
Projekt z dnia 28 stycznia 2013 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E 

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1 ' 

z dnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie listy państw równoważnych 

Na podstawie art. 9d ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.2)) 

zarządza się, co następuje: 

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie listy 

państw równoważnych ( Dz.U. Nr 176, poz. 1364) załącznik do rozporządzenia otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

" Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 
3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 201 lr, w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 

21 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 
2011 r. Nr 134 poz. 779, Nr 199, poz. 1175, Nr 291, poz. 1707, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 
2012 r. poz. 1529. 
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Załącznik 

do rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 2013r. (poz . . . . . ) 

LISTA PAŃSTW RÓWNOWAŻNYCH 

Związek Australijski 

Federacyjna Republika Brazylii 

Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej 

Republika Indii 

Republika Islandii 

Japonia 

Kanada 

Republika Korei 

Księstwo Liechtensteinu 

Meksykańskie Stany Zjednoczone 

Królestwo Norwegii 

Republika Południowej Afryki 

Republika Singapuru 

Stany Zjednoczone Ameryki 

Konfederacja Szwajcarska 

Terytoria Stowarzyszone i Gminy Zamorskie Królestwa Niderlandów: Araba, Curacao, Sint 

Marten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba 

Terytoria Zależne Korony Brytyjskiej: Guernsey, Jersey, Wyspa Man 

Terytoria Zamorskie Republiki Francuskiej: Mayotte, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, 

Saint Pierre i Miąuelon, Wallis i Futuna 
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Uzasadnienie 
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie listy państw 
równoważnych ( Dz.U. Nr 176, poz. 1364), wydane na podstawie art. 9d ust. 6 ustawy z dnia 16 
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (Dz. U. z 
2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), określa państwa  spoza Unii Europejskiej spełniające 
standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
równoważne ze standardami przyjętymi w przepisach obowiązujących na terytorium Unii 
Europejskiej oraz wskazaną powyżej ustawą. Lista takich państw jest konieczna z uwagi na 
regulacje ustawowe umożliwiające instytucjom obowiązanym stosowanie uproszczonych 
środków bezpieczeństwa finansowego.  

Zgodnie z art.  9d ustawy instytucje obowiązane, uwzględniając  ryzyko prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu, mogą odstąpić od identyfikacji i weryfikacji klienta między innymi 
gdy klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym siedzibę na terytorium 
państwa równoważnego lub je ograniczyć jeżeli klient jest spółką, której papiery wartościowe są 
dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym w państwie równoważnym.  

Celem nowelizacji rozporządzenia jest aktualizacja dotychczas obowiązującej listy państw 
równoważnych,  stosownie do ustaleń dokonanych na forum Unii Europejskiej. 

Na spotkaniu w lutym 2012 roku, przy okazji posiedzenia Komitetu ds. Zapobiegania Praniu 
Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, strony Protokołu Ustaleń w sprawie równoważności 
państw trzecich3) stwierdziły konieczność modyfikacji listy państw równoważnych. Ocena czy 
dane państwo spełnia kryteria listy zawarte w Protokole Ustaleń dokonywana jest na podstawie 
wyników ewaluacji przeprowadzanych przez organizacje międzynarodowe, przede wszystkim 
Grupę Zadaniową ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (FATF), 
ale również organizacje stowarzyszone z FATF (np. MONEYVAL), także Bank Światowy czy 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (na podstawie rekomendacji i metodologii FATF).  

Projektowanym rozporządzeniem wprowadza się następujące zmiany: 

� Usunięcie z listy państw równoważnych Federacji Rosyjskiej oraz Nowej Zelandii. 

Kierując się wskazaną powyżej oceną państwa członkowskie uznały, iż zarówno Federacja 
Rosyjska, z uwagi na negatywną ocenę dotyczącą skali korupcji dokonaną przez Transparency 
International oraz Nowa Zelandia, z uwagi na braki w systemie nadzoru i inne braki wskazane 
przez FATF, nie spełniają kryteriów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, pozwalających na uzyskanie statusu państwa równoważnego.  

