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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Podmioty oferujące dożywotnie świadczenie pieniężne w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości
z jednoczesnym ustanowieniem prawa dożywotniego zamieszkiwania działają w oparciu o konstrukcję umowy
dożywocia z Kodeksu cywilnego. Przeniesienie własności nieruchomości następuje w chwili zawarcia umowy.
Uregulowania Kodeksu nie zapewniają pełnej ochrony odbiorcom usług oferowanych na rynku. Wobec tego, potrzebne
jest zabezpieczenie interesów osób zawierających tego rodzaju umowy poprzez ustanowienie odpowiednich rozwiązań
prawnych w akcie prawnym rangi ustawy.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W odpowiedzi na zarysowane na rynku obrotu nieruchomościami zjawiska, proponuje się wprowadzenie do systemu
prawnego nowej instytucji prawnej – dożywotniego świadczenia pieniężnego. W ramach tej instytucji właściciel
nieruchomości (świadczeniobiorca) przenosi jej własność w zamian za zobowiązanie nabywcy (świadczeniodawcy) do
wypłaty świadczeń okresowych dożywotnio, z jednoczesnym ustanowieniem służebności osobistej mieszkania (budynku,
lokalu mieszkalnego). Zabezpieczeniem wypłaty świadczeń będzie przede wszystkim hipoteka na nieruchomości.
Przewidziano także rozwiązania na wypadek upadłości świadczeniodawcy i egzekucji z jego majątku.
Przyszła regulacja będzie miała zastosowanie w każdym przypadku zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości (lub innego tytułu prawnego do nieruchomości) na inny podmiot w zamian za dożywotnie świadczenie
pieniężne, z wyłączeniem osób bliskich, które zawierać będą mogły umowy dożywocia lub umowy renty na podstawie
Kodeksu cywilnego.
Celem (oczekiwanym efektem) uregulowania powyższej instytucji w ustawie o dożywotnim świadczeniu pieniężnym jest
stworzenie takich warunków prawnych, aby zainteresowane osoby mogły podjąć świadomą i przemyślaną decyzję
o skorzystaniu z tzw. renty dożywotniej, po dokonaniu oceny korzyści i ryzyka. Regulacja zmierza do możliwie
optymalnego zabezpieczenia interesów świadczeniobiorcy w razie zakłóceń w wykonywaniu umowy ze strony
świadczeniodawcy, a także w razie jego upadłości, a tym samym zmniejszenia ryzyk związanych z zawieraniem umów o
usługi finansowe, których przedmiotem są nieruchomości.
Osoby zawierające umowy o dożywotnie świadczenie pieniężne będą mogły uzyskać okresowo świadczenia pieniężne w
zamian za przeniesienie na podmioty świadczące tego typu usługi własności nieruchomości. Projektowane rozwiązanie
polega na wykorzystaniu („uwolnieniu”) wartości ekonomicznej nieruchomości w celu uzyskania bieżących świadczeń
pieniężnych (ang. equity release).
Z uwagi na fakt, że obecna praktyka nie doprowadziła do ukształtowania takiego kanonu umów, który zapewniałby
świadczeniobiorcy, jako słabszej strony tego stosunku prawnego optymalnej ochrony ich interesów, celowe jest
wprowadzenie kompleksowej regulacji tego zagadnienia. Dożywotnie świadczenie pieniężne będzie przedmiotem
całościowej regulacji, zawierającej tak normy cywilnoprawne, jak i administracyjnoprawne. Stąd zasadne jest jej
umiejscowienie w odrębnym akcie prawnym, poza Kodeksem cywilnym.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Przykładowo:
1) Wielka Brytania (każda firma spełniająca wymogi określone przez Financial Services Authority (odpowiednik
polskiej Komisji Nadzoru Finansowego), po uzyskaniu zezwolenia może oferować rentę w modelu
sprzedażowym – tzw. home reversion plan. W praktyce najczęściej są to korporacje oraz wyspecjalizowane
prywatne firmy. Główne banki Wielkiej Brytanii nie posiadają w ofercie tego typu usług. Powyższy produkt ma
mały udział rynkowy. Od 2007 r. rynek renty dożywotniej objęty jest nadzorem FSA);
2) Węgry (produkt oferowany jest na podstawie Kodeksu cywilnego. Produkt w modelu sprzedażowym nie podlega
nadzorowi. Od 1 stycznia 2015 r. zakłady ubezpieczeń będą mogły oferować ten produkt);
3) Austria (w Austrii funkcjonuje rozwiązanie podobne do polskiej umowy dożywocia, z tą różnicą, że umowa taka
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4)

