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 :الیر حوزه در یحکمراني ارتقا

 هامروري بر تکاليف قانونی دستگاه

 

 

 
 

 

 همقدم

گذشته کمتر مورد توجه  حکمرانی است که در چند دهههای حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه

های کلی اقتصاد محور نوزدهم از سیاست براساسان اقتصادی کشور قرار گرفته است. سیاستگذار

راهبردهای سیاستگذاری کشور  ترینمهمشفافیت اقتصادی یکی از  ،مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری

 جلوگیری و آن سازیسالم و اقتصاد شفافیت»ی اقتصاد مقاومتی های کلاین بند از سیاست براساساست؛ 

مدت عنوان یک راهبرد بلندبه «ارزی و پولی حوزه درخصوص به فسادزا هایزمینه و هافعالیت اقدامات، از

 ان اقتصادی در نظر گرفته شده است. سیاستگذاربرای 

های فسادزا موجب شده و فعالیت توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقداماتکم

های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی هزینه ،های فساد، برای کشف آنجای حذف زمینههاست تا ب

 ی اخیرهاسال ن اقتصادییکی از مفسداشود. برای مثال در محتویات پرونده به اقتصاد کشور تحمیل 

حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف  219الب هزار تراکنش مالی در ق 170آمده است که این فرد 

مشاغل هم وجود دارد و اغلب در ارتباط با معضل این  هزار میلیارد تومان داشته است. 14به ارزش 

و رهگیری آن دشوار است. شود می ی شخصی انجامهاحساب با ،شغلیهای ی مرتبط با فعالیتهاتراکنش

شخصی اشخاص حقیقی های حقوقی نیز از طریق حساباشخاص های تر آنکه بخشی از فعالیتمهم

های هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت ی اخیر،هاسال شود. همچنین درانجام می

کودکان های ی با حسابریال وجوه هزاران میلیاردهای و نیز گردشبوده حال فعالیت منحل شده در

تروریستی و مجرمانه  هایگردش مالی عمده اقدامهمچنین . حال انجام استخردسال یا اشخاص مسن در

اعم از قاچاق کاال، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی 

ی بانکی و حکمرانی هاتراکنشخود را از ظرفیت اطالعات قابل استفاده از  ،و حاکمیتشود می کشور انجام

حکمرانی بدون توان گفت عبارت دیگر میبهاست، محروم کرده است؛ اعمال که از طریق آن قابل 

 است.« حکمرانی با چشمان بسته» برداری حداکثری از اطالعات مربوط به حوزه ریال، مشابهبهره

ترین ل حاضر یکی از مهماحتدریج تغییر کرده است و دری اخیر این رویکرد بههاسال خوشبختانه در

منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن  های اقتصادی کشور تقویت حکمرانی در حوزه ریال است.برنامه

ی بانکی برای هاتراکنشهایی که نظام پرداخت ریالی و اطالعات موجود در است که حاکمیت از ظرفیت

های اطالعاتی، قوانین ایجاد و تکمیل زیرساختکند، استفاده کند. این امر مستلزم اداره کشور ایجاد می
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  :دهد کهمی های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان راو قواعد در نظام

  ًهرنویسی چک( )انجام معامالت با اسکناس، ارز و سکه و ظ بانکی نظام از خارج یهاتراکنش ،اوال

  .را محدود کند

  ًتنده و گیرنده اطالعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرس از ،بانکی تراکنش هر با ارتباط در ،ثانيا

 .باشد مطلعوجه 

  ًراکنش چه بوده استتدقیقاً بداند هدف از انجام  ،توجه قابل مبالغ با یهاتراکنش با ارتباط در ،ثالثا. 

  ًو الیات قانونیاعم از دریافت م ،حقوق عامه ،آمده دستبه اطالعات از استفاده با بتواند ،رابعا 

 اعمالاز  ریجلوگیو  (تروریستی اقدامات مالی مینأت و پولشویی از اعم)جلوگیری از اقدامات مجرمانه 

  .نماید پیگیری را سوداگرانه

تر ا شفافرتواند فضای اقتصادی کشور تقویت حکمرانی در حوزه ریال می توان گفتمی تعبیر دیگربه

سهیل تدهد. افزایش شفافیت اقتصادی به  گذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقاکرده و ظرفیت سیاست

ای، فراهم دجهفرار مالیاتی و بهبود تراز بومالی، جلوگیری از مؤسسات ها و های بانکنظارت بر فعالیت

ر داخل کشور دتنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی های مالیات ان اخذکردن امک

منظور به ملی، اصالح نظام حمایتی کشور تبع افزایش امنیتهای تروریستی و بهمالی فعالیتتأمین  و

ید داخل کمک تولکاهش اختالف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کاال و حمایت از 

 ها خواهد شد. کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزهمی

ی گذشته قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای هاسال ذکر است در شایان

عالی مبارزه با پولشویی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای ، ستادیدولتی مختلف هادستگاه اسالمی،

قانون « 16»تبصره  «ح»قانون اصالح قانون صدور چک، بند  .شورای پول و اعتبار و ... تصویب شده است

 و دیان، اصالح قانون مبارزه با پولشوییهای فروشگاهی و سامانه مؤ، قانون پایانه1398 سال بودجه

 قانونی و مقرراتی هایی از تحوالتهای اشخاص، نمونهدستورالعمل شفافیت تراکنش اجرایی آن و نامهآیین

اعم از مجلس شورای اسالمی و نهادهای  ،اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت

استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد  ،بر این مواردپیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ عالوه ،نظارتی

 ثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد. ؤتواند نقش م( میPIT(1صیشخ

روز و موضوع قابل توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطالعاتی کامل، فراگیر، به

اعم از اطالعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها،  ،مختلفهای در دسترس در حوزه

و ها اطالعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطالعات اقامتی، اطالعات مالی و بانکی، اطالعات دارایی

و نیز  نفعانگذاری امن اطالعات موجود بین ذیزیرساخت به اشتراك است. همچنین مبادالت آنها و...

                                                 

1. Personal Income Tax 
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ری ماشین و... جهت تحلیل و کاوی، هوش مصنوعی، یادگیپیشرفته اعم از دادههای ناوریاستفاده از ف

 امری ضروری است.  ،گیری از انبوه اطالعات موجودنتیجه

 

 بيان مسئله. 1

باشند؛ اما برخی  مؤثر توانند به نوعی در ارتقای حکمرانی ریال در کشورهمه نهادهای اقتصادی کشور می

، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطالعات جمهوری اسالمی ایرانمثل نظام بانکی، بانک مرکزی از این نهادها 

کشور یکی از  یبانک نظامای برخوردار دارند. مالی کشور در حکمرانی ریال از اهمیت و جایگاه ویژه

این در میان  برعالوهبازیگران در حوزه حکمرانی پول و نیز مرکز اصلی گردش ریال است.  ترینمهم

گذاری اطالعات به اشتراكدر تولید، ثبت و خصوص به بدیلینقش بی ،مجموعه نهادهای موجود

 عنوانبهنیز جمهوري اسالمی ایران  يمرکز بانکربط دارد. های بانکی میان سایر نهادهای ذیتراکنش

ت اطالعات دقیق عملیات کند و ضمن دریافنهاد ناظر بر مجموعه تعامالت نظام بانکی کشور نظارت می

بانکی و سایر نهادهای  های نظارتی شبکه بانکی، نقش واسط را میان نظامبانکی و محاسبه شاخص

 از است که نهادهایی از نیز یکی یاتيمال امور سازمان .کندمی کننده اطالعات شبکه بانکی ایفادریافت

در صورتی  کند؛می اهداف مالیاتی خود استفادهمنظور دستیابی به تولید شده در نظام بانکی به اطالعات

قرار گیرند، امکان اخذ  مالیاتی امور مناسبی در اختیار سازمان قالب و زمانی توالی در اطالعات این که

مالیات با حداقل هزینه، کمترین دخالت نیروی انسانی و نیز کمترین خطا برای سازمان امور مالیاتی 

های کننده اطالعات تراکنشکشور یکی دیگر از نهادهای مصرف یمال اتاطالع مرکزفراهم خواهد شد. 

ای است که مجموعه کننده امنیت اقتصادی کشورمیننهادهای تأ ترینمهممالی است؛ این نهاد یکی از 

دهنده مشمول قانون مبارزه با پولشویی دریافت و شاخص ریسک از نهادهای گزارش از اطالعات را

 .کندمیبرخورد آنها  شده در این قانون باو مطابق ضوابط تعییناشخاص را محاسبه 

 تر شدن اهمیت شفافیت اقتصادی، اقدامات اصالحی قابل توجهیی اخیر با روشنهاسال در

های گیری از اطالعات تراکنشطورکلی بهرهههای قانونی انجام شده است. باز منظر زیرساختخصوص به

 ی در پیشگیری از بروز فساد داشته باشد.مؤثر نقش تواندشفافیت اقتصادی میبهبود دلیل به مالی کشور

 طور خالصه حکمرانی در حوزه ریال الزم است حداقل در چهار بخش دنبال شود:هب
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مرتبط با های تکمیل سامانه معنایبه هاي اطالعاتی:ي حاکميتی متولی سامانههادستگاه. 1

هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها، اطالعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطالعات 

گذاری به اشتراكهمچنین  ها و مبادالت آنها و... واطالعات اقامتی، اطالعات مالی و بانکی، اطالعات دارایی

 ربط.ی ذیهادستگاه بیناین اطالعات 

 شناسایی کامل مشتریان بانکی و مسدود شدنحصول اطمینان از  معنایبه ی:بانک نظام. 2

ی تجاری )مرتبط با فعالیت شغلی( و هاحساب ی بانکی فاقد هویت مجاز معتبر، تمایز بینهاحساب

ی پرداخت با اطالعات هادرگاهمندی از خدمات بانکی، برقراری ارتباط شخصی در بهرههای حساب

 ای مبارزه با پولشویی.هاقتصادی و اقامتی دارندگان و نیز رعایت رویه

بر تحلیل مقررات مبارزه با پولشویی مبتنی معنای اجرای ضوابط وبه یی:پولشو با مبارزه نظام. 3

 های مالی.تراکنش

 بهینه نیز تخصیص های محاسبه و اخذ مالیات ورویه معنای اصالحبه ی:تیحما-یاتيمال نظام. 4

 و هدفمند هایحمایت برای بستری که ،مالی هایتراکنش اطالعات از گیریبهره با مالیاتی درآمدهای

 .کندمی ایجاد نیز نیازمند خانوارهای از دقیق

حکمرانی در حوزه  
ریال 

دستگاه هاي 
حاکميتی متولی 

سامانه هاي اطالعاتی

نظام بانکی

نظام مبارزه با 
پولشویی

نظام مالياتی و 
حمایتی کشور 
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 نونیتجربه برخی کشورها در حوزه حکمرانی پول ملی، تکالیف قا در ادامه گزارش ضمن ارائه

 د. شودر حوزه حکمرانی ریال ارائه می کشور ی مختلفهادستگاه

 

 کشورها در حوزه حکمرانی پول ملیتجربه برخی . 2

گیری نهادهای نوین مبارزه با پولشویی و در شکلخصوص به های مالی نقش مهمیاطالعات تراکنش

ی کشورهای مختلفی سیاستگذارکلی طور به های پیشرفته مالیاتی کشورهای مختلف داشته است.نظام

بانکی  های تراکنش اطالعات از استفاده»به دو حوزه  ،اندکه در حوزه حکمرانی پول ملی فعالیت داشته

قابل  «مالیاتی اهداف با اطالعات این از استفاده»و نیز  «مالی تروریسمتأمین  جهت مبارزه با پولشویی و

های تروریستی و نهادهای نهادهای متولی مبارزه با پولشویی و فعالیت ،های اخیرتقسیم است. در دهه

مالی تولید شده در  یهاگیری از اطالعات تراکنشه موازات پیشرفت فناوری و بهرهب ،مالیاتی در دنیا

 . اندگسترش چشمگیری داشته ،نظام بانکی

بر ریسک ابتدا اطالعات تعامالت اقتصادی مشکوك را ه با پولشویی در سازوکاری مبتنینظام مبارز

دهنده دریافت و پس از تجزیه و تحلیل آنها، میزان و نوع ریسک تعامالت را از مجموعه نهادهای گزارش

ر به تهای دقیقبرای بررسیآنها  نوع ریسک براساسزند؛ پس از این مرحله موارد پرریسک تخمین می

نقش اساسی که در نظام  برعالوههای بانکی شوند. اطالعات تراکنشربط ارجاع داده مینهادهای ذی

گیرد. در ای مورد استفاده قرار میگستردهطور به با پولشویی نوین دارد، برای اهداف مالیاتی نیزمبارزه 

کشورهای مختلف دنیا قوانین دقیقی در این رابطه وجود دارد و همچنین نهادهای قدرتمندی برای این 

ر استفاده از اطالعات منظور شکل گرفته است؛ در جدول زیر تجربه سه کشور آمریکا، استرالیا و کانادا د