Wobec powyższego, celowa jest zmiana załącznika do obecnie obowiązującego rozporządzenia 
poprzez usunięcie z katalogu państw równoważnych Federacji Rosyjskiej oraz Nowej Zelandii.  

� Dodanie do listy państw równoważnych Republiki Indii oraz Republiki Korei 

Pozytywne wyniki ewaluacji Republiki Indii oraz Republiki Korei pozwoliły na uznanie tych 
państw, za państwa posiadające system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu odpowiadający standardom przyjętym w Unii Europejskiej. Państwa te zostały 
wskazane w załączniku do niniejszego rozporządzenia.  

 

                                                 
3) Common understanding between Member States on third country equivalence under the Anti-Money Laundering 
Directive (Directive 2005/60/EC), June 2012.   
(http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/3rd-country-equivalence-list_en.pdf ). 
 
 



 2 

� Dodanie do listy państw równoważnych Republiki Islandii, Królestwa Norwegii i 
Księstwa Lichtensteinu 

Zgodnie z Protokołem Ustaleń, państwom Europejskiego Obszaru Gospodarczego został de iure 
przyznany status państw równoważnych. Z uwagi jednak na brzmienie przepisu art. 2 pkt 11 
ustawy, zgodnie z którym państwem równoważnym jest państwo nie będące członkiem Unii 
Europejskiej, w którym stosowane są przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
celowe jest wskazanie w załączniku do niniejszego rozporządzenia również państw z 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Republiki Islandii, Królestwa Norwegii i Księstwa 
Lichtensteinu. 

� Dodanie do listy państw równoważnych terytoriów Królestwa Niderlandów 

Protokół Ustaleń przewiduje również, że status równoważny przysługuje Terytoriom Zamorskim 
Republiki Francuskiej: Mayotte, Nowa Kaledonii, Polinezji Francuskiej, Saint Pierre i Miquelon, 
Wallis i Futunie. Status ten przyznano także terytoriom Królestwa Niderlandów: Arubie, 
Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius and Saba. Terytoria te nie są członkami Unii 
Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale poddane są ocenie FATF w ramach 
ewaluacji Republiki Francuskiej oraz Królestwa Niderlandów.  
W dotychczasowym rozporządzeniu w załączniku wskazano wyłącznie Terytoria Zamorskie 
Republiki Francuskiej. Z uwagi na fakt, iż terytoria Królestwa Niderlandów- jako Antyle 
Holenderskie - figurowały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w 
sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów 
podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 94, poz. 790) oraz rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą 
konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 94, poz. 
791), nie zdecydowano się na ich włączenie do katalogu państw równoważnych.   
Ocena Protokołu Ustaleń powinna jednak mieć zasadnicze znaczenie przy uwzględnianiu 
danych państw lub terytoriów, jako państw równoważnych. Ponadto z Arubą Generalny 
Inspektor Informacji Finansowej podpisał porozumienia dotyczące wymiany informacji 
(Memorandum of Understanding) w zakresie związanym z praniem pieniędzy oraz 
finansowaniem terroryzmu. W chwili obecnej trwają również prace legislacyjne mające na celu 
aktualizację wykazu państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 
Uwzględniając powyższe, celowe jest wskazane tych terytoriów na liście państw równoważnych.  

� Dodanie do listy państw równoważnych Hongkongu 

W ślad za Protokołem Ustaleń w załączniku do niniejszego rozporządzenia, został wskazany 
również Hongkong Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Region ten 
figuruje w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia 
krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku 
dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 94, poz. 790) oraz rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą 
konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 94, poz. 
791). Biorąc pod uwagę treść Protokołu Ustaleń oraz fakt, że Hongkongiem Generalny Inspektor 
Informacji Finansowej podpisał porozumienie dotyczące wymiany informacji (Memorandum of 
Understanding) w zakresie związanym z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu 
celowe jest wskazanie tego regionu w załączniku do niniejszego rozporządzenia.  

