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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 wrzeÊnia 2007 r.

w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujàcych obrotu
dewizowego oraz przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç kantorowà obowiàzku przekazywania

Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezb´dnych do sporzàdzania bilansu p∏atniczego
oraz mi´dzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób, zakres i terminy wykonywania przez rezy-
dentów dokonujàcych obrotu dewizowego oraz
przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç kanto-
rowà obowiàzku przekazywania Narodowemu
Bankowi Polskiemu, zwanemu dalej „NBP”, da-
nych niezb´dnych do sporzàdzania bilansu p∏atni-
czego oraz mi´dzynarodowej pozycji inwestycyj-
nej, zwanych dalej „danymi”;

2) wysokoÊç kwot, których przekroczenie powoduje
powstanie obowiàzku, o którym mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Ustalone w rozporzàdzeniu okresy sprawoz-
dawcze (miesiàc, kwarta∏, rok) odpowiadajà okresom
kalendarzowym.

2. Dane przekazywane NBP na podstawie rozpo-
rzàdzenia powinny byç zgodne z danymi wynikajàcy-
mi z ksiàg rachunkowych rezydenta lub innych doku-
mentów êród∏owych obrazujàcych stan faktyczny.

3. Je˝eli w rozporzàdzeniu nie okreÊlono wysoko-
Êci kwoty, której przekroczenie powoduje powstanie
obowiàzku, o którym mowa w § 1 pkt 1, to obowiàzek
ten dotyczy ka˝dej kwoty lub wartoÊci obrotu dewizo-
wego wi´kszej od zera.

4. Ilekroç w rozporzàdzeniu okreÊlono w euro wyso-
koÊç kwoty, której przekroczenie powoduje powstanie
obowiàzku, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustalenia rów-
nowartoÊci tej kwoty w z∏otych lub innej walucie obcej
dokonuje si´ zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2002 r. — Prawo dewizowe, zwanej dalej „ustawà”.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870
i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz
z 2007 r. Nr 61, poz. 410.



5. Przy wype∏nianiu formularzy sprawozdawczych
dotyczàcych transakcji stanowiàcych obrót dewizowy
stosuje si´ wykaz tych transakcji, stanowiàcy za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. Rezydenci dokonujàcy sprzeda˝y nierezyden-
tom lub zakupu od nierezydentów towarów lub us∏ug
sà obowiàzani przekazywaç NBP, za ka˝dy kwarta∏, da-
ne dotyczàce stanów zaliczek otrzymanych lub zali-
czek udzielonych w zwiàzku z takà sprzeda˝à lub takim
zakupem oraz dane dotyczàce stanów nale˝noÊci lub
zobowiàzaƒ z tytu∏u takiej sprzeda˝y lub takiego zaku-
pu, na formularzach, których wzory stanowià za∏àczni-
ki nr 2—5 do rozporzàdzenia, w terminie do 20 dni po
zakoƒczeniu kwarta∏u, je˝eli wartoÊç któregokolwiek
ze stanów na koniec kwarta∏u sprawozdawczego by∏a
równa lub przekroczy∏a 400 000 z∏otych.

§ 4. 1. Spó∏ki handlowe majàce siedzib´ w kraju,
w których na poczàtek lub koniec okresu sprawozdaw-
czego nierezydent posiada co najmniej 10 % udzia∏u
w kapitale podstawowym, rozumianym zgodnie
z ustawà z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.3)), a tak˝e
oddzia∏y przedsi´biorstw zagranicznych majàce sie-
dzib´ w kraju sà obowiàzane przekazywaç NBP roczne
sprawozdania dotyczàce posiadanego kapita∏u zagra-
nicznego, na formularzach, których wzory stanowià
odpowiednio za∏àczniki nr 6 i 7 do rozporzàdzenia,
w terminie do dnia 15 maja po zakoƒczeniu roku, je˝e-
li na poczàtek lub koniec okresu sprawozdawczego
∏àczna wartoÊç kapita∏u wniesionego przez tych niere-
zydentów do kapita∏u podstawowego spó∏ki lub war-
toÊç funduszu wydzielonego oddzia∏u, a w przypadku
braku funduszu wydzielonego — wartoÊç sumy bilan-
sowej wykazanej na dzieƒ 31 grudnia roku sprawoz-
dawczego, rozumianych zgodnie z ustawà z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci, wynosi co naj-
mniej 100 000 z∏otych.