 اند: ربط در این کشورها معرفی شدههای مالی به همراه نهادهای ذیتراکنش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

6 

 هاي مالیدر استفاده از اطالعات تراکنش کشورهاي منتخب. تجربه 1جدول 

 توضيحات نهاد کشور

 آمریکا
FINCEN 

& 

IRS 

 ییپولشو  یشگیری و مبارزه باپبا هدف  ،م مالی آمریکاورد با جرائیا شبکه برخ FINCENنهاد 

 جملهز. این نهاد از نهادهای مختلفی اتشکیل شده است یستیترور یهایتفعال یمالتأمین  و

ش گزار پول، المللیبین انتقال و نقل با مرتبط مالی و نیز نهادهایمؤسسات و ها بانک

آمریکا  این در نظام بانکی برعالوهکند؛ هزار دالر را دریافت می 10تر از های بزرگتراکنش

که به شب ،های مشکوك را تحت ضوابط از پیش تعیین شدههایی وجود دارد که تراکنشسامانه

ها با استفاده های تراکنشکند و این نهاد از طریق آنالیز دادهم مالی گزارش میبرخورد با جرائ

هادهای نهای بیشتر به ی و جهت بررسیبر قاعده موارد پرریسک را شناسایهای مبتنیاز پردازش

ررسی های مالی جهت آنالیز و باطالعات تراکنش 2005کند. تا قبل از سال ربط ارسال میذی

ات برای سازمان پس این اطالعآن ازاما  ،م مالی قرار داشتندها در اختیار شبکه برخورد با جرائتن

 شوند.می( نیز ارسال IRSامور مالیاتی آمریکا )

 استرالیا

AUOSTRA

C 

& 
ATO 

AUSTRAC است که با  ینهاد دولت کی ،ایاسترال یهاتراکنش لیمرکز گزارشات و تحل ای

، یاتی، فرار مالافتهیسازمان  های، جرمییپولشو ییشناسای، مال تعامالتهدف نظارت بر 

عات و اطال یمال یهانهاد گزارش نیشده است. ا لیتشک سمیترور یمالتأمین  و یکالهبردار

 لیتحل یهاشرو مرور بهو  ددهمیقرار  لیروز مورد تحل هایبا استفاده از فناور خود را یافتیدر

الر دهزار  10مبلغ های با تراکنش .کندیم لیتکم شدهکشف تخلفات اطالعات براساس را خود

ی وز کارر 10 یط المللی بایدبین انتقاالت و نقل کلیه و مشکوك معامالت همچنین و شتریب ای

زمان سا تی باامالی منظور جلوگیری از فراراین نهاد همچنین به. شوند گزارش AUSTRACبه 

 .دارد( تبادالت اطالعاتی ATOامور مالیاتی استرالیا )

 کانادا
FINTRAC 

& 

CRA 

 در تسهیل هدف با ،کانادا مالی هایگزارش تحلیل و هاتراکنش مرکز یا FINTRAC نهاد

 نیا. است شده تشکیل تروریستی هایفعالیت مالیتأمین  و پولشویی از پیشگیری تشخیص،

 رشگزا ،(CBSA) گمرك و کانادا یمالمؤسسات  وها بانک ازجمله یمختلف ینهادها از نهاد

 رابطه در. کندیم افتیدر روز 15 حداکثر یزمان فاصله با را دالر هزار 10 از ترگبزر یهاتراکنش

اند ظرف مدت حداکثر دهنده موظفمشکوك نیز همه نهادهای گزارش هایتراکنش با گزارش

 مامت تا است شده مصوب 2015 ژانویه کنند. از ارسال FINTRAC ها را بهاین گزارش روز 30

 .شوند ارسال نیز( CRA) کانادا مالیاتی امور سازمان برای نهاد این هایتراکنش گزارشات

 

 در حوزه حکمرانی ریال و مقرراتی تکاليف قانونی. 3

 یمرتبط با مفاسد اقتصاد یهاداده لیتحل از پس خصوصبه و ریاخ یهاسال در شد، اشاره که طورهمان

 تیبهبود شفاف منظوربه یلزوم انجام اقدامات اساس ،دیکشور کشف و ارائه گرد ییمراجع قضا قیکه از طر

. دیگرد روشن شیپ از شیب یاقتصاد استگذارانیس یبرا یاقتصاد مفاسداز بروز  یریشگیو پ یاقتصاد

 قابل جینتا یقانونگذار حوزه در خصوصبه که گرفت صورت یمناسب اقدامات و قاتیتحق راستا نیهم در

 اختصار به الیر یحکمران حوزه در شده انجام اقدامات نیترمهماز  مورد سه ادامه در است؛ داشته یتوجه

 :شوندیم ارائه
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  اقتصادي مفاسد با مبارزه ستاد مصوبات .1-3

 یارتقا قانون( 32) و( 27) مواد استناد به ،3/9/1393 تاریخ در یاقتصاد مفاسد با مبارزه یهماهنگ ستاد

 بند یاجرا در و( نظام مصلحت صیتشخ مجمع 1390 سال مصوب) فساد با مبارزه و یادار نظام سالمت

 یسازشفاف بریمبن( یالعالمدظله) انقالب معظم رهبر یابالغ یمقاومت اقتصاد یکل یهااستیس «19»

 نیتأم منظوربه و فسادزا یهانهیزم و هاتیفعال و اقدامات از یریشگیپ و آن یفضا یسازسالم اقتصاد،

 را یمرکز کبان کشور، یبانک شبکه در یکیالکترون یهاسامانه لیتکم و اطالعات یورفنا توسعه الزامات

 یبرداربهره و جادیا را یبانک نظام یاطالعات یهاسامانه گانه 9 منظومه 1393 سال انیپا تا کرد موظف

 یاگونهبه آورد، فراهم هاسامانه نیا به را ییاجرا یهادستگاه ریسا یستمیس و امن اتصال امکان و دینما

 صورتبه اطالعات استعالم ای و درخواست ،پرداخت دستور ندیفرا هرگونه 1394 رماهیت یابتدا از که

 :از عبارتند هاسامانه این. شود انجام یکیالکترون

 

 درخواست یا استعالم اطالعات دستور پرداخت، مربوط به هاي. سامانه2جدول 

 متولی دستگاه سامانه

 کشور، وزارتسازمان ثبت اسناد و امالك بانک مرکزی با همکاری  (نهاب) بانکی الکترونیک سنجیهویت نظام سامانه

 رانیا یاسالم یاطالعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهور

 اپراتور تلفن ثابت یهاو شرکت

 بانک مرکزی  (سپام) مالی الکترونیک رسانیپیام سامانه

 بانک مرکزی (صیاد) چک دسته الکترونیک یکپارچه صدور سامانه

 بانک مرکزی  (چکاوك) کاغذی وصولی اسناد و چک سامانه

 بانک مرکزی (سیما) بانکی اوراق مدیریت یکپارچه سامانه

 بانک مرکزی  (سپاس) سیار الکترونیک پرداخت سامانه

 کل کشور یدارخزانهبانک مرکزی با همکاری  (نسیم) مرکزی بانک یکپارچه سامانه نوین

 اسناد و امالك کشورسازمان ثبت بانک مرکزی با همکاری  تسهیالت )سمات( جامع سامانه

 احوال، ثبت سازمان ،یاتیمال امور سازمانبانک مرکزی با همکاری  (سیام) مالی استعالمات یکپارچه سامانه

 وجوه، هیتسو و یمرکز یگذارهیسرما شرکت ها،شرکت ثبت سازمان

 هادستگاه ریسا و ییقضا مراجع

 

 از پیشگیری نامهآیین» عنوان تحت دیگری مصوبه 28/12/1397 تاریخ در ستاد این همچنین

 به موظف متولی یهادستگاه آن براساس که است رسانده تصویب به «بانکی غیرجاری مطالبات انباشت

 :اندشده زیر هایسامانه روزرسانیبه یا اندازیراه
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 نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاريآیين مندرج درهاي سامانه. 3جدول 

 متولی دستگاه سامانه

 یبانک کیالکترون یسنجتیهو نظام سامانه

 )نهاب(
 اجرایی یهادستگاه سایر همکاری بامرکزی  بانک

نفع یروابط اشخاص )ذ ییشناسا سامانه

 واحد و اشخاص مرتبط(

الك مثبت احوال کشور، ثبت اسناد و  یهامرکزی با همکاری سازمان بانک

 ریات و ساکشور و وزارت اطالع یاتیکشور، بورس و اوراق بهادار و امور مال

 مرتبط یهادستگاه

 ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یمال یهاصورت جامع سامانه

 یاعتبارسنج یمل سامانه

ثبت اسناد و مالك کشور، امور  یهابا همکاری سازمان مرکزی بانک

ر و رفاه ه، بیمه مرکزی، وزارت تعاون، کائیگمرك، قوه قضا ،کشور یاتیمال

 صنعت معدن و وزارتاجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 

 انتظامی نیروی نیرو، وزارت گاز، شرکتتجارت، 

 اسناد و امالك کشور با همکاری بانک مرکزیسازمان ثبت  .یاسناد رسم کیالکترون ثبت سامانه ارتقای

و اموال ها ضمانت ،یرسم تعهدات سامانه

 شده اشخاص دیمق
 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

 کشور یاتیسازمان امور مال معامالت ثبت جامع سامانه ارتقای

و  التیتسه اطالعات رکزممت سامانه ارتقای

 تعهدات )سمات(
 مرکزی بانک

 

 (5)ماده  سبراسانهاب است.  ، سامانهکه در هر دو مصوبه آمده استها ترین این سامانهمهمیکی از 

سنجی نظام هویت هسامان 1393است تا پایان سال شده بانک مرکزی موظف ، 1393سال مصوبه 

 انکی )شهاب(شناسه هویتی الکترونیک ب بانکی، مشتریان ایجاد و به کلیهالکترونیک بانکی )نهاب( را 

 یتبارو مؤسسات اعها بانک و یبانک مرکز ،این مصوبه (8)ماده  براساسهمچنین  .تخصیص دهد یکتا

که فاقد  یختپردا یو ابزارها هاحساب هرگونه خدمات به هاز ارائ 1394 یرماهت یاز ابتدااند شده موظف

سال از این  4گذشت  رغمسفانه علیأمت .یندنما یباشد، خوددار (شهاب) شناسه هویتی الکترونیک بانکی

ضعیت و 3/9/1398گزارش بانک مرکزی در تاریخ  براساس ،1397مجدد در مصوبه سال تأکید  و مصوبه

 شرح ذیل است:اختصاص کد شهاب به

 

 ميزان پيشرفت سامانه نهاب .4 جدول

 پوشش درصد نهاب ياعضا بانکی مشتریان نوع

 23 75،555،598 326،912،983 حقیقی اشخاص

 49 959،129 1،957،537 حقوقی اشخاص

 83 825،746 998،862 خارجی حقیقی اشخاص

 95 198 208 خارجی حقوقی اشخاص

 .3/9/1398 خیتار در های مجلسبه مرکز پژوهش رانیا یاسالم یجمهور یمرکز بانک گزارش :مأخذ
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بانک  ی فاقد شهاب چندان فعال نیستند زیرا براساس گزارشهاحساب رسدنظر میاین بهبا وجود 

ترتیب به ،های پایا، ساتنا و چکاوكتراکنش، از کل 1398 ماهآبان 15تا ماه مهر 15در فاصله مرکزی 

 واقعی، اما با توجه به ابهام در مالک ،انددارای شهاب بوده هاتراکنشتعداد  درصد 96و  95، 75

قدامات اشهاب هستند، ظرفیت قابل توجهی برای پولشویی، فرار مالیاتی و سایر یی که فاقد هاحساب

 مجرمانه دارند.

 یا حقیقی شخص هر به متعلق یهاحساب کلیه شناسایی امکان نهاب، سامانه تکمیل صورت در

 . داشت خواهد وجود بانکی نظام کل در حقوقی

 

 قانون اصالح قانون صدور چک .2-3

ه از تاریخ اصالحات این قانون ک ترینمهماصالح شد. یکی از  1397قانون صدور چک آخرین بار در سال 

ه چک در آن الزم است صادرکنند براساسمکرر است که  (21)االجرا خواهد شد، ماده الزم 21/9/1399

بلغ و هنگام صدور هر برگه چک، اطالعات آن شامل کد یکتای برگه چک، اطالعات هویتی گیرنده، م

نه انجام خواهد اطالعات این ساما براساستاریخ را در سامانه مربوطه ثبت نماید و تسویه چک نیز صرفاً 

صدور  سامانه جایگزین آن خواهد شد. همچنین اعتبار خواهد شد وفیزیک چک بی ،شد. بر این اساس

نویسی چک جایگزین پشت ،چک در وجه حامل نیز ممنوع خواهد شد و ثبت انتقال چک در سامانه

 خواهد شد.

امانه کارکرد آن جایگزین شدن اطالعات س ترینمهممکرر قانون صدور چک که  (21)اجرای ماده 

در کشور  تحولی بزرگ در استفاده از چک ،برگه چک است بانک مرکزی با اطالعات مندرج بر رو و پشت

نویسی ایجاد خواهد کرد؛ در صورت عملیاتی شدن این سامانه گردش مالی ناشی از صدور چک و پشت

ش قابل شفاف خواهد شد و بخ قابل رهگیری بوده است، کامالًمالً غیرشفاف و غیرکنون کاآن که تا

 در کشور حذف خواهد شد.های غیرشفاف مالی توجهی از تراکنش

 

 قانون «16»تبصره  «ح» بند به ناظر اشخاص یبانک يهاتراکنش تيشفافدستورالعمل  .3-3

 1398 سال بودجه

 منظور ارتقایدر مجلس شورای اسالمی، به 1398سال  در جریان بررسی و تصویب الیحه بودجه

لت الحاق الیحه دو «16»تبصره  بهیک بند  ،های بانکیحکمرانی ریال با استفاده از اطالعات تراکنش

 شد. موضوعات محوری این بند از قانون بودجه در جدول زیر آورده شده است:
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 1398 سال بودجه قانون «16» تبصره «ح» بنداحکام  .5 جدول
 احکام مرتبط موضوع جزء

 «1»جزء 

 «ح»بند 

 فاقد بانکی یهاحساب فعالیت ادامه از جلوگیری

 کامل هویتی اطالعات

 این شدن االجراالزم از پس ماه یک مدت ظرف است مجاز مرکزی بانک

 یحقوق افراد و ملی شماره فاقد حقیقی اشخاص بانکی یهاحساب ،قانون

 .نماید مسدود را ملی شناسه فاقد

« 2»جزء 

 «ح»بند 

 بین مالی هایتراکنش اطالعات گذاریبه اشتراك

 مالیاتی امور سازمان وها بانک

 درخواست براساس موظفند اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک کلیه

 به مربوط اطالعات و بانکی یهاحساب فهرست مالیاتی امور سازمان

 صورتبه را دیانؤم( بانکیبین و بانکی درون) بانکیی هاتراکنش کلیه

 .دهند قرار امورمالیاتی سازمان اختیار در انهیماه

 «3»جزء 

 «ح»بند 

 غیرشفاف بانکی هایتراکنش برای محدودیت .1

 حقیقی اشخاص شخصی هایحساب

 مبالغ برای مثبته اسناد ارائه و بابت درج به الزام .2

 .شده تعیین میزان از باالتر

 حساب) تجاری حساب شمردن رسمیت به .3

 مقابل در حقیقی اشخاص( شغلی فعالیت با مرتبط

 شخصی حساب

ی هاتراکنش شفافیت برای اعتبار، و پول شورای تصویب با مرکزی بانک

 نظر از حقیقی اشخاص سطح با متناسب یا یکسان صورتبه بانکی

 بلغم با وجه انتقال و کند تعیین را( سقفی) ایحدآستانه ،یمال عملکرد

 کلیه طریق از حقیقی اشخاص برای را( سقف) آستانه حد از باالتر

 ت،پرداخ ابزارهای سایر و( بانکیبین و بانکیدرون) بانکیی هاتراکنش

 .نماید مثبته اسناد ارائه نیاز صورت در و «بابت» درج به مشروط

کنند می تجاری استفاده خود بانکی حساب از که حقیقی اشخاص

 خود بانکی حساب اتصال و اقتصادی( کد) شناسه دریافت باتوانند می

 .شوند امستثن جزء نیا مفاد شمول از اقتصادی،( کد) شناسه به

 .کشور کل 1398 سال بودجه قانون: مأخذ

 

 «3»اشخاص در راستای اجرای تکالیف مقرر در جزء  بانکی هایتراکنش سازیشفاف دستورالعمل

اقی قانون مبارزه ( الح14نامه اجرایی ماده )( آیین112ماده ) «1»و نیز تبصره  1398قانون بودجه « ح»بند 

به  8/12/1398شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در تاریخ  29/11/1398با پولشویی در جلسه مورخ 

های بانکی سازی تراکنشبرخی مفاد اصلی دستورالعمل شفافجدول زیر شبکه بانکی کشور ابالغ شد. در 

 نکات و توضیحاتی در مورد هر بخش آورده شده است: اشخاص در چهار بخش مجزا به همراه
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 29/11/1398مصوب  اشخاص یبانک يهاتراکنش يسازشفاف دستورالعملاحکام  .6 جدول

 مواد مرتبط موضوع

 ادامه از یریجلوگ -

 یبانک یهاحساب تیفعال

 کامل اطالعات فاقد

 یتیهو

 خدمت ارائه از اندشده موظف یاعتبار مؤسسات( این دستورالعمل 3( و ماده )2ماده ) براساس

 ،یمرکز بانک توسط یابالغ یزمان چارچوب در و کنند یخوددار فاقد کد شهاب اشخاص به

 .ندینما اقدام هاحساب نیا یسازمسدود به نسبت

 شمردن تیرسم به -

 اشخاص یتجار حساب

 با مرتبط حساب) حقیقی

 مقابل در( یشغل تیفعال

 یشخص حساب

 د،ینمایم یتجار استفاده خود سپرده حساب از که یقیحق یمشتردستورالعمل  (10) ماده براساس

 حساب هب آن اتصال با و کشور یاتیمال امور سازمان دییتأ مورد یاقتصاد شناسه افتیدر از پس

 براساسشود همچنین میی وضع شده برای حساب شخصی مستثنیا هااز محدودیت خود سپرده

 قیقی دارایی پرداخت و ابزارهای پذیرش صرفاً به مشتریان حهادرگاهاین دستورالعمل  (17)ماده 

 6حداکثر ظرف مدت اند های خدمات پرداخت موظف شدهگیرد و شرکتحساب تجاری تعلق می

هایتاً با ال نمایند. این مهلت نهای فروش اشخاص حقیقی فاقد حساب تجاری را غیرفعماه پایانه

یص این دستورالعمل تخص براساسل بانک مرکزی تا سه ماه قابل تمدید است. یید رئیس کتأ

سال  18از  صرفاً به اشخاص حقیقی باالتر کارتخوانخت جدید اعم از خودپرداز یا ی پرداهادرگاه

 دارای حساب تجاری ممکن خواهد بود.

 تیمحدود -

  یهاتراکنش

 غیرحضوری یبانک -

 یهااهدرگ قیطر از برداشت مبالغ مجموع مجاز آستانه دستورالعمل،( 9و )( 8) وادم براساس

 یقیحق یمشتر ،یحقوق یمشتر به متعلق سپرده یهاحساب هیکل از ،یرحضوریغ پرداخت

شرح ذیل به یاعتبار مؤسسه یک در سال 18 از باالتر یقیحق یمشتر و یتجار سپرده یدارا

 تعیین شده است.

مقطع 

 زمانی

های حساب

 حقوقی

های حساب

 تجاری حقیقی

های شخصی حساب

اشخاص باالتر از 

 سال 18

های شخصی حساب

 18تر از اشخاص پایین

 سال

 میلیون ریال 150 یک میلیارد ریال روزانه

  میلیون ریال 500 پنج میلیارد ریال - انهیماه

 و بابت درج به الزام -

 یبرا مثبته اسناد ارائه

 زانیم از باالتر مبالغ

 شده نییتع

االتر از ب وجوه انتقاالت و نقل هیکل در است، موظف یاعتبار مؤسسه( 12)( و 11واد )م براساس

( لدیف) تقسم لیتکم به منوط را وجه انتقال ،یبانکنیب و یبانکدرون صورتمقادیر جدول زیر به

 وجه انتقال علت ای و قرارداد معامله، انجام بر دال مثبته اسناد ارائه و مربوط یهافرم در «بابت»

 یگهدارن را مذکور تراکنش پرونده در وجه انتقال به مربوط مثبته اسناد از یریتصو و نموده

 .دینما

 هاي شخصی حقيقیحساب هاي تجاري حقيقیحساب هاي حقوقیحساب

  دو میلیارد ریال ده میلیارد ریال

های محدودیت -

های مبتنی بر تراکنش

 کارت

شده  دستورالعمل نیز محدودیت هایی برای استفاده از کارت های بانکی وضع( 13در ماده )

 است:

 شرح
 18اشخاص حقيقی باالتر از 

 سال

 18تر از اشخاص حقيقی پایين

 سال

 میلیون ریال 150 میلیون ریال 500 به ازای هرکارت

  میلیون ریال 500 یک میلیارد ریال های بانکیکلیه کارت
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 ند:بانک مرکزی نکات زیر قابل توجه دستورالعمل ابالغیدر ارتباط با 

 بابت اظهار تاس الزم و است تراکنش تیشفاف از متفاوت سطح دو مثبته اسناد ارائه و بابت اظهار. 1

 .باشد یالزام اشخاص همه یهاتراکنش همه یبرا

الزام برای ارائه این اسناد به عدم رعایت توالی حکمرانی، دلیل به در ارتباط با ارائه اسناد مثبته. 2

تولید اسناد مثبته عبارت دیگر پیش از فراهم کردن امکان د؛ بهکنایجاد شفافیت اقتصادی کمکی نمی

انجامد؛ بنابراین به بهبود شفافیت اقتصادی نمی ،رف الزام برای ارائه این اسنادقابل جعل، صِاستاندارد غیر

لبته سازوکار انگیزشی مناسب برای تولید اسناد مثبته استاندارد در الزم است قبل از هر اقدامی بستر و ا

 1کشور فراهم شود.

شوند و این ک مرکزی ارسال نمیبانکی برای بانهای درونال حاضر اطالعات تراکنشحدر. 3

گذاری روی قاعدهمعنای عدم دسترسی بانک مرکزی به این اطالعات است؛ بنابراین در ارتباط با به

عبارت انی رعایت نشده است. بهبانکی نیز مشابه مسئله ارائه اسناد مثبته، توالی حکمرهای درونتراکنش

بانکی، بستر های درونای بر روی تراکنشدیگر الزم است بانک مرکزی قبل از الزام و اعمال هر قاعده

 اطالعات یمرکز بانک مثال یبرافراهم نماید. ها را برای خود دسترسی دقیق به اطالعات این تراکنش

 یهاتخلف ،یکاوداده با و دینما افتیدر API قالب در و آفالین صورتبه راها بانک همه یهاتراکنش هیکل

 تواندمی رویکرد این ،بازدارنده اجرای ضمانت گرفتن نظر در صورت در .دینما کشف راها بانک یاحتمال

 به پاداش و( Whistleblowing) زنیسوت سازوکار از استفاده با همچنین. شود تخلف از مانع

 2.کرد استفاده صحنه در ناظران عنوانبه بانک کارمندان خود از توانمی زنانسوت

 یهاتراکنش کارسازیِاز  بانک مرکزی کد شهاب، الزم است فاقد یهاحساب در ارتباط با. 4

 پرداخت هایبانکی و سامانههای بینتراکنشمرکزی به اطالعات )با توجه به دسترسی بانک  بانکیبین

 ای جلوگیری نماید.سامانه صورتبه شهابکد  فاقد یهاحساب به مربوط بانکی(بین

گیری ی شخصی و تجاری صورت نگیرد، امکان تقاطعهاحساب صورتی که فرایند تفکیک در. 5

ی آنان عمالً با فعالیت شغلهای مرتبط دیان مالیاتی با اطالعات تراکنشمیان اطالعات اظهاری توسط مؤ

 «16» تبصره« ح»بند  «3» جزء دراز جهات مختلف حائز اهمیت است و  موضوع نیا پذیر نیست.امکان

 مصوب) انیدؤم سامانه و یفروشگاه یهاانهیپا قانون( 11) و( 10) مواد در زین و 1398 سال بودجه قانون

 .استشده  قرار گرفتهتأکید  مورد زین( 21/7/98

 یبرا یضرورتی تجاری، هاحساب با توجه به لزوم دسترسی و نظارت سازمان امور مالیاتی بر. 6

 هاینیز تراکنش و یحقوق اشخاص تراکنش ویژهبه یرحضوریغ یتجار یهاتراکنش یتمحدود

                                                 
های فروشگاهی و حساب الکترونیکی در قانون پایانه. در ارتباط با اسناد مثبته استاندارد در ادامه گزارش ذیل موضوع صورت1

 مؤدیان توضیحاتی ارائه خواهد شد. سامانه
 15510ها به شماره مسلسل زني، مراجعه كنید به گزارش مركز پژوهشتوضیحات بیشتر درباره سازوكار سوت براي. 2

 .(فساد از یریشگیپ و مبارزه یبرا یمردمهای تیاز ظرف )استفاده
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واضح است که اعمال محدودیت های غیرضروی منجر . ندارد وجودی قیحق اشخاص یتجار یهاحساب

 ماده براساس رسدمی نظربهوکارها خواهد شد. کسب یعاد ندیمبادله و اخالل در فرا نهیهز شیافزابه 

 احراز الزامات تعیین صحیح، رویکرد 1،پولشویی( الحاقی قانون مبارزه با 14اجرایی ماده ) نامهآیین (52)

 برای صورتاین در. است ریسک مختلف سطوح برای( مضاعف و معمول ساده، از اعم) شناسایی و هویت

 با هویت احراز طریق از و غیرحضوری صورتبه غیرپایه خدمات ارائه امکان کم، ریسک با سطوح

 صورت در هابانک و داشت خواهد وجود 2مجازی بانکداری در شده مطرح نوین هایفناوری کارگیریبه

 صورتاین در قاعدتاً. نمایند استفاده امکان این ازتوانند می مرکزی بانکتأیید  مورد زیرساخت تمهید

 به منوط 3(نامهآیین نیا( 67) مادهشده در  تعریف) انتظار مورد فعالیت سطح با مغایر یهاتراکنش تنها

 . بود خواهد شعبه در حضور

روی  معینی گذاری شده و سقفقاعدهصورت مجزا روی هر تراکنش به بر صرفاً دستورالعمل در. 7

 تهگرف نظر در اعتباری مؤسسه یک ها درتراکنش مجموع برای سقفی لیو ،گذاشته شده تراکنش هر

 ارزش به اًمجموع ولی ،شده تعیین حدود از کمتر تراکنش هاده تواندمی کماکان فرد یک لذا. است نشده

  .دهد نجامادر دستورالعمل بیان شده بدون رعایت ضوابط  و بانک شعب در حضور با ریال میلیارد صدها

ی بانکی متعدد هاحساب با استفاده از ی انجام شدههاتراکنش یبرا یتیمحدود دستورالعمل. 8

 استفاده ازبرای سوء متخلف افراد دست در این حالت نیز و است در نظر نگرفتهمتعلق به یک شخص 

                                                 
های شناسایی اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویهها مکلفند در ـ مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی (۵2) ماده. 1

ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطالعات کافی در هنگام آغاز گونهمقتضی )شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف( را به
های ع و اتخاذ رویهبرقراری تعامل کاری با ارباب رجو( تعامل کاری )همچنین در طول تعامل کاری(، امکان ارزیابی خطر )ریسک

 . شناسایی متناسب فراهم شود
نیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص )حقیقی یا حقوقی(، تابعیت ارباب رجوع،  ـ اطالعات مورد«1» تبصره

وع ها و عملیات ارباب رجوع، شغل و نانتظار تراکنش منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد مورد
فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارائه شده ازسوی ارباب رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل 

صورت غیرحضوری باشد که ماهیت، کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به

 .را مشخص سازد با ارباب رجوعهدف و خطر )ریسک( تعامل کاری 

 .ه خدمات غیرپایه کمتر از سقف مقرر به ارزیابی خطر )ریسک( برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع نیاز نداردئـ ارا«2» تبصره

2  . Virtual Banking 

 یابیارز زین و معمول ییشناسا ندیفرا در رجوع ارباب مستمر شیمنظور پااند بهـ اشخاص مشمول مکلف(۶۷)ماده  .3
 ریسا و نامهنییآ نیا مطابق رجوع ارباب تیفعال سطح نییتع به نسبت آنها، با یکار تعامالت یبرقرار( سکی)ر یریخطرپذ
 .کنند اقدام نظارت یمتولهای دستگاه یهمکار با مرکز توسط شده نییتع الزامات

 یسنجنامه نسبت به صحتنییآ نیا (2۶) هماد موضوع هسامان قیاند از طرنظارت مکلف یهای متولـ دستگاه«1» تبصره
 به نسبت فورا   اندمکلف مشمول اشخاص موارد، نیا دییتأ عدم صورت در. کنند اقدام تیفعال سطح تناسب یابیاطالعات و ارز

 .کنند اقدام نظارت یمتول دستگاه به مربوط همثبت اسناد ارسال و رجوع ارباب مجدد سطح نییتع
 اندمکلف مشمول اشخاص شده، نییتع انتظار مورد تیفعال سطح با رجوع ارباب یمال رفتار رتیمغا ـ در صورت«2» تبصره

 ل،یتکم از پس را مربوط)فرم(  برگه و اقدام شانیا به تیفعال سطح با رتیمغا)فرم(  برگه هارائ و رجوع ارباب از دعوت به نسبت
 تیفعال سطح یروزرسانبه به نسبت رجوع، ارباب یادعا صحت صیتشخ صورت در اندمکلف مشمول اشخاص. کنند یبررس
 .کنند اقدام یو انتظار مورد

 به مکلف رجوع ارباب مراجعة زمان تا یاعتبار و یمال مؤسسات رجوع، ارباب یمال رفتار رتیـ در صورت مغا«3» تبصره
 :هستند ریزهای تیمحدود اعمال

 رجوع؛ ارباب پرداخت یابزارها ههم به خدمت هارائ درخصوص تیاعمال محدود (الف
 و یاعتبار و یمال همؤسس نزد رجوع ارباب یحضور همراجع به یبانک اتیمعامالت و عمله منوط شدن انجام هم (ب

 .اسناد مثبته همربوط و ارائ ی)فرم (ها برگه در بابت درج
 را ماده نیا «3» تبصره موضوع)فرم(  برگه مرکز، دییو تأ ینظارت مکلف است با هماهنگ یـ دستگاه متول«4» تبصره

 .دهد قرار مشمول اشخاص اریاخت در و کند نیتدو نامهنییآ نیا بیتصو از پس ماه سه ظرف
 سطح کنند،یم استنکاف نامهنییمطابق با الزامات آ یاطالعات اقتصاد هکه از ارائ یخصوص اشخاصـ در«5» تبصره

 .شد خواهد نییتع مرکز یاعالم ضوابط با مطابق یحداقل صورتبه انتظار مورد تیفعال
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 هیکلی هاتراکنش اطالعات مربوط به یمرکز بانک است الزم راستا نیا در است؛ بازمتعدد  یهاحساب

 براساسی اشخاص حقوقی )مثالً هاحساب کد ملی( و نیز کلیه براساسی اشخاص حقیقی )مثالً هاحساب

 صورت یکجا تجمیع نماید.شناسه اقتصادی( را به

( های غیرقابل رهگیری )بجز اسکناس و مسکوكکلی از گردش کلیه پولطور به ضروری است. 9

 نیضمتهای ظهرنویسی یا گردش چک و نیز باید از صدور چک در وجه حاملمثال  رایبجلوگیری شود؛ 

 شده با اطالعات ناقص جلوگیری شود.

 یف دیگروظا االمکان از تدوین مواد دستورالعمل به نحوی که منجر به انتقالالزم است حتی. 10

پوشانی تکالیف و یا از طریق ایجاد همشود می مثل وظایف سازمان امور مالیاتی به نظام بانکی هادستگاه

ظایف وی اجرایی کشور، موجب سنگین و پیچیده شدن هادستگاه جدید محوله به نظام بانکی با سایر

 و( 11) وادم براساسمثال  رایبدر دستورالعمل فعلی،  .شود زیپره جداً، شودنهادهای نظارتی کشور می

، انتقال دهتعیین ش رینقل و انتقاالت وجوه باالتر از مقاد هیموظف است در کل یمؤسسه اعتبار(، 12)

 معامله، نجاما بر دال مثبته اسناد ارائه و مربوط یهافرم در بابت( لدی)ف قسمت لیوجه را منوط به تکم

 تراکنش روندهپ در وجه انتقال به مربوط مثبته اسناد از یریتصو و نموده وجه انتقال علت ای و قرارداد

 وظیفه ،آنها زا نگهداری یا و مثبته اسناد اخذ که است آن اینجا در مهم نکته. دینما ینگهدار را مذکور

 .ندارند نیز را اسناد این آزماییراستی امکان ااساسً هاکو بان نیست بانکی شبکه

 

 انیدؤم سامانه و یفروشگاه يهاانهیپا قانون .4-3

سالمی ابه تصویب مجلس شورای  21/7/1398 خیتار در مؤدیان سامانه و یفروشگاه یهاانهیپاقانون 

آید. ویژگی حساب میالیاتی کشور بهگام بسیار بزرگی درجهت اصالح نظام م این قانونرسید. تصویب 

نتیجه ستانی و دری عوامل انسانی در فرایند مالیاتو دخالت حداقلمحور رویکرد سامانه ،اصلی این قانون

 مؤدیانرداخت محاسبه مالیات قابل پ های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت درکاهش قابل توجه هزینه

های الکترونیکی حسابهای بانکی در کنار اطالعات صورتاست. مسئله استفاده از اطالعات تراکنش

بینی شده است، منظور ارائه اطالعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیشد استانداردی که بهاسنا عنوانبه

ر کشور منجر دتواند به ارتقای حکمرانی ریال فرد تبدیل کرده که میاین قانون را به قانونی منحصر به

 ورده شده است:آها آن شود. در ادامه برخی از مفاد اصلی این قانون به همراه نکات و توضیحاتی در مورد
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 مرتبط با حکمرانی ریال مؤدیان سامانه و یفروشگاه يهاانهیپابرخی احکام قانون  .۷ جدول

 مواد مرتبط موضوع

 و یشخص یهاحساب کیفکت

 یهاحساب شماره یمعرف ،یتجار

 برای کتای شناسه و یبانک

 با مرتبط کارتخوان یهادستگاه

 یشغل تیفعال

 یبانک یهاحساب ای حساب شماره مکلفند مشمول اشخاص ،قانون( 10) ماده براساس

 مورد یکیالکترون پرداخت یهادرگاه ای یبانک کارتخوان یهادستگاه یکتای شناسه و

 . کنند اعالم سازمان به را خود یشغل تیفعال یبرا استفاده

 کارتخوان یهادستگاه یسامانده

 پرداخت یهادرگاه ای و یبانک

 امور سازمان دسترسی و یکیالکترون

 یهاحساب هایتراکنش به مالیاتی

 تجاری

 با است موظف رانیا یاسالم یجمهور یمرکز بانک قانون،( 11) ماده براساس

 یسامانده به نسبت قانون، نیا ابالغ از پس سال کی مدت ظرف سازمان یهمکار

 جادیا با و نموده اقدام یکیالکترون پرداخت یهادرگاه ای و یبانک کارتخوان یهادستگاه

 از کی هر به یاقتصاد یهابنگاه یاقتصاد شماره و تیفعال مجوز با آنها نیب تناظر

 هیکل مذکور، شناسه صیتخص از پس. دهد اختصاص کتای شناسه فروش، یهاانهیپا

 کارتخوان یهادستگاه به متصل یبانک یهاحساب قیطر از شده انجام یهاتراکنش

 با مرتبط یبانک یهاتراکنش عنوانبه یکیالکترون پرداخت یهادرگاه زین و یبانک

 یاسالم یجمهور یمرکز بانک و شده محسوب یبانک حساب صاحب یشغل تیفعال

 یهاتراکنش نیا اطالعات مربوطه، مقررات و قانون رچوباچ در است موظف رانیا

 هر ورهد آخر مانده و شده برداشت وجوه ،یزیوار وجوه دوره، اول مانده شامل یبانک

 ؤدیانم ییدارا و یعملکرد ،یتیهو اطالعات گاهیپا لیتکم منظوربه را یبانک حساب

 با 1366 ماهاسفند سوم مصوب میمستق یهااتیمال قانون مکرر (169) ماده موضوع

 .دهد قرار سازمان اریاخت در برخط صورتبه یبعد الحاقات و اصالحات

 براساس عملکرد بر اتیمال محاسبه

 ثبت یهاحسابصورت اطالعات

 مؤدیان سامانه در شده

 آن دعملکر بر اتیمال یهااظهارنامه است مکلف سازمان قانون، (19) ماده براساس

 را آن واند کرده تیرعا را قانون نیا مقررات یتمام که را مشمول اشخاص از دسته

 از ،اندودهنم ارائه مقرر مهلت در و میتنظ انیمؤد سامانه در مندرج اطالعات یبرمبنا

 در و نموده ییآزمایراست سازمان داده گاهیپا در موجود اطالعات با انطباق قیطر

 یدگیرس بدون را یمیتسل اظهارنامه مذکور، گاهیپا اطالعات با رتیمغا عدم صورت

ه بسازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطالعات مربوط همچنین  .کند قبول

مؤدی  فروش مؤدی عیناٌ به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود وخرید و 

عملکرد  بر تنها موظف به ثبت سایر اقالم اطالعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات

ه کمقررات مربوط و ضوابطی  براساسنظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهالکات 

 .باشدمی کند،می سازمان تعیین

 

 :است نکات زیر قابل توجه مؤدیان سامانه و فروشگاهی هایقانون پایانه در ارتباط با

 معنایبههای شغلی عمالً ی شخصی برای انجام فعالیتهاحساب با توجه به اینکه استفاده از. 1

ها و تنبیهاتی برای استفاده از حساب جریمه قانون در فراهم بودن شرایط برای دور زدن قانون است،

 اشخاص ییشناسا شیوه با ارتباط درهای تجاری در نظر گرفته شده است؛ اما جام فعالیتشخصی جهت ان

زمان پیگیری شود: اوالً در ت. بدین جهت الزم است دو مسیر همتمهیدی اندیشیده نشده اس متخلف

متناسب با  محدود و واقعاً ،هاتراکنشی شخصی اعم از سقف هاحساب نظام بانکی خدمات قابل ارائه به
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ادامه مسیر فعلی را برای اشخاص متخلف پرهزینه نماید ها به نحوی که این محدودیت ،نیاز شخصی باشد

ثانیاً در نظام مالیاتی با  ؛ای برای استفاده از آنها جهت انجام فعالیت شغلی وجود نداشته باشدوانگیزه

 بروز زاگذاری شود که نحوی قاعده به (PITی )قیحق اشخاص درآمد مجموع بر اتیمالاستقرار نظام 

های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه نیز اخذ مالیات صورتاینپیشگیری شود. در  تخلفاتی چنین

مشابه  ،یا اسناد مثبته استاندارد های مالیات بر مجموع درآمد اشخاصاطالعات اظهارنامه براساس

 د.پذیر خواهد بوهای الکترونیکی امکانحسابصورت

یز نو  یتجار حسابرا از ثبت  ندارند یاقتصاد تیفعال مجوز که یقیحق اشخاص قانون همه. 2

دامه افروشان امکان دست جملهازکند؛ در نتیجه اشخاص حقیقی محروم می کارتخواندریافت دستگاه 

 کاملطور به اشخاص نیا که یزمان تاحداقل  شودیم شنهادیپفعالیت اقتصادی نخواهند داشت. 

 ری برایامکان دریافت حساب تجا ،شوند و تحت ضوابط اعالمی توسط سازمان امور مالیاتی یسامانده

 کارتخوان ستگاهد از استفاده کند،یم نییتع یاتیمال امور سازمان کهمقرراتی  چارچوب در ،فراهم شودآنها 

برای  کماکان ریال در هر ماهمیلیون  200در روز و  الیر ونیلیم 10 حداکثرمثالً  افتیدر تیمحدود با

 مجاز باشد. ایشان

مالیاتی  رنیز مورد استفاده سازمان امو کارتخوانی هادستگاه شود اطالعات مکانیپیشنهاد می. 3

ی شده به سازمان با مکان معرفآنها  ی که مکان فعالیتکارتخوانی هادستگاه قرار گیرند و از ادامه فعالیت

 فعالیت اقتصادی مطابقت ندارد، جلوگیری شود.امور مالیاتی جهت انجام 

 بين گيريتقاطع امکان و استاندارد اسناد ديتول بودن، محورسامانهطورکه اشاره شد، همان

 ازجمله ،يتجار يهاحساب بانکی يهاتراکنش اطالعات با یاتيمال مؤدیان اظهارشده اطالعات

تر به اهداف موقع این قانون و دستیابی سریعبمنظور اجرای به هستند؛ قانون نیا یاصل يهایژگیو

ربط در موعد مقرر عملیاتی شوند؛ ی ذیهادستگاه الزم است همه تکالیف تعیین شده در قانون برای ،آن

در نظر گرفته  1ی مختلفهادستگاه هایی که در این قانون برایای از مسئولیتدر جدول زیر خالصه

 شده، آورده شده است:

 

 

 

 

 

 

                                                 

 بوده است.االجرا الزم 2/9/1398شايان ذکر است که این قانون از . 1
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 مؤدیان سامانه و یفروشگاه يهاانهیپادر قانون  هادستگاه تکاليف تعيين شده براي .8 جدول

 وظایف شرح ربطذي دستگاه/مجري ماده
 مهلت

 قانونی

 مالیاتی امور سازمان (3) ماده
نام امکان ثبتمنظور فراهم کردن : بهمؤدیان سامانه اندازیراه

 آنحساب الکترونیکی از طریق در سامانه و صدور صورت مؤدیان
11/11/1399 

بند 

 ماده«ح»

(1) 

سازمان امور مالیاتی با همکاری 

ارتباطات و »وزارتخانه های 

صنعت، »، «فناوری اطالعات

« اطالعات»و « معدن و تجارت

جمهوری  و بانک مرکزی

 اسالمی ایران

 در سیاستگذاری منظوربه :مؤدیانکارگروه راهبری سامانه ایجاد 

 بین یهماهنگ ایجاد و باالدستی اسناد رعایت با و قانون این چارچوب

 در اطالعات، تبادل استانداردهای تدوین نیز و ربطذی نهادهای

االختیار با حضور نمایندگان تام اطالعات، پذیریتعامل ملی چارچوب

، «العاتارتباطات و فناوری اط»های و وزارتخانه امور مالیاتی سازمان

 و بانک مرکزی.« اطالعات»و « معدن و تجارتصنعت، »

فاقد مهلت 

 قانونی

 11/2/1399 قانون اجرایی دستورالعمل تدوین سازمان امور مالیاتی (20ماده )

 (11) ماده
جمهوری بانک مرکزی 

 اسالمی ایران

 پرداخت یهادرگاه یا و بانکی کارتخوان یهادستگاه ساماندهی

 :الکترونیکی

 گاهیهای فروشیکتا به هریک از پایانهاختصاص شناسه . 1

جوه وهای بانکی شامل مانده اول دوره، اطالعات تراکنشارسال  .2

ی هاحساب مهواریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره ه

ی پرداخت هادرگاهی کارتخوان بانکی و نیز هادستگاه متصل به

 امور مالیاتی سازمانبرای  صورت برخطبهالکترونیکی 

11/8/1399 

تبصره 

 (11) ماده

جمهوری بانک مرکزی 

 اسالمی ایران

یا  (pos) ی کارتخوان بانکیهادستگاه اتصالممنوع شدن 

 دری پرداخت الکترونیکی به شبکه پرداخت بانکی کشور هادرگاه

تی تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیا صورتی که

 .تأیید نشده باشد

از تاریخ 

12/8/1399 

 به بعد

 (16) ماده

 ربطمراجع ذی

ربط با  تشخیص مراجع ذ)

رعایت قوانین و مقررات 

مربوطه با کارگروه راهبری 

 (است مؤدیانسامانه 

ال یند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصالح یا ابطافراصالح 

های اقتصادی وکار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیتپروانه کسب

 که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوعای گونهبه

ت مرتبط فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرا

وکار اشخاص، بدون ثبت یا اصالح اطالعات مربوط در با کسب

 ذیر نباشد.پامکان مؤدیانسامانه 

11/2/1399 

 

 1مالياتی امور سازمان كمشکو یبانک يهابه تراکنش یدگيو رس ینحوه بررس دستورالعمل .5-3

کننده نیز دارد نحوه استفاده از اطالعات پازل حکمرانی ریال که نقش تکمیلهای بخشترین مهماز  یکی

دستورالعمل ی گذشته هاسال ی بانکی در راستای شناسایی وصول درآمد مالیاتی است. درهاتراکنش

ی هاتراکنشموسوم به دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به  24/02/1396مورخ  505/96/200شماره 

و  جاری این دستورالعمل اصالح شددر سال بانکی مشکوك مالك عمل سازمان امور مالیاتی بوده است.

                                                 

1. http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/4/97/4918 

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/4/97/4918
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و  یبررس حوهن»تحت عنوان  31/1/1399مورخ  16/99/200بخشنامه شماره  طیآن  یینسخه نها

 شد. جهت اجرا ابالغ  «یبانک یهاجمله تراکنشواصله از یو مال یبه اطالعات پول یدگیرس

ی بانکی هاتراکنشمتناسب با حجم  ،یاتیاز ادارات کل امور مال کیدر هراین دستورالعمل  براساس

و ورود به امر  یدؤقبل از دعوت از م تهیکماین و خواهد شد  لیتشک 1ژهیو تهیکم یک یا چند ،واصله

 یهاتیو حجم فعال یاتیواصله را با سوابق مال یبانک یهاگردش حساب یالیحجم ر ،یاتیمال یحسابرس

اطالعات  ،اعضا تیاکثرکه  یمطابقت داده و در صورت شخاصا یمال یهاتیفعال ریاسای یدؤم یصیتشخ

 یهااتیو مال یدؤهمان سال م یاتیمال ایو  یهر سال را با عملکرد مال یواصله برا یبانک یهاتراکنش

اطالعات فوق  یاتیمال یبه حسابرس یهمخوان بدانند، الزام یبیصورت تقرو مطالبه شده به یصیتشخ

مربوطه از نظر  یهایکه پس از بررس یمتصور نخواهد بود. لکن در صورت یاتیمال ثیح نینبوده و از ا

 ریبرابر سا دیبا هایداده شود موضوع بررس صیتشخ یقابل بررس یبانک یهاته، اطالعات تراکنشیکم

وارده  یاقالم پولشده است که تأکید  همچنین در این دستورالعمل .ردیبخشنامه انجام پذ نیا یبندها

 یو حسابرس یدر بررس دیبا نبوده و مدبر وجود درآ یلیدل ییتنهابه یاتیمال مؤدیان یبانک یهابه حساب

 .ردیامر مد نظر قرار گ تیواقع ،یاتیمال

وجه هیچمحور بودن بهمل با توجه به فردسازوکار تعریف شده در این دستورالعرسد نظر میبه

ازوکارهایی ضروری است س ی بانکی نماید و حتماًهاتراکنشتواند استفاده درستی از انبوه اطالعات نمی

ی هاروشگیری از آنها با استفاده از ی بانکی و تحلیل و تقاطعهاتراکنشجهت پاالیش اطالعات 

 کاوی، هوش مصنوعی و... در نظر گرفته شود.داده

 

 ییپولشو با مبارزه قانونالحاقی ( 14) مادهاجرایی  نامهنیيآ. 6-3

تأمین  پولشویی و جرائمعالی مقابله و پیشگیری از به پیشنهاد شورای 22/7/1398 تاریخدر نامه آیین نیا

 مصوب ییپولشو با مبارزه قانون ( الحاقی14ماده )یه و به استناد ئیس قوه قضائمالی تروریسم و تأیید ر

 بانک یبرا یمهم و متعدد یهاتیمورأمنامه آیین نیا درت وزیران رسید. ئهی به تصویب 1397 سال

 نامه آورده شده است:آیینهایی از این در ادامه بخش. است شده گرفته نظر در یبانک شبکه و یمرکز

 

                                                 
حسب مورد،  نامعاون ری( و ساتهیکم ری)دب یاتیمال ی(، معاون حسابرستهیکم سئی)ری اتیکل امور مال ریمدمتشکل از . 1
مسئول حراست  ،یاتیمال یانتظام یدادستان ندهیربط ، نمای( ذیاتیمال یحسابرس ری)مدی اتیمال یامور حسابرس سئیر

 .ژهیو یگروه حسابرس یساؤکل و ر اداره

https://www.ekhtebar.com/?p=44738
https://www.ekhtebar.com/?p=44738
https://www.ekhtebar.com/?p=44738
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 کمرانی ریالمرتبط با ح ییپولشو با مبارزه قانون الحاقی (14) ماده ییاجرا نامهنیيآبرخی احکام  .9 جدول

 مواد مرتبط موضوع

ارائه تعاریفی برای  -

 مشکوك اتیمعامالت و عمل

جهت گزارش واحدهای 

مبارزه با پولشویی به مرکز 

 اطالعات مالی

 برخی موارد معامالت و عملیات مشکوك عبارتند از: ،(1از ماده ) 12بخش  براساس

عالیت فطور فاحش بیش از سطح بهرجوع که معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب  (الف

 مورد انتظار از او باشد.

نکه آرجوع پیش یا پس از سوی اربابهار کذب و یا گزارش خالف واقع ازکشف جعل، اظ (ب

 رت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.ای صومعامله

الک هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و م معامالت یا عملیات مالی که به (پ

 شخص دیگری است.

 رهریک از طرفین در مناطق پرخطمعامالت یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی  (ت

 مالی تروریسم( واقع شده است.تأمین  )از نظر پولشویی و

امله رجوع پیش یا حین معمعامالت یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هرچند ارباب (ث

یل منطقی نسبت یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دل

 به فسخ قرارداد اقدام کند.

 یافزارهااستقرار نرم -

بر یکشف تقلب مبتن

ی در کاوداده یهاروش

ات مالی و اعتباری و مؤسس

 بانک مرکزی

اند کلفممؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ( 81ماده ) براساس

هت منظور ایجاد فرایند نظارت خودکار جنامه، بهظرف دو سال پس از تصویب این آیین

ت به تروریسم، نسبمالی تأمین  شویی وات مالی یا معامالت مشکوك به پولشناسایی عملی

کاوی ی دادههاروشبر های خود مبتنینهافزارهای کشف تقلب بر روی همه سامااستقرار نرم

 و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند.

گیری واحدهای بهره -

 اطالعاتمبارزه با پولشویی از 

 مالیاتی هایاظهارنامه

ماهه همه های زمانی سهسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در بازه( 27ماده ) براساس

های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و آخرین وضعیت پرونده مالیاتی مؤدیان را اظهارنامه

 قرار دهد. 1اشخاص مشمولدر اختیار 

های پایگاهاستفاده از  -

برای  موجود اطالعاتی

شناسایی معامالت و عملیات 

 مشکوك

دمت هایی که هنگام ارائه خبررسی برعالوهاند مکلف اشخاص مشمول( 137ماده ) براساس

یق تطبیق دهند، از طریا انجام معامله برای شناسایی معامالت و عملیات مشکوك انجام می

ت و های اطالعاتی شخص مشمول نیز نسبت به شناسایی معامالاطالعات موجود در پایگاه

 کنند. ك اقدامعملیات مشکو

 یاعطاجلوگیری از  -

و  یکیزیاعم از ف رشیابزار پذ

فاقد  اشخاصبه  یمجاز

 پرونده ای و یمجوز شغل

 یاتیمال

 2رشیابزار پذاند از اعطای هرگونه دهندگان خدمات پرداخت مکلفارائه( 72ماده ) براساس

 یشغل اطالعات کپارچهی گاهیاستعالم از پا براساساعم از فیزیکی و مجازی به اشخاصی که 

 گاهیپا از استعالم براساس ای و یشغل مجوز فاقد نامهنییآ نیا( 26) ماده سامانه موضوع

 .کنند یخوددار اند،یاتیمال پرونده فاقد یاتیمال اطالعات

                                                 
 مبارزه با پولشويي و اصالحات آن كه به شرح ذيل است: قانون( ۶و )( ۵عبارتند از اشخاص مذكور در مواد )اشخاص مشمول . 1

از جمله  یو حقوق یقیاشخاص حق نیو همچن یرانتفاعیو مؤسسات غ یرمالیصاحبان مشاغل غ هیـ کل (۵) ماده»
الحسنه، های قرضصندوق ،یمرکز مهیها، بمهیب ،یو اعتبار یها، مؤسسات مالبانک ران،یا یاسالم یجمهور یبانک مرکز

 ،یاعتبار یهایتعاون ،یردولتیغ یعموم ینهادها ،یبازنشستگ یهاها، صندوقیشهردار ه،یریو مؤسسات خ ادهایبن
 یهاها و شرکتصندوق ،یکارگزار یهاها، شرکتبورس ریاوراق بهادار( و سا یها)بورس هیبازار سرما ها،یصراف
 ران،ینفت ا یشرکت مل لیباشد از قب یکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام م یمؤسسات نیو همچن یگذارهیسرما

قانون و قانون مبارزه  نیدر ارتباط با ا رانیوز أتیه یهای اجرائنامه نییآنها، مکلفند آ ریو غ رانیا یو نوساز شسازمان گستر
 «را اجراء کنند. سمیترور یمال نیبا تأم

 یاتیسازمان امور مال ران،یا یاسالم یقانون، از جمله گمرک جمهور نی( ا۵اشخاص موضوع ماده ) هیـ کل (۶) ماده»
حسابرسان، حسابداران، کارشناسان  ،یدادگستر یوکال ،یکشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، دفاتر اسناد رسم

حسب  رانیوز أتیقانون را طبق مصوبات ه نیا یاز در اجرایمکلفند اطالعات مورد ن یو بازرسان قانون یدادگستر یرسم
 «.ندیبه آنها ارائه نما یمرکز اطالعات مال ایدرخواست شورا 

 با توانیم كه یكیالكترون یاسامانه ای یكیزیف یدستگاه: از عبارتست پذيرش ابزار نامه،آيین( 1)ماده  «38»اساس بند  بر. 2
 انتقال وجه اقدام كرد. ایپرداخت و /افتیدر اتینسبت به انجام عمل ی(مجاز ای یكیزیف یهاانواع كارت) پرداخت ابزار از استفاده
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 مواد مرتبط موضوع

 از یریجلوگ موارد -

 تراکنش انجام

رونیکی و انتقاالت الکتمؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در هنگام نقل ( 99ماده ) براساس

ع را برای شناسایی )مستقیماً یا باواسطه(، اقدامات الزم مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقو

العات مربوط اطو انتقاالت الکترونیکی که فاقد اطالعات ضروری تراکنش ازجمله آن دسته از نقل 

 و نقل نیا مورد در عمل نحوه خصوص در نیهمچن و اتخاذ هستند، وجه رندهیگ ایبه فرستنده 

 .کنند نیتدو را( سکی)ر خطر بریمبتن الزم یهاهیرو و هایمشخط انتقاالت،

کنند  یطراح یاگونهخود را به یهااند سامانهمکلف یو اعتبار یـ مؤسسات مال«1» تبصره

 نیطرف یورکه فاقد اطالعات ضر یکیانتقاالت الکترون و آن دسته از نقل ییکه امکان شناسا

 کنند. یریو از انجام تراکنش جلوگ شود فراهم خودکار طوربه است، تراکنش

اند با مکلف رانیا یاسالم یجمهور یو بانک مرکز یو اعتبار یـ مؤسسات مال«2» تبصره

انتقاالت  و پرداخت خود، از انجام آن دسته از نقل یهاسازوکار الزم در سامانه جادیا

 1یمیاز اشخاص موجود در فهرست تحر یکیآن  کنندهافتیدر ایکه فرستنده  یکیالکترون

 ای )سیستمی( جلوگیری و گزارش آن را برای مرکز ارسال کنند.صورت سامانهاست، به

 خدمات ارائه عدم -

در  ارزش ای وجوه انتقال

اطالعات  صورت فقدان

ضروری مربوط به فرستنده یا 

 گیرنده وجه

 و اند در هنگام نقلدهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلفارائه( 111ماده ) براساس

انتقاالت که  و انتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقل

خصوص در وباشند را اتخاذ کرده می گیرنده وجه فاقد اطالعات ضروری مربوط به فرستنده یا

 ن،یهمچن بر خطر )ریسک( عمل کنند.رویکرد مبتنی براساسانتقاالت،  و این نقل

 کنند،یانتقال عمل م و عنوان واسطه در نقلبهاند چنانچه خدمات مکلف نیدهندگان اارائه

. گرددیارزش ارسال م ایانتقال وجه  و همراه نقلبه یکه اطالعات ضرور ابندی نانیاطم

 یجمهور یماده توسط بانک مرکز نیموضوع ا یماده اطالعات ضرور نیاتبصره  براساس

 .گرددیو اعالم م نیتدو اطالعات مالی مرکز یو با همکار رانیا یاسالم

 ییشناسا یهاهیرو -

 در( سکی)ر خطر با متناسب

 و معمول ساده، سطح سه

 مضاعف

ند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر ااشخاص مشمول مکلف( 51ماده ) براساس

الی متأمین  اساس مقررات مبارزه با پولشویی ورجوع را بر)ریسک( تعامالت کاری ارباب

ه های شناسایی را متناسب با این خطر )ریسک( در سبندی کنند و رویهتروریسم طبقه

 یهاهیو رو هایمشخط ها،استیس ارند. همچنین،معمول و مضاعف به اجرا گذ سطح ساده،

و  محور باشد تا نظارت مستمر( سکی)رخطر کردیبر رویمبتن دیرجوع باارباب ییشناسا

 رجوعارباب از شده اخذ اطالعات سطح و دیآ دیرجوع پدارباب یهدفمند بر تعامل کار

 ن،ییتع ی( وسکی)ر( متناسب با خطر یاشخاص حقوق یازجمله اطالعات مالک واقع)

 شود. یروزرسانو به ینگهدار

 

ی شناسایی مشتریان هاروشنیز احکام قابل توجهی در حوزه انواع نامه آیینهای دیگر این در بخش

این  (67)بانکی و نحوه ارائه خدمت متناسب با میزان شناسایی آنها وجود دارد. برای مثال در ماده 

مشتریان بانکی اشاره شده است و بانک مکلف شده است « سطح فعالیت مورد انتظار»به تعیین نامه آیین

و تا قبل از کنند توضیح دعوت ارائه در صورت مغایرت رفتار مالی مشتری با این سطح، از مشتری برای 

                                                 
 یحقوق ای یقیاز مشخصات اشخاص حق ی: فهرستازنامه، فهرست تحريمي عبارتست ( آيین1ماده )« 20». براساس بند 1

متعاقب آن و اشخاص مندرج  یها( و قطعنامه12۶۷سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه ) تیامن یشورا یهامیمشمول تحر
در قانون مبارزه  شدهنییتع طیبراساس شرا یمل تیامن یعالیكه توسط شورا رانیا یاسالم یجمهور یهامیدر فهرست تحر

سازمان ملل  تیامن ی( شورا13۷3مه شماره )آن و با توجه به قطعنا یـ و اصالحات بعد139۴ـ مصوب  سمیترور یمال نیتأمبا 
 .شودیم نییمتحد تع
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 ند.کهای غیرحضوری وی را محدود آن کلیه تراکنش

هایی از این به بخش ،نامهآیینبا توجه به اهمیت ویژه تکالیف نظام بانکی در موارد فوق،  برعالوه

  :شودتکالیف اشاره می

 یانکب يکارگزار و وجوه یکيالکترون انتقال و نقل بر ناظر ضوابطنامه آییندر فصل ششم این 

ر مواد دمثال  یرابهای بانکی ارائه شده است؛ های مهمی برای شفافیت تراکنشپرداخته شده و داللت

اط با ر ارتبدنکی الزم است از متقاضیان باهای بین بانکی و درون( اطالعاتی که در تراکنش97( و )96)

فصل  ( این107( تا ) 100آمده است. همچنین در مواد ) ،فرستنده و گیرنده تراکنش دریافت شود

 احکامی در ارتباط با ابزارهای پذیرش آمده است که اهم مفاد آن عبارتند از:

ارج خاستفاده در  مصادیق استفاده غیرمجاز از ابزار پذیرش اعم از واگذاری ابزار پذیرش به دیگران،ـ 

 ای ارائه وجه نقداز نقطه دسترسی، استفاده از ابزار پذیرش بر

ی هاسابح تفکیکی بیننامه آیینسال )در این  18ممنوعیت واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص زیر ـ 

 شخصی و تجاری اشخاص حقیقی نیست(

دریافت مجوز فعالیت از  1:رندهیپذ انیمتقاضخصوص دهندگان خدمات پرداخت درتکالیف ارائهـ 

متقاضی و نماد اعتماد الکترونیکی برای پذیرندگان مجازی، الزام به استفاده از ابزار پذیرش در محل ذکر 

شده در مجوز فعالیت، اتصال ابزار پرداخت به حساب بانکی متعلق به متقاضی پذیرنده، برقراری تناسب 

 ابزار پذیرش با با اطالعات هویتی و اقتصادی متقاضی انهیبین سقف انفرادی هر تراکنش و سقف گردش ماه

 نهاآبندی دهندگان خدمات پرداخت و رتبهضرورت نظارت بانک مرکزی بر ارائهـ 

اعم از وجوه  ارزش با وجوه انتقال به مربوط خدماتنیز در ارتباط با نامه آیینفصل هفتم این 

بانک نامه آیین( این 110دارد. برای مثال در ماده )ها ارزی است و احکام مهمی پیرامون خدمات صرافی

دهندگان خدمات ارزی و ارتباط آنها با اشخاص دارای به نظارت سیستمی بر عملکرد ارائهمرکزی موظف 

 معامالت انیم تناظر یبرقرارفعالیت غیرمجاز ارزی شده است. همچنین بانک مرکزی موظف شده است با 

( این 112ی این اشخاص، تخلفات احتمالی را کشف و با آن برخورد نماید. همچنین در ماده )ارز و یالیر

 به ارائه الزامات ارائه خدماتی از قبیل خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائه کیف پول الکترونیک،نامه آیین

د حوزه مالی ن جدیکه از فعاال 4یاری حسابو  3یساز پرداختمتمرکزکنندگی وجوه،  2،یاری پرداخت

بانک مرکزی مکلف شده است متناسب با  ،این در تبصره این ماده برعالوه هستند پرداخته شده است؛

                                                 
 رش،یو با استفاده از ابزار پذ یكارت بانك رشیكه با پذ یعبارتست از: شخص پذيرندهنامه، آيین (1)ماده  «39»براساس بند . 1

 .كندیخدمات به دارندگان كارت اقدام م هئارا اینسبت به فروش كاال و 
 یاسالم یجمهور نیشده وفق قوان ثبت یعبارتست از: شخص حقوق رداخت يارنامه، پآيین (1)ماده  «۴0»براساس بند . 2
در نظام پرداخت كشور  شدهی بانیپشت رندگانیو پذ ارانیپرداخت تیفعال ییاجرا ندیارچوب الزامات، ضوابط و فرادر چ كه رانیا

 .كندیم تیلخدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شركت شاپرك فعا دهندههئارا یهاو براساس قرارداد منعقده با شركت

، بانك مركزي در تیرماه Payment Initiation Service Providers (PISP)يا  و گردآورندگان دستور پرداخت آغازكنندگان. 3

 ضوابط ناظر بر فعالیت آنها را ابالغ كرده است. 139۶

كنند. بانك مركزي تاكنون فعالیت ميWallet خدمات مديريت حساب مستقل از بانك كه در قالب كیف پول يا  دهندگان. ارائه4

 ضوابط ناظر بر فعالیت آنها را ابالغ نكرده است.
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 سقف مبلغ و تعداد تراکنش در نظر بگیرد. ،سطح خطر برای مشتریان بانکی

 ند:نکات زیر قابل توجهنامه آییندر ارتباط با 

استفاده از اطالعات مالی اشخاص سوءدر ارتباط با حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از . 1

 برای های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی(اطالعات مالی اشخاص حقوقی و نیز اظهارنامه خصوصبه)

 ست. ی مشمول تکلیفی تعیین نشده و برای متخلفان احتمالی نیز مجازاتی معین نشده اهادستگاه

وه برخورد ف و نحدا تا شناسایی اشخاص متخلفرایند شناسایی و رسیدگی به موارد مشکوك از ابت. 2

د تحت عنوان نامه تبیین شود؛ این درحالی است که بخش اصلی این فراینروشنی در آیینبا آنها باید به

 ه است.به آینده موکول شد« ریسک ارزیابی ملی سند» و تنظیم« ریسک مبتنی اقدام برنامه» تنظیم

رور زمان صورت امکان فرایند رسیدگی به موارد مشکوك به مافزارها و حتی در نرم مناسب است. 3

 اصالح شوند. ،کشف شده از طریق نظام قضایی کشور و با دریافت اطالعات جدیدِ

دام بسیار بزرگی ( قانون مبارزه با پولشویی اق14اجرایی ماده )نامه آیینطور که اشاره شد، تدوین همان

 براساسنهادی است؛ گسترش و تحکیم روابط بین مبارزه با پولشویی و نیزدر ارتقای حکمرانی ریال در حوزه 

های الزم را زیرساخت ،نامهآیینمنظور اجرای دقیق اند بهربط موظف شدهی ذیهادستگاهنامه آییناین  مفاد

در این ی مختلف هادستگاه هایی که برایای از مسئولیتدر موعد مقرر فراهم نمایند. در جدول زیر خالصه

 و مهلت قانونی مشخص شده آورده شده است: هادستگاه نامه آورده شده به تفکیکآیین

 

 نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشوییآیيني مختلف در هادستگاه شرح تکاليف .10جدول 

 یقانون مهلت فیوظا شرح ربطيذ دستگاه/يمجر ماده

 (2) ماده

 یریشگیپ و مقابله یعالیشورا

 یمالتأمین  و ییپولشو جرائم از

 سمیترور

 22/10/1398 (سکیر) خطر یابیارز یمل کارگروه جادیا

 (3) ماده
 خطر یابیارز یمل کارگروه

 (سکیر)
 22/10/1398 (سکیر) خطر یابیارز یمل سند میتنظ

 22/04/1400 سکیر بریمبتن اقدام برنامه میتنظ کشور یمال اطالعات مرکز (4) ماده

 کشور یمال اطالعات مرکز (5) ماده
 نییتع و یابیارز جهت الزم مستندات و هاشاخص نییتع

 سکیر بریمبتن اقدام برنامه شرفتیپ زانیم

 مهلت فاقد

 یقانون

 (9) ماده

 یریشگیپ و مقابله یعالیشورا

 یمالتأمین  و ییپولشو جرائم از

 سمیترور

 خطر یدارا اشخاص نییتع یارهایمعو ابالغ  تهیه

 یاسیس( سکیر)
22/07/1398 

 کشور احوال ثبت سازمان (16) ماده

 اشخاص یتیهو اطالعات کپارچهی گاهیپا یسامانده

 یتیهو پایه اطالعات تغییرات انهروزرسانی روزو به یقیحق

 اشخاص

22/1/1399 

 کشور احوال ثبت سازمان (16) ماده
اشخاص  نشانیپستی  کدکردن امکان استعالم  قراهم

 ملی شمارهحقیقی ایرانی از طریق 

 مهلت فاقد

 قانونی
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 یقانون مهلت فیوظا شرح ربطيذ دستگاه/يمجر ماده

 (17) ماده
 یفناور و ارتباطات وزارت

 اطالعات

 اشخاص محورمکان یاختصاص ینشان سامانهاندازی راه

 یحقوق و یقیحق
22/7/1399 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت (18) ماده

 معامالت( یستمیس) یاسامانه ثبت امکان کردن فراهم

 از را جاتقهیعت و متیقگران یهاسنگ و فلزات ،طال

 تجارت جامع سامانه قیطر

22/7/1399 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت (19) ماده

 معامالت( یستمیس) یاسامانه ثبتفراهم کردن امکان 

 جامع سامانه قیاز طر متیقگران یهافرش و خودرو

 تجارت

22/7/1399 

 (20)ماده
 امالك و اسناد ثبت سازمان

 کشور

 اشخاص یتیهو اطالعات کپارچهی گاهیپا ساماندهی

امکان استعالم برخط و و فراهم کردن  یرانیا یحقوق

و  ینشان ،یتیهو هیاطالعات پا نیآخر تیبدون محدود

 اشخاص مشمول یآنها برا نیمرتبط

22/1/1399 

 اطالعات وزارت (21)ماده
 اشخاص یتیهو اطالعات کپارچهی گاهیپا یسامانده

 یخارج یحقوق و یقیحق
22/7/1399 

 (22) ماده
 یفناور و ارتباطات وزارت

 اطالعات

 کی نییتع جهت همراه تلفن شماره یمل سامانه یاندازراه

 از اعم یحقوق ای یقیحق شخص هر به همراه تلفن شماره

 یخارج ای یرانیا

22/7/1399 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت (23) ماده

 و امالك معامالت ثبت محورمکان سامانهسازی پیاده

جهت ثبت معامالت مربوط به اموال  کشور مستغالت

 ی(ررسمیغ ای یسند رسم یدارا) رمنقولیغ

22/1/1399 

 (24)ماده
 یجمهور یانتظام یروین

 رانیا یاسالم

 اشخاص خروج و ورود اطالعات کپارچهی گاهیپا ساماندهی

 کشور یمرزها از یقیحق
22/1/1399 

 22/7/1399 یرسم یهانامهوکالت اطالعات کپارچهی گاهیپا یسامانده کشور امالك و اسناد ثبت سازمان (25)ماده

 (26)ماده
 رفاه و کار تعاون، وزارت

 یاجتماع

 اشخاص یشغل اطالعات کپارچهی گاهیپا ساماندهی

و فراهم کردن امکان  یخارج و یرانیا از اعم یقیحق

 مشمولن برای اشخاص آاستعالم از 

 مهلت فاقد

 یقانون

 کشور یاتیمال امور سازمان (27) ماده

 یقیحق اشخاص یاتیمال یهااظهارنامه در اختیار قراردادن

 جهت انیمؤد یاتیپرونده مال تیوضع نیو آخر یحقوق و

  مشمول اشخاص استفاده

 یزمان یهابازه

 ماههسه

 کشور یاتیمال امور سازمان (27) ماده

اطالعات هوشمند و استاندارد اشخاص  گاهیپا ایجاد

قانون ( 274موضوع ماده ) یاتیمرتکب جرم مال

سی و امکان دستر یاتیو بدهکاران مال میمستق یهااتیمال

 نفعبرای اشخاص ذی

 مهلت فاقد

 قانونی

 (29) ماده
 یاسالم یجمهور یمرکز بانک

 رانیا

 شراکت، )ضمانت، اشخاص روابط ییشناسا سامانه ایجاد

رای وکالت و خویشاوندی( و فراهم نمودن امکان استعالم ب

 ی متولیهادستگاه مرکز و سایر

22/1/1399 

 هیئقضا قوه (31) ماده

( یستمیس) یاسامانه یراهکارها و هاهیرونمودن  فراهم

 درخصوص ییقضا اطالعات برخط تبادل جهت را الزم

 سمیترور یمالتأمین  ای ییپولشو ارتکاب به مظنون اشخاص

22/1/1399 
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 یقانون مهلت فیوظا شرح ربطيذ دستگاه/يمجر ماده

 هیئقضا قوه (33) ماده
 یقطع تیای به احکام محکومدسترسی سامانه ایجاد

 خصوص پولشوییشده در صادر

 مهلت فاقد

 قانونی

 22/1/1399 العاتاط ارائه یبرا اطالعات تبادل یمل مرکز بستر از استفاده نظارت یمتولهای دستگاه (35)ماده

 22/7/1399 نامهآیین نیا( 37) ماده ییاجرا دستورالعمل ابالغ و نیتدو کشور یمال اطالعات مرکز (37) ماده

 نظارت یمتولهای دستگاه (41)ماده

ه الزم را ب یهامناسب و سامانه یهاهیو اجرای رو طراحی

الزم  یمستمر، کشف تخلف، صدور اخطارها شیمنظور پا

متناسب، مؤثر و بازدارنده، جهت  یهاو اعمال مجازات

 در حوزه تحت نظارت خود هایرفع نواقص و ناکارآمد

22/1/1399 

 22/7/1399 ماده نیا موضوع یبندرتبه و یابیارز روش نییتع کشور یمال اطالعات مرکز (44) ماده

 (57) ماده
 یاسالم یجمهور یمرکز بانک

 رانیا

 یحقوق اشخاص حساب افتتاحای سامانه رساختیز ایجاد

 سیتأس شرف در
22/10/1398 

 1نظارت یمتول هایدستگاه (63)ماده
 اطالعات اخذ به مربوط استاندارد ضوابط ابالغ و نیتدو

 یاصل یهاحوزه از کیهر در یواقع مالک و یاقتصاد ،یتیهو
22/10/1398 

 هیپا خدمات دهندگانارائه (66)ماده
 یحقوق ای یقیحق شخص در یتیهو شناسه قیتعل ای ابطال

 (شدن المعاملهممنوع ای و انحالل حجر، فوت، رینظ)
22/7/1399 

 مشمول اشخاص (67)ماده

رجوع در دعوت از ارباب ،رجوعارباب تیسطح فعال نییتع

 تیرجوع با سطح فعالارباب یرفتار مال رتیصورت مغا

سطح  با رتیو ارائه برگه )فرم( مغا شدهنییانتظار تع مورد

 در صورت نیاز تیاعمال محدودو  شانیبه ا تیفعال

 از تاریخ ابالغ

 نظارت یمتول دستگاه (67)ماده
 یمال رفتار رتیمغا موارد در بابت یهانهیگز فرم نیتدو

 رجوعارباب
22/10/1398 

 (72ماده )

 یاسالم یجمهور یمرکز بانک

 رانیا

 دهندگان خدمات پرداختارائه

ابزارهای پذیرش به  یتعدم اعطا و اجازه ادامه فعال

 دی یا فاقد اطالعات شغلیاشخاص غیرمؤ

فاقد مهلت 

 قانونی

 22/10/1398 یخارج اشخاص به خدمات ارائه نحوه اطالعات وزارت (73)ماده

 22/1/1399 یقیحق اشخاص یتیهو اطالعات کپارچهی گاهیپا یسامانده مشمول اشخاص (76)ماده

 22/7/1399 رمعمولیغ یهاتراکنش یالگوها و شاخص یروزرسانهب و اعالم نظارت یمتولهای دستگاه (77)ماده

 تجارت و معدن صنعت، وزارت (91) ماده
 رجوعارباب یرحضوریغ ییشناسا یهاهیرو و ضوابط نیتدو

 ی( تعامالت کارسکی)ر یریمتناسب با سطح خطرپذ
22/1/1399 

 (92) ماده
 یاسالم یجمهور یمرکز بانک

 رانیا

 و ییشوپول یها(سکیر) خطر یابیارزابالغ حداقل ضوابط 

 یکارگزار یهاتیفعال با مرتبط سمیترور یمالتأمین 

 مشابه روابط ریسا و یمرزبرون یبانک

 

22/1/1399 

                                                 
سازمان بورس و اوراق  ران،یا یاسالم یجمهور یمركز مهیب ران،یا یاسالم یجمهور یبانك مركز لیاز قب ییهادستگاه. 1

 ینهادها مانند كانون وكال گری، كشور، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و د، معدن و تجارتصنعت یها، وزارتخانهبهادار
وكال و  ،یمركز امور مشاوران حقوق ،یدادگستر یكانون كارشناسان رسم ،ارانیكانون سردفتران و دفتر ،یدادگستر

نظام  یهاسازمان ،یپزشك سازمان نظام ران،یا یجامعه حسابداران رسم ،یسازمان حسابرس ،هئیاقوه قضكارشناسان 
 رمجموعهیز یو حقوق یقیو مقررات، بر عملكرد اشخاص حق نیكه مطابق قوان یاو حرفه یصنف یهانظام ریو سا یمهندس

عهده را بر سمیترور یمال نیو تأم ییمقررات مبارزه با پولشو یاجرا فهیوظ نكهیر ابها عالوهدستگاه نی. اكنندیم خود نظارت
 نحو مؤثر انجام دهند. مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نیا یند نظارت خود را بر اجراادارند، مكلف
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 یقانون مهلت فیوظا شرح ربطيذ دستگاه/يمجر ماده

 (96) ماده
 یاسالم یجمهور یمرکز بانک

 رانیا

 یبانکنیب یداخل یکیالکترون انتقاالت و نقل هیکل انجام

 یمرکز بانک پرداخت یمل یهارساختیز قیطر از صرفاً

 رانیا یاسالم یجمهور

22/7/1399 

( 102مواد )

 (103و )
 دهندگان خدمات پرداختارائه

رش االرعایه در هنگام ارائه ابزارهای پذیالزامات الزم

 فیزیکی و مجازی

 مهلت فاقد

 قانونی

 تجارت و معدن صنعت، وزارت (103) ماده

تماد ای و برخط نماد اعسامانهفراهم کردن امکان استعالم 

د به الکترونیکی و اطالع تغییرات وضعیت اعتباری این نما

 بانک مرکزی

فاقد مهلت 

 قانونی

 دهندگان خدمات پرداختارائه (106ماده )
 ای که از ابزار پذیرش درعدم ارائه خدمت به پذیرنده

 کندییا نقطه پذیرش مغایر با اظهار اولیه استفاده م صنف

 مهلت دفاق

 قانونی

 (107) ماده
 یاسالم یجمهور یمرکز بانک

 رانیا

های بندی شرکتسامانه جامع پذیرگان و رتبهایجاد 

 خدمات پرداخت
22/10/1398 

 دهندگان خدمات پرداختارائه (100) ماده
خصوص جلوگیری از استفاده االرعایه درالزامات الزم

 غیرمجاز از ابزارهای پذیرش

 مهلت فاقد

 قانونی

 (110) ماده
 اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 ایران

ی ارز خدمات دهندگانارائه بر مستمر شیپا و نظارت

 یرزا وی الیر معامالت انیم تناظر جادیاو  یاسامانه صورتبه

 مهلت فاقد

 قانونی

 (112) ماده
 اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 ایران

لشویی مبارزه با پواتخاذ تدابیر مقتضی جهت اطمینان از مقررات 

 در خدمات انتقال وجوه از طریق کیف پول الکترونیک و...

 مهلت فاقد

 قانونی

 مشمول اشخاص (119) ماده
ر فراهم کردن امکان توقیف موقت و انسداد اموال بنا ب

 قواعد اعالمی مرکز
22/10/1398 

 کشور یمال اطالعات مرکز (126) ماده

 تفهرس ارسال و نیتدو نحوه به مربوط ضوابط ابالغ و نییتع

 ای یفیتوق فهرست از خروج مرتبط، اطالعات ریسا و اموال

 مشمول اشخاص به اموال از فیتوق رفع و یمیتحر

22/10/1398 

 هیقضائ قوه (146) ماده

و  ییآموزش مستمر مقامات و کارکنان و کارمندان  قضا

تأمین  و ییشوپول جرائمخصوص در یضابطان دادگستر

 عنوان جرم مستقلآن به یو ابعاد حقوق سمیترور یمال

22/1/1399 

 کشور وزارت (148) ماده

 از سوءاستفاده از یریجلوگ جهت الزم اقدامات اتخاذ

تأمین  و ییشوپول یبرا یرانتفاعیغ مؤسسات و هاهیریخ

 سمیترور یمال

22/1/1399 

 22/10/1398 یرمالیغ مشاغل قیمصاد ریسا نییتع تجارت و معدن صنعت، وزارت (149) ماده

 22/10/1398 یرمالیغ مشاغل به مربوط معمول ییشناسا یهاهیرو نیتدو تجارت و معدن صنعت، وزارت (150) ماده

 نظارت یمتولهای دستگاه (152) ماده
 از معمول ییشناسا ندیفرا دستورالعملو ابالغ  تدوین

 (149) ماده موضوع یاحرفه و یرمالیغ مشاغل یسو
22/1/1399 

 

 کاهش و دقت شیافزا در هاسامانه ژهیو تیاهم و الیر یحکمران محورسامانه کردیرو به توجه اب

همراه  به مذکورنامه آیینهای معرفی شده در سامانه از ایمجموعه ی،انسان یروین یهانهیهز و خطا

 اندازی سامانه در جدول زیر آورده شده است:دستگاه مسئول راه
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 پولشویی با مبارزه قانون به الحاقی (14) اجرایی مادهنامه آیينمذکور در هاي سامانه .11جدول 

 نوع

 سامانه
 مسئول سامانهعنوان 

ت
عا

طال
ا

 
تیهو

 و ی
اد

ص
اقت

 ی
ص

خا
اش

 کشور احوال ثبت سازمان یرانیا یقیحق اشخاص یارتباط و یاقامت ،یتیهو اطالعات کپارچهی گاهیپا 

 کشور امالك و اسناد ثبت سازمان یرانیا یحقوق اشخاص یارتباط و یاقامت ،یتیهو اطالعات کپارچهی گاهیپا

 و یقیحق اشخاص یارتباط و یاقامت ،یتیهو اطالعات کپارچهی گاهیپا

 یخارج یحقوق
 اطالعات وزارت

 یقیحق اشخاص یشغل روابط و یدرآمد و یشغل اطالعات کپارچهی گاهیپا

 یخارج و یرانیا

 با یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت

 یاتیمال امور سازمان یهمکار

 .یراناجمهوری اسالمی  یمرکز بانک اشخاص یمال روابط ییشناسا سامانه

 کشور امالك و اسناد ثبت سازمان یرسم یهاوکالتنامه اطالعات کپارچهی گاهیپا

ت
عا

طال
ا

 
اط

رتب
ا

 ی

ص
خا

اش
 

 اطالعات یفناور و ارتباطات وزارت یحقوق و یقیحق اشخاص محورنمکا یاختصاص ینشان سامانه

 اطالعات یفناور و ارتباطات وزارت همراه تلفن شماره یمل سامانه

 رکشو یمرزها از یقیحق اشخاص خروج و ورود اطالعات کپارچهی گاهیپا
جمهوری اسالمی  یانتظام یروین

 .یرانا

ت
عا

طال
ا

 
ت

مال
معا

 

 جاتقهیعت و بهانگرا یهاگسن و فلزات طال، معامالت ثبت رسامانهیز
ی مرکز بانک یهمکار با صمت وزارت

 .یرانجمهوری اسالمی ا

 متیگرانق یهافرش و خودرو معامالت ثبت رسامانهیز
 اتاق و گمرك یهمکار با صمت وزارت

 اصناف

 سند از)اعم  کشور مستغالت و امالك معامالت ثبت محورمکان سامانه

 (یررسمیغ و یرسم

 ثبت سازمان یهمکار با صمت وزارت

 کشور امالك و اسناد

ت
عا

طال
ا

 
ارت

نظ
 و ی

ضا
ق

ی
ی

 
 شخاصا یاتیمال پرونده و یاتیمال یهااظهارنامه تبادل یاسامانه راهکار

 یحقوق و یقیحق
 یاتیمال امور سازمان

 و یاتیمال جرم مرتکب اشخاص استاندارد و هوشمند اطالعات گاهیپا

 یاتیمال بدهکاران
 یاتیمال امور سازمان

 یرسم حسابداران جامعه شده یحسابرس یمال یهاصورت تبادل یاسامانه راهکار

 و ییپولشو به مظنون اشخاص ییقضا اطالعات تبادل یاسامانه راهکار

 ییپولشو درخصوص صادره احکام و سمیترور یمالتأمین 
 هیئقضا قوه

 .ییپولشو با مبارزه قانون به یالحاق (14) ماده ییاجرانامه آیین: مأخذ

 

 بنديجمع

تولید، تجمیع و استفاده  درخصوص قانونی مهمی هایزیرساخت 1398 سال دربه ویژه  ی اخیرهاسال در

 در حکمرانی ارتقای برای بانکی هایتراکنش گیری از ظرفیت اطالعاتبهره ویژهبه اقتصادی از اطالعات

 شده ایجاد مبارزه با پولشویی و نیز حوزه بانکی، حوزه اصالح نظام مالیاتیحوزه  از اعم مختلف هایزمینه

ی مختلف حاکمیتی، در جداول مندرج در متن هادستگاه )تفصیل این تکالیف و تقسیم کار بین است

های ایجاد شده برداری از ظرفیتهای قانونی و بهرهاستفاده از این زیرساخت .گزارش ارائه شده است(
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های کلی در راستای سیاست و داده به میزان قابل توجهی ارتقا را شفافیت اقتصادی تواندمی درمجموع

 در .در حوزه پولی جلوگیری کند خصوصبه های فسادزاها و زمینهاقتصاد مقاومتی از اقدامات، فعالیت

 لیل اطالعاتبرسد و نظام تولید، تجمیع و تح اجرا مرحله قوانین و اصالحات پیشنهادی به که صورتی

یدی از پیشرفت حکمرانی ریال به مرحله جدویژه به حکمرانی اقتصادی های ذکر شده حاکم شود،در حوزه

در کمرانی ریال باید انجام گیرد را ح حوزه در که اقداماتی ترینمهمتوان طور خالصه میخواهد رسید. به

 : دکرصورت زیر بیان مبارزه با پولشویی بهاتی و نظام سه عرصه نظام بانکی و بانک مرکزی، نظام مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استقرار و تکمیل اطالعات سامانه های موضوع آیین نامه مبارزه با پولشویی•

احوال اشتراك گذاری داده ها بین دستگاه های حاکمیتی نظیر نظام بانکی، مالیات، سازمان ثبت•
...کشور، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، قوه قضائیه و

دستگاه هاي حاکميتی متولی سامانه هاي اطالعاتی

شهابکدفاقدحساب هاینمودنمسدودوبانکیمشتریانهویتیاطالعاتتکمیل•

ازغیرمجوپرخطرفعالیتادامهازپرداختخدماتشرکت هایوبانک هاومرکزیبانکجلوگیری•

انهپایمالکنبودنیکسانازاعم(مجازیوفیزیکیازاعم)فروشپایانه هایوبانکیحساب های

رکت هایشوامواتبانکیحسابفعالیت،(پایانهبهمتصلبانکیسپردهمالک)آنذی نفعوفروش

.ورشکستهیاشدهمنحل

بانکیدرونتراکنش هایبهبرخطدسترسیبه منظورمرکزیبانکزیرساخت هایتکمیلواصالح•

کشورقوانینمطابقتجاریوشخصیحساب هایتفکیک•

.نباشدمحدودیتیتجاریتراکنش هایبرایکهنحویبهمرکزیبانکدستورالعملاصالح•

به طورمشتریاقتصادیوهویتیپروفایلبامتناسببانکیخدماتازبرخورداریسطحتنظیم•

شخصیحساب هایفیمابینتراکنش هایکردنمحدودخاص

ادصیسامانهدرچکپشت نویسیاطالعاتدرجلزوموحاملوجهدرشخصیچکصدورممنوعیت•

 هاییدرگاهنمودنمسدودوپرداختدرگاه هایدارندگانمکانیومالیاتیهویتی،اطالعاتتکمیل•

شخصممکانازغیرمکانیدریانداردهمخوانیآنپشتیبانبانکیحسابباآندارندهاطالعاتکه

.می کندفعالیتشده

فاصلهنکمتریباشده،خود اظهاریاطالعاتکلیههمراهبهبانکیتراکنش هایکلیهاطالعاتتبادل•

البقدرمرکزیبانکیومالیاطالعاتواحدکشور،مالیاتیامورسازمانبانیازموردوممکنزمانی

درخواستموردفرمت های

نظام بانکی 
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استانداردصدوراسنادجهتفروشگاهیپایانه هایومؤدیانسامانهقانوناجرای•

عایدیبرمالیاتو(PIT)اشخاصدرآمدبرمجموعمالیاتنظیرمرتبطمالیاتیقوانینتصویب•

ساماندهیوبانکیتراکنش هایاطالعاتازاستفادهبرایالزمزیرساختایجادجهت(CGT)سرمایه

شخصیتراکنش های

تراکنش هااطالعاتاظهارسامانهراه اندازی•

ودشانخباارتباطدراشخاصتوسطشدهارائهاطالعاتبهاستنادبهمالیاتیامورسازمانشدنمجاز•

مالیاتدریافتجهت

دریافتیبانکیتراکنش هایاطالعاتواظهارشدهمالیاتیاطالعاتبینتقاطع گیری•

مولمشاشخاصبهحقوقیوحقیقیاشخاصمالیاتیپروندهومالیاتیاظهارنامه هایاطالعاتارسال•

نظام مالياتی 

درتقلبشفکنرم افزاراستقراربه ویژهآناجراییآیین نامهوپولشوییبامبارزهقانوناجرایپیگیری•
توسطگانه16سامانه هایراه اندازیومشکوكعملیاتومعامالتگزارشومرکزیبانکوبانک ها

مختلفاجراییدستگاه های

شفککیس هایحقوقیپیگیریوبانک هاتوسطارسالیمشکوكمعامالتگزارش هایازاستفاده•
شده

بازخورد دادن به بانک ها در ارتباط با گزارش های ارسالی و رتبه بندی بانک ها•

نکرده اندگزارشواستشدهانجامآنهادرمجرمانهاقداماتکهبانک هاییبابرخورد•

نظام مبارزه با پولشویی 

https://www.irs.gov/
https://www.fincen.gov/
https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html
https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng
https://www.ato.gov.au/
https://www.austrac.gov.au/
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