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نگاهی حقوقی به پولشویی نگاهی حقوقی به پولشویی 

به میز پرسش وپاسخ حسابرس خوش آمدید. با توجه به تسلط فنی و علمی شما به مباحث حقوقی 
انتظار مطالبی خواندنی و  این گفتگو  از  با حسابداری، به خوانندگان نوید می دهیم که  و قانونی مرتبط 
پرسود داشته باشند. با معرفی پولشویی آغاز کنیم. پولشویی چیست و چه ویژگیهایی دارد؟ و برخورد 

قانون با آن چگونه است؟

جمشیدی فرد
قانون عموما حسب نیاز جامعه و ضرورتهای داخلی در قلمرو جغرافیایی یک کشور پس از طی مراحل قانونگذاری 
وضع می شود. درحالی که قانون مبارزه با پولشویی به موجب یک تعهد و توافقنامه بین المللی )کنوانسیون پالرمو( 

دکتر سعید جمشیدی فرد دکتر سعید جمشیدی فرد 



14
00

ور 
ری

شه
 و 

داد
مر

 1
14

ره 
ما

ش
2

برای دولتهای متعهد الزم االجرا شد.
ابعاد مجرمانه پولشــویی به دو بخش تقسیم می شود؛ یکی 
جرم منشــاء و دیگری عوایــد مالی حاصل از جرم منشــاء که 
پولشویان می خواهند آن را به عنوان یک مال مشروع در محیط 
اقتصادی به کار گیرند؛ هدفی کــه به طور عمده انگیزه ارتکاب 
جرم اســت. با وجود آن که جرمهایــی چون قاچاق موادمخدر، 
قاچاق و ســــرقت آثار فرهنگی، ســرقت مالکیتهای معنوی، 
قمار، قاچــاق غیرمجاز اســــلحه، قاچاق مــواد رادیو اکتیو و 
هســــته ای، تجارت انســان و خرید و فروش اعضای بدن و 
رشوه از مصادیق عمده جرم منشــاء به شمار می روند و در عموم 
کشورها جرم به حســاب می آیند لیکن از آن جا که ممکن است 
عواید حاصل از جرم منشاء در کشوری دیگر اصوال جرم قلمداد 
نگردد، در غیاب جرم انگاری عواید حاصل از جرم منشــــاء در 
یک کشــــور، تعقیب دارنده این عواید نمی تواند به ســهولت و 
قانونی صورت گیرد. از این روســت که عملــی که طبق قانون 
جرم شناسایی نشود و برای آن مجازات تعیین نشده باشد جرم 
به شــمار نمی آید. لذا باید قانونی وضع می شد که منافع مادی 

حاصل از عملیات مجرمانه قبلی را نیز جرم تلقی کند. 
آن چه در فرایند پولشــویی برای مرتکبین به جرائم منشــاء 
اهمیت دارد این است که رابطه جرم منشاء با عواید حاصله قطع 
شود، منشاء پول تغییر کند و شکل پول پنهان بماند و یا به طور 
مخفیانــه به کاالی با ارزش دیگری تبدیل گردد و ســرانجام از 
پــول کثیف محافظــت مســتمر به عمل آید. برعکــس، تمام 
اشخاصی که در مبارزه با پولشویان فعالیت می کنند تالش دارند 
تا رابطه بین جرم منشاء و عواید حاصله را کشف و اثبات کنند.

کنوانســیون پالرمو، جنایات ســازمان یافته مثل پولشویی را 
واجد ویژگیهای گروهی، فراملی، دائمی بودن و کســب منافع 
مادی می داند. براین اســاس، جنایت سازمان یافته »گروهی« 
اســت زیرا حداقل بایــد 3 نفر به باال در آن درگیر باشــند. این 
عملیــات »فراملی« اســت و با جابه جایی منافع از کشــوری به 
کشور دیگر ســعی در تطهیر عواید می شود. عملیات پولشویی 
به صورت موردی انجام نمی گیرد و فعالیت اعضا عموما استمرار 
داشــته و گروه مانند یک شرکت تجاری فعالیت »دائمی« دارد. 
ســر آخر این که اعضای گروه نیز با »هدف کسب منفعت مادی 
و منابع مالی« دســت به این عملیــات می زنند. به عبارت دیگر 

