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  (MLD) سیستم کشف پولشوئی
  

  1بیژن بیدآباد 
  

  
  دهیچک

فعاالن اقتصادي و حقوق پولشوئی از معضالت مهمی است که به جلوگیري از هاي موجود در زمینه  کاستی
ها و تخلفات متنوع  مالی، فرار مالیاتی، قاچاق، تبانی، اختالس و جرمهاي  رساند. بزه میصدمه و اقتصاد کشور  ،دولت

بزرگی در اقتصاد  اتتواند منجر به اصالح گنجد که کشف و برخورد با آنها می دیگر همگی در ذیل واژه پولشوئی می
حمایت از کسانی زمینه را براي کشف تخلفات و در نتیجه در این راستا  2(MLD)سیستم کشف پولشوئی کشور شود. 

 استهاي مکمل بانکداري راستین  . این سیستم به عنوان یکی از سیستمآورد که فعالیت اقتصادي قانونی دارند فراهم می
  تواند بصورت مستقل نیز اجرا شود. که می

سازمان  وزیرزمینی را ملزم به استفاده از شبکه بانکی نماید  ياي اطراف معامالت اقتصاد چنانچه شرایط به گونه
تطبیق مالیاتی کشور نظارت خاص بر معامالت عمده و حمل و نقل کاالها داشته باشد عملیات اقتصاد زیرزمینی از طریق 

این سیستم قابل کشف و رهگیري است.  (MLD)در سیستم کشف پولشوئی  بانکیاطالعات معامالت و اطالعات 
  آورد. العات مالیاتی با اطالعات بانکی را فراهم میتمهیدات و شرایط ساختاري و الکترونیکی امکان تطبیق اط

  
  ، بانکداري راستینلیات بر ارزش افزودهاپولشویی، اطالعات بانکی، م: کلید واژه

  
  مقدمه

هائی  یابد و لذا باید براي الزام همگان به رعایت قانون شیوه گریزي نیز توسعه می هاي قانون با توسعه جوامع، شیوه
مدرن و منطبق با شرایط اجتماعی جامعه و مبتنی بر دانش و فنآوري روز بکار گرفت تا نظارت قانون بر ابعاد معین 

ن منطبق بر احکام شرع مطهر تدوین گردید تا نه تنها منجر به حذف ربا بانکداري راستیهاي اشخاص سایه اندازد.  فعالیت
هاي عدالت و اخالق اسالمی را نیز در وجوه مختلف عملیات بانکی نهادینه سازد.  گردد بلکه وجوه مختلف آموزه

لمللی آنقدر ا هاي عملیات بانکی، مالی، اقتصادي، اخالقی، اجتماعی و بین محاسن بانکداري راستین در همه زمینه
تواند به عنوان مولفه اساسی در اصالح ساختار بانکی و بسیاري از ساختارهاي مالی کشور قرار  گسترده است که می
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باشد. این  لشوئی موثر باشد سیستم مالیات بر ارزش افزوده میتواند در کشف پو هاي مهم که می یکی از سیستم
تواند تقریباً کلیه معامالت عمده مالی در اقتصاد را تحت پوشش و نظارت قرار دهد و از  سیستم اگر کامل اجرا شود می

مامور مالیاتی عمالً ست و همه مودیان ا سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خوداجرافرار مالیاتی جلوگیري کند. 
زمینه شناسایی خود به  هستندبا توجه به این که مودیان براي استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور هستند.  مالیات

، یک سیستم چنانچه اجراي مالیات بر ارزش افزوده صحیح باشد. نمایند فراهم میرا نیز مودیان سایر خود میزان معامالت 
   انجامد. میمبادالت و فعالیتهاي اقتصادي  یتفافش هکه ب آید بوجود میکامل از معامالت و مبادالت تجاري اطالعاتی 