2. Rezydenci posiadajàcy na poczàtek lub koniec
okresu sprawozdawczego co najmniej 10 % udzia∏u
w kapitale podstawowym spó∏ki majàcej siedzib´ za
granicà lub posiadajàcy oddzia∏ majàcy siedzib´ za
granicà sà obowiàzani przekazywaç NBP roczne spra-
wozdania w zakresie posiadanego kapita∏u za granicà,
na formularzach, których wzory stanowià odpowied-
nio za∏àczniki nr 8 i 9 do rozporzàdzenia, w terminie do
dnia 15 maja po zakoƒczeniu roku, je˝eli wartoÊç na
poczàtek lub koniec okresu sprawozdawczego kapita-
∏u wniesionego przez rezydenta do kapita∏u podstawo-
wego spó∏ki lub wartoÊç funduszu wydzielonego od-
dzia∏u, a w przypadku braku funduszu wydzielonego
— wartoÊç sumy bilansowej wykazanej na dzieƒ
31 grudnia roku sprawozdawczego, wynosi lub prze-
kracza równowartoÊç 10 000 euro.

§ 5. Rezydenci nabywajàcy od nierezydentów lub
sprzedajàcy nierezydentom nieruchomoÊci, których
wartoÊç jest równa lub przekracza ∏àcznie równowar-
toÊç 10 000 euro, sà obowiàzani przekazywaç NBP da-
ne dotyczàce ich nabycia lub sprzeda˝y:

1) na formularzu, którego wzór stanowi za∏àcznik
nr 10 do rozporzàdzenia, w terminie 30 dni od dnia
nabycia lub sprzeda˝y, w przypadku nieruchomo-
Êci znajdujàcych si´ za granicà;

2) na formularzu, którego wzór stanowi za∏àcznik
nr 11 do rozporzàdzenia, w terminie 30 dni od dnia
nabycia lub sprzeda˝y, w przypadku nieruchomo-
Êci znajdujàcych si´ w kraju.

§ 6. 1. Rezydenci, którzy zaciàgn´li od nierezyden-
tów lub udzielili nierezydentom kredytu lub po˝yczki
o wartoÊci równej lub przekraczajàcej równowartoÊç
10 000 euro, sà obowiàzani przekazywaç NBP:

1) informacje o zawarciu z nierezydentem umowy,
w terminie 20 dni od dnia jej zawarcia:

a) na formularzu, którego wzór stanowi za∏àcznik
nr 12 do rozporzàdzenia, w przypadku umowy
zobowiàzujàcej nierezydenta do udzielenia re-
zydentowi kredytu lub po˝yczki,

b) na formularzu, którego wzór stanowi za∏àcznik
nr 14 do rozporzàdzenia, w przypadku umowy
zobowiàzujàcej rezydenta do udzielenia niere-
zydentowi kredytu lub po˝yczki;

2) kwartalne sprawozdania z wykorzystania oraz sp∏at
kredytów lub po˝yczek otrzymanych od nierezy-
dentów wraz z terminarzem przysz∏ych sp∏at oraz
kwartalne sprawozdania z wykorzystania i sp∏at
kredytów lub po˝yczek udzielonych nierezydentom
wraz z terminarzem przysz∏ych sp∏at, w przypadku
kredytów lub po˝yczek o wartoÊci równej lub prze-
kraczajàcej równowartoÊç 1 000 000 euro, na for-
mularzach, których wzory stanowià odpowiednio
za∏àczniki nr 13 i 15 do rozporzàdzenia, w terminie
do 20 dni po zakoƒczeniu kwarta∏u.