فعالیت پولشــویان ماهیت کســب وکار را دارد. مهمترین تمایز 
مبارزه با پولشــویی در مقایســه با مبارزه با تروریســم در این 
ویژگی است به طوری که اشــخاصی که به عملیات تروریستی 
می پردازنــد معموال اهداف سیاســی و ایدئولوژیــک را دنبال 
می کنند. باتوجه به ویژگیهای اشاره شــده، پیچیدگی عملیات 
پولشــویی و درگیربودن تخصصها و مهارتهای مختلف، آن را 
جرم نخبگان می گویند. از این روست که به واسطه آثار مخرب 
این گــروه از مجرمــان بر محیطهــای اجتماعی، سیاســی و 
اقتصادی با اراده ای بین المللی، قانونگذاران کشورهای متعهد 

به تصویب قانون مبارزه با پولشویی شدند. 

قوانین  با سایر  تفاوتهای  چه  پولشویی  با  مبارزه  قانون 
دارد؟

جمشیدی فرد
و  اســتنباط  در  تفاوتهایی  پولشــویی  بــا  مبارزه  قانــون 
دیگر  با  مقایسه  در  حقوقی  قواعد  از  برخی  به کارگیری  اولویت 
مفاهیم  و  قواعد  ارتباط  این  در  اســت.  آورده  به وجود  قوانین 
ید، تسلیط، برائت، حفظ اســرار و حتی حریم خصوصی حایز 
توجه بیشتری است. این قانون به بعضی از قواعد حقوقی کمتر 
اصل  مثال؛  برای  می گیرد.  نادیده  را  آنها  یا  می دهد  اهمیت 
مقرر  اساســی  قانون   37 اصل  که  همان گونه  اســت  برائت  بر 
می دارد، و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر 
قانون  که  درحالی  شود.  ثابت  صالح  دادگاه  در  او  جرم  این که 
مبارزه با پولشویی به این اصل تخصیص می دهد. اگرچه برخی 
رفع  مجرمیت  اماره  طریق  از  را  تعارض  این  حقوقدانــان  از 
می کنند لیکن چنین تخصیص یا تفسیری در سایر موارد معمول 
نیست. مفهوم قاعده ید این اســت که هرکسی مالی در اختیار 
اســت،  که مالک آن مال  اســت  این  بر  دارد فرض  و تصرف 
کافی  تصرف  که صرف  می دارد  مقرر  مزبور  قانون  درحالی کــه 
نیســت، بلکه باید اظهار به مالکیت آن هم کرد. به عبارت دیگر 

تصریح و ابراز به تملک هم باید وجود داشته باشــد. 
نکتــه حقوقی مهم دیگری وجود دارد که هرکس به دیگری 
اتهام بزند یا مدعی باشــــد باید دلیل و مدرک بیــــاورد، ولی 
در قانــون مبارزه با پولشــــویی بار دلیل به عهــده دارنده مال 
مشــکوک است که حقانیت خود نســــبت به مال را ثابت کند. 
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بدیهی اســت در چنین حالتی ممکن اســت تعهد حفظ اسرار 
و رعایت حریم خصوصی نقض شــود. برای این که امری جرم 
تلقی شــود هم باید عمــد و قصد مجرمانه در کار باشــد و هم 
قانــون آن را اعــم از فعل یــا ترک فعل جرم بشناســد و برای 
آن نیــز مجازات تعیین کرده باشــد. درنتیجــه قانون مبارزه با 
پولشویی با وجود احتمال تعارضات حقوقی باید وضع می شــد 
که عواید حاصل از جرم منشــاء را نیز تحت تعقیب قرار دهــد 
و برای آن هم مجازات پیش بینــــی کند. بنابراین باید برخی 
از قواعــد حقوقی با درنظرگرفتن الزامــات بین المللی، اولویت 
ایجــاد امنیت در جامعه و برخورد شــــدید با مرتکبین جنایات 

سازمان یافته تجدیدنظر می شد.

