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مبارزه با پولشویی- موضوعی مبارزه با پولشویی- موضوعی 
الزامی برای حسابدار حرفه ایالزامی برای حسابدار حرفه ای

مقدمه
جهانی شدن اقتصادها باعث گسترش جرایم سازمان یافته در زمینه تجارت، و به طور ضمنی، افزایش پدیده پولشویی، و در نتیجه آن، 
دستیابی به پول نقِد در دسترسی شده است که هیچ شکی در مورد منبع آن وجود ندارد (Dumitrache, 2013). پولشویی درواقع 
عنصر مالی همه جرمهایی است که از طریق آن ها سود ایجاد می شود. به عبارت دیگر فرایندی است که طی آن مجرمان مالی تالش 

می کنند تا منشا و ویژگی واقعی منافع حاصل از فعالیتهای مجرمانه خود را مخفی کنند1.
اگرچه اقدام با هدف پولشــویی از زمانهای قدیم وجود داشــته است، اما پولشویی از ســال 1986 در ایاالت متحد به عنوان یک جرم 
مســتقل شناخته شد و به تدریج در سراسر جهان گسترش یافت. اولین سند بین المللی که پولشویی را متهم می کند، پیمان پولشویی، 
.(Dumitrache, 2013) جستجو، توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم2 است که در 8 نوامبر 1990 در استراسبورگ تنظیم شد

امروزه، اتحادیه اروپا مبارزه خود علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم را توسط دستورعملهای چهارم و پنجم پارلمان اروپا و شورای 
پارلمان اروپا برای پیشگیری از استفاده از نظام مالی با هدف پولشویی یا تامین مالی تروریسم تشدید کرده است و حسابداران حرفه ای 
)حســابداران خبره و حسابرســان مالی( به همراه سایر نهادها و متخصصان فراخوانده شده اند تا بخشــی از این فرایند باشند. عالوه بر 
دســتورعمل پنجم، دســتورالعمل شماره 1673 اتحادیه اروپا در ســال 2018 که مبارزه با پولشــویی را از طریق قانون کیفری معرفی 

می کند، تنظیم شد.

درباره  نگرانیها  اروپا  اتحادیه  اخیر،  سالهای  در 
به ویژه در کشور  تامین مالی تروریسم،  پولشویی و 
دستورعملهای  است.  داده  افزایش  را  رومانی 
تدوین  زمینه  این  در  که  اروپایی،  پنجم  و  چهارم 
مسئولیت  و  نقش  گسترش  مستلزم  است،  شده 
حسابدار حرفه ای )حسابدار خبره یا حسابرس مالی( 
و  پولشویی  با  مبارزه  و  پیچیده جلوگیری  فرایند  در 
قانونی  چارچوب  یک  است.  تروریسم  مالی  تامین 
خاص وجود دارد، اما چندین مرحله نیز وجود دارد 
که فرایند پولشویی را مشخص می کند و باید توسط 

حسابداران حرفه ای نیز شناخته شود.

R. Laptes   
ترجمه: سعید زمانی
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روش تحقیق
تجزیه وتحلیل  جهت  بنیادی  هدفی  به عنوان  مطالعه  این 
سپس  و  شده  آغاز  اروپا  اتحادیه  توسط  که  است  رویکردی 
توسط رومانی برای جلوگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم اتخاذ شده است؛ رویکردی که در آن حسابرسان مالی 
به همراه  حرفه ای  حسابداران  همچنین  و  خبره  حسابداران  و 
به  دستیابی  برای  هستند.  درگیر  متخصصان  و  نهادها  سایر 
که  انجام شد  نوع هنجاری  از  اساسی  این هدف یک تحقیق 
مستلزم مطالعه و تجزیه وتحلیل محتوای دستورعمل چهارم و 
دستورعمل پنجم پارلمان اروپا و شورای پارلمان اروپا در مورد 
از نظام مالی با هدف پولشویی و تامین  از استفاده  پیشگیری 

مالی تروریسم است.
با توجه به محتوای این مطالعه، به پرسشــهایی زیر پاســخ 

داده شده است:
با  اروپا  اتحادیه  اتخاذشده در سطح  اقدام و رویه های جدید   •

هدف کاهش پولشویی یا تامین مالی تروریسم چیست؟
• واکنش رومانی به ابتکار قانونگذاری اتحادیه اروپا که هدف 
تروریسم  مالی  تامین  یا  پولشویی  با  مبارزه  و  جلوگیری  آن 