2. Rezydenci, którzy zaciàgn´li lub udzielili kredy-
tów lub po˝yczek okreÊlonych w ust. 1, z wy∏àczeniem
kredytów lub po˝yczek okreÊlonych w ust. 1 pkt 2, sà
obowiàzani powiadomiç pisemnie NBP o zmianie wa-
runków umowy w terminie 20 dni od dnia dokonania
zmiany.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
zobowiàzaƒ (nale˝noÊci) wynikajàcych z umów leasin-
gu zawartych przez rezydentów z nierezydentami,
przewidujàcych przeniesienie prawa w∏asnoÊci przed-
miotu leasingu na u˝ytkownika po up∏ywie terminu
okreÊlonego w umowie.

§ 7. 1. Rezydenci posiadajàcy rachunki w b´dàcych
nierezydentami bankach, instytucjach kredytowych
lub innych instytucjach finansowych sà obowiàzani,
z zastrze˝eniem ust. 2, przekazywaç NBP:
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———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.



1) informacje o otwarciu rachunku, na formularzu,
którego wzór stanowi za∏àcznik nr 16 do rozporzà-
dzenia, w terminie 20 dni od dnia jego otwarcia;

2) kwartalne sprawozdania z obrotów i sald na ra-
chunku, na formularzu, którego wzór stanowi za-
∏àcznik nr 17 do rozporzàdzenia, w terminie do
20 dni po zakoƒczeniu kwarta∏u.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do osób fizycz-
nych otwierajàcych rachunki w czasie pobytu za grani-
cà, je˝eli takie rachunki sà utrzymywane nie d∏u˝ej ni˝
dwa miesiàce od zakoƒczenia pobytu, a stan zgroma-
dzonych na nich Êrodków nie przekracza na koniec
kwarta∏u równowartoÊci 10 000 euro.

§ 8. Rezydenci rozliczajàcy si´ z nierezydentami na
podstawie zawartych z nimi umów o wielostronnym
potràcaniu wierzytelnoÊci lub innych umów o wielo-
stronnych rozliczeniach w ramach grupy kapita∏owej
sà obowiàzani przekazywaç NBP:

1) informacje o zawarciu takiej umowy, na formula-
rzu, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 18 do roz-
porzàdzenia, w terminie 20 dni od dnia podpisania
umowy;

2) kwartalne sprawozdania z transakcji b´dàcych
przedmiotem takiej umowy, na formularzu, które-
go wzór stanowi za∏àcznik nr 19 do rozporzàdze-
nia, w terminie do 20 dni po zakoƒczeniu kwarta∏u.

§ 9. Rezydenci dokonujàcy rozliczeƒ z nierezyden-
tami w formie wzajemnych potràceƒ wierzytelnoÊci,
których ∏àczna wartoÊç w kwartale jest równa lub prze-
kracza równowartoÊç 100 000 euro, sà obowiàzani
przekazywaç NBP kwartalne sprawozdania o potràco-
nych wierzytelnoÊciach, na formularzu, którego wzór
stanowi za∏àcznik nr 20 do rozporzàdzenia, w terminie
do 20 dni po zakoƒczeniu kwarta∏u.

§ 10. Przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç kan-
torowà sà obowiàzani przekazywaç NBP kwartalne
sprawozdania z obrotów i stanów zagranicznych Êrod-
ków p∏atniczych w postaci banknotów i monet, na for-
mularzu, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 21 do roz-
porzàdzenia, w terminie do 10 dni po zakoƒczeniu
kwarta∏u.