با توجه به تجربه یک دهه از اجرایی شدن مقررات مبارزه 
در  گرفته  صورت  تحوالت  از  شما  ارزیابی  پولشویی،  با 

این حوزه چیست؟

جمشیدی فرد
حوزه  این  در  که  کارهایی  اولین  از  یکی  که  دارم  به خاطر 
اصالحات  شامل  پولشویی  با  مبارزه  از  ترجمه ای  دادم  انجام 
اف  تی  ای  اف  در  موجود  توصیه   40 به  نسبت  پیشنهادی 
(FATF) بود که در همین مجله وزین حسابرس در سال 86 

به دلیل لزوم تصویب آیین نامه  منتشر شد. در آن زمان هنوز 
با  مبارزه  قانون  مربوط،  دستورعملهای  سپس  و  اجرایی 
امنیتی  و  سیاسی  بعد  از  بین المللی  الزام  یک  تحت  پولشویی 
اقتصادی و حقوقی شناخته شده  بود و در سطوح  مورد توجه 
تصویب  پی  در  حسابرسی  و  حسابداری  حرفه  در  اما  نبود. 
و  تدوین  حسابرسی  برای  مربوط  چک لیست  دستورعملها 
در  را  ثابت  بندی  توسط حسابرسان  اظهارنظر  لزوم  به واسطه 
موضوع  این رو،  از  و  داد  اختصاص  به خود  گزارش حسابرسی 
پولشویی و مبارزه با آن با پیشقدمی حرفه در آموزش و توسعه 

ادبیات تخصصی شناخته تر شد. 
با این حال، استفاده ابزاری و گزینشی از تعهدات بین المللی 
برای اعمال فشــار ازجمله از طریق تحریمهای غیرانســانی و 
ناعادالنه، استقرار فرایند منطقی ضوابط و پیشگیری از جرائم 
ســازمان یافته را کند و مبهم ســاخت که خــود زمینه ای برای 
سواســتفاده از شرایط و افزایش ریســک وقوع چنین جرائمی 

شــد. اکنون می توان عنوان کرد که صرفنظر از ابعاد سیاســی 
ناشــی از روابط با برخی کشــورها و ســازمانهای بین المللی، 
موضوع پولشویی در محیط حقوقی و اقتصادی با قید تمایز در 
بخش عمومی و خصوصی شــناخته شده و ضوابط مقرراتی به 
تفکیک محیط های در مجاورت پولشــویی جاری و مسئولیتها 
روشن تر گردیده اســت؛ به ترتیبی که احکام جرم پولشویی در 
مورد مجرمین صادر و ضابطین قضایی و خصوصا کارشناسان 
رسمی در رشته حسابداری و حسابرسی در کشف و اثبات جرم 

پولشویی نقش با اهمیتی دارند. 
موفقیــت در مبارزه با پولشــویی از طریق برقــراری روابط 
متشکل، منســجم و به موقع بین کلیه اشخاص مرتبط حاصل 
می شــود. این روابط توســط ارکان اجرایی شــامل اشخاص 
مشــمول، کسب وکارهای در مجاورت نظیر بانکها و موسسات 
مالی، اشــخاص ناظــر ازجمله حســابداران و حسابرســان و 
مقــام عالیــه نظارتی و اجرایی در شــورای عالی و دسترســی 
طبقه بندی شده به ســامانه های اطالعاتی گرداوری اطالعات 
مالی و احراز هویت اشــخاص برقرار می گــردد. وقفه در این 
روابط، یــا قطع زنجیره ذکرشــده امکان موفقیــت را کاهش 

می دهد و برای مجرمین فرصت فراهم می کند. 

برای  قانونگذار  اهداف  تحقق  راه  سر  بر  مشکالتی  چه 
مقابله با جنایات سازمان یافته مالی وجود دارد؟

جمشیدی فرد
جرایمی نظیر پولشویی و تامین مالی تروریسم واجد ویژگیهای 
فراملی، سیستمی و گروهی بودن است. جرم انگاری و شمولیت 

حسابداران 

در اولین سنگر 

مبارزه با پولشویی 

قرار دارند
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کلیه جرمها در تمام قلمروهای سیاسی به طور یکسان شناسایی 
نمی شود. برخی از جرمها در کشوری دیگر یا ممکن است جرم 
نباشد و یا به واسطه اختالفات بین المللی ازنظر سیاسی با نیات 
مشترکی تعریف نشوند. مثال تحریمهای غیرانسانی که با اهداف 
اهداف  با  باشد، مبارزه  تعارض  جرایم سازمان یافته می تواند در 
است  بدیهی  می کند.  مبدل  سیاسی  ابزاری  به  را  قانونی  عالیه 
در چنین شرایطی سطح شفافیت اطالعاتی و مبارزه محدودتر 
شده و خود مانعی در اراده عملی برای مبارزه با جرم خواهد شد. 
اما در محیط داخلی نیز شــکاف انتظارات به چشم می خورد. 
برای مثال از اشــخاص ناظر مانند حسابرســان، کارشناســان 
رســمی، و وکال بدون توجه به وظایــف اختصاصی خود انتظار 
کشــف جرم و اعالم بــه مقامات ذیربط را دارنــد در حالی که به 
امکانات و تواناییها و دسترســی آنان به ســامانه های اطالعاتی 
توجه نمی شــود. عالوه بر این نقص جبــران خدماتی که بعضا 
زمان بر است به نحو مناسب و مستقل صورت نمی گیرد. به عنوان 
مثــال در خصوص رســیدگیهای مالیاتی، در غیاب دسترســی 
حسابرسان به سامانه های اطالعاتی مالیاتی و گمرکی اشخاص 
و یا استعالم حســابهای بانکی و بهره گیری از ضابطین قضایی 
چگونه می توان انتظار داشــت که حسابرســان به مانند مقامات 
دولتی و قضایی بتوانند در کشــف کلیــه تقلبهای مالیاتی موفق 
باشــند. بنابراین برقراری تناسب اختیارات و مسئولیتها بخشی 
از مفاهمه است که به کاهش شکاف انتظارات منجر خواهد شد.

قانون  اجرایی کردن  در  حسابداری  حرفه  نقش  درباره 
مبارزه با پولشویی بیشتر توضیح دهید.

جمشیدی فرد
به  مقرراتی  مسئولیتهای  به سبب  که  مخاطراتی  از  صرفنظر 
حسابداران واگذار شده و نامتناسب بودن آن با وظایف اصلی 
را  ناظر  قانون اشخاص  که  این مجال، آن طور  در  و حرفه ای 
پولشویی  با  مبارزه  سنگر  اولین  در  حسابداران  کرده،  معرفی 
قرار دارند و حسابرسان و بازرسان قانونی نیز در جریان انجام 
تجارتی  قانون  و  حسابرسی  مسئولیت  به تبع  خود  وظایف 
قرار  و عملیات مشکوک  معامالت  با  مواجهه  در  ممکن است 
گرفته، در کشف فعالیتهای مجرمانه پولشویان موثر واقع شوند 

و در گزارشگری به مراجع ذیربط نقش داشته باشند. 

از سوی دیگر عموما این حســابداران هستند که در تکالیف 
مقرر و مقررات پایین دســتی وظیفه نگهداری سوابق، تدوین 
معیارهای کنترلهای داخلی مربوط و آموزش را به عهده دارند. 
حال اگر وظایف مســئول مبارزه با پولشــویی را بررســی کنیم 
می بینیم که برای انجام آنها باید زبان و فهم حسابداری داشت. 
این وظایف عبارتنــد از آموزش کارکنان شــرکت، اطمینان از 
حســن اجرای رویه های کشــف موارد مشــکوک، نظارت بر 
اســتقرار سیســتمهای کنترل داخلی، بررســی، ارزیابی و در 
صورت نیاز بازبینی فرایندهای شناســایی، و اطمینان از قابل 
اتکابودن این فرایندها، ارســال معامالت و عملیات مشکوک 
به واحد اطالعات مالی، و پاســخگویی به اســتعالمات واحد 
اطالعات مالی. به عبارت دیگر بار اصلی اجرای دســتورعمل 

اجرایی در شرکتها به عهده حسابداران می باشد.
در ســوی دیگــر، از بعد ضوابط حرفه ای نقش حسابرســان 
مســتقل از برنامه ریزی کار حسابرســی و تعیین این که شرکت 
مورد حسابرســی تا چه حد در مجاورت پولشــویی و هر یک از 
مراحل آن قرار دارد حائز اهمیت اســت. مبــادالت بین المللی 
و نقل وانتقــاالت وجوه در مناطق آزاد، در مقایســه با معامالت 
داخلــی توجه بیشــتری را می طلبــد. با توجه به گســتردگی و 
سیســتمی بودن عملیات پولشــویی، تمرکز بر ارزیابی سیستم 
کنترلهای داخلی و در بانکها وجود سیستم اعتبارسنجی و ارزیابی 
مشــتریان امری ضروری است. نظر به مسئولیت مهمی که به 
حسابرسان واگذار شده دســتورعمل اجرایی مبارزه با پولشویی 
توســط حسابرســان ازجمله الزام طرح رعایت شدن یا  نشدن 
مقررات مبارزه با پولشــویی در گزارش حسابرسی به تصویب و 
چک لیســتهای اختصاصی برای انجام وظیفه محوله تدوین و 
الزم االجرا شده و با توجه به اصالحات صورت گرفته در قانون 

و مقررات مربوط دردست تجدیدنظر و تکمیل است. 
همچنیــن مقررات به حسابرســی داخلی نیز نــگاه ویژه ای 
دارد. لزوم همکاری حسابرسان داخلی با حسابرسان مستقل و 
نقش محوری حسابرسان داخلی در نظارت بر کنترلهای داخلی 

از جنبه های دیگر حضور حرفه است.
چنان چه به اختصار اشــاره شد تقریبا تمام تخصصهای حرفه 
حســابداری در مواجهه با پولشویان نقش دارند. حسابداران در 
حوزه مالی شامل مدیران مالی، روسای حسابداری و حسابداران 
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جزء، حسابرسان مســتقل، حسابرسان داخلی، حسابدارانی که 
خدماتی در زمینه تدوین نظام کنترلهای داخلی و پیاده ســازی 
آن ارایه می کنند و همچنین حســابداران مدیریت در بخشهایی 
از نظام کنترل داخلی، گزارشــگری مســئولیتهای اجتماعی و 
پاســخگویی، تعیین ســطح فعالیت مورد انتظــار ارباب رجوع 
و قیمت گــذاری انتقالــی که ازجمله بســترهای وقوع جرمهای 
مالیاتی تلقی می شود در میدان مبارزه با پولشویی حضور دارند. 

با  مبارزه  در  نیز  حسابداری  حرفه ای  تشکلهای  آیا 
پولشویی سهم دارند؟

جمشیدی فرد
و  اعم  به طور  حسابداران  به  واگذاری  مسئولیتهای  به  باتوجه 
تخصصهای ویژه حسابداری، هر یک از انجمنها و تشکلهای 
اول  کنند.  نقش  ایفای  حوزه  چند  در  می بایست  حرفه ای 
و  تدوین  در  باید  پولشویی  با  مبارزه  مقررات  و  ادبیات  این که 
صالحیت  احراز  در  و  گرفته  قرار  آموزشی  برنامه های  اجرای 
اعضا مورد توجه قرار گیرد. نکته دیگر نظارت حرفه ای است 
توجه داشت که هرگونه  باید  انجمنها  به حوزه حضور  بسته  که 
به کلیه جامعه حرفه ای می تواند تسری  از سوی اعضا  تخلف 
یابد. بنابراین، آموزش و نظارت حرفه ای باید مستمر، برقرار 
و تکرارشونده باشد. تدوین و نشر اصول و ضوابط حرفه ای از 
طریق  این  از  که  است  حرفه ای  تشکلهای  وظایف  مهمترین 
مهارتی،  نیازهای  تامین  و  دانشی  خالهای  پوشش  ضمن 
مقامات  غیرحرفه ای  برداشتهای  مقابل  در  خود  اعضای  از 
مقررات گذار و نظارتی عالیه حمایت کنند. این نکته بسیار مهم 
برداشت  و  قضاوتها  با  اعضا  حمایت،  این  نبود  در  زیرا  است 
شخصی خود در اجرای تکلیف در مقابل برداشتهای دیگران 
از جمله شورایعالی مبارزه با پولشویی، سازمان بورس و اوراق 
بهادار و امثالهم توانایی تعامل هم سطح و پاسخگویی مناسب 

را نخواهند داشت. 

خاصی  حرفه ای  تشکل  به  پولشویی  با  مباره  وظیفه  آیا 
واگذار شده است یا همه حسابداران و تشکلهای حرفه ای 
را  پولشویی  با  مبارزه  وظیفه  و  مسئولیت  حسابداری 

به عهده دارند؟

جمشیدی فرد
با  مبارزه  در  حسابداری  حرفه  نقش  دادم  توضیح  چنان چه 
پولشویی برجسته است و اغلب حوزه های تخصصی حسابداری 
با آن سروکار دارند. از آن جا که مرزهای دانش به طور دقیق قابل 
تفکیک نمی باشد، هم پوشانی زیادی در حوزه های مختلف در 
این بین وجود دارد و ازطرفی انجمنهای حرفه ای حسابداری 
نیز اعضای مشترکی دارند و در مشاغل و مسئولیتهای متعددی 
و  انجمنها  نزدیکترشدن  می شوند.  جابه جا  حرفه  داخل  در 
اعضا،  تخصصی  نیازهای  تامین  برای  حرفه ای  تشکلهای 
بر  تکراری  و  موازی  فعالیتهای  و  نظارتی  خالهای  پوشش 
اساس برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت ضروری است. آنچه 
مسلم است از نگاه اشخاص خارج از حرفه، تمام این تشکلها 
حسابدار  هویت  و  حسابداری  محور  حول  در  آنها  اعضای  و 
به طور  انجمنهای حرفه ای  این که  به ویژه  شناسایی می شوند. 
رسمی هم از نظر قانون مبارزه با پولشویی و هم قانون ارتقای 
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مورد توجه مقررات گذاران 
هستند. پس بر ماست که اعتبار و نقش سازنده خود را به طور 
به طور مشترک  پولشویی  و  با فساد  مقابله  در  و جمعی  فردی 
به رخ بکشیم، در مقابل مخاطرات و انتظارات نابه جا از حرفه 
تامین خواسته های  برای  را  دفاع کرده و قدرت چانه زنی خود 

تشکیل انجمن حسابداران 

و بازرسان قضایی می تواند 

شکاف دانشی و تشکیالتی 

مقابله با جرمهای مالی را 

پوشش دهد
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حمایتی حرفه ای، شغلی و قانونی باال ببریم. 
بــا این حــال، با توجــه به اهمیت و حساســیت مبــارزه با 
پولشــویی خصوصا در فرایند آموزش، پیشــگیری، بررسی، 
کشف و اثبات و همچنین تفاوتهایی که در ارتباط با حسابرسی 
از جهات شواهد و روشهای رسیدگی، دسترسی به اطالعات و 
مستندات و ارجاع کنندگان کار وجود دارد، تاسیس و راه اندازی 
انجمن حسابداران و بازرسان قضایی می تواند شکاف دانشی و 

تشکیالتی در مقابله با جرائم مالی را پوشش دهد. 

فرایند  در  و  خود  صاحبکاران  با  تعامل  در  حسابرسان 
حسابرسی چه نکاتی را باید درنظر داشته باشند؟ 

جمشیدی فرد
کار  برنامه ریزی  در  یادشده،  مقرر  تکالیف  به  توجه  با 
در  حسابرســی  مورد  شــرکت  این که  تعیین  حسابرســی 
از مراحل پولشویی است، اهمیت دارد.  مجاورت کدام یــک 
امالک  معامالت  به فعالیت  موردنظر  شرکت  اگر  مثال  برای 
الیه چینی  مرحله  در  است  ممکن  دارد  تصدی  مســکن  و 
هر  کسب وکار  شــود  ارزیابی  باید  این که  دیگر  نکته  باشد. 
سطوح  می گیرد؛  قرار  پولشویی  سطوح  از  یک  کدام  در  واحد 
بین المللی، ملی، صنعت، بنگاه و حتی عملیات، مواردی است 
که متناسـب با وضعیت واحد مورد رسیدگی، برنامه رســیدگی 
حسابرسی  حساسیت  مثال  به عنوان  دارد.  الزم  را  متناسبی 
یک  یا  و  اعتباری  و  مالی  موسسه  یک  در  پولشــویی  ازنظر 
شرکت سرمایه گذاری در مقایسه با یک شرکت تولیدی بیشتر 
است. مبادالت بین المللی و نقل وانتقاالت وجوه در مناطق آزاد 
که برخی از آنها پناهگاه مالیاتی خوانده می شوند، در مقایسه 
بنابراین  است.  نیازمند  را  بیشتری  توجه  داخلی  معامالت  با 
پولشــویی،  عملیات  بودن  سیستمی  و  گستردگی  به  توجه  با 
ارزیابی سیســتم کنترلهای داخلی و در بانکها وجود سیســتم 
باید  اعتبارسنجی و ارزیابی مشتریان امری ضروری است که 

مورد توجه حسابرسان باشد. 
مفهــــوم اهمیــت در عملیــات مجرمانــه به ترتیبــی کــه 
حسابرســــان به منظــــور ارزیابی طــــرح مطلبی در گزارش 
خود توجــــه می کنند نقش اساســی ندارد زیرا از خصوصیات 
جرم آن اســــت که به غیر از حقوق فرد، حقوق جامعه شــامل 

امنیت را به خطر می اندازد. نکته این است که جرمی واقع شــده 
و به همین دلیل مبلغ و ارزش آن در انصراف از پیگیری تعیین 
کننده نیســــت. با ایــن حــــال در رعایت اهــداف مبارزه با 
پولشویی به طور معمول مقیاســها و آستانه هایی درنظر گرفته 
می شود. برای مثال در قانون مبارزه با پولشــویی امریکا کسی 
کــه قصد جابه جایی بیش از ده هــزار دالر را دارد باید مراتب را 
گزارش و به مشــروعیت آن تصریح کند و حســب نیاز جوابگو 
باشــــد. در تعیین آستانه مالیات بر ارزش افزوده نیز به اهداف 
مبارزه با پولشــویی توجه می شــود. در این خصوص از کنترل 
مبالغ کمتر از آســــتانه تعیین شده صرفنظر می شــود زیرا هم 
هزینه بر اســت و هم مخاطــرات جرائم منشــاء به قدری زیاد 
اســت که پولشــویان برای کســب عواید ناچیز خود را به خطر 

نمی اندازند. 
از نکات دیگر در بررســــی موارد مشــکوک، اولویت بندی 
شــواهد حسابرســی و روشــهای رســــیدگی و به زبان حقوق 
مدنــی، کاربرد ادله اثبــات دعوی شــــامل اقرار، اســــناد، 
امارات، شهادت و ســــوگند اســــت. اصوال اقرار، شهادت و 
سوگند اشــــخاصی که به عملیات پولشــویی می پردازند قابل 
اتکا نیست. زیرا کسانی که به عملیات مجرمانه ای چون قاچاق 
و جنایت پرداخته اند ابایی از ارتکاب جرم و تخلفات ضعیف تر و 
تهدید دیگران ندارند. بنابراین به جای اتکا به دالیل انســانی 
باید به اســناد و مدارک مثبته، فنون ویژه تحقیق و شــیوه های 
خاص کارشناســی توجه بیشــتری کرد. بــرای مثال در موارد 
مشــکوک تاییدیه گرفته شده از اشخاص یا مدیران که در حکم 
اقرار است در مقایسه با جریان عادی حسابرسی با تردید بسیار 

باید به آن توجه کرد. 
نکتــه دیگر این که عملیات پولشــــویی با توســعه و رشــد 
فنــاوری و فنــاوری اطالعات رابطــه مســتقیم دارد. زمینه 
تجارت الکترونیک و مبادالت اینترنتی فضای مناســبی برای 
پولشــــویان فراهم کرده اســت. لذا افزایش مهــارت در این 

زمینه ها اجتناب ناپذیر است.

و  عمومی  منافع  حفظ  در  سازنده ای  نقش  حسابداران 
نقش  این  امیدواریم  دارند.  پولشویی  و  فساد  با  مبارزه 

توسعه روزافزون پیدا کند.


