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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego oraz do generalnego inspek-
tora informacji finansowej Andrzeja Parafianowicza 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Inspektorze! 
Zwrócił się do nas przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą między innymi 

w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów jubilerskich. W wyniku przeprowadzonej u tegoż przedsiębiorcy 
we wrześniu 2012 r. kontroli skarbowej dotyczącej 2008 r. postawiono mu zarzut określony w art. 35 ustawy 
z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zarzut niedo-
pełnienia obowiązku rejestracji transakcji lub przechowywania rejestrów transakcji oraz dokumentów doty-
czących transakcji, to jest naruszenia obowiązku określonego w art. 8 ust. 1 tej samej ustawy, wynikał 
z ujawnienia w czasie wspomnianej kontroli transakcji z 2008 r. obejmujących import biżuterii z Tajlandii, 
Chin i Turcji, których uiszczony przez przedsiębiorcę koszt przekraczał kwotę 15 tysięcy euro. 

Za towar zakupiony z Chin płatności dokonywane były za pośrednictwem rachunku bankowego przele-
wem, natomiast za towar sprowadzany z pozostałych dwóch krajów płatności dokonywane były częściowo 
gotówką, a częściowo przelewem. Taki sposób regulowania należności potwierdziła kontrola. 

Zgodnie z ustaleniami organu tenże przedsiębiorca należy do kręgu instytucji obowiązanych w rozumieniu 
art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu (w brzmieniu z 2008 r.), jako przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie obrotu metalami 
lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi. 

W tym miejscu jawią się pierwsze pytania i wątpliwości: 
Po pierwsze, czy kupno i sprzedaż biżuterii jako gotowego produktu należy uznać za obrót metalami lub 

kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi? 
Po drugie, czy nawet jeżeli przedsiębiorca tylko kupuje metale lub kamienie szlachetne lub półszlachetne 

w celu wytworzenia i sprzedaży już gotowego produktu w postaci biżuterii, należy rozumieć, iż dokonuje on 
obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi? 

Jeżeli odpowiedzi na te pytania byłyby przeczące, można postawić kolejne pytanie.  
Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finan-

sowaniu terroryzmu oraz w świetle przedstawionego stanu faktycznego opisanego przedsiębiorcę można 
uznać za instytucję obowiązaną jako przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (DzU z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), przyjmującego płatności za towary 
w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 tysięcy euro, również gdy płatność należ-
ności za określony towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji? To na podstawie art. 2 ust. 1 
lit. t obecnie obowiązującej ustawy. 

Istotne jest więc wyjaśnienie kwestii, czy wspomniany przedsiębiorca – jeśli się uzna, że nie prowadzi ob-
rotu metalami lub kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi, w obecnym stanie prawnym, w myśl art. 2 
ust. 1 lit. t – musi zgłaszać także zakup towaru za kwotę przekraczającą 15 tysięcy euro, czy tylko sprzedaż. 

Wątpliwości pojawiają się również przy okazji próby interpretacji samego obowiązku określonego w art. 8 
ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzą-
cych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Obowiązek 
rejestrowania transakcji, której wartość przekracza 15 tysięcy euro, spoczywa bowiem na instytucjach obo-
wiązanych, które przyjmują dyspozycję lub zlecenie klienta do przeprowadzenia takiej transakcji. Pod poję-
ciem transakcji należy zaś rozumieć wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym także 
przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, z wyłączeniem 
przelewów na rachunki lokat terminowych, a także przelewy przychodzące z zagranicy, wymianę walut, 
przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich 
wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klien-
ta, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te są dokonywane we własnym, jak 



i cudzym imieniu, na własny i cudzy rachunek (to według brzmienia z 2008 r.) 
Aktualna ustawa wyraźnie rozróżnia pojęcie transakcji od pojęcia przeprowadzenia transakcji, bowiem 

w myśl obowiązujących przepisów transakcja to dokonywane zarówno we własnym, jak i w cudzym imieniu, 
na własny i na cudzy rachunek wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy 
pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, jak i poza nim; kupno i sprzedaż wartości dewizowych; przeniesienie własności lub posia-
dania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości 
majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta; zamianę wierzytelności na akcje lub 
udziały. Pod pojęciem „przeprowadzenie transakcji” rozumie się zaś wykonanie zlecenia lub dyspozycji 
klienta przez instytucję obowiązaną. 

Niewątpliwie należy więc uznać, iż obowiązek określony w art. 8 ust. 1 przedmiotowej ustawy, zarówno 
w wersji z 2008 r., jak i w wersji aktualnej, został skierowany do podmiotów przeprowadzających transakcje. 
Należy zauważyć, że takimi podmiotami w przypadku dokonywania płatności przelewem z rachunku banko-
wego są właśnie banki, które przyjmują zlecenie lub dyspozycję klienta odnośnie do przeprowadzenia trans-
akcji. 

Należałoby zatem zadać następujące pytania. Jeżeli transakcja, której równowartość przekracza 
15 tysięcy euro – również gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których okolicz-
ności wskazują, że są one ze sobą powiązane – jest dokonywana za pośrednictwem rachunku bankowego 
przelewem, to czy instytucją, względnie podmiotem, ją przeprowadzającą jest klient banku czy też sam bank? 
A jeżeli to bank jest podmiotem przeprowadzającym transakcję, to czy na nim spoczywa obowiązek zareje-
strowania transakcji, czy też jest to nadal obowiązek strony transakcji? 

Należałoby rozstrzygnąć, czy właściwe jest takie rozumienie przepisów, w którym to właśnie bank jako 
jedna z instytucji obowiązanych powinien zarejestrować transakcję, co zwalnia z tego obowiązku klienta 
takiego banku i pozwala uniknąć powielania zgłoszeń jednej transakcji. 

Rozstrzygnięcie przedstawionych kwestii pozwoli na ustalenie słuszności postawienia zarzutów opisane-
mu przedsiębiorcy. Sprawa w tym szczególnym przypadku wydaje się o tyle wątpliwa, że de facto przedsię-
biorca ten nie prowadzi działalności polegającej na obrocie metalami i kamieniami sensu stricto, zakwestio-
nowane przez organy ścigania transakcje polegały jedynie na zakupie, a nie sprzedaży, sama zaś transakcja 
przeprowadzona była przez bank, a nie przez jej stronę. 

Będziemy zobowiązani za szczegółowe wyjaśnienia w przedstawionej sprawie. 
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