§ 11. 1. Rezydenci b´dàcy firmami inwestycyjnymi
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119), zwa-
nej dalej „ustawà o obrocie instrumentami finanso-
wymi”, prowadzàcy rachunki papierów wartoÊcio-
wych sà obowiàzani, z zastrze˝eniem ust. 2, przekazy-
waç NBP:

1) miesi´czne sprawozdania o liczbie i wartoÊci wy-
emitowanych przez rezydentów innych ni˝ Skarb
Paƒstwa:

a) papierów wartoÊciowych zarejestrowanych
w Krajowym Depozycie Papierów WartoÊcio-
wych S.A., zwanym dalej „Krajowym Depozy-

tem”, na podstawie umów, o których mowa
w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o obrocie instrumenta-
mi finansowymi,

b) instrumentów rynku pieni´˝nego nieb´dàcych
papierami wartoÊciowymi w rozumieniu usta-
wy o obrocie instrumentami finansowymi, zare-
jestrowanych w Krajowym Depozycie na pod-
stawie umów, o których mowa w art. 5 ust. 6 tej
ustawy, 

znajdujàcych si´ w posiadaniu nierezydentów i za-
pisanych na prowadzonych rachunkach papierów
wartoÊciowych, na formularzu, którego wzór sta-
nowi za∏àcznik nr 22 do rozporzàdzenia, w termi-
nie do 10 dni po zakoƒczeniu miesiàca;

2) roczne sprawozdania o wartoÊci papierów warto-
Êciowych niezarejestowanych w Krajowym Depo-
zycie, wyemitowanych przez rezydentów na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdujàcych
si´ w posiadaniu nierezydentów i zapisanych na
rachunkach prowadzonych w ramach dzia∏alno-
Êci, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 2 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, na formu-
larzu, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 23 do
rozporzàdzenia, w terminie do 30 dni po zakoƒ-
czeniu roku.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do emisji, dla
których rol´ depozytariusza pe∏ni bank krajowy.

§ 12. 1. Fundusze inwestycyjne otwarte oraz spe-
cjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, utworzo-
ne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546, z póên. zm.4)), sà obowiàzane przekazywaç
NBP roczne sprawozdania o wartoÊci jednostek
uczestnictwa tych funduszy, znajdujàcych si´ w posia-
daniu nierezydentów, na formularzu, którego wzór
stanowi za∏àcznik nr 24 do rozporzàdzenia, w terminie
do 30 dni po zakoƒczeniu roku.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e do funduszy in-
westycyjnych zamkni´tych utworzonych na podstawie
ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie certyfika-
tów inwestycyjnych tych funduszy znajdujàcych si´
w posiadaniu nierezydentów i niezarejestrowanych
w Krajowym Depozycie.

§ 13. 1. Rezydenci, którzy dokonali poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej emisji papierów wartoÊciowych
i nie dokonali rejestracji tych papierów wartoÊcio-
wych w depozycie papierów wartoÊciowych prowa-
dzonym przez Krajowy Depozyt lub systemie rejestra-
cji papierów wartoÊciowych prowadzonym przez NBP
lub dokonali emisji instrumentów rynku pieni´˝nego
nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi i nie dokonali
rejestracji tych instrumentów w Krajowym Depozy-
cie, sà obowiàzani, z zastrze˝eniem ust. 2, przekazy-
waç NBP:
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———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112,
poz. 769.



1) informacje o emisji, na formularzu, którego wzór
stanowi za∏àcznik nr 25 do rozporzàdzenia, w ter-
minie 20 dni od dnia sprzeda˝y papierów warto-
Êciowych lub instrumentów rynku pieni´˝nego
nierezydentom,

2) informacje o zmianie danych dotyczàcych emisji,
na formularzu, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 26
do rozporzàdzenia, w terminie do 20 dni po zakoƒ-
czeniu kwarta∏u, w którym zmiany mia∏y miejsce, 

je˝eli emisja chocia˝ w cz´Êci zosta∏a obj´ta przez
nierezydenta lub nierezydentów.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do emisji, dla któ-
rych rol´ depozytariusza pe∏ni bank krajowy.

§ 14. 1. Rezydenci, o których mowa w § 11, fundu-
sze inwestycyjne utworzone zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwesty-
cyjnych, otwarte i pracownicze fundusze emerytalne,
utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667,
z póên. zm.5)) oraz instytucje ubezpieczeniowe utwo-
rzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151, z póên. zm.6)), posiadajàcy nabyte na rachu-
nek w∏asny papiery wartoÊciowe wyemitowane przez
nierezydentów poza lub na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, lub nabyte na rachunek w∏asny jednostki
uczestnictwa w b´dàcych nierezydentami funduszach
zbiorowego inwestowania, sà obowiàzani przekazy-
waç NBP kwartalne sprawozdania o ich liczbie i warto-
Êci, na formularzu, którego wzór stanowi za∏àcznik
nr 27 do rozporzàdzenia, w terminie do 20 dni po za-
koƒczeniu kwarta∏u.