هاي اقتصادي هستند که مشمول نظام  کلیه عملیات تجاري یا مالی به قصد انتفاع یا غیرانتفاعی از لحاظ مالی تبادل
با هر معامله و انتقال کاال یا خدمت باید یک پرداخت و  همچنینباشند.  اطالعاتی سیستم مالیات بر ارزش افزوده می

معامله یعنی اطالعات کاالیی و اطالعات پولی هر دار وجود داشته باشد. دو اطالع از  دریافت پولی اعم از نقدي یا وعده
ی از نوع پولشوئی در معامله وجود داشت و  قابل تطبیق هستند ه باشد. سیستم کشف اگر منطبق بر هم نباشند باید خلل و ظنّ

آورد. چنانچه  شرایط ساختاري و الکترونیکی تطبیق اطالعات مالیاتی با اطالعات بانکی را فراهم می 6(MLD)پولشوئی 
سازمان مالیاتی کشور  واي اطراف معامالت اقتصاد زیرزمینی را ملزم به استفاده از شبکه بانکی نماید  به گونهالزم شرایط 

تطبیق اطالعات نظارت خاص بر معامالت عمده و حمل و نقل کاالها داشته باشد عملیات اقتصاد زیرزمینی از طریق 
عملیات این براي انجام قابل کشف و رهگیري است.  (MLD)در سیستم کشف پولشوئی  معامالت و اطالعات پولی

اقتصادي و دارائی تشکیل شود تا اطالعات بانکی و مالیاتی را دریافت و  رسازمان و تشکیالت خاصی باید در وزارت امو
 پردازش نماید. 

هاي ثبات و  شده و عمالً بنیانمنجر تواند به کارائی و شفافیت مالی در اقتصاد  عملکرد سیستم کشف پولشوئی می
غنا سرمایه اجتماعی را به دنبال خواهد  رشد و توسعه اقتصاد و اخالق و اعتماد افراد را فراهم آورده که به نوبه خود

ضوابط کلی تدوین شده در بانکداري راستین انجام  هماهنگی با دیگر با (MLD)عملیات سیستم کشف پولشوئی  داشت.
  خواهد شد. و تسهیل 
  

  مالی -هاي رفتار اقتصادي گونه
رسمی و غیررسمی و آشکار و پنهان  هاي اي از فعالیت فعالیت فعاالن اقتصادي از لحاظ عملکرد، در مجموعه

هایی هستند که از لحاظ قانونی و عرف در زمرة  القاعده فعالیت هاي متعارف اقتصادي علی فعالیت 7شوند. بندي می طبقه
نیز هست که دور  زیاديهاي  فعالیت ي،هاي متعارف اقتصاد در حاشیه فعالیتشوند.  هاي مشروع جامعه تلقی می فعالیت

هاي اقتصادي که به علل مختلف در  فعالیت  تمامی ،کلیبه طور آمارگیران و تحلیلگران اقتصادي قرار دارد.از چشم 
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بخش  ،شوند و محاسبه نمیهایی که در حسابداري ملی درج  بخش آشکار و فعالیت ،آیند ي ملی به شمار میرحسابدا
در ، بخش غیرعادي و بخش غیرقانونی  ، بخش غیررسمی بخش خانوار نظیرهایی  د. فعالیتنده اقتصاد را تشکیل می پنهان 

  گیرند. زمره بخش پنهان اقتصاد قرار می
در  .نمایند طور قانونی اقدام به تولید میه هایی هستند که ب بخش  خانوار و غیررسمیاقتصاد رسمی و  هاي بخش

مبادله به صورت اقتصادي آن صورت شود و در بخش خانوار،  تولید و مبادله به صورت قانونی انجام می رسمی،بخش 
 دنباش مینیز داراي قیمت  ،ه شدهئو خدمات ارا هاپذیرد و کاال مبادله صورت میتولید و   در بخش غیررسمی .پذیرد نمی

