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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

Pan

                     Marek Borowski

                      Marszałek Sejmu

                                    Rzeczypospolitej Polskiej

       Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą

projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz

o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana

posła Ryszarda Maraszka.

(-) Magdalena Banaś, (-) Jan Chojnacki, (-)  Bronisław Dankowski, (-) Jakub Derech-Krzycki

, (-) Andrzej Gawłowski, (-) Aleksandra Gramała, (-) Grzegorz Gruszka, (-)Ewa Janik, (-)

Ewa Maria Janik, (-)Jerzy Jaskiernia, (-) Ryszard Kalisz, (-)Ryszard Maraszek, (-)Wacław

Martyniuk, (-)Tadeusz Motowidło, (-) Wojciech Olejniczak, (-)Andrzej Pęczak, (-) Stanisław

Piosik, (-) Franciszek Potulski, (-) Robert Smoleń, (-)Władysław Szkop,  (-) Ryszard Ulicki,

(-) Zbyszek Zaborowski.
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Projekt

USTAWA

z dnia ................... 2002 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Art. 1.  W ustawie 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 (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r.
Nr 63, poz. 641 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676,
Nr 89, poz.804, Nr 114, poz. 1178 oraz Nr 180, poz. 1500) w art. 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a
w brzmieniu:

„1 a. W okresie od dnia 1 grudnia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. obowiązku
zarejestrowania czynności, o której mowa w ust. 1 nie stosuje się.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 2002 r.

Uzasadnienie

Przyjęta przez Sejm w dniu 27 września 2002 r. nowelizacja 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 (Dz. U. 116 poz. 1216, z 2001 Dz. U. 63, poz. 641
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz.804,
Nr 114, poz. 1178 oraz Nr 180, poz. 1500) zawiera m.in. zapis o podwyższeniu progu
kwotowego transakcji podlegających rejestracji z 10.000 euro do 15.000 euro, z mocą od  1
stycznia 2004 r. Jednocześnie skreślony został przepis art. 49 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym
art. 8 ust. 1 statuujący obowiązek rejestracji transakcji powyżej 10.000 euro wchodził w życie
z dniem 1 lipca 2004 r. Powyższe spowodowało de facto wejście w życie obowiązku
rejestracji transakcji powyżej 10.000 euro od dnia 1 grudnia 2002 r. Takie rozwiązanie nie
odpowiada założeniom ustawy nowelizującej, w myśl których rejestracja transakcji powyżej
określonego ustawą progu kwotowego powinna rozpocząć się od dnia 1 stycznia 2004 r.
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Z tego powodu zrodziła się pilna potrzeba wprowadzenia przepisu, który uregulowałby
zaistniały stan prawny zgodnie z założeniami i celami ustawy. Jednocześnie, by uniknąć
ewentualnych ujemnych następstw dla instytucji obowiązanych niezbędne jest przyjęcie
rozwiązania, zgodnie z którym projektowana ustawa wchodziłaby w życie z dniem ogłoszenia
z mocą od 1 grudnia 2002 r.
     Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.
Przedkładany projekt nowelizacji ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.