5)

6)
7)

może być zawarta tylko między osobami fizycznymi. Jedyny oferowany na rynku produkt powiązany jest ze
świadczeniami opieki długoterminowej. Jest to produkt oferowany przez kasę oszczędnościową, ale renta
wypłacana jest tylko przez 15 lat. Działalność zakładów ubezpieczeń nie obejmuje oferowania renty
dożywotniej).
Francja (brak szczególnych wymogów ustawowych w odniesieniu do podmiotów oferujących rentę dożywotnią;
podobnie jak w Polsce możliwość zawarcia takiej umowy wynika z Kodeksu cywilnego. Zakłady ubezpieczeń
mogą otrzymywać w rozliczeniu (jako jednorazową składkę) nieruchomość w zamian za rentę dożywotnią).
Hiszpania (produkty w tym modelu oferowane są na podstawie Kodeksu cywilnego. Tylko jedna instytucja
oferuje rentę dożywotnią w modelu sprzedażowym. Działalność zakładów ubezpieczeń nie obejmuje oferowania
renty dożywotniej).
Finlandia (umowy w modelu sprzedażowym podlegają klasycznemu reżimowi umów sprzedaży. Działalność
zakładów ubezpieczeń nie obejmuje oferowania renty dożywotniej).
Niemcy (instytucje finansowe (głównie banki inwestycyjne i hipoteczne oraz kasy oszczędnościowe, w tym kasy
oszczędnościowo-budowlane) oraz pośrednicy usług finansowych (najczęściej są to spółki z o.o. założone bądź
ściśle współpracujące z jednym bankiem partnerskim). Nie ma ustawowych ograniczeń określających
wyłączność podmiotową w tym zakresie. Na rynku istnieje jedna instytucja zawierająca umowy w oparciu
o model sprzedażowy).

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Przedsiębiorcy – podmioty
oferujące usługę
dożywotniego świadczenia
pieniężnego

Świadczeniobiorcy – osoby
fizyczne posiadające
określone prawa do
nieruchomości

Wielkość
7 – spółki prawa
handlowego, które
prowadzą taką
działalność w znacznej
skali.
Kilkanaście podmiotów
prowadzących taką
działalność w małej
skali bądź w sposób
mniej transparentny
Inne podmioty, które
obecnie nie prowadzą
tego typu działalności,
a które w przypadku
wprowadzenia odrębnej
regulacji ustawowej
podejmą decyzję o jej
prowadzeniu – brak
możliwości
oszacowania wielkości
grupy

Według raportu z
badania CATI, 2 proc.
konsumentów, którzy
przekroczyli 50 lat
wyraża
zainteresowanie
skorzystaniem ze
świadczeń
dożywotnich – biorąc
pod uwagę dane GUS
dot. struktury
wiekowej potencjalnie
dotyczy to populacji
ok. 372 tys. osób.
Do kwietnia 2013 r.

Źródło danych
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (UOKiK) –
„Raport z kontroli
przedsiębiorców zawierających
umowy świadczeń
dożywotnich”, wrzesień 2013 r.
Szacunki własne Ministerstwa
Gospodarki

Raport z badania CATI „Renta
za mieszkanie” – badanie
przeprowadzone przez Instytut
Badawczy IPC (www.instytutipc.pl) w lipcu 2013 r. na
zlecenie UOKiK.
Dane statystyczne GUS dot.
ludności według wieku.

