WYPEŁNIANIE KARTY TRANSAKCJI

1. Karta transakcji składa się z 45 pól ponumerowanych. Wzór karty transakcji określa
załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Pola karty transakcji wypełnia się duŜymi literami, wyraźnym pismem drukowanym lub
maszynowym, rozpoczynając od lewej strony. Jedna komórka oznacza jeden znak (litera,
cyfra, znak interpunkcyjny).

3. W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu karty naleŜy przekreślić niewłaściwy ciąg
znaków i wpisać prawidłowe dane w kolejnych komórkach odpowiedniego pola.

4. W przypadku braku danych lub w przypadku niewystępowania danych odpowiednie pola
naleŜy pozostawić niewypełnione.

5. Wymogi integralności bazy danych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
powodują, Ŝe w karcie transakcji występują pola obligatoryjne, które instytucja obowiązana
powinna bezwzględnie wypełnić (pola 02,03,04,05 zawsze muszą zawierać dane).

6. JeŜeli uwagi do formularza nie mieszczą się w przewidzianym w formularzu polu, naleŜy
dołączyć je na osobnych kartach, dopisując w polu Uwagi: "uwagi w załączeniu".

7. Dane do rejestru transakcji, zwanego dalej "rejestrem", wprowadza się
bezzwłocznie, nie później jednak niŜ następnego dnia roboczego po zrealizowaniu
transakcji.

8. Rejestr w formie papierowej jest prowadzony w postaci zbroszurowanych i kolejno
ponumerowanych kart transakcji, sporządzanych i wypełnianych oddzielnie dla kaŜdej
rejestrowanej transakcji.

9. Karty transakcji powinny być wypełniane ręcznie lub maszynowo, w sposób staranny,
czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się przez:

a) skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności
błędnego zapisu,
b) umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

DOSTARCZANIE DANYCH Z REJESTRU DO GENERALNEGO
INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

1. Dane z rejestru prowadzonego w formie papierowej instytucje obowiązane dostarczają do
Departamentu Informacji Finansowej w postaci kopii karty transakcji.

2. Dane z rejestru instytucja obowiązana przekazuje w formie kopii karty transakcji
wyłącznie w przypadku, gdy dostarczane w ten sposób informacje dotyczą jednej
transakcji.

3. JeŜeli kopia została sporządzona z karty transakcji, na której w związku ze stwierdzonymi
błędami naniesione zostały na zasadach określonych w rozporządzeniu poprawki, to do
przekazywanej Generalnemu Inspektorowi kopii karty transakcji instytucja obowiązana
dołącza dodatkową kartę dotyczącą tej samej transakcji, wypełnioną prawidłowymi danymi,
bez jakichkolwiek poprawek.

4. Kopia karty transakcji przekazywana Generalnemu Inspektorowi zawiera potwierdzenie za
zgodność z oryginałem dokonane przez jedną z osób, które w związku z art. 28 ustawy
zostały wyznaczone do realizacji obowiązków określonych w ustawie.

5. Dane w formie kopii kart transakcji są przekazywane do Departamentu Informacji
Finansowej w jeden z następujących sposobów :
a) przez pracownika instytucji obowiązanej.
b) za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie przepisów
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z

1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 23 i Nr 27,
poz. 298),
W przypadkach, o których mowa w pkt. a oraz pkt. b, osoba dostarczająca dane
potwierdza ich przekazanie w rejestrze prowadzonym w tym celu w Departamencie
Informacji Finansowej.
c) za pośrednictwem państwowego przedsiębiorstwa uŜyteczności publicznej "Poczta
Polska",
d) za pośrednictwem podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie usług
pocztowych, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o
łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr
43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z
1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62,
poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 67, poz. 678).

Dane przekazywane za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w pkt. c oraz pkt d
mogą być nadawane wyłącznie przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na
adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Informacji Finansowej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
W tych przypadkach, o których mowa w pkt. c oraz pkt. d wymagane jest umieszczenie na
przesyłce widocznego dopisku "w kancelarii nie otwierać".

6. Instytucja obowiązana, która stwierdziła błędy w dostarczonej informacji, przekazuje
Generalnemu Inspektorowi, w terminie siedmiu dni od dnia ich ujawnienia, skorygowane
dane. Dane o których mowa są dostarczane z wykorzystaniem takiego samego nośnika
informacji, jakiego instytucja obowiązana uŜyła do przekazu korygowanej informacji.

Instytucja obowiązana przekazuje dane w oddzielnej przesyłce, z widocznym dopiskiem
"przesyłka powtórna". Dopisek umieszcza się na kopii karty transakcji.

7. Generalny Inspektor moŜe zaŜądać ponownego przekazania danych, w przypadku gdy
stwierdzi, Ŝe otrzymana przesyłka jest uszkodzona lub dane z rejestru zostały przekazane z
naruszeniem trybu ustalonego w rozporządzeniu.

a) Instytucja obowiązana, która otrzyma Ŝądanie Generalnego Inspektora ponownego
przekazania danych jest zobowiązana niezwłocznie, jednakŜe nie później niŜ w ciągu
trzech dni roboczych od daty wpływu Ŝądania, przekazać Ŝądane informacje do
Departamentu Informacji Finansowej z zachowaniem wymogów określonych w
rozporządzeniu.
b) Instytucja obowiązana przekazuje dane w oddzielnej przesyłce, z widocznym
dopiskiem "przesyłka powtórna". Dopisek umieszcza się na kopii karty transakcji.

