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Na początku lutego br. Komisja Europejska
ogłosiła projekt nowej, IV dyrektywy w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu
ﬁnansowego w celu prania pieniędzy oraz
ﬁnansowania terroryzmu. Proponowane
zmiany mają z jednej strony dostosować
przepisy do zmienionych rekomendacji
Financial Action Task Force (FATF), z drugiej usprawnić już istniejące rozwiązania.
Dyrektywa ma zastąpić tzw. III dyrektywę
oraz dyrektywę 2006/70/WE. Równolegle
z pracami nad IV dyrektywą toczą się prace
nad nowym rozporządzeniem w sprawie
informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym. Pomimo
dość surowego tonu Komisji, która w notce
prasowej informuje o konieczności wprowadzenia „bardziej rygorystycznych przepisów w odpowiedzi na nowe zagrożenia”,
rozwiązania zawarte w nowym projekcie to
raczej ewolucja niż rewolucja w dotychczasowym systemie walki z praniem pieniędzy
i ﬁnansowaniem terroryzmu.

Nowy katalog podmiotów
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Katalog instytucji zobowiązanych, który dotychczas obejmował jedynie kasyna, ma
zostać poszerzony o wszystkie podmioty
z branży gier hazardowych. Warto nadmienić, że polska ustawa z dnia 16 listopada
2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i ﬁnansowaniu terroryzmu już teraz obejmuje wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów
wzajemnych i gier na automatach oraz
gier na automatach o niskich wygranych,
więc zmiana przepisów wspólnotowych
nie wywoła w tym zakresie zmiany prawa
krajowego.
Pojawia się jednak wątpliwość odnośnie
oczekującego właśnie na wejście w życie

wyłączenia spod działania polskiej ustawy
podmiotów prowadzących gry na automatach o niskich wygranych. Może być to
sprzeczne z wymogami dyrektywy, której
projekt przewiduje objęcie wszystkich podmiotów z branży.
Modyﬁkacja kryterium ﬁnansowego, mianowicie obniżenie progu dla podmiotów
prowadzących handel towarami i przyjmującymi za nie zapłatę w gotówce z 15 000
euro do 7500 euro, będzie już wymagała ingerencji legislacyjnej w prawie krajowym. To
zmiana o dużym znaczeniu praktycznym.
Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 22
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej płatności powyżej 15 000 euro dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami powinny
następować za pośrednictwem rachunków
bankowych. Równoległe obowiązywanie
wspomnianego artykułu oraz art. 2 pkt 1t
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i ﬁnansowaniu terroryzmu powoduje
obecnie, iż legalność przyjmowania przez
przedsiębiorcę zapłaty za towar w gotówce
powyżej 15 000 euro ograniczona jest jedynie do stosunków z konsumentami. Ta
wysoka kwota progowa powoduje, że tylko
niewielki procent umów sprzedaży konsumenckiej może potencjalnie spowodować
objęcie danego przedsiębiorcy obowiązkami z zakresu AML. Obniżenie tego progu
o połowę spowoduje, iż ustawowy reżim
będzie miał zastosowanie również do tych
przedsiębiorców, którzy będą się rozliczać
w gotówce na kwoty pomiędzy 7500
a 15 000 euro, i to zarówno w stosunkach
pomiędzy przedsiębiorcami, jak i w stosunkach przedsiębiorca – konsument.
IV dyrektywa jednoznacznie przesądza,
iż jej przepisy mają zastosowanie do działalności instytucji obowiązanych prowadzonej

przez internet. Poza tym doprecyzowaniem
zmiany w obrębie katalogu instytucji obowiązanych mają raczej charakter kosmetyczny i nie prowadzą do jego istotnego
poszerzenia.