� Dodanie do listy państw równoważnych Terytoriów Zależnych Korony Brytyjskiej- 
Guernsey, Jersey oraz Wyspy Man 

Zgodnie z Protokołem Ustaleń państwom członkowskim pozostawiono swobodę w zakresie 
włączenia do katalogu państw równoważnych Terytoriów Zależnych Korony Brytyjskiej: 
Guernsey, Jersey oraz Wyspy Man. Z uwagi jednak na fakt, że z tym terytoriami Generalny 
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Inspektor Informacji Finansowej podpisał porozumienia dotyczące wymiany informacji 
(Memorandum of Understanding) w zakresie związanym z praniem pieniędzy oraz 
finansowaniem terroryzmu, celowe jest wskazanie ich w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia.   

W trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. Nr 169, poz.1414, z późn. zm.) nie zgłoszono zainteresowania pracami nad projektem.  

Stosownie do postanowień § 11a ust 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), projekt rozporządzenia 
został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Z 
uwagi na wprowadzone zmiany projekt zostanie ponownie zamieszczony na stronie BIP RCL.  
 
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 
Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. nr 239, poz. 2039, oraz z 2004 r. 
Nr 65, poz. 597). 
 
 

Ocena skutków regulacji 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja 

Projektowane rozporządzenie ma wpływ na szeroki katalog instytucji obowiązanych, które 
zgodnie z ustawą, są uprawnione do stosowania, w określonych w ustawie sytuacjach i w 
odniesieniu do określonych ustawowo podmiotów, uproszczonych środków bezpieczeństwa 
finansowego. 

2. Konsultacja społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt został skierowany  m.in. do Izby Domów 
Maklerskich, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – 
Kredytowej, Związku Banków Polskich, Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami oraz 
Komisji Nadzoru Finansowego. Postulat zgłoszony przez Związek Banków Polskich, dotyczący 
konieczności wskazania w rozporządzeniu państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
został uwzględniony. Listę państw równoważnych rozszerzono o Republikę Islandii, Królestwo 
Norwegii oraz Księstwo Lichtensteinu. Równocześnie Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych wskazał, iż pozbawienie Federacji Rosyjskiej statusu państwa równoważnego 
może mieć negatywny wpływ na plany Krajowego Depozytu w zakresie współpracy bilateralnej 
pomiędzy polskim a rosyjskim depozytem papierów wartościowych. Przepisy ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 211, poz. 1384, z późn.zm.), 
przewidują iż KDPW może prowadzić w ramach  depozytu papierów wartościowych rachunki 
zbiorcze dla osób prawych z siedzibą w państwie członkowskim lub państwie równoważnych, o 
którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
Lista państw równoważnych wprowadzona została dla celów stosowania uregulowań 
dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności 
art. 9d ustawy. Stosowanie kryterium państwa równoważnego nie jest jednak automatyczne. 
Instytucjom obowiązanym przysługuje uprawnienie do odstąpienia od stosowania środków 
bezpieczeństwa finansowego przy uwzględnieniu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania 
terroryzmu. Przyznanie statusu państwa równoważnego nie uchyla obowiązku stosowania 
wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, w każdej sytuacji, która może wiązać się z 
wyższym ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.  Zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005r. w 
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sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu (Dz. U. U.E.  L 309/15 z 25.11.2005 r.) Komisja Europejska nie została 
uprawniona do ustanowienia listy państw równoważnych. Lista ta ustalana jest w drodze 
negocjacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i co do zasady nie podlega 
jednostronnym modyfikacjom przez poszczególne państwa członkowskie. Nie wydaje się więc, 
aby Polska mogła pozostawić przepisami rozporządzenia Federację Rosyjską na liście państw 
równoważnych z uwagi na uwarunkowania krajowe.  
 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła skutków dla sektora finansów publicznych, w tym 
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość. 
 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
7. Źródła finansowania 
Wejście w życie rozporządzenia nie generuje kosztów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba, z którą należy kontaktować się w sprawie niniejszego projektu: Dorota Krasińska- główny specjalista, 
Ministerstwo Finansów – Departament Informacji Finansowej, tel. 694-45 34. 


