
jest to przejaw nieprofesjonalnego działania i wprowadzania
w błąd uczestników mediów
społecznościowych. Takie postępowanie może doprowadzić
podmiot nadzorowany do kryzysu
reputacyjnego, a niekiedy nawet
i prawnego.
Istotne do nadmienienia jest także
to, że podmioty nadzorowane
powinny mieć na uwadze, iż
w związku z posiadanymi i prze-
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twarzanymi informacjami oraz
danymi istnieją szczególne reżimy
ochronne, wynikające z tajemnic
prawnie chronionych, w tym
również dotyczące ochrony danych
osobowych (RODO). W związku
z tym wszelka działalność w mediach społecznościowych powinna
odbywać się po uprzedniej analizie
i weryfikacji możliwości wykorzystywania tychże danych. Publikując
treści w Internecie podmiot
nadzorowany powinien uwzględniać również przepisy prawa
autorskiego i praw pokrewnych.
Podmioty nadzorowane publikując
treści na mediach społecznościowych powinny mieć na uwadze
zachowanie nie tylko odpowiednich
przepisów prawnych, wynikających
z obowiązku utrzymania należytej
staranności, ale także specyfikę
danych portali społecznościowych
i grupy odbiorców, do których dane
treści mają dotrzeć (np. formułowanie informacji w sposób zrozumiały dla przeciętnego przedstawiciela danej grupy odbiorców).
Powinny również sprawdzać jakość
danych publikacji pod kątem
rzetelności, zintegrowania i zbilansowania informacji. Oznacza to, że
jeżeli dany wpis ograniczony jest
do mniejszych rozmiarów, to
wskazując na korzyści wynikające
z danej usługi lub produktu,
podmiot nadzorowany w adekwatnym stopniu powinien wypunktować również wady, bądź ryzyko
związane z skorzystaniem z danej
usługi lub produktu.
Obecnie częstą praktyką jest
wykorzystywanie tzw. tagów, czyli
zamieszczanie i oznaczanie kluczowych dla danego zagadnienia słów
lub fraz. Szczególnie popularne
jest wykorzystywanie w niektórych
serwisach społecznościowych (np.
na twitterze lub instagramie) tzw.
hashtagów, czyli wyróżnianie słów
lub wyrażeń z poprzedzeniem
symbolu # (ang. hash). Stosowanie
tego typu zabiegów może przynosić
wiele korzyści marketingowych,
np. zwiększa szansę dotarcia
innych użytkowników do opubliko-
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wanego wpisu. Należy przy tym
pamiętać, że są one częścią
przekazu informacyjnego i niosą za
sobą treść, tym samym powinny
być używane w sposób rzetelny,
aby nie wprowadzać użytkownika
danego portalu w błąd. W związku
z tym podmiot nadzorowany nie
powinien wykorzystywać w publikowanych treściach nazwy organu
nadzoru w sposób, który wskazywałby lub sugerował, że taki organ
zatwierdził lub zaaprobował
produkt lub usługę podmiotu
nadzorowanego, chyba że dotyczy
to przypadków przewidzianymi
przepisami prawa, w których
wprost taka akceptacja nastąpiła
(np. zatwierdzenie prospektu
emisyjnego). Należytej staranności
analogicznie należy dokładać także
przy tworzeniu innych treści na
portalach społecznościowych, np.
nagłówków.
Wrażliwą kwestią jest postępowanie z negatywnymi komentarzami
przez podmiot nadzorowany na
stronach internetowych tego
podmiotu. Niebagatelny jest
sposób formułowania odpowiedzi
na nie. Powinny one być wyważone. Podmioty nadzorowane powinny uważać także na usuwanie tego
typu komentarzy osób trzecich,
aby nie spowodowało to negatyw-

nej reakcji odbiorców lub nie
stworzyło błędnego przekonania,
że na danej stronie pojawiają się
jedynie pozytywne komentarze.
Podmiot nadzorowany powinien
przechowywać i archiwizować
wszelkie materiały i informacje
rozpowszechniane w mediach
społecznościowych w pierwotnej
postaci, niezależnie od formy
w jakiej nastąpiło opublikowanie
takiego materiału. Chodzi tu nie
tylko o materiały udostępniane
przez podmiot nadzorowany, ale
także komentarze użytkowników
do opublikowanych informacji czy
wpisy osób trzecich udostępniane
lub przekazywane dalej przez
podmiot nadzorowany oraz osoby
w nim zatrudnione w ramach kont
służbowych. Przechowywanie
i archiwizowanie informacji
rozpowszechnionych w mediach
społecznościowych następuje przez
okres przewidziany przepisami
prawa dla przechowywania i archiwizacji materiałów publikowanych
w celu reklamy lub promocji.
W przypadku, gdy przepis regulujący poszczególną działalność
podmiotu nadzorowanego nie
wyznacza takiego okresu, rekomendowanym okresem jest 5 lat
od momentu opublikowania
informacji. Jeżeli nastąpiła modyfi-

