Pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencija
ES taisyklių MVĮ buhalteriams profesionalams
išaiškinimas
Informacinis leidinys

Šis leidinys yra dokumento, kurį 2018 m. birželį išleido Accountancy Europe, vertimas. Jo originalus pavadinimas yra „Preventing Money
Laundering and Terrorist Financing. Clarifying EU rules for SME accountants“.
Accountancy Europe neprisiima jokios atsakomybės už dokumento turinį arba vertimo tikslumą. Kilus abejonėms, būtina vadovautis originalia
versija anglų kalba, kurią galima nemokamai atsisiųsti iš Accountancy Europe interneto svetainės, adresu:
https://www.accountancyeurope.eu/publications/preventing-money-laundering-and-terrorist-financing/
Negavus rašytinio Accountancy Europe leidimo info@accountancyeurope.eu, Accountancy Europe originalo dokumentų – jų viso teksto ar jo
dalies – negalima platinti originalo kalba ar išverstų.

Profesiniai klausimai
2018 m. birželis
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Kodėl tai yra svarbu MVĮ buhalteriams profesionalams?
2018 m. birželį1 ES patikslino pinigų plovimo prevencijos (PPP) ir kovos su teroristų finansavimu (KTF) taisykles,
siekdama geriau reaguoti į finansinius nusikaltimus. Įsipareigojimai dėl PPP / KTF daro įtaką visiems Jūsų
profesinės veiklos aspektams, kadangi juos turi prisiimti tiek išorės auditoriai, tiek ir buhalteriai bei mokesčių
konsultantai vykdami profesinę veiklą.
Šiame dokumente siekiama trumpai apžvelgti pagrindines PPP / KTF taisykles, galiojančias ES lygiu ir taikomas
MVĮ buhalteriams. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimas bei tokios veiklos rėmimas laikomas nusikaltimu
visose 28 valstybėse narėse. Apie tai išsamiau rašėme mūsų informaciniame dokumente 5-oji kovos su pinigų
plovimu direktyva (2018 m. birželis)2.
Laikykitės šių PPP / KTF taisyklių::

Priešingu atveju Jums bus taikomos šios
sankcijos:

išsamaus klientų patikrinimo priemonės

teisės versti veika panaikinimas

pranešimas apie įtartinus sandorius

paskelbimas spaudoje, kad pažeidėte šiuos
reikalavimus

įrašų saugojimas

didelės finansinės sankcijos Jūsų įmonei

vidaus kontrolės

sankcijos Jūsų įmonės vadovams

Kas yra pinigų plovimas ir teroristų finansavimas?
Daugeliu atveju nusikalstamos veiklos tikslas – pelnas, kurį uždirba asmuo ar grupė, vykdanti nusikaltimą. Pinigų
plovimas – tai nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimas, siekiant nuslėpti neteisėtą kilmę. Trys pinigų
plovimo etapai – įkėlimas, sluoksniavimas ir integracija – pavaizduoti toliau3.

Įkėlimas

• pinigų plovėjas perkelia neteisėtai uždirbtą pelną į finansų sistemą
• tą jis gali padaryti išskaidydamas dideles grynųjų pinigų sumas į mažiau įtarimų keliančias
mažesnes sumas
• tada jas įneša tiesiogiai į banko sąskaitą. Arba pinigų plovėjai gali nusipirkti pinigines priemones
(čekius, pinigų perlaidas ir pan.), kurios yra surenkamos ir įnešamos į sąskaitą ar laikomos kitoje
vietoje

• pinigų plovėjas vykdo daugybę lėšų keitimų ar jų perkėlimų, kad atitolintų jas nuo šaltinio
• lėšos gali būti nukreipiamos pasinaudojant investicinių priemonių įsigijimu ir pardavimu, arba pinigų
Sluoksnia- plovėjas gali paprasčiausiai pervesti jas elektroniniu būdu per daugybę įvairių pasaulio bankų
vimas
sąskaitų

• pinigai pakartotinai perkeliami į teisėtą ekonomiką
• pinigų plovėjas gali nuspręsti investuoti lėšas į nekilnojamąjį turtą, prabangos prekes ar verslo
Integracija įmones

