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BENDRA DEKLARACIJA  

DĖL PINIGŲ PLOVIMO 

 

Susitariančiosios Šalys susitaria, kad Susitarimo 2 straipsnio 3 dalis dėl bendradarbiavimo kovojant 

su pinigų plovimu taikoma ir tiems pirminiams teisės pažeidimams, kurie pagal Šveicarijos teisę yra 

laikomi sukčiavimu dėl mokesčių ar profesionalia kontrabanda. Informacija, gauta atsakant į 

prašymą dėl plovimo gali būti naudojama procesuose dėl plovimo, išskyrus procesus prieš 

Šveicarijos piliečius, jei visos veikos, susijusios su teisės pažeidimu, buvo įvykdytos tik 

Šveicarijoje. 

 

 

BENDRA DEKLARACIJA 

DĖL ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS BENDRADARBIAVIMO SU EUROJUST IR, 

JEI ĮMANOMA, SU EUROPOS TEISMINIŲ INSTITUCIJŲ TINKLU 

 

Susitariančiosios Šalys atsižvelgia į Šveicarijos Konfederacijos pageidavimą nagrinėti galimybę 

bendradarbiauti Eurojust ir, jei įmanoma, Europos teisminių institucijų tinklo veikloje. 

 

 

________________ 
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EUROPOS BENDRIJOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ  

IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS  

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO  

DĖL KOVOS SU SUKČIAVIMU IR KITA NETEISĖTA VEIKLA,  

KELIANČIA GRĖSMĘ JŲ FINANSINIAMS INTERESAMS DERYBŲ PROTOKOLAS 

 

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen, lettisch (Normativer Teil)2 von 4



AF/CE/CH/FRAUDE/PV/lt 2 

 

Susitariančiosios Šalys susitarė taip: 

 

Dėl 2 straipsnio 1 dalies a punkto 

 

Sąvoka „sukčiavimas ir kita neteisėta veikla“ apima kontrabandą, kyšininkavimą ir pajamų iš 

veiklos, kuriai taikomas šis Susitarimas, atsižvelgiant į 2 straipsnio 3 dalį. 

 

Sąvoka „prekyba pažeidžiant muitų ir žemės ūkio įstatymus“ turi būti suprantama nesiejant su 

prekių vykimu (išvykimu, paskyrimo vieta ar tranzitu) ar nevykimu per kitos Susitariančiosios 

Šalies teritoriją. 

 

Sąvoka „prekyba pažeidžiant mokesčių įstatymus, taikomus pridėtinės vertės mokesčiui, 

specialiesiems vartojimo mokesčiams ir akcizams“ turi būti suprantama nesiejant su prekių vykimu 

(išvykimu, paskyrimo vieta ar tranzitu) ar nevykimu per kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją. 

 

Dėl 15 straipsnio 2 dalies 

 

Terminas „tyrimo priemonės“ apima asmenų apklausą, patalpų ir transporto priemonių kratą, 

dokumentų kopijavimą, informacijos reikalavimą ir daiktų, dokumentų ar vertę turinčių dalykų 

areštą. 
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Dėl 16 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos 

 

Ši pastraipa taip pat reiškia, kad dalyvaujantiems asmenims pirmiausia gali būti leista užduoti 

klausimus ar siūlyti tyrimo priemones. 

 

Dėl 25 straipsnio 2 dalies 

 

Daugiašalių susitarimų tarp Susitariančiųjų Šalių sąvoka apima pirmiausia Europos Sąjungos, 

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl Šveicarijos Konfederacijos 

asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. 

 

Dėl 35 straipsnio 1 dalies 

 

„Teisminės pagalbos prašymas“ taip pat reiškia informacijos ir įrodymų perdavimą prašančiosios 

Susitariančiosios Šalies institucijai. 

 

Dėl 43 straipsnio 

 

Europos Komisija ne vėliau nei pasirašomas šis Susitarimas, atsiųs sąrašą teritorijų, kurioms 

taikomas šis Susitarimas. 

 

 

________________________ 
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