
AF/CE/CH/FRAUDE/DC/pl 1 

 

WSPÓLNA DEKLARACJA  

W SPRAWIE PRANIA PIENIĘDZY 

 

Umawiające się Strony uzgadniają, że art. 2 ust. 3 umowy o współpracy w sprawie walki z praniem 

pieniędzy obejmuje, jako przestępstwa źródłowe, przestępstwa stanowiące oszustwo podatkowe lub 

przemyt profesjonalny według prawa szwajcarskiego. Informacje uzyskane na podstawie wniosku 

dotyczącego prania pieniędzy mogą być wykorzystywane w postępowaniach w sprawie prania 

pieniędzy, z wyjątkiem postępowań przeciwko obywatelom szwajcarskim, jeżeli wszystkie istotne 

elementy przestępstwa zostały popełnione tylko i wyłącznie w Szwajcarii. 

 

 

WSPÓLNA DEKLARACJA 

DOTYCZĄCA WSPÓŁPRACY KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ Z EUROJUST I, W  

MIARĘ MOŻLIWOŚCI, Z EUROPEJSKĄ SIECIĄ SĄDOWĄ 

 

Umawiające się Strony przyjmują do wiadomości życzenie Konfederacji Szwajcarskiej 

umożliwienia jej zbadania możliwości współpracy Konfederacji Szwajcarskiej przy pracach 

Eurojust i, w miarę możliwości, Europejskiej Sieci Sądowej. 

 

 

__________________ 
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UZGODNIONY PROTOKÓŁ 

NEGOCJACJI W SPRAWIE UMOWY O WSPÓŁPRACY 

MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I 

JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, 

A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ, Z DRUGIEJ STRONY, 

W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM FINANSOWYCH I 

WSZELKIM INNYM NIELEGALNYM DZIAŁANIOM NARUSZAJĄCYM 

ICH INTERESY FINANSOWE 
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Umawiające się Strony postanowiły, co następuje: 

 

Ad artykuł 2 ustęp 1 litera a) 

 

termin „nadużycia finansowe i wszelkie inne nielegalne działania” obejmują również przemyt, 

korupcję oraz pranie pieniędzy stanowiących dochód z działań objętych niniejszą Umową, z 

zastrzeżeniem art. 2 ust. 3; 

 

termin „obrót towarami z naruszeniem ustawodawstwa celnego i rolnego” rozumiane są niezależnie 

od przewozu (miejsca pochodzenia, miejsca przeznaczenia lub tranzytu) lub nie towaru przez 

terytorium innej Umawiającej się Strony; 

 

termin „obrót z naruszeniem ustawodawstwa podatkowego w kwestii podatku od wartości dodanej, 

specjalnych podatków konsumpcyjnych i akcyzy” rozumiane są niezależnie od przewozu (miejsca 

pochodzenia, miejsca przeznaczenia lub tranzytu) lub nie towarów bądź usług przez terytorium 

innej Umawiającej się Strony; 

 

Ad artykuł 15 ustęp 2 

 

termin „środki dochodzeniowe” obejmuje przesłuchania osób, kontrole i rewizje w lokalach i 

środkach transportu, kopiowanie dokumentów, zbieranie informacji i zajmowanie przedmiotów, 

dokumentów oraz przedmiotów wartościowych; 
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Ad artykuł 16 ustęp 2 akapit 2 

 

niniejszy akapit przewiduje również w szczególności, że osobom obecnym można zezwolić na 

zadawanie pytań i na proponowanie czynności dochodzeniowych; 

 

Ad artykuł 25 ustęp 2 

 

Pojęcie umów wielostronnych pomiędzy Umawiającymi się Stronami obejmuje również, w 

szczególności, od chwili jej wejścia w życie, Umowę między Unią Europejską, Wspólnotą 

Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą włączenia tego państwa we wprowadzanie w 

życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen; 

 

Ad artykuł 35 ustęp 1 

 

przez „wniosek o wzajemną pomoc sądową” rozumie się również przekazywanie informacji i 

dowodów władzom wzywającej Umawiającej się Strony; 

 

Ad artykuł 43 

 

Komisja Europejska ogłosi, najdalej w chwili podpisania Umowy, orientacyjny  wykaz terytoriów, 

do których stosuje się niniejszą Umowę. 

 

 

____________________ 

 

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Erklärungen, polnisch (Normativer Teil)4 von 4


