REGLAMENTO (ES) 2018/1672 IR NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ ATITIKTIES LENTELĖ
2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų
arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės,
kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.
1889/2005

2 straipsnis
Terminų apibrėžtys
Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:
a) grynieji pinigai:
i) valiuta;
ii) turėtojo apyvarčiosios priemonės;
iii) biržos prekės, kurios naudojamos kaip labai likvidus
vertės neprarandantis turtas;
iv) išankstinio mokėjimo kortelės;
<...>
3 straipsnis
Pareiga deklaruoti lydimus grynuosius pinigus
1. Vežėjai, vežantys grynuosius pinigus, kurių vertė yra
10 000 EUR arba didesnė, deklaruoja tuos grynuosius
pinigus valstybės narės, per kurią jie atvyksta į Sąjungą
arba iš jos išvyksta, kompetentingoms institucijoms ir
sudaro joms galimybę atlikti kontrolę. Jeigu pateikiama
neteisinga arba neišsami informacija arba nesudaroma
galimybė atlikti grynųjų pinigų kontrolę, grynųjų pinigų
deklaravimo pareiga laikoma neįvykdyta.
<...>

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo
prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15,
17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 49 ir 51 straipsnių pakeitimo ir
įstatymo papildymo 71, 141 ir 253 straipsniais įstatymo projektas
(toliau – Įstatymo projektas)
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo
prevencijos įstatymas Nr. VIII-275 (suvestinė redakcija nuo
2018-11-01) (toliau – PPTFPĮ)
Įstatymo projektas
16 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
<...>
„6. Šiame straipsnyje vartojama sąvoka „grynieji pinigai“
atitinka sąvoką, vartojamą Reglamento (ES) 2018/1672 2
straipsnio 1 dalies a punkte, <...>“

Įstatymo projektas
16 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„21 straipsnis. Grynųjų pinigų deklaravimas ir muitinės įstaigų
veikla
1. Grynųjų pinigų sumos deklaruojamos šiais atvejais:
1) kai asmuo per Lietuvos Respubliką į Europos Sąjungą iš
trečiųjų šalių įveža ar iš Europos Sąjungos per Lietuvos
Respubliką išveža į trečiąsias šalis, kaip jos reglamentuotos
Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme (toliau šiame straipsnyje
– trečiosios šalys), grynųjų pinigų vienkartinę sumą, kurios vertė
yra ne mažesnė kaip nurodytoji Reglamento (ES) 2018/1672
nuostatų 3 straipsnio 1 dalyje;
<...>
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2. Muitinės įstaigos atlieka:
„1) į Europos Sąjungą per Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių
įvežamų ir iš Europos Sąjungos per Lietuvos Respubliką į
trečiąsias šalis išvežamų grynųjų pinigų sumų kontrolę,
vadovaudamosi Reglamento (ES) 2018/1672 nuostatomis;“
<...>
„3. Reglamento (ES) 2018/1672 nustatytais atvejais, kai Europos
Sąjungos valstybėms narėms suteikta sprendimo priėmimo teisė,
sprendimus priima ir atitinkamų Reglamento (ES) 2018/1672
nuostatų taikymo Lietuvos Respublikoje tvarką nustato Muitinės
departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinis direktorius, išskyrus atvejus, kai šis arba kiti
įstatymai nustato kitaip.“
4 straipsnis
Pareiga atskleisti nelydimus grynuosius pinigus
1. Jeigu į Sąjungą įvežama arba iš jos išvežama 10 000
EUR arba didesnės vertės nelydimų grynųjų pinigų
suma, valstybės narės, per kurią ji įvežama į Sąjungą
arba iš jos išvežama, kompetentingos institucijos gali
reikalauti, kad grynųjų pinigų siuntėjas, gavėjas arba jų
atstovas, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, per
nustatytą 30 dienų terminą pateiktų atskleidimo
deklaraciją. Kompetentingos institucijos gali sulaikyti
grynuosius pinigus tol, kol jų siuntėjas arba gavėjas ar
jų atstovas pateiks atskleidimo deklaraciją. Kai
deklaracija nepateikiama per nurodytą terminą,
pateikiama neteisinga arba neišsami informacija arba
nesudaroma galimybė atlikti grynųjų pinigų kontrolę,
pareiga atskleisti nelydimus grynuosius pinigus laikoma
neįvykdyta.
<...>

Visiškas
Įstatymo projektas
16 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„21 straipsnis. Grynųjų pinigų deklaravimas ir muitinės įstaigų
veikla
1. Grynųjų pinigų sumos deklaruojamos šiais atvejais:
1) kai asmuo per Lietuvos Respubliką į Europos Sąjungą iš
trečiųjų šalių įveža ar iš Europos Sąjungos per Lietuvos
Respubliką išveža į trečiąsias šalis, kaip jos reglamentuotos
Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme (toliau šiame straipsnyje
– trečiosios šalys), grynųjų pinigų vienkartinę sumą, kurios vertė
yra ne mažesnė kaip nurodytoji Reglamento (ES) 2018/1672
nuostatų 3 straipsnio 1 dalyje;
<...>
2. Muitinės įstaigos atlieka:
„1) į Europos Sąjungą per Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių
įvežamų ir iš Europos Sąjungos per Lietuvos Respubliką į
trečiąsias šalis išvežamų grynųjų pinigų sumų kontrolę,
vadovaudamosi Reglamento (ES) 2018/1672 nuostatomis;“
<...>
„3. Reglamento (ES) 2018/1672 nustatytais atvejais, kai Europos
Sąjungos valstybėms narėms suteikta sprendimo priėmimo teisė,
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sprendimus priima ir atitinkamų Reglamento (ES) 2018/1672
nuostatų taikymo Lietuvos Respublikoje tvarką nustato Muitinės
departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinis direktorius, išskyrus atvejus, kai šis arba kiti
įstatymai nustato kitaip.“