است، چه بود؟
• الگوهای نمایندگی فرایند پولشویی چیست؟

و  پیشگیری  درحوزه  حرفه ای  حسابداران  اصلی  وظایف   •
مبارزه با پولشویی چیست؟

نتایج تحقیق
معرض خطر  در  که  را  نهادهایی  اروپا  اتحادیه  دستورعمل 
مورد  در  را  پیشگیرانه ای  اقدام  تا  می کند  ملزم  هستند، 
مشتریان  برای  هم  و  فعلی  مشتریان  برای  هم  مشتریان، 
بالقوه، اعمال کنند. عالوه بر این، این دستورعمل اروپایی 
بر رویه های داخلی واحدهای گزارشگر، در خصوص آگاهی 
از ذینفع واقعی معامالت، تجزیه وتحلیل ریسک اعمال شده 
اقدام  همچنین  و  انجام شده  فعالیتهای  و  مشتریان  برای 
تاکید  مشتریان،  با  رابطه  در  حسابرس  توسط  اعمال شده 

دارد.
از ســال 2018، در اتحادیــه اروپا قوانین ســختگیرانه تری 
در زمینه مبارزه با پولشــویی وجــود دارد که پنهان کردن وجوه 

غیرقانونی از طریق شرکتهای ســاختگی را دشوارتر و کنترلها 
را بر کشــورهای ثالث پرخطر، تقویت می کند. نقش مقامهای 
نظارتی مالــی نیز تقویت و دسترســی به اطالعــات و تبادل 
اطالعات تسهیل شده است. عالوه بر این، در ماه می 2020، 
کمیسیون اروپا یک برنامه عملیاتی را تدوین کرد که اقدام مورد 
نظــر در 12 ماه بعد را برای اجرای موثرتر و هماهنگ ســازی 
قوانین اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با پولشویی، تعیین می کند 
(EU Council, 2020). پیچیدگی ریسک پولشویی و تامین 

مالی تروریســم مســتلزم همکاری نزدیک بین اتحادیه اروپا 
و شــرکای آن از طریق گروه ویژه اقــدام مالی بین المللی 
(FATF) اســت که در ســال 1989 برای ترویج سیاســتها و 

استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی تاسیس شد.
با  مبارزه  ملی  اجرای سیستم  و  توسعه  مسئولیت  رومانی،  در 
پولشویی و تامین مالی تروریسم بر عهده دفتر ملی پیشگیری 
و کنترل پولشویی3 است که در سال 1999 تاسیس شد. در 
و  پولشویی  با  مبارزه  مبنی بر  اروپا  دستورعملهای  رومانی، 
این  اساس  بر  یافت.  انتقال  تاخیر  با  تروریسم،  مالی  تامین 
تا 10 سال دارد و  از 3  پولشویی مجازات حبس  قانون، جرم 

شامل موارد زیر است:
• مبادله یا انتقال کاال، با علم به این که از ارتکاب جرایم ناشی 

پولشویی 

فرایندی است که طی آن 

مجرمان مالی تالش می کنند تا 

منشا و ویژگی واقعی 

منافع حاصل از

فعالیتهای مجرمانه را

مخفی کنند
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این کاالها،  پنهان کردن منشا غیرقانونی  به منظور  می شوند، 
یا به منظور کمک به شخص مجرم از فرار از تعقیب، محاکمه 
یا اجرای حکم، در حالتی که کاال از آن جرم سرچشمه گرفته 

است.
منشا،  مکان،  اصل،  واقعی،  ماهیت  استتار  یا  پنهان کردن   •
از  آگاهی  با  بر آن ،  یا حقوق مترتب  کاال  مالکیت  یا  جابجایی 

این که کاال از ارتکاب جرم ناشی می شود.
از  از کاالها توسط شخصی غیر  • تحصیل، تملک یا استفاده 
موضوع فعال جرم که کاال از آن سرچشمه گرفته است؛ با علم 

به این که از ارتکاب جرم ناشی می شود.
نهادهــای گزارشــگر کــه در قانــون مشــخص شــده اند 
)موسسه های مالی و اعتباری، مدیران صندوقهای بازنشستگی 
خصوصی، حســابداران حرفه ای، دفاتر اسناد رسمی، وکالی 
دادگســتری، قضات، توســعه دهندگان امالک و سایر نهادها( 
موظفنــد معامالت بــا مبلغ نقدی، یا ارز خارجی با شناســه 
شخص حقوقی4، که حداقل حد آن معادل 10000 یورو است 
را به مرجع قانونی گزارش دهند. عالوه بر این، موسســه های 
اعتباری و موسسه های مالی ملزم به ارائه گزارشهای برخط در 
مورد نقل و انتقالهای خارجی به/ از حسابها، به صورت شناسه 
شــخص حقوقی یا ارز خارجی هســتند که حداقل محدوده آن 

معادل 15000 یورو است.
قانون سال 2019 دو تعهد جدید را معرفی می کند:

مشمول  حقوقی  اشخاص  حقیقی  ذینفعان  ثبت نام  به  تعهد   •
مستقل،  شرکتهای  به استثنای  تجاری،  دفاتر  در  ثبت  تعهد 
به  متعلق  آنها  اکثریت  یا  کل  که  شرکتهایی  و  ملی  شرکتهای 
با صاحبان  بنابراین، شفافیت بیشتری در رابطه  دولت است؛ 

قانونی یک شرکت تضمین می شود.
 18 مدت  در  صادرکننده  شرکتهای  توسط  باید  حامل  سهام   •
از مدار  بنابراین، سهام حامل  تبدیل شود.  بانام  به سهام  ماه 
بانام  با سهام  کامل  به طور  این سهام  و  ناپدید می شود،  مالی 

جایگزین می شود.
نیاز مجرمان برای مخفی کردن مقادیری از پول یا داراییهای 
با منشــا غیرقانونی یا مشــکوک از زمانهای قدیم وجود داشته 
اســت؛ اما دو روش مربوط به پولشــویی در ادبیات اثبات شده 
است: بهره برداری از پناهگاه مالیاتی5 و استفاده هوشمندانه 

از فعالیتهای بانکی. اســتفاده متقلبانــه از فعالیتهای بانکی از 
زمان قرون وســطی، هنگامی که کلیسای کاتولیک رباخواری 
را ممنوع اعالم کرد، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است 

.(Dumitrache, 2013)

به یقین، هیچ »نســخه« واحدی برای پولشویی وجود ندارد. 
روشــهای پولشــویی از خریدوفروش یک محصــول لوکس 
)جواهرات یا ماشــین( تا قراردادن پول کثیف از طریق شــبکه 
پیچیــده بین المللی مشــاغل قانونی یا از طریق »شــرکتهای 
پوششــی« متغیر اســت. شــرکتهای پوششــی آن دســته از 
شــرکتهایی هســتند که فقط به عنوان نهادهای حقوقی وجود 
دارند و بدون انجام فعالیتهای تجاری یا دادوســتدهای واقعی 

فعالیت می کنند.
از آنجا که پولشــویی همیشه شــامل قربانیان شناسایی شده 
نمی شــود و هیچ شکایتی ثبت نمی شــود، جرمی می شود که 
بررسی و براورد آن بر اساس آمار مراجع مجاز دشوار است. در 
ســال 2008، صندوق بین المللی پول میزان پولشویی ساالنه 
در ایاالت متحد را 3 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی براورد 

.(Dumitrache, 2013) کرد
چندیــن مدل برای نشــان دادن روند پولشــویی وجود دارد 

:(SCM, 2015)

• مدل مرحله ای،
• مدل مقدماتی پولشویی،
• مدل تفصیلی پولشویی،

• مدل پیچیده پولشویی، و
• مدل چرخه ای پولشویی.

معروف تریــن مــدل برای نشــان دادن روند پولشــویی، 
مدل مرحله ای اســت که در ابتدا توسط مقامهای امریکایی 
برای توضیح روند پولشــویی حاصل از قاچــاق مواد مخدر 
شــرح داده شــد. در این مورد، فرایند پولشــویی شامل سه 
مخلوط سازی8  الپوشانی7 و  جاسازی6،  مرحله می شود: 
(SCM, 2015). اولیــن دغدغه مجرمان مالی این اســت 

که پول نقد ناشــی از معامالت غیرقانونــی را به هر طریقی 
وارد نظام بانکی کنند. عملیات بانکی ایجاد سپرده یا انتقال 
پول و سیســتمهای وام دهی گامی اصلی در روند پولشــویی 
است. در این زمینه، به حسابداران حرفه ای توصیه می شود 
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از ســه مرحله ای که از آن طریق فرایند پولشــویی توســط 
مشــتری انجام می شود، آگاه شوند: جاسازی، الپوشانی، و 

.(CFAR, 2016) مخلوط سازی
اولین مرحله از فرایند پولشویی، جاسازی است که هدف آن 
معرفی مبالغ ناشی از جرایم مالی )قاچاق، سرقت، باج گیری( 
در نظام مالی اســت. به طور خاص، جاسازی با تقسیم مقادیر 
هنگفتی از وجــه نقد به مبالغ کوچکتر و کمترمشــکوک انجام 
می شود، که سپس در سپرده های بانکی قرار می گیرد یا در ابزار 
مالی )چک، سفته و غیره( سرمایه گذاری می شود. در سالهای 
اخیــر، جرایم مالــی از طریق فضــای مجــازی، کازینوهای 
مجازی، پول الکترونیکی، و بانکهای مجازی گســترش یافته 
اســت و به مقاصد و ابزاری تبدیل شده است که مجرمان مالی 

به طور مکرر به آنها دسترسی دارند.
زمانــی می تــوان به فعالیتهای پیشــگیرانه موثــر در زمینه 
پولشویی دست یافت که مجرمان هنوز مبالغ زیادی از پول نقد 
در اختیار دارند و می کوشند آن را به اسکناسهای با ارزش باالتر 
 (Dumitrache, تبدیل کنند یا در حســابهای بانکی قرار دهند

.2013)

در مرحلــه بعــدی فرایند پولشــویی، که به آن الپوشــانی 
می گویند، مجرمان مالی به دنبال ازبین بردن هرگونه ارتباط بین 
پول کثیف و منبع آن هســتند. پس از ورود پول به نظام مالی، 
مجرمان مالی جابه جایی پول بین حسابهای مختلف بانکی را 
دنبال می کنند تا منشــا آن پنهان شــود. وجوه می تواند جهت 
خرید ابزار ســرمایه گذاری )سهام، اوراق قرضه( صرف شود یا 
مجرمان مالی می تواننــد وجوه خود را با انتقال الکترونیکی به 
تعداد زیادی از حسابهای بانکی که در بانکهای مختلف جهان 
افتتاح شده است ارسال کنند (CFAR, 2016). عالوه بر این، 
در مرحله الپوشــانی، مجرمان در مورد فرصتهای ارائه شــده 
توســط پناهگاه های مالیاتی مســتقر در مقصدهای ساحلی، 
با ایجاد چندین شــرکت جلودار، به ســفته بازی دست می زنند 

.(SCM, 2015)

آخریــن مرحله از فرایند پولشــویی مخلوط ســازی اســت 
که شــامل ورود پولشــویی به مدار قانونی اقتصادی اســت که 
درنتیجه، باعث دســتیابی بــه هدف اصلی فرایند پولشــویی 
می شــود. متخلف مالی می تواند پولهای تطهیرشده را در بازار 

امــالک و مســتغالت، کاالهای لوکس یــا در منطقه تجاری، 
سرمایه گذاری کند.

به طور کلی، مدل اصلی پولشــویی شامل تبدیل پول کثیف 
بــه پول نقد پــاک از طریق یک اتصال کوتاه اســت، که تا حد 
ممکــن از طریق خریــد کاالهای لوکس، ســودهای کاذب از 
قمار یا مبادله ارز در صرافیها انجام می گیرد. به طورکلی، مدل 
توسعه یافته پولشویی شامل سرمایه گذاری مجدد پولهای کثیف 
در فعالیتهــای مهــم قانونی، با ســرمایه گذاری مبالغ هنگفت 
با دوره های یکســان اســت که شــامل ایجاد مدارهای ثابت 
پولشویی می شــود. مدل پیچیده پولشــویی مبتنی بر استفاده 
از سیســتمهای پرداخت برخط به منظور پولشویی است. مدل 
چرخه ای پولشــویی عبارت اســت از واردکــردن پول کثیف به 
اقتصاد قانونی و درپی آن ســرمایه گذاری ســود به دست آمده 
در اقتصــاد قانونی یا تامین مالی فعالیتهــای غیرقانونی آینده 