Ocena ryzyka
Celem IV dyrektywy jest przede wszystkim
ukierunkowanie systemu przeciwdziałania
praniu pieniędzy na analizę ryzyka. Jest
to wzmocnienie tzw. podejścia opartego
na ryzyku (ang. risk based approach).
Co do zasady dotychczas ocena ryzyka
miała miejsce jedynie na poziomie instytucji obowiązanych, ewentualnie grup
kapitałowych. Zgodnie z proponowanymi
przepisami dokonywana przez instytucje
obowiązane ocena będzie pierwszym
ogniwem całego systemu oceny ryzyka,
do której zostaną zobowiązane także
państwa członkowskie Unii Europejskiej
oraz Unia Europejska. Docelowo ocena
ryzyka będzie się więc odbywać na trzech
poziomach:
• europejskim,
• krajowym,
• instytucjonalnym.
Każda instytucja obowiązana będzie musiała ocenić własne ryzyko, uwzględniając
co najmniej takie czynniki, jak:
• baza klientów,
• państwa lub obszary geograﬁczne, na
których prowadzi działaność,
• produkty i usługi,
• transkacje lub kanały dostawy.
Przeprowadzane analizy powinny być
dokumentowane i uaktualniane, a każda
z nich ma się dalej przekładać na wewnętrzne regulacje instytucji obowiązanej,
tj. opracowywane strategie wewnętrzne,
procedury oraz stosowane środki kontroli.
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Komisja Europejska przygotowuje projekt nowej
dyrektywy, która ma pomóc w walce z praniem
brudnych pieniędzy oraz ﬁnansowaniem terroryzmu
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Wyłączenie stosowania środków bezpieczeństwa ﬁnansowego w odniesieniu do
określonych kategorii podmiotów czy produktów nie będzie już możliwe. Chodzi tutaj
o klientów i produkty niskiego ryzyka (instytucje ﬁnansowe, organy administracji czy
niskoskładkowe polisy na życie). Zakres zastosowanych środków będzie każdorazowo
wynikać z dokonanej oceny ryzyka. Komisja
Europejska przewiduje, że dyrektywa zawierać będzie załączniki z wykazami czynników
wyższego i niższego ryzyka, które należy
uwzględnić w dokonywanej ocenie.
Poszerzenie podejścia opartego na
ryzyku ma – z punktu widzenia instytucji
obowiązanej – wady i zalety. Niewątpliwą
zaletą takiego rozwiązania prawnego
jest elastyczność systemu zapobiegania
wprowadzania do obrotu środków pochodzących z nielegalnych źródeł. Zakres
stosowanych przez instytucję obowiązaną
środków będzie każdorazowo zależny od
tego, jak oceni ona ryzyko. Problemy mogą
pojawić się wtedy, gdy np. w opinii regulatora, mającego w ręku uprawnienie do zastosowania szeregu sankcji, ocena ryzyka
będzie odmienna.

Beneﬁcjent rzeczywisty i PEP
Proponowane w IV dyrektywie zmiany
obejmą również tak kluczowe pojęcia, jak
beneﬁcjent rzeczywisty oraz osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.
W związku z licznie zgłaszanymi problemami instytucji obowiązanych z dostępem
do informacji umożliwiających identyﬁkację
beneﬁcjentów rzeczywistych IV dyrektywa
przewiduje nałożenie na osoby prawne
obowiązku posiadania o nich informacji.
Jednocześnie samo pojęcie beneﬁcjenta
rzeczywistego ma zostać doprecyzowane
poprzez uściślenie, iż próg 25 proc. odnosi
się do każdego z poziomów własności
bezpośredniej i pośredniej oraz wprowadzenie możliwości wskazania osób sprawujących kontrolę w postaci np. zarządu.
W efekcie zmienione przepisy mają każdorazowo umożliwiać identyﬁkację rzeczywistego beneﬁcjenta, gdyż ten proces nie
może kończyć się jedynie na wskazaniu
osoby prawnej.
IV dyrektywa ma też objąć regulacją całą
deﬁnicję PEP-a (dotychczas podzieloną

pomiędzy III dyrektywę a dyrektywę wykonawczą 2006/70/WE). Deﬁnicja zostanie
poszerzona – nowy przepis przewiduje trzy
kategorie PEP-ów:
• zagraniczne,
• krajowe,
• międzynarodowe.
Warto przy tym zwrócić uwagę, iż poprzez PEP-a krajowego rozumieć należy
osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w każdym z państw członkowskich UE. Instytucje obowiązane będą
poszukiwać PEP-ów nie tylko pośród
klientów, ale także pośród ich rzeczywistych beneﬁcjentów oraz beneﬁcjentów
polis na życie. Jednocześnie wydłużony
ma zostać okres po zaprzestaniu sprawowania przez daną osobę znaczącej
funkcji publicznej, poprzez który należy
dalej uważać ją za PEP-a (z 1 roku do
18 miesięcy).