در بخش دیگر که از آن  .یمبر میهاي پنهان نام  به نام بخشاخیر دو بخش از  شوند لذا ولی در حسابداري ملی ثبت نمی
به وقوع غیرقانونی  یعمل ه نحويب فعاالن اقتصاديدر فعالیت  ؛هاي غیرعادي و غیرقانونی نام برده شد تحت عناوین بخش

در بخش  .تولید کاال یا خدمت قانونی است ولی با اعمال خالف قانون همراه است ،د. در بخش غیرعاديپیوند می
این دو بخش را  .آنو مبادله تا چه رسد به توزیع  باشد، میغیرقانونی عمل ت از اصل تولید کاال یا خدم ،غیرقانونی

  هاي زیرزمینی نامید.  توان بخش می
زیرا رویه  ؛مورد اعتراض شهروندان آن جامعه نیست اي عهمهر جا اقتصاد پنهان از لحاظ عدالت اجتماعی در

ها از  در سطح جامعه رواج دارد و کلیه اعمال این گروه کوچک يهاي تولید متعارفی است که در خانوارها و گروه
برخالف اقتصاد  ها وجود ندارد. شود یا حداقل مخالفتی با غالب این فعالیت لحاظ قانونی به طریقی تأیید و حمایت هم می

و به جز  مراه داردو تضییع حقوق دیگران را با خود به ه عدالتی و ظلم اجتماعی هایی از بی پنهان، اقتصاد زیرزمینی گونه
اقتصاد  هبهره هستند. اقتصاد پنهان ب از آن متضرر یا حداقل بی همعاباقی افراد ج ،ها دست اندرکاران این گونه فعالیت

اقتصاد   هاي مختلف رسمی یی بخشآولی بخش اقتصاد زیرزمینی به شدت سبب عدم کار رساند؛ نمیکشورها آسیب 
 ،عادت کنندبه آن و و عامل شوند ر ین دولتی در انجام اعمال خالف قانون متبحکه مستخدم باالخص هنگامی ،گردد می

نوع مگر عواید غیرقانونی دریافت دارند. این  نمایند،از انجام امور محوله خودداري تا شود  این عادت سبب می  رفته رفته
 و ایجاد انضباط مالی بهاصالح اقتصاد  شود. میقانونی  و ترویج بیهاي اجرایی کشور  موجب بسته شدن شریانعمالً رفتار 

  باشد.  هاي اصالحات و توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور می شرط از پیشها  گونه فعالیت لحاظ از بین بردن این
  

  خش خانوارب
ر شود و تولیدات آنها کمتر به بازا کنند که در خانواده مصرف می خانوارها کاالها و خدمات زیادي را تولید می

باشد که چنانچه  هاي بدون مزدي می ر در منزل به صورت فعالیتدا هاي خانه فعالیت خانم :گردد. براي مثال عرضه می
ناخالص داخلی را در اقتصاد در ، تولید مجموعدر تواند  می ،هاي ملی وارد شود ها در حساب این فعالیت  ارزش افزوده

این گونه   مرد در خانه از قبیل تعمیرات در اوقات فراغت وي نیز در زمرههاي  افزایش دهد. فعالیتبرابر نیم نزدیک به 
باالخص در کشورهاي در حال توسعه به دلیل ، در جوامع روستایی نمود بیشتري دارد امورگیرد. این  ها قرار می فعالیت

شود که فقدان  ولید و مصرف میها ت خودکفایی خانوارها غالباً کاالها و خدمات بسیاري در خانه  در نتیجه،درآمد کم و 
قیمت براي کاالها و خدمات تولیدي در این بخش عمالً محاسبه میزان و سهم این بخش را در محاسبات ملی غیرممکن 

پذیرد که بر مشکالت  بسیاري از مبادالت در این جوامع عمدتاً به صورت پایاپاي صورت می ،سازد. عالوه بر این می
  .افزاید محاسباتی نیز می
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  بخش غیررسمی

وران بدون کارگر و کارکنