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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 1 kwietnia 2019 r.
Poz. 613

RO ZP O RZĄDZENIE
M INISTRA F INANSÓ W 1)
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków,
o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.
poz. 2215) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa terminy uiszczania oraz wysokość i sposób obliczania opłaty miesięcznej za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zwanej dalej „opłatą”.
§ 2. Wysokość opłaty wynosi 0,01% w skali roku łącznej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej
daty zarządzanych przez wybraną instytucję finansową na ostatni dzień miesiąca, za który należna jest opłata.
§ 3. Opłata jest uiszczana do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest opłata.
§ 4. W okresie do dnia 30 czerwca 2022 r. wysokość opłaty oblicza się jako iloczyn kwoty 0,18 zł i liczby rachunków
PPK prowadzonych przez wybraną instytucję finansową na ostatni dzień miesiąca, za który należna jest opłata. Przepis § 3
stosuje się.
§ 5. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się do opłaty należnej począwszy od dnia 1 lipca 2022 r.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Finansów: wz. T. Robaczyński

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

