
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/29 

z dnia 17 grudnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe 
standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady odnośnie do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 19 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie 
stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachun
kowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r. 

(2) W dniu 21 listopada 2013 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała zmiany Między
narodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19 Świadczenia pracownicze zatytułowane Programy określonych 
świadczeń: składki pracownicze. Zmiany mają na celu uproszczenie i wyjaśnienie rachunkowości w odniesieniu do 
składek wnoszonych przez pracowników lub osoby trzecie i związanych z programami określonych świadczeń. 

(3)  Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej 
potwierdziły, że zmiany MSR 19 spełniają techniczne kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1606/2002. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego 
ds. Rachunkowości, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 19 Świadczenia 
pracownicze zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego 
pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 lutego 2015 r. lub później. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachun

kowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1). 



ZAŁĄCZNIK 

Programy określonych świadczeń: składki pracownicze (1) 

(Zmiany MSR 19)  

Paragrafy 93-94 zostały zmienione oraz dodano paragraf 175. Paragraf 92 został włączony jedynie do celów informa
cyjnych. 

Założenia aktuarialne: wynagrodzenia, świadczenia i koszty leczenia 

… 

92  Niektóre programy określonych świadczeń nakładają na pracowników lub na osoby trzecie obowiązek wnoszenia 
wpłat na pokrycie kosztów programu. Składki pracownicze pomniejszają koszt świadczeń ponoszony przez 
jednostkę. Jednostka uwzględnia, czy składki osób trzecich pomniejszają koszt świadczeń ponoszony przez 
jednostkę, czy też stanowią prawo do rekompensaty, o którym mowa w paragrafie 116. Wysokość składek 
wnoszonych przez pracowników lub osoby trzecie jest określona w sformalizowanych zasadach funkcjonowania 
programu (lub wynika ze zwyczajowo oczekiwanego obowiązku wykraczającego poza te zasady) lub jest 
uznaniowa. Składki uznaniowe wnoszone przez pracowników lub osoby trzecie pomniejszają koszty zatrudnienia 
po wpłacie tych składek na rzecz programu. 

93 Składki wnoszone przez pracowników lub osoby trzecie, określone w sformalizowanych zasadach funkcjo
nowania programu, pomniejszają koszty zatrudnienia (jeżeli są powiązane z pracą) lub wpływają na ponowną 
wycenę wartości zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń (jeżeli nie są powiązane 
z pracą). Przykładowo składki nie są powiązane z pracą, jeżeli mają one zmniejszyć niedobór wynikający ze strat 
w aktywach programu lub strat aktuarialnych. Jeżeli składki wnoszone przez pracowników lub osoby trzecie są 
związane z pracą, składki te pomniejszają koszty zatrudnienia w następujący sposób: 

a)  jeżeli kwota składek zależy od liczby lat zatrudnienia, jednostka przyporządkowuje składki do poszczególnych 
okresów zatrudnienia, wykorzystując tę samą metodę przyporządkowania, która jest wymagana w paragrafie 
70 w odniesieniu do świadczeń brutto (tj. wykorzystując wzór dla składek przyjęty w programie lub stosując 
metodę liniową); lub 

b)  jeżeli kwota składek nie zależy od liczby lat zatrudnienia, jednostka jest uprawniona do ujęcia takich składek 
jako pomniejszających koszty zatrudnienia w okresie wykonywania danej pracy. Przykładowo składki, które 
nie zależą od liczby lat zatrudnienia, obejmują składki stanowiące ustalony procent wynagrodzenia 
pracownika, ustaloną kwotę obowiązującą w całym okresie zatrudnienia lub zależną od wieku pracownika. 

Paragraf A1 zawiera odnośne objaśnienia stosowania. 

94  Jeżeli chodzi o składki wnoszone przez pracowników lub osoby trzecie, które to składki są przyporządkowane do 
okresów zatrudnienia zgodnie z paragrafem 93 lit. a), zmiany składek prowadzą do powstania: 

a)  kosztów bieżącego zatrudnienia i kosztów przeszłego zatrudnienia (jeżeli zmiany te nie zostały określone w 
sformalizowanych zasadach funkcjonowania programu i nie wynikają ze zwyczajowo oczekiwanego 
obowiązku); lub 

b)  zysków i strat aktuarialnych (jeżeli zmiany te zostały określone w sformalizowanych zasadach funkcjonowania 
programu lub wynikają ze zwyczajowo oczekiwanego obowiązku). 

… 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ORAZ DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

… 

175  Na podstawie dokumentu Programy określonych świadczeń: składki pracownicze (zmiany MSR 19) wydanego w 
listopadzie 2013 r. wprowadzono zmiany w paragrafach 93–94. Jednostka stosuje te zmiany retrospektywnie do 
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 r. i później, zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachun
kowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli 
jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia. 

Zmiany w załącznikach do MSR 19 Świadczenia pracownicze 

Dodaje się załącznik A. 
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(1) „Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrzeżone poza 
EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Więcej informacji można uzyskać 
na stronie RMSR www.iasb.org”. 

http://www.iasb.org


Załącznik A 

Objaśnienie stosowania 

Niniejszy załącznik stanowi integralną część MSR. Zawiera on opis stosowania paragrafów 92–93 oraz ma taką samą moc 
obowiązującą, jak pozostałe części niniejszego MSR. 

A1  Wymogi w zakresie rachunkowości w odniesieniu do składek wnoszonych przez pracowników lub osoby trzecie 
przedstawiono na poniższym schemacie. 
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