Oddziaływanie
Postawienie wymogu
stabilności i wiarygodności
podmiotów, które będą
oferowały umowy
o dożywotnie świadczenie
pieniężne.
Podmioty te będą miały
obowiązek uzyskania
zezwolenia na wykonywanie
działalności w zakresie
zawierania umów o
dożywotnie świadczenie
pieniężne. Zezwolenie będzie
wydawane w formie decyzji
administracyjnej przez
Komisję Nadzoru
Finansowego. Podmioty te
będą musiały posiadać
wskazany potencjał finansowy
oraz być zarządzane przez
osoby legitymujące się
profesjonalnym
doświadczeniem zawodowym
w instytucjach rynku
finansowego.
Zmniejszenie ryzyk
związanych z zawarciem
umowy
poprzez prawne
zabezpieczenie jego
wierzytelności z tytułu
okresowych świadczeń
wypłacanych w pieniądzu
w ramach zawartej umowy
o dożywotnie świadczenie
pieniężne.
Potencjalnie - usługa
skierowana w szczególności do
osób starszych.

Urząd Ochrony Konkurencji
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zawarto ok. 400 umów
świadczeń dożywotnich
przez spółki prawa
handlowego
skontrolowane przez
UOKiK.

Rzeczoznawcy majątkowi

Brak danych dot. umów
zawieranych przez
podmioty działające w
małej skali bądź
w sposób mniej
transparentny
5808*
Centralny Rejestr
Rzeczoznawców Majątkowych

* stan na dzień 7.5.2014 r.

Komisja Nadzoru
Finansowego / Urząd
Komisji Nadzoru
Finansowego
Sądy powszechne
(wydziały wieczystoksięgowe)
Notariusze

i Konsumentów (UOKiK) –
„Raport z kontroli
przedsiębiorców zawierających
umowy świadczeń
dożywotnich”, Instytut
Badawczy IPC, Wrocław 2013

1

377

2348*

Obowiązkowy udział
rzeczoznawcy majątkowego
w szacowaniu wartości
nieruchomości przed
zawarciem umowy oraz w
przypadku sprzedaży
egzekucyjnej nieruchomości.
Ustawa o nadzorze nad rynkiem Nadzorowanie podmiotów
finansowym
świadczących umowy
o dożywotnim świadczeniu
pieniężnym.
Rocznik statystyczny RP
Prowadzenie spraw związanych
z ustanowieniem hipoteki.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Prowadzenie spraw związanych
z przeniesieniem prawa do
* stan na dzień 31.12.2012 r.
nieruchomości.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Propozycja uregulowania dożywotniego świadczenia pieniężnego będąca wynikiem realizacji zalecenia Rady Ministrów
z dnia 17 stycznia 2012 r. była publikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji
w ramach Rządowego Procesu Legislacyjnego, łącznie z projektem założeń projektu ustawy o odwróconym kredycie
hipotecznym. Propozycja ta została zaakceptowana na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 15 października 2013 r.
Niniejszy projekt ustawy został opracowany na podstawie ww. propozycji. Na etapie konsultacji publicznych projekt
ustawy zostanie przekazany do opinii partnerów społecznych, będzie również udostępniony na stronach Rządowego
Centrum Legislacji w ramach Rządowego Procesu Legislacyjnego oraz na stronie www.konsultacje.gov.pl.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2014 r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa

0,40 0,48 0,57 0,70 0,83
-

1,0 1,20 1,43 1,72 2,06 2,47
-

12,86
-

JST

0,40 0,48 0,57 0,70 0,83
-

1,0 1,20 1,43 1,72 2,06 2,47
-

12,86
-

pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

0,40 0,48 0,57 0,70 0,83
-

-

-

-

-

0,40 0,48 0,57 0,70 0,83
-

-

-

-

-

1,0 1,20 1,43 1,72 2,06 2,47
-

-

-

-

-

-

1,0 1,20 1,43 1,72 2,06 2,47
-

-

-

-

-

-

12,86
12,86
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Źródła finansowania

Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Ponieważ regulacja dotyczy relacji cywilnoprawnych nie spowoduje bezpośredniego
zwiększenia wydatków budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
W tabeli uwzględniono szacunki dot. ewentualnego wzrostu wpływów jst z podatku od
czynności cywilnoprawnych (podatek od umowy kupna/sprzedaży - 2%), z tytułu większej
liczby zawieranych umów dzięki uregulowaniu świadczenia tego typu usług. Do oszacowania
wpływów z tego tytułu przyjęto następujące uproszczone założenia:
 wzrost rocznej liczby zawieranych umów o 100 sztuk od pierwszego roku
funkcjonowania ustawy, ponadto w drugim i kolejnych latach przyjęto dodatkowy
coroczny 20-procentowy wzrost liczby tych umów w ujęciu narastającym
 średnia wartość każdego z mieszkań, których dotyczą umowy w każdym roku
funkcjonowania ustawy – 200 tys. PLN
 stawka podatku od czynności cywilno-prawnych – 2%
Należy mieć jednak na uwadze, że powyższe założenia opierają na szacunkach MG, w związku
z powyższym rzeczywiste wpływy z tego tytułu mogą różnić się od zakładanych. Trzeba mieć
też na uwadze, że w przypadku braku rozwiązania dot. dożywotniego świadczenia pieniężnego
również może nastąpić wzrost wpływów z tego podatku, w przypadku gdy część osób starszych
podejmie decyzję o sprzedaży mieszkania i wynajmie inne lub skorzysta z oferty domów
opieki.
Skutkiem pośrednim może być zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób
prawnych w związku z ewentualnym zwiększeniem przychodów firm świadczących usługę
dożywotniego świadczenia pieniężnego z tytułu większej liczby zawieranych umów dzięki
uregulowaniu świadczenia tego typu usług. Nie jest jednak możliwe oszacowanie wielkości
tych wpływów, gdyż przychody realizowane przez firmy uzależnione są od długości okresu
wypłacanego świadczenia i np. momentu sprzedaży mieszkania nabytego od
świadczeniobiorcy. Przyjmując założenie, że okres wypłacania świadczenia pieniężnego
przekracza raczej okres 10 lat, faktyczne zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od
osób prawnych nastąpiłoby nie wcześniej niż za 10 lat, np. w momencie sprzedaży mieszkania
przez firmę świadczącą usługę, o ile przychody ze sprzedaży nie zostaną przeznaczone na
wypłatę świadczeń w kolejnych umowach. Z powyższych powodów nie ujmowano tych kwestii
w powyższej tabeli.
Według szacunków MG umowy o dożywotnie świadczenie pieniężne dotyczyć będą co do
zasady lokali mieszkalnych, których świadczeniobiorcy posiadają prawo własności lub inny
tytuł prawny do nieruchomości od co najmniej 5 lat, w związku z powyższym przy
przeniesieniu własności nieruchomości na świadczeniodawcę zastosowanie będzie miało
zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości. Stąd nie zakłada się
dodatkowych wpływów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od zbycia
nieruchomości.
W związku z tym, że świadczenie otrzymywane przez świadczeniobiorcę stanowi niejako
„wynagrodzenie ratalne” za przeniesienie własności nieruchomości na świadczeniodawcę, nie
podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Projektowany akt nie powinien wiązać się ze znaczącym zwiększeniem liczby spraw w sądach
powszechnych w wydziałach wieczysto-księgowych, w związku z tym nie przewiduje się
dodatkowych wydatków budżetowych z tym związanych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie
zmian
W ujęciu
przedsiębiorstwo świadczeniodawca
pieniężnym
(kalkulacja
obejmuje jedną
przykładową
symulację
umowy)

obywatel świadczeniobiorca

0

1

- 14 800
PLN*

- 9 020
PLN

8 800
PLN**

9 020
PLN

Skutki
2

3

5

10

11

Łącznie
(0-11)

- 9 245
PLN

- 9 476
PLN

-9 955
PLN

-11 264
PLN

195 000
PLN***

79 000
PLN
(28 000
PLN****)