Każda instytucja
obowiązana będzie
musiała ocenić
własne ryzyko
Nowa dyrektywa powinna więc znacząco ułatwić realizację obowiązku identyﬁkacji beneﬁcjentów rzeczywistych. Ze
względu na poszerzoną deﬁnicję PEP-a instytucje obowiązane zostaną natomiast dociążone dodatkowymi obowiązkami.

Grupy kapitałowe
Na gruncie dotychczasowych dyrektyw
z zakresu AML pojęcie grupy kapitałowej
nie było stosowane. IV dyrektywa po raz
pierwszy wprowadza pojęcie grupy poprzez odesłanie do art. 2 pkt 12 dyrektywy
2002/87/WE. Nowe przepisy wyraźnie
zezwalają na wewnątrzgrupową wymianę
informacji o transkacjach podejrzanych. Co
więcej, wprowadzają obowiązek wdrożenia ogólnogrupowych procedur w zakresie
wymiany informacji dla celów AML (art. 42
IV dyrektywy).

Polskie prawo bankowe już teraz przewiduje wyłączenie spod tajemnicy bankowej
informacji przekazywanych innym bankom
i instytucjom kredytowym lub ﬁnansowym
należącym do tego samego holdingu ﬁnansowego. Jest to niezbędne do należytego
wykonywania określonych w przepisach
prawa obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ﬁnansowaniu terroryzmu. Przepis nowej dyrektywy
będzie miał jednak szerszy zakres zastosowania, bo obejmie grupy kapitałowe
również spoza sektora usług bankowych
i ﬁnansowych.
Warto zwrócić uwagę na możliwość
uznawania, pod określonymi warunkami,
klienta w ramach grupy (art. 27 IV dyrektywy). Przepis ten ma szerszy zakres
zastosowania niż obowiązujący obecnie
w prawie polskim art. 9i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i ﬁnansowaniu
terroryzmu. Odnosi się on bowiem
do wszystkich grup kapitałowych
podmiotów obowiązanych, a więc
nie tylko do podmiotów świadczących usługi finansowe, pod
warunkiem stosowania przepisów
dyrektywy przez całą grupę oraz
podlegania przez tę grupę nadzorowi
ostrożnościowemu.
Proponowane rozwiązania należy
ocenić pozytywnie. W dobie podmiotów gospodarczych świadczących
usługi ﬁnansowe na skalę globalną rozwiązania te powinny im nieco ułatwić funkcjonowanie w ramach różnych, częściowo
zharmonizowanych systemach prawnych.

