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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2007 r.

w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsi´biorców uczestniczàcych w koncentracji

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331 i Nr 99, poz. 660) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób obliczania ob-
rotu przedsi´biorców uczestniczàcych w koncentracji,
o którym mowa w art. 13 i art. 14 pkt 1 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, zwanej dalej „ustawà”, na potrzeby ustalenia
obowiàzku zg∏oszenia zamiaru tej koncentracji Preze-
sowi Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o roku po-
przedzajàcym, rozumie si´ przez to:

1) rok obrotowy poprzedzajàcy rok zg∏oszenia, o któ-
rym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy;

2) ka˝de z dwóch lat obrotowych poprzedzajàcych
zg∏oszenie, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4
i art. 14 pkt 1 ustawy.

§ 3. Z zastrze˝eniem przepisów § 4—12, obrót
przedsi´biorców uczestniczàcych w koncentracji, zwa-
ny dalej „obrotem”, oblicza si´ jako sum´ przycho-



dów uzyskanych w roku poprzedzajàcym ze sprzeda˝y
produktów oraz sprzeda˝y towarów i materia∏ów, sk∏a-
dajàcych si´ na operacyjnà dzia∏alnoÊç przedsi´bior-
ców, po odliczeniu udzielonych rabatów, opustów 
i innych zmniejszeƒ oraz podatku od towarów i us∏ug,
a tak˝e innych podatków zwiàzanych z obrotem, je˝eli
nie zosta∏y odliczone, wykazanych w rachunku zysków
i strat sporzàdzonym na podstawie przepisów o ra-
chunkowoÊci. Sum´ przychodów powi´ksza si´ o war-
toÊç uzyskanych dotacji przedmiotowych.

§ 4. W przypadku banków obrót oblicza si´ jako su-
m´ kwot wykazanych w nast´pujàcych pozycjach ra-
chunku zysków i strat banku za rok poprzedzajàcy:

1) przychody z tytu∏u odsetek,

2) przychody z tytu∏u prowizji,

3) przychody z akcji, udzia∏ów i innych papierów war-
toÊciowych,

4) suma wyniku na operacjach finansowych i wyniku
z pozycji wymiany, je˝eli jest ona dodatnia

— sporzàdzonym zgodnie z przepisami o rachunko-
woÊci dotyczàcymi banków, po potràceniu ewentual-
nego podatku od towarów i us∏ug zwiàzanego z tymi
pozycjami, je˝eli nie zosta∏ odliczony.

§ 5. W przypadku ubezpieczycieli obrót oblicza si´
jako sum´ sk∏adek brutto przypisanych w roku obroto-
wym wykazanà w technicznym rachunku ubezpieczeƒ
za rok poprzedzajàcy, sporzàdzonym zgodnie z przepi-
sami o rachunkowoÊci dotyczàcymi zak∏adów ubez-
pieczeƒ.

§ 6. W przypadku narodowych funduszy inwestycyj-
nych obrót oblicza si´ jako przychody z inwestycji, z wy-
∏àczeniem udzia∏u w wyniku finansowym netto, wykaza-
ne w rachunku zysków i strat za rok poprzedzajàcy, spo-
rzàdzonym zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci doty-
czàcymi narodowych funduszy inwestycyjnych.

§ 7. W przypadku funduszy inwestycyjnych obrót
oblicza si´ jako kwot´ równà wartoÊci aktywów netto
funduszu ustalonà na koniec roku poprzedzajàcego,
zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci dotyczàcymi
funduszy inwestycyjnych.

§ 8. W przypadku funduszy emerytalnych obrót ob-
licza si´ jako kwot´ równà wartoÊci aktywów netto fun-
duszu ustalonà na koniec roku poprzedzajàcego, zgod-
nie z przepisami regulujàcymi organizacj´ i funkcjono-
wanie funduszy emerytalnych oraz przepisami o ra-
chunkowoÊci dotyczàcymi funduszy emerytalnych.

§ 9. W przypadku domów maklerskich obrót obli-
cza si´ jako sum´ przychodów z dzia∏alnoÊci makler-
skiej wykazanà w rachunku zysków i strat za rok po-
przedzajàcy, sporzàdzonym zgodnie z przepisami o ra-
chunkowoÊci dotyczàcymi domów maklerskich.

§ 10. 1. W przypadku przedsi´biorcy b´dàcego
osobà fizycznà, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy,
który nie sporzàdza rachunku zysków i strat na podsta-

wie przepisów o rachunkowoÊci, obrót oblicza si´ jako
sum´ przychodów uzyskanych w roku poprzedzajà-
cym ze sprzeda˝y produktów oraz sprzeda˝y towarów
i materia∏ów, po odliczeniu udzielonych rabatów, opu-
stów i innych zmniejszeƒ oraz podatku od towarów
i us∏ug, a tak˝e innych podatków zwiàzanych z ob-
rotem, je˝eli nie zosta∏y odliczone, z zastrze˝eniem
ust. 2. Sum´ przychodów powi´ksza si´ o wartoÊç
uzyskanych dotacji przedmiotowych.

2. W przypadku przedsi´biorcy b´dàcego osobà 
fizycznà, o którym mowa w art. 4 pkt 1 lit. c ustawy, 
za obrót uznaje si´ obrót osiàgany przez przedsi´bior-
ców, nad którymi osoba ta posiada kontrol´ w rozu-
mieniu art. 4 pkt 4 ustawy.

§ 11. W przypadku gmin, powiatów i województw
obrót oblicza si´ jako dochody uzyskiwane przez jed-
nostki bud˝etowe gmin, powiatów i województw oraz
wp∏aty od zak∏adów bud˝etowych i gospodarstw po-
mocniczych jednostek bud˝etowych gmin, powiatów
i województw.

§ 12. 1. W przypadku przedsi´biorców nale˝àcych
do grupy kapita∏owej do obrotu nie wlicza si´ obrotu
dokonywanego z innymi przedsi´biorcami nale˝àcymi
do tej grupy.

2. Je˝eli koncentracja polega na nabyciu cz´Êci
mienia, obliczajàc obrót, uwzgl´dnia si´ jedynie obrót
zrealizowany przez t´ cz´Êç. Przyjmuje si´, ˝e obrót
przedsi´biorców nale˝àcych do grupy kapita∏owej
obejmujàcej przedsi´biorc´, którego cz´Êç majàtku
lub przedsi´biorstwa jest nabywana, wynosi zero.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
gmin, powiatów i województw.

4. Je˝eli koncentracja, o której mowa w art. 13
ust. 2 pkt 2 ustawy, polega na przej´ciu zarzàdzania
funduszem inwestycyjnym lub emerytalnym:

1) jako obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy,
przyjmuje si´ sum´ przychodów towarzystw fun-
duszy inwestycyjnych lub towarzystw emerytal-
nych oraz kwoty aktywów netto zarzàdzanych
przez nie funduszy;

2) do obrotu, o którym mowa w art. 14 pkt 1 ustawy,
nie wlicza si´ przychodu towarzystwa funduszy in-
westycyjnych lub towarzystwa emerytalnego, od
którego zarzàdzanie jest przejmowane.

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie sposobu obliczania
obrotu przedsi´biorców uczestniczàcych w koncentra-
cji (Dz. U. Nr 60, poz. 611).

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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