9 245
PLN

9 476
PLN

9 955
PLN

11 264
PLN

110 000
PLN
4
(156 000

PLN****)

Powyższe stanowi przykładową symulację umowy na potrzeby OSR, w oparciu o
następujące uproszczone założenia:
 wiek świadczeniobiorcy: mężczyzna 75 lat, okres otrzymywania
świadczeń – 11 lat (132 miesięczne płatności raty), wysokość raty w
pierwszym roku – 450 PLN miesięcznie, w kolejnych latach waloryzacja
świadczenia corocznie o 2,5% w ujęciu narastającym (poziom inflacji na
podstawie wytycznych Ministra Finansów dot. stosowania jednolitych
wskaźników makroekonomicznych)
 opłaty czynszowe za nieruchomość w trakcie umowy uiszcza
świadczeniodawca – w pierwszym roku 250 PLN miesięcznie, w
kolejnych latach założono wzrost opłaty corocznie o 2,5% w ujęciu
narastającym
 wartość mieszkania w momencie zawierania umowy wyceniona przez
rzeczoznawcę majątkowego – 200 tys. PLN. Przyjęto założenie, że
wartość mieszkania w okresie umowy nie zmienia się. Ponadto założono,
że od razu po zakończeniu umowy – czyli w styczniu dwunastego roku –
świadczeniodawca sprzeda mieszkanie nabyte wcześniej od
świadczeniobiorcy
 ubezpieczenie lokalu, podatek od nieruchomości i użytkowanie
wieczyste – 400 PLN w pierwszym roku (roczny koszt ponoszony przez
świadczeniodawcę), w kolejnych latach założono wzrost opłat corocznie
o 2,5% w ujęciu narastającym
 podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna, opłaty sądowe
- 6000 PLN w pierwszym roku (koszt jednorazowy ponoszony przez
świadczeniodawcę)
 koszty związane ze sprzedażą nieruchomości po zakończeniu umowy,
koszt jednorazowy w dwunastym roku ponoszony przez
świadczeniodawcę (np. za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości) –
5000 PLN
Należy mieć jednak na uwadze, że jest to jedynie symulacja m.in. na podstawie
dostępnych MG informacji w zakresie oferowanej obecnie na rynku tzw. renty
dożywotniej. Nie jest możliwe dokładne oszacowanie skutków regulacji na
przedsiębiorstwa i obywateli w ujęciu pieniężnym z uwagi na to, że wysokość
świadczenia ustalana jest w umowie pomiędzy świadczeniodawcą i
świadczeniobiorcą.
Każda
oferta
adresowana
do
potencjalnego
świadczeniobiorcy jest przygotowywana indywidualnie. Przy ustalaniu
warunków brane są pod uwagę w szczególności: wiek i płeć świadczeniobiorcy,
przewidywany okres życia (np. tablica GUS średniego dalszego trwania życia
kobiet i mężczyzn), oraz wartość rynkowa nieruchomości, ustalana przez
rzeczoznawcę majątkowego. Świadczenia okresowe podlegać będą corocznej
waloryzacji, w oparciu o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS.
Wpływ na warunki płatności może mieć zarówno relacja popyt/podaż, przyjęty
przez firmę model biznesowy, jak i ostateczny kształt regulacji w tym zakresie.