2. Rezydenci, o których mowa w ust. 1, posiadajà-
cy nabyte na rachunek w∏asny papiery wartoÊciowe
wyemitowane przez rezydentów poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub papiery wartoÊciowe d∏u˝ne
wyemitowane przez rezydentów na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, niezarejestrowane w depozycie
papierów wartoÊciowych prowadzonym przez Krajo-
wy Depozyt lub systemie rejestracji papierów warto-
Êciowych prowadzonym przez NBP, sà obowiàzani
przekazywaç NBP kwartalne sprawozdania o ich licz-
bie i wartoÊci, na formularzu, którego wzór stanowi
za∏àcznik nr 28 do rozporzàdzenia, w terminie 
do 20 dni po zakoƒczeniu kwarta∏u.

3. Rezydenci, inni ni˝ wymienieni w ust. 1, posia-
dajàcy nabyte na rachunek w∏asny papiery wartoÊcio-
we lub jednostki uczestnictwa, sà obowiàzani przeka-
zywaç NBP:

1) roczne sprawozdania o liczbie i wartoÊci posiada-
nych papierów wartoÊciowych wyemitowanych
przez nierezydentów poza lub na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub o liczbie i wartoÊci jed-
nostek uczestnictwa w b´dàcych nierezydentami
funduszach zbiorowego inwestowania, na formu-
larzu, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 27 do roz-
porzàdzenia, w terminie do 30 dni po zakoƒczeniu
roku, je˝eli ∏àczna wartoÊç tych papierów warto-
Êciowych lub jednostek uczestnictwa na koniec
okresu sprawozdawczego przekroczy równowar-
toÊç 10 000 euro;

2) roczne sprawozdania o liczbie i wartoÊci posiada-
nych papierów wartoÊciowych wyemitowanych
przez rezydentów poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej lub papierów wartoÊciowych d∏u˝-
nych wyemitowanych przez rezydentów na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, niezarejestro-
wanych w depozycie papierów wartoÊciowych
prowadzonym przez Krajowy Depozyt lub syste-
mie rejestracji papierów wartoÊciowych prowa-
dzonym przez NBP, na formularzu, którego wzór
stanowi za∏àcznik nr 28 do rozporzàdzenia, w ter-
minie do 30 dni po zakoƒczeniu roku, je˝eli ∏àczna
wartoÊç tych papierów wartoÊciowych na koniec
okresu sprawozdawczego przekroczy równowar-
toÊç 10 000 euro.

4. Przepisów ust. 2 i ust. 3 pkt 2 nie stosuje si´ do
papierów wartoÊciowych d∏u˝nych, wyemitowanych
przez rezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, niezarejestrowanych w depozycie papierów war-
toÊciowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt lub
systemie rejestracji papierów wartoÊciowych prowa-
dzonym przez NBP, dla których rol´ depozytariusza
pe∏ni bank krajowy lub rezydent b´dàcy firmà inwe-
stycyjnà w rozumieniu ustawy o obrocie instrumenta-
mi finansowymi.

