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Posiedzenie plenarne – październik II 2017 r.

Uregulowania dotyczące ograniczenia wpływu
międzynarodowego standardu sprawozdawczości
finansowej nr 9 (MSSF 9)
Głosowanie nad wnioskiem ustawodawczym w sprawie uregulowań przejściowych dotyczących
ograniczenia wpływu MSSF 9 na kapitał ustawowy instytucji finansowych zaplanowano na drugie
posiedzenie plenarne w listopadzie. Uregulowania te powinny wejść w życie, zanim stosowanie
MSSF 9 stanie się obowiązkowe, co ma nastąpić w dniu 1 stycznia 2018 r. W związku z tym Parlament
Europejski i Rada uzgodniły, że przyjmą je w ramach procedury przyspieszonej.

Kontekst

W lipcu 2014 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała MSSF 9,
międzynarodowy standard rachunkowości na potrzeby instrumentów finansowych, który jest odpowiedzią na
apel grupy G-20 o wprowadzenie bardziej przyszłościowego modelu szacowania oczekiwanych strat
kredytowych z aktywów finansowych. Najistotniejszą innowacją wynikającą z MSSF 9 jest odejście od koncepcji
poniesionych strat kredytowych i wprowadzenie koncepcji oczekiwanych strat kredytowych. Stosowanie MSSF
9 może doprowadzić do nagłego podniesienia rezerwy na straty kredytowe, a tym samym do spadku
współczynników kapitału ustawowego.

Wniosek Komisji

W dniu 23 listopada 2016 r. Komisja Europejska przyjęła przegląd obecnego prawodawstwa w sprawie
wymogów kapitałowych dotyczących banków (czwarta dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych – CRD 4
– oraz rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych – CRR). Pakiet ten obejmował uregulowania
przejściowe mające na celu zapobieżenie wszelkiemu nieuzasadnionemu wpływowi wprowadzenia MSSF 9 na
kapitał ustawowy banków w UE (wniosek dotyczący nowego art. 473a w rozporządzeniu CRR). Komisja
Europejska proponuje pięcioletni okres stopniowego wprowadzania w oparciu o malejące ulgi w zakresie
wymogów dotyczących tworzenia dodatkowej rezerwy w związku ze stosowaniem MSSF 9. Okres stopniowego
wprowadzania umożliwiłby również zaobserwowanie ewentualnych efektów procykliczności wynikających ze
zmiany koncepcji, a także uzgodnienie zharmonizowanego na szczeblu międzynarodowym ostrożnościowego
traktowania oczekiwanych strat kredytowych w oparciu o MSSF 9 i jego odpowiednik w Stanach
Zjednoczonych, czyli zmieniony standard dotyczący ogólnie przyjętych zasad rachunkowości na potrzeby
instrumentów finansowych, który wejdzie w życie w 2020 r. Z uwagi na to, że nowe uregulowania muszą wejść
w życie przed obowiązkiem stosowania MSSF 9, Parlament Europejski i Rada uzgodniły, że zajmą się
odpowiednimi przepisami niezależnie od pozostałej części wniosku oraz przyjmą je w ramach procedury
przyspieszonej.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

W wyniku dyskusji trójstronnych Parlament i Rada w dniu 25 października 2017 r. wypracowały kompromis, w
którym potwierdza się pięcioletni okres stopniowego wprowadzania, podczas którego banki będą mogły
włączyć część rezerwy dodatkowej, wynikającej ze stosowania MSSF 9, do kapitału ustawowego (kapitał
podstawowy Tier I). Dostosowania dotyczą rezerw tworzonych w momencie przejściowym. Przewiduje się
pewne ulgi w kapitale dotyczące dodatkowych rezerw po okresie przejściowym, co odpowiada stanowisku
Parlamentu. Część dodatkowej rezerwy, jaką można włączyć do kapitału podstawowego Tier I, spada z czasem
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z 95% do zera, aby umożliwić pełne wdrożenie nowego systemu w dniu następującym bezpośrednio po
zakończeniu okresu przejściowego. Zgodnie ze standardem komitetu bazylejskiego dotyczącym uregulowań
mających zastosowanie do rezerw księgowych wpływ nowego modelu pomiaru utraty wartości na kapitał
podstawowy Tier I nigdy nie będzie w pełni zneutralizowany. Uzgodniony tekst przewiduje również trzyletni
okres stopniowego wycofywania przepisów dotyczących traktowania dużej ekspozycji niektórych banków na
dług sektora publicznego w walutach innych niż waluty krajowe państw członkowskich (nowy art. 493 ust. 4 i
5 rozporządzenia CRR).
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