Pinigams plauti naudojami metodai yra panašūs į tuos, kuriais slepiami teroristų finansavimo šaltiniai. Teroristų
finansavimas – tai lėšų teikimas arba rinkimas, siekiant jas panaudoti ar žinant, kad jos bus panaudotos,
teroristinei veiklai. Priešingai nei pinigų plovimo atveju, terorizmui remti naudojamos lėšos gali būti įgytos iš
teisėtos, nusikalstamos veiklos arba abiem atvejais.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0843&from=EN
https://www.accountancyeurope.eu/publications/the-5th-anti-money-laundering-directive/
3 Finansinių veiksmų darbo grupė (FVDG) http://www.fatf-gafi.org/pages/faq/moneylaundering/
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Ką aš turiu daryti?
Pagal Europoje galiojančius reikalavimus Jūs turite vykdyti šiuos įsipareigojimus:
•

nustatyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką;

•

taikyti tinkamas procedūras šiai rizikai sumažinti;

•

atlikti deramą klientų patikrinimą (DKP);

•

pranešti valdžios institucijoms apie įtartiną kliento veiklą neatskleidžiant to savo klientui. Prievolė pranešti
netaikoma tais atvejais, kai vertinate savo kliento teisinę padėtį arba kai ginate savo klientą, ar jam
atstovaujate teismo procese;

•

saugoti įrašus apie atliktus DKP ir pranešimus apie įtartiną veiklą. Priklausomai nuo nacionalinių teisės
aktų, tokius įrašus turite saugoti 5–10 metų pasibaigus verslo santykiams su klientu. Pasibaigus šiam
laikotarpiui, įrašus privalote ištrinti;

•

didinti savo darbuotojų informatyvumą apie tokius įsipareigojimus.

Kada man kyla itin didelė rizika?
Europos Komisija mano, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmė, susijusi su buhalterių, auditorių ir
mokesčių mokėtojų teikiamomis paslaugomis, yra labai didelė 4. Rengiant įmonės rizikos vertinimo procedūras,
būtina skirti didelį dėmesį rizikos mažinimo priemonėms.
Teikdami toliau nurodytas paslaugas, turėtumėte imtis papildomų atsargumo priemonių ir būti ypatingai atidūs 5:
•

konsultavimas finansų ir mokesčių klausimais;

•

korporacijų (angl. corporate vehicle) kūrimas ir kitų sudėtingų teisinių susitarimų sudarymas;

•

turto pirkimas ir pardavimas;

•

finansinių sandorių vykdymas.

Kur galėčiau rasti daugiau informacijos?
Daugiau informacijos galite rasti:
•

Accountancy Europe informaciniame lape 5-oji pinigų plovimo prevencijos direktyva (2018 m. birželis)6.

•

Accountancy Europe informaciniame lape Auditoriaus vaidmuo kovojant su finansiniais nusikaltimais
(2017 m. gruodis)7.

•

Europos Sąjungos Viršvalstybinė rizikos vertinimo ataskaita 8, ypač priedo 2 dalis.

•

ES Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybų informaciniai punktai9.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS: Europa deda visas pastangas, kad būtų užtikrinta, jog šiame leidinyje pateikta informacija yra tiksli,
tačiau negali to garantuoti, todėl mes negalime prisiimto jokios atsakomybės dėl šios informacijos. Raginame platinti šį leidinį, jeigu
mes nurodomi kaip šios medžiagos šaltinis ir jeigu yra pateikiama nuoroda į pradinį mūsų tekstą.
Jeigu pageidaujate platinti arba išversti šį leidinį, prašymą siųskite adresu info@accountancyeurope.eu.

Finansinių veiksmų darbo grupės Pinigų plovimo ataskaita dėl pinigų plovimo tipologijos 2000/2001 http://www.fatfgafi.org/FATDocs_en.htm#Trends
6 https://www.accountancyeurope.eu/publications/the-5th-anti-money-laundering-directive/
7 https://www.accountancyeurope.eu/publications/fighting-financial-crime/
8 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272
9 https://www.europol.europa.eu/about-europol/financial-intelligence-units-fiunet/eu-fius-points-of-contact
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Apie Accountancy Europe
Accountancy Europe jungia 37 šalyse veikiančią 51 profesinę organizaciją, kurios atstovauja 1 milijonui
buhalterių profesionalų, auditorių ir patarėjų. Jie daug dirba visuomenės naudai. Accountancy Europe dalinasi
kasdiene patirtimi taip skatindama viešąsias diskusijas Europoje ir už jos ribų.
Accountancy Europe įregistruota ES skaidrumo registre (Nr. 4713568401-18).

