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 Żegnaj tajemnico bankowa? Komisja Europejska zaproponowała 
rozszerzenie zakresu informacji o klientach, które banki powinny 
przekazywać władzom. Ma to być bankowy wkład w walkę z unikaniem 
podwójnego opodatkowania. 
Algirdas Semeta, odpowiedzialny w Komisji Europejskiej za politykę 
podatkową, poinformował, że banki miałyby ujawniać bilans kont klientów, 
w tym wpływy z dywidend i inne zyski kapitałowe, do ujawniania których 
nie zmuszają obecne uproszczone przepisy unijne. Propozycja spotka się 
jednak z silnym sprzeciwem Luksemburga, który rywalizuje o miano 
europejskiego centrum bankowego ze Szwajcarią i nie chce być zmuszony 
do przekazywania dokładniejszych informacji o operacjach finansowych 
klientów banków niż czynią to Szwajcarzy. Dlatego Luksemburczycy, choć 
formalnie zgodzili się od roku 2015 uchylić rąbka informacji na temat kont, 
to zakulisowo starają się sprawić, by zakres informacji był jak najmniejszy. 
Co prawda to Szwajcaria jest największą w świecie bankową przystanią 
dla zagranicznego kapitału (około 2 bln dolarów), to maleńki Luksemburg 
z wkładami rzędu 0,5 bln dolarów również ma wiele do stracenia. 
I z niepokojem patrzy na rozpoczynające się rozmowy UE–Szwajcaria na 
temat zakresu ujawniania tajemnicy bankowej.
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 Cypr jednak był pralnią... Pokaźna część cypryjskiego systemu 
bankowego nastawiła się na pranie brudnych pieniędzy. Potwierdził 
to raport Deloitte, wykonany na zlecenie ministrów finansów Euro-
grupy, oraz agencji Moneyval przy Radzie Europy. Deloitte przyjrzało 
się przepływom na kontach w sześciu cypryjskich bankach. Ich na-
zwy oraz nazwiska klientów nie zostały ujawnione. Jeden z banków 
miał aż 58 proc. klientów obracających podejrzanymi pieniędzmi. 
W dodatku aż w jednej czwartej przypadków banki nie znają nazwi-
ska ani kraju pochodzenia właściciela konta, nie wiedzą także, kim 
jest jedna dziesiąta kredytobiorców. Wynika to m.in. z tego, że aż trzy 
czwarte cypryjskich zagranicznych operacji finansowych prowadzona 
jest przez pośredników – firmy, kancelarie prawne i bankierów, łań-
cuszek pośredników bywa w dodatku dość długi. Wewnętrzne kon-
trole bankowe prowadzono tak, by nie wykazały żadnych podejrza-
nych przepływów kapitału. W dodatku raport Deloitte wskazuje, że 
10 proc. podejrzanych kont należy do osób na wysokich stanowiskach 
politycznych. To tłumaczyłoby wcześniejsze zapewnienia cypryjskich 
polityków, że tutejszy system bankowy jest przejrzysty, a skala pra-
nia brudnych pieniędzy nie odbiega od średniej unijnej. Tajemnicą 
poliszynela jest, że Cypr to jedno z ulubionych miejsc inwestowania 
i przechowywania kapitałów bogatych Rosjan. Nieprawidłowości jako 
pierwszy ujawnił w swoim raporcie niemiecki wywiad BND.

 Obywatelu poratuj swój bank... Komisja 
budżetowa Parlamentu Europejskiego zgodzi-
ła się, by posiadacze wkładów powyżej 100 
tys. euro brali udział w ponoszeniu kosztów 
ratowania upadającego banku. Ma to być 
jednak ostateczność. Podobne stanowisko za-
jęli ministrowie finansów większości krajów 
Unii. Jako pierwsi do udziału w ratowaniu 
banków mają być zobligowani ich udziałowcy 
i inwestorzy. W następnej kolejności – posia-
dacze obligacji banku, na końcu – posiadacze 
nieubezpieczonych wkładów. Pod naciskiem 
Europejskiego Banku Centralnego Komisja 
Europejska przedstawiła także propozycję 
utworzenia wspólnego funduszu, który ma 
posłużyć restrukturyzacji I kontrolowanej 
likwidacji banków.Fo
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