PRZEKAZANIE FORMULARZA IDENTYFIKACYJNEGO
INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

1. Instytucja obowiązana, dostarczając dane z rejestru po raz pierwszy, przekazuje
równocześnie wypełniony formularz identyfikacyjny (wzór formularza identyfikacyjnego
określa załącznik nr 3 do rozporządzenia).
a) Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej składa się z dwóch części :
- pierwsza część formularza dotyczy centralnej jednostki organizacyjnej
instytucji obowiązanej,
- część druga dotyczy jednostek organizacyjnych instytucji obowiązanej
(część drugą formularza naleŜy wypełnić w przypadku istnienia jednostek
organizacyjnych instytucji obowiązanej).
b) W przypadku zaistnienia błędu lub zmiany danych zawartych w formularzu
identyfikacyjnym instytucja obowiązana przesyła do Generalnego Inspektora nowy
formularz identyfikacyjny.

Załączniki :
A . Opis pola 06 karty transakcji "rodzaj transakcji".

Rodzaj transakcji (pole 06)

Kodowanie polega na wpisaniu w polu 06 sekwencji znaków, która pozwoli na
określenie rodzaju transakcji. Kod składa się z czterech cyfr (NNNN):
-

pierwsza i druga cyfra oznaczają kod kategorii transakcji (wykaz kodów tabela I)

-

trzecia i czwarta cyfra oznaczają kod tytułu transakcji (wykaz kodów tabela II)
( _ _ _ _)

Tabela I : Kod kategorii transakcji

Tabela II : Kod tytułu transakcji

01 - wypłata gotówkowa

01 - umowa rachunku

02 - wpłata gotówkowa

02 - realizacja czeków gotówkowych

03 - przelew wychodzący

03 - realizacja czeków rozrachunkowych

04 - przelew wewnętrzny

04 - polecenie zapłaty

05 - przelew przychodzący zagraniczny 05 - zlecenie wypłaty, w przypadkach wypłat
gotówkowych
06 - zamiana wartości dewizowych
06 - obrót czekami podróŜnymi
07 - transakcje bez widocznego obrotu
pienięŜnego *)
07 - obrót walutą obcą
08 - umowa kredytowa
09 - realizacja (wykonanie) zabezpieczenia
kredytu
*)

Kategoria powyŜsza dotyczy
transakcji, przy której instytucja
10 - umowa poŜyczki
obowiązana nie uczestniczy w jej
bezpośrednim, pienięŜnym rozliczeniu. 11 - realizacja (wykonanie) zabezpieczenia
Do tej kategorii transakcji zalicza się w poŜyczki
szczególności: zamianę wierzytelności na
akcje lub udziały, przeniesienie

12 - realizacja gwarancji
własności lub posiadania papierów
wartościowych, praw majątkowych oraz
nieruchomości i rzeczy ruchomych, w
13 - realizacja poręczenia
tym oddanie w komis lub pod zastaw
takich wartości.
14 - akredytywa
15 - inkaso dokumentowe
16 - inkaso finansowe
17 - operacje wekslowe
18 - transakcja realizowana kartą płatniczą
19 - terminowe operacje finansowe
20 - kupno akcji
21 - sprzedaŜ akcji
22 - kupno obligacji
23 - sprzedaŜ obligacji
24 - kupno innych papierów wartościowych
25 - sprzedaŜ innych papierów wartościowych
26 - obrót udziałami
27 - obrót jednostkami uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych
28 - obrót wkładami/udziałami w
spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych
29 - zamiana wierzytelności na akcje
30 - zamiana wierzytelności na udziały
31 - zamiana papierów wartościowych
32 - umowa przenosząca własność
nieruchomości, zakończona aktem
notarialnym
33 - umowa przenosząca własność rzeczy
ruchomej

34 - umowa przenosząca posiadanie
nieruchomości
35 - umowa przenosząca posiadanie rzeczy
ruchomej
36 - zamiana nieruchomości
37 - umowa leasingu
38 - umowa factoringu
39 - umowa komisu
40 - składka z tytułu ubezpieczenia
osobowego
41 - realizacja polisy z tytułu ubezpieczenia
osobowego
42 - składka z tytułu ubezpieczenia
majątkowego
43 - realizacja polisy z tytułu ubezpieczenia
majątkowego
44 - przepływy wartości majątkowych
związanych z grami losowymi
45 - przepływy wartości majątkowych
związanych z zakładami wzajemnymi
46 - przepływy wartości majątkowych
związanych z grą na automatach
00 - inne - w tym przypadku naleŜy podać
szczegóły w polu 45 (Uwagi)

B. Wykaz statusów prawnych podmiotu - opis pola 17 karty transakcji, opis pola 31
karty transakcji, opis pola 37 karty transakcji.

Kod
01
02
03
04

Status prawny podmiotu
osoba fizyczna
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
osoba fizyczna wykonująca wolny zawód
spółka cywilna

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

spółka jawna
spółka partnerska
spółka komandytowa
spółka komandytowo-akcyjna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
spółka akcyjna
spółka akcyjna w organizacji
spółdzielnia
przedsiębiorstwo państwowe
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
jednostka badawczo-rozwojowa
stowarzyszenie
fundacja
organizacja społeczna i zawodowa
przedsiębiorca określony w przepisach o zasadach prowadzenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w
zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i
fizyczne, zwany dalej "przedsiębiorstwem zagranicznym"
oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego działającego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
inne - w tym przypadku naleŜy podać szczegóły w polu 45 (Uwagi)