Sankcje
O ile sam system środków przewidziałania
praniu pieniędzy i ﬁnansowania terroryzmu
ma ulec jedynie ewolucji, o tyle proponowane w IV dyrektywie minium sankcyjne
stanowić będzie niewątpliwią rewolucję. Jak
już to było wspomniane wyżej, w notce prasowej towarzyszącej publikacji projektu dyrektywy, czytamy o „konieczności wprowadzenia bardzej rygorystycznych przepisów
w odpowiedzi na nowe zagrożenia”. Zdanie
to można niewątpliwie odnieść do części
projektu zawierającego katalog sankcji.
Dotychczas państwa członkowskie
UE miały dość daleko idącą swobodę
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za rok 2011 wynika, że łączna wysokość kar nałożonych przez Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej wyniosła
636 150 złotych. Nie było też chyba do
tej pory przypadku skazania na podstawie
przepisów karnych ustawy.
Nowa dyrektywa przewiduje przyjęcie
wspólnego minimum dla państw członkowskich UE, zarówno pod kątem sankcjonowanych naruszeń, jak i sposobu ich
penalizacji. Zgodnie z proponowaną treścią
art. 56 IV dyrektywy przepisy krajowe powinny sankcjonować systematyczne uchybienia instytucji obowiązanych w realizacji:
• środków należytej staranności wobec
klienta,
• zgłaszaniu transakcji podejrzanych,
• prowadzeniu rejestrów
oraz
• w zakresie kontroli wewnętrznych.
Przepisy krajowe już obecnie pokrywają
taki zakres potencjalnych naruszeń.
Sankcje mają natomiast, zgodnie
z IV dyrektywą, obejmować co najmniej:
• zarówno wobec osób prawnych, jak
i fizycznych: podawanie informacji
o ukaraniu do publicznej wiadomości,
zobowiązanie do zaprzestania danego
działania i zaniechania powtarzania tego
działania, sankcje pieniężne w wysokości
dwukrotnej kwoty zysków otrzymanych
lub strat unikniętych w wyniku naruszenia w przypadkach, w których możliwe
jest ich określenie;

• wobec osób prawnych: utratę zezwolenia, sankcje pieniężne w wysokości
do 10% całkowitego rocznego obrotu
danej osoby prawnej za poprzedni rok
obrotowy;
• wobec osób ﬁzycznych: zakaz pełnienia
funkcji w instytucjach, sankcje pieniężne
w wysokości do 5 000 000 euro.
Sankcje są więc zdecydowanie surowsze od tych obowiązujących obecnie,
w szczególności jeśli chodzi o potencjalane
konsekwencje ﬁnansowe, co oznacza, że
lekceważenie obowiązków z zakresu AML
przewidzianych nową dyrektową może być
bardzo kosztowne.

Terminy obowiązywania
Propozycja IV dyrektywy jest na wstępnym etapie wspólnotowego procesu legislacyjnego. Nie należy się więc raczej
spodziewać jej uchwalenia przed końcem
roku, chociaż zbliżające się wybory do
Parlamentu Europejskiego będą niewątpliwie pewnym czynnikiem dyscyplinującym. Proponowany czas implementacji do
prawa krajowego to 2 lata od uchwalenia.
Nowych przepisów nie należy zatem oczekiwać wcześniej niż w 2016 roku. Mając na
uwadze, iż proces dostosowania instytucji
obowiązanej do nowych obowiązków jest
zarówno długotrwały, jak i kosztochłonny,
już teraz warto zastanowić się nad zakresem niezbędnych zmian w obowiązujących
procedurach.
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w kształtowaniu przepisów sankcyjnych,
dyscyplinujących instytucje obowiązane
do wykonywania ciążących na nich
obowiązków. Zgodnie z art. 39 III dyrektywy państwa członkowskie zostały
jedynie ogólnie obowiązane do wprowadznia odpowiedzialności osób oraz
sankcji administracyjnych dla instytucji
kredytowych i ﬁnansowych za naruszenie przepisów krajowych stanowiących
implementację dyrektywy. Obowiązująca
aktualnie III dyrektywa nie precyzuje więc
ani katalogu sankcjonowanych naruszeń,
ani rodzaju sankcji, jakie mają mieć zastosowanie, pozostawiając to państwom
członkowskim.
Z przeprowadzonych przez Deloitte na
zlecenie KE badań wynika, że przyjęte
w poszczególnych państwach rozwiązania w zakresie sankcji istotnie się różnią.
Dla przykładu:
• Maksymalna wysokość kar administracyjnych waha się od 32 000 euro w Estonii do 4 000 000 euro w Holandii, a np.
przepisy w Niemczach czy Belgii nie
przewidują w ogóle sankcji karnych za
naruszenia obowiązków z zakresu AML.
• Polskie przepisy przewidują obecnie zarówno administracyjne kary ﬁnansowe
(w wysokości do 750 000 złotych), jak i odpowiedzialność karną (do 8 lat pozbawienia wolności), przy czym dotychczasowa
praktyka wskazuje na umiarkowane ich
stosowanie przez regulatora – z danych
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