.(SCM, 2015)

در فرایند پولشــویی، ســه مقطع تعیین کننده وجود دارد که 
مجرم باید از آن عبور کند، بنابراین، می تواند شناسایی شود:

• قراردادن پول نقد در سیستم مالی،
• انتقال پول نقد از طریق مرزها، و

• انتقال وجه نقد به/ از سیستم مالی.
طبق راهنمای تهیه شده توسط دفتر ملی پیشگیری و کنترل 

عناصر اصلی طرحهای 

پولشویی: 

ناشناس بودن 

سرعت 

پیچیدگی و 

محرمانه بودن
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پولشویی، عناصر اصلی خاصی وجود دارد که مجرمان مالی در 
ساخت طرحهای پولشــویی در نظر می گیرند: ناشناس بودن، 

سرعت، پیچیدگی و محرمانه بودن.
تعهدهــای حســابداران حرفــه ای در زمینه پیشــگیری از 

پولشــویی از یک سو مســتلزم توجه بیشتر به معامالت خاص 
صاحبکار و از ســوی دیگــر، آزمایش نظــام کامپیوتری مورد 
استفاده در فعالیت صاحبکار می باشد. برای شناسایی معامالت 
مشــکوک، حســابداران حرفه ای بایــد موارد زیــر را به عنوان 

:(CFAR, 2016) معیارهای انتخاب معامله درنظر بگیرند
• معامالت نقدی درخورتوجه،

• معامالتی که با فعالیتها یا درامد صاحبکار مطابقت ندارد،
• معامالت بسیار پیچیده، و

• معامالت شامل اوراق بهادار یا سایر ابزار مالی، ارز، فلزات 
و سنگهای قیمتی که ارزش آن ها بیش از 15000 یورو است.

حسابرســان مالــی در ارتباط بــا صاحبکاران خــود، میزان 
اثربخشی سیستم فناوری اطالعات مورد استفاده هر صاحبکار 
را بــرای انتقال الکترونیکی، تا آنجا کــه چنین برنامه فناوری 
اطالعاتــی وجــود دارد، آزمایــش می کنند. حســابرس مالی 
بررســی می کند که آیا کنترلهایــی در برنامه فناوری اطالعات 
برای اطمینــان از نظارت موثر بر ریســک پولشــویی اعمال 

می شود یا خیر.

نتیجه گیری
با توجه به چالشهای قرن حاضر که بیشتر مربوط به جهانی شدن 
حسابداران  می باشد،  اطالعات  فناوری  توسعه  و  اقتصادها 
و  ملی  تقلبهای  با  مبارزه  در  تعیین کننده ای  نقش  حرفه ای 
حرفه ای،  حسابداران  منظر،  این  از  می کنند.  ایفا  بین المللی 

در  مهمی  شرکای  به  متخصصان،  و  نهادها  سایر  با  همراه 
مبارزه مقامهای ملی و بین المللی علیه پولشویی و تامین مالی 
تروریسم تبدیل شده اند. آگاهی و تعمیق حسابداران حرفه ای 
برای  مالی  مجرمان  توسط  که  مختلف  مدلهای  مورد  در 
ضروری  و  الزامی  موضوعی  به  امروزه  شده،  اجرا  پولشویی 
زمینه  در  مقررات  آخرین  چیز،  از هر  قبل  است.  تبدیل شده 
پیشگیری و مبارزه با پولشویی، شفافیت بیشتری را در دنیای 
تجارت از طریق الزام به اعالم ذینفع واقعی شرکت به ارمغان 

می آورد.

پانوشتها:
1- National Office for the Prevention and Control of 
Money Laundering (NOPCML)
2- Convention on Laundering, Search, Seizure and Con-
fiscation of Proceeds from Crime
3- National Office for the Prevention and Control of 
Money Laundering
4- Legal Entity Identifier (LEI)
5- Tax Haven

پناهگاه مالیاتی، کشــور یا مکانی است برای ســرمایه گذاران خارجی با نرخ 
موثر مالیات بسیار پایین.

6- Placement
7- Stratification
8- Integration
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