kacja opublikowanych treści, okres
ten liczony jest od momentu
dokonania modyfikacji treści.
Istotnym elementem Sprawozdania
jest dostrzeżenie potrzeby zapewnienia zgodności działalności
podmiotu nadzorowanego z prawem (compliance). W tym celu
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nawołuje do wprowadzenia
w podmiotach nadzorowanych
mechanizmów kontrolnych dotyczących treści zamieszczanych
w mediach społecznościowych. Ich
zadaniem byłoby zapewnienie
zgodności publikowanych treści
z przepisami prawa, regulacjami
wewnętrznymi oraz rekomendacjami nadzorczymi. Takimi mechanizmami kontrolnymi powinna
zajmować się wyznaczona do tego
osoba lub odrębna jednostka,
jeżeli wymaga tego prawo.
Należy podkreślić, że nie jest to
ostateczny kształt Stanowiska.
Zostanie on poddany publicznym
konsultacjom rynkowym. Następnie
zebrane uwagi zostaną omówione
w trakcie specjalnych spotkań,
celem wprowadzenia ich do treści
Projektu. Zatem pozostaje nam
śledzić postępy w pracach oraz
ewentualne zmiany Stanowiska.

ALERT FINANSOWY
5/2021

12

Dotkliwsze sankcje ze strony
Komisji Nadzoru Finansowego
Jakie zmiany w zakresie sankcji przewiduje projekt ustawy
o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju
rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku?
W dniu 20 lipca 2021 r. na stronie
internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów
na tym rynku („Projekt”).
Jak wynika z uzasadnienia do
wskazanego Projektu, ma on na
celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji
rynku finansowego, w szczególności poprzez eliminację barier
dostępu do rynku finansowego, usprawnienie nadzoru nad
rynkiem finansowym, ochronę
klientów instytucji finansowych,
a także akcjonariuszy mniejszościowych oraz zwiększenie poziomu cyfryzacji w realizacji przez
Komisję Nadzoru Finansowego
i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego obowiązków nadzorczych.
Projekt ten zakłada nowelizację
19 ustaw, w tym między innymi ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, ustawy o nadzorze
nad rynkiem kapitałowym, ustawy o funduszach inwestycyjnych

i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi,
ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym, ustawy o usługach
płatniczych, czy też ustawy
o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.
Nowelizacja ta obejmuje również
zmiany w zakresie sankcji administracyjnych nakładanych przez
Komisję Nadzoru Finansowego
na podmioty rynku finansowego
w ramach wykonywanych obowiązków nadzorczych przede
wszystkim poprzez podniesienie
maksymalnego wymiaru kar pieniężnych.
W zakresie ustawy o funduszach
inwestycyjnych
Projekt przewiduje modyfikację
górnej granicy kary administracyjnej dla podmiotu zarządzającego sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu innego niż
towarzystwo, w przypadku nie
wypełniania przez niego warunków określonych w zezwoleniu
lub przekraczaniu zakres zezwolenia, a także w przypadku wykonywaniu działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub
z naruszeniem interesów uczestników funduszu. Dotychczas KNF
w drodze decyzji mogła usankcjonować wskazane naruszenia
nakładając karę pieniężną do
wysokości 500 000 zł. Po nowelizacji kara ta mogłaby wynieść
nawet 5 000 000 zł. Uzasadnia
się to tym, że brak jest podstaw

WIESŁAW ŁATAŁA,
Partner Zarządzający, Radca Prawny
BDO Legal Łatała i Wspólnicy Sp.k.

do różnicowania wysokości kary
nakładanej za takie same naruszenia na samo towarzystwo i na
podmiot, któremu towarzystwo
to powierzyło na podstawie
umowy wykonywanie czynności
związanych z działalnością prowadzoną przez to towarzystwo.
Analogiczną zmianę Projekt
przewiduje również w stosunku
do likwidatora funduszu inwestycyjnego, naruszającego w szczególności przepisy dotyczące trybu
likwidacji.
W zakresie ustawy o nadzorze
nad rynkiem finansowym
Projekt przewiduje wprowadzenie nowego mechanizmu mającego na celu ograniczenie możliwość wykorzystywana autorytetu
i pozycji Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi o nowy art. 11c,
który zabrania wykorzystywania
w celach reklamowych informacji o działaniach podejmowanych wobec niego w ramach