§ 15. 1. Rezydenci zawierajàcy, bez poÊrednictwa
podmiotów krajowych, transakcje w zakresie po-
chodnych instrumentów finansowych, w przypadku,
gdy ∏àczna wartoÊç brutto zobowiàzaƒ lub nale˝noÊci
z tytu∏u otwartych na podstawie tych transakcji pozy-
cji na koniec okresu sprawozdawczego (∏àczna war-
toÊç instrumentu bazowego do dostarczenia lub
otrzymania) jest równa lub przekroczy równowartoÊç
100 000 euro, a tak˝e rezydenci poÊredniczàcy w za-
wieraniu transakcji dotyczàcych pochodnych instru-
mentów finansowych sà obowiàzani przekazywaç
NBP kwartalne sprawozdania o wartoÊci tych pozycji,
które powsta∏y w wyniku transakcji pomi´dzy rezy-
dentami i nierezydentami, oraz o wartoÊci zobowià-
zaƒ lub nale˝noÊci z tytu∏u tych pozycji, na formula-
rzach, których wzory stanowià za∏àczniki nr 29—32
do rozporzàdzenia, w terminie do 20 dni po zakoƒcze-
niu kwarta∏u.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ niezale˝nie od sposobu
rozliczenia okreÊlonych w nim transakcji.

§ 16. Rezydenci dokonujàcy zakupu od nierezyden-
tów lub sprzeda˝y nierezydentom us∏ug albo dokonu-
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———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102,
poz. 691 i Nr 112, poz. 769.



jàcy innego ni˝ okreÊlony w § 3—15 obrotu z nierezy-
dentami sà obowiàzani, na skierowane do nich przez
NBP indywidualne ˝àdanie, we wskazanym w nim ter-
minie nie krótszym ni˝ 10 dni, przekazywaç NBP na
otrzymanych formularzach dane dotyczàce tych us∏ug
oraz dane o tych obrotach.

§ 17. Do przekazywania danych mogà byç wyko-
rzystywane, za zgodà i wed∏ug standardów okreÊlo-
nych przez NBP, inne noÊniki informacji ni˝ dokumen-
ty sporzàdzane na papierze.

§ 18. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ po raz
pierwszy do sprawozdaƒ:

1) miesi´cznych — za miesiàc paêdziernik 2007 r.;

2) kwartalnych — za IV kwarta∏ 2007 r.;

3) rocznych — za 2007 r.

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
15 paêdziernika 2007 r.7)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————
7) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezyden-
tów dokonujàcych obrotu dewizowego z zagranicà obo-
wiàzków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskie-
mu danych w zakresie niezb´dnym do sporzàdzania bilan-
su p∏atniczego oraz bilansów nale˝noÊci i zobowiàzaƒ za-
granicznych paƒstwa (Dz. U. Nr 218, poz. 1835), które traci
moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 17 wrzeÊnia 2007 r. (poz. 1308)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ CZYNNOÂCI OBROTU DEWIZOWEGO S¸U˚ÑCY DO ZESTAWIANIA BILANSU P¸ATNICZEGO
ORAZ MI¢DZYNARODOWEJ POZYCJI INWESTYCYJNEJ
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR
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Za∏àcznik nr 6
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR
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Za∏àcznik nr 8

WZÓR
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Za∏àcznik nr 9

WZÓR
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Za∏àcznik nr 12

WZÓR
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Za∏àcznik nr 13

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 183 — 12832 — Poz. 1308



Dziennik Ustaw Nr 183 — 12833 — Poz. 1308



Dziennik Ustaw Nr 183 — 12834 — Poz. 1308



Dziennik Ustaw Nr 183 — 12835 — Poz. 1308

Za∏àcznik nr 14

WZÓR
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Za∏àcznik nr 15
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Za∏àcznik nr 16

WZÓR
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Za∏àcznik nr 17

WZÓR
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Za∏àcznik nr 18

WZÓR
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Za∏àcznik nr 19

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 183 — 12845 — Poz. 1308



Dziennik Ustaw Nr 183 — 12846 — Poz. 1308
Z

a∏
àc

zn
ik

 n
r 

20

W
Z

Ó
R



Dziennik Ustaw Nr 183 — 12847 — Poz. 1308



Dziennik Ustaw Nr 183 — 12848 — Poz. 1308



Dziennik Ustaw Nr 183 — 12849 — Poz. 1308

Za∏àcznik nr 21
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Za∏àcznik nr 22
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WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 183 — 12858 — Poz. 1308



Dziennik Ustaw Nr 183 — 12859 — Poz. 1308

Za∏àcznik nr 25
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Za∏àcznik nr 26
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