*

świadczenia przekazane świadczeniobiorcy + opłaty czynszowe + ubezpieczenie/podatek od
nieruchomości/użytkowanie wieczyste + podatek od czynności cywilnoprawnych/taksa
notarialna/opłaty sądowe
** świadczenia pieniężne otrzymane od świadczeniodawcy + opłaty czynszowe opłacone przez
świadczeniodawcę
*** kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania – koszty związane z tą sprzedażą
**** w nawiasach wartości uwzględniające koszt pieniądza w czasie - założono 6% rocznie – czyli
po stronie świadczeniodawcy jest to koszt alternatywny inwestycji dla płatności
dokonywanych na rzecz świadczeniobiorcy (np. odsetki od alternatywnej inwestycji środków
w obligacje), po stronie świadczeniobiorcy korzyść inwestycyjna (np. odsetki z tytułu
lokowania otrzymywanych świadczeń pieniężnych na lokatach bankowych).
W powyższej tabeli w części dot. łącznego bilansu skutków - w odniesieniu do świadczeniobiorcy
– nie uwzględniano utraty mieszkania o wartości 200 000 PLN w wyniku automatycznego
wygaśnięcia umowy po śmierci świadczeniobiorcy. Biorąc pod uwagę praktykę rynkową w
zakresie obecnego instrumentu tzw. renty dożywotniej wartość mieszkania co do zasady
przewyższać będzie łączną wartość świadczeń otrzymywanych od świadczeniodawcy.
W powyższej tabeli w części dot. łącznego bilansu skutków – w odniesieniu do świadczeniodawcy
– przedstawiona wartość nie stanowi zysku przedsiębiorstwa netto (należy uwzględnić koszty
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działalności przedsiębiorstwa).

W ujęciu
niepieniężnym

duże
przedsiębiorstwa

Umożliwienie oferowania produktu, który będzie regulowany ustawowo, co może
przełożyć się na wzrost liczby zawieranych umów i podniesienie jakości
świadczonych usług. Z drugiej strony regulacja spowoduje zwiększenie
obowiązków formalnych świadczeniodawcy.
sektor mikro-,
Wymagania dla podmiotów oferujących dożywotnie świadczenia okresowe w
małych i średnich zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości mogą stanowić barierę w
przedsiębiorstw
prowadzeniu tego typu działalności gospodarczej przez małe podmioty (np.
spełnienie kryterium kapitału założycielskiego).
Jednocześnie, rozwiązanie może w sposób pośredni pozytywnie wpłynąć na
przedsiębiorstwa z innych branż (np. sektor medyczny, spożywczy, rekreacyjny) –
dodatkowe środki finansowe uzyskane przez świadczeniobiorców przeznaczane na
konsumpcję.
rodzina, obywatele Zwiększenie zabezpieczenia interesu obywateli, szczególnie osób starszych,
oraz gospodarstwa korzystających z tego instrumentu, zmniejszenie ryzyka występowania
domowe
nieuczciwych praktyk ze strony podmiotów świadczących tego typu działalność
przy jednoczesnym umożliwieniu pozyskania dodatkowych środków
finansowych przez obywateli.
Spadkobiercy świadczeniobiorców mogą uzyskać mniejszą schedę spadkową w
związku z „wyjściem” nieruchomości z majątku zmarłego świadczeniobiorcy.
Niemierzalne
rynek
Ustawowa przejrzystość zasad transakcji może pozytywnie wpłynąć na reputację
dożywotniego świadczenia pieniężnego wśród świadczeniobiorców.
Dodatkowe
Wg badania CATI „Renta za mieszkanie” (Instytut Badawczy IPC) 2% osób powyżej 50 roku
informacje, w tym
życia rozważa aktualnie skorzystanie z tego typu usługi. Dla 56% z badanej populacji głównym
wskazanie źródeł
motywem zawarcia takiej transakcji jest czynnik finansowy (dodatkowe środki finansowe), dla
danych i przyjętych do 22% - czynnik potrzeby finansowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, dla 22% obliczeń założeń.
zarówno motyw finansowy, jak i codziennego wsparcia (pomocowy).
Z szacunków MG opartych na dostępnych informacjach w zakresie tzw. renty dożywotniej
wynika, że suma wypłaconych świadczeniobiorcy rent, bez kosztu pieniądza, w stosunku do
wartości nieruchomości, wynosi ok. 50% (ok. 75% z uwzględnieniem kosztu pieniądza w
czasie). Wielkości te mogą kształtować się różnie w zależności od podmiotu oferującego tego
typu usługę. Natomiast kilka procent to koszty związane z nabyciem, a następnie sprzedażą
nieruchomości ponoszone przez świadczeniodawcę.
Projektowana regulacja nie znosi ryzyka związanego z charakterem transakcji finansowej, ale
jedynie je ogranicza dzięki projektowanym m.in. zabezpieczeniom, reżimowi nadzoru i
obowiązkom informacyjnym.
Dla celów OSR przyjęto szacunki, że liczba zawieranych umów rocznie wzrośnie o 100 sztuk
od pierwszego roku funkcjonowania ustawy, ponadto w drugim i kolejnych latach przyjęto, że
nastąpi dodatkowy coroczny 20-procentowy wzrost liczby tych umów w ujęciu narastającym.
Projektowana regulacja może spowodować pewne koszty dla podmiotów oferujących pieniężne
świadczenie dożywotnie z tytułu obowiązków formalnych. Szacunkowa kalkulacja w tym
zakresie została przedstawiona poniżej w części OSR dot. zmiany obciążeń regulacyjnych.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy
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Komentarz:
Z uwagi na specyfikę przedmiotu ustawy obciążenia administracyjne będą oddziaływać na ograniczoną liczbę
podmiotów gospodarczych. Związane jest to z koniecznością wystąpienia o zezwolenie do KNF, obowiązkiem
przekazywania organowi nadzoru (KNF) półrocznych sprawozdań finansowych (w terminie 1 miesiąca od ostatniego
dnia pierwszej połowy roku obrotowego) oraz rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta – w
terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Ponadto regulacja przewiduje wymóg informacyjny dla
świadczeniodawcy wobec potencjalnych świadczeniobiorców – formularz informacyjny i wstępny projekt umowy.
Przyjęto następujące kalkulacje obciążeń regulacyjnych z tego tytułu:
− wpis do KRS (500 PLN), zmiana wpisu (250 PLN) – wydatek na zmianę wpisu przez podmioty funkcjonujące na
rynku w związku z dostosowaniem do wymogów projektowanej ustawy (organizacyjno-prawne, w tym
podwyższenie kapitału zakładowego),
− uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (0,1% od minimalnej wysokości kapitału zakładowego –
ok. 8,5 tys. PLN na jeden podmiot),
− sprawozdawczość finansowa – z szacunków MG wynika, że największe podmioty funkcjonujące na rynku
prowadzą sprawozdawczość wg zasad określonych w przepisach o rachunkowości. Natomiast w przypadku
podmiotów, które będą musiały dostosować się do tych wymogów może to być koszt sporządzenia sprawozdania
finansowego i jego badania przez biegłego rewidenta (ok. 5 tys. PLN - kalkulacja na podstawie raportu z
pomiaru obciążeń administracyjnych tj. bazy obowiązków informacyjnych),
− wymóg przekazywania świadczeniobiorcom formularza informacyjnego i wstępnego projektu umowy – koszt
marginalny z uwagi na fakt, że wzór formularza informacyjnego określa załącznik do ustawy, natomiast koszt
opracowania wstępnego projektu umowy będzie także nieznaczny przy założeniu, że przedsiębiorca jednorazowo
opracuje wstępny projekt umowy w oparciu o wymagania ustawowe, który będzie wykorzystywany przy
kolejnych transakcjach.
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie ustawy nie będzie miało znaczącego wpływu na rynek pracy. Ustawa może pozytywnie wpłynąć na
zatrudnienie w przypadku zwiększenia wolumenu zawieranych umów i ewentualnej potrzeby zatrudnienia dodatkowych
pracowników do obsługi tego produktu.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Omówienie wpływu
Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na powyższe obszary.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Podmioty, które obecnie działają na rynku i świadczą usługi z zakresu tzw.
renty dożywotniej będą musiały w ciągu 12 miesięcy dostosować się do wymagań określonych w ustawie.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
OSR ex-post zostanie przygotowany w terminie 36 miesięcy po wejściu w życie przepisów ustawy. Miernikami będą liczba
zawartych umów, poziom skarg świadczeniobiorców na świadczeniodawców po zawarciu umowy lub odsetek umów przy
których miały miejsce nieprawidłowości.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak

7