13

ALERT FINANSOWY
5/2021

nadzoru nad rynkiem finansowym
np. o odpowiedziach i stanowiskach czy interpretacjach KNF
uzyskanych przez ten podmiot.
Ma to uniemożliwić ich wykorzystywanie m. in. w celu budzenia
zaufania potencjalnych klientów
poprzez publikację wybiórczych
informacji, które mogą w sposób
mylny kreować obraz danego
podmiotu. Naruszenie powyższego zakazu zagrożone będzie
karą pieniężną w wysokości do
500 000 zł.
W zakresie ustawy o usługach
płatniczych
Projekt przewiduje również
zmianę kary pieniężnej stanowiącej środek nadzoru stosowany w przypadku naruszenia
obowiązku przekazywania
organowi nadzoru informacji
i danych niezbędnych do realizacji celów nadzoru oraz dane
niezbędne do oceny sytuacji
finansowej instytucji płatniczej,
a także w przypadku niewykonania zaleceń KNF, czy niewykonania nakazów dotyczących
wstrzymania wypłat zysku lub
tworzenia nowych jednostek
organizacyjnych. Aktualne
brzmienie przepisu art. 105 ust.

1 pkt 4 zakłada, że w przypadku
powyższych naruszeń KNF może
nałożyć na osobę zarządzającą
bezpośrednio odpowiedzialną za
stwierdzone nieprawidłowości
karę pieniężną do wysokości
trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby,
wyliczonego na podstawie średniego wynagrodzenia brutto
za ostatnie 3 miesiące przed
nałożeniem kary. Po nowelizacji kara ta miałaby wynosić do
500 000 zł. Co więcej rozszerzeniu uległby również katalog
podmiotowy osób odpowiedzialnych za takie naruszenie w ten
sposób, że obejmowałby oprócz
osób zarządzających bezpośrednio odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości, także
osoby będące członkami organu
statutowego bezpośrednio odpowiedzialnego za nadzór nad
obszarem, w którym stwierdzono nieprawidłowości.
Analogiczna zmiana dotyczy art.
106 ustawy o usługach płatniczych, który określa środki nadzoru stosowane wobec instytucji
płatniczych w przypadku rozpowszechniania przez nie informacji wprowadzających w błąd lub
mogących wprowadzić w błąd

dotyczących danej instytucji lub
świadczonych przez nią usług.
W zakresie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
We wskazanej ustawie Projekt
przewiduje zmianę brzmienia
art. 362 polegającej na zwiększeniu maksymalnej wysokości kar
nakładanych na członków zarządu
zakładu ubezpieczeń albo zakładów reasekuracji oraz prokurentów. Obecnie sankcja administracyjna za naruszenie wskazane we
wspomnianym przepisem określona jest w ten sposób, że może
być ona nałożona w wysokości
odpowiadającej ich trzykrotnemu
przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można ustalić
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy - do wysokości 100 000 zł.
Po nowelizacji miałaby wynieść
nawet do 20 000 000 zł. Jako
uzasadnienie dla tak ogromnego
zaostrzenia kary wskazuje się, że
zagrożenie karą administracyjną
jest wyraźnie niższe w przypadku
osób zarządzających zakładami
ubezpieczeń i zakładami reasekuracji niż w przypadku członków
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zarządów podmiotów prowadzących działalność w sektorze bankowym.
Pozytywnie natomiast można ocenić zobowiązanie organu nadzoru
do uwzględniania przy ustalaniu
wysokości wskazanych kar pieniężnych okoliczności mających
wpływ na wagę naruszenia w tym
m.in. czas trwania naruszenia,
skalę korzyści uzyskanych lub strat
unikniętych przez członka zarządu
lub rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji
lub prokurenta w związku z naruszeniem. Ponadto kara nie będzie
mogła być nałożona, jeżeli od uzyskania przez organ nadzoru informacji o naruszeniu upłynie więcej
niż 6 miesięcy albo od popełnienia
tego naruszenia upłynęło więcej
niż 2 lata.
Podsumowanie
Jak wynika z powyższego, projekt ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku z zapewnieniem
rozwoju rynku finansowego oraz
ochrony inwestorów na tym rynku przewiduje zaostrzenia wielu
sankcji administracyjnych, które
mogą zostać nałożone na podmioty podlegające nadzorowi KNF.
W praktyce może doprowadzić to
do tego, że kary pieniężne będą
nakładane w znacznie wyższej
wysokości co z kolei istotnie
zwiększy ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegającej nadzorowi.
Warto zatem na bieżąco śledzić
losy Projektu, który obecnie po
konsultacjach publicznych znajduje się na etapie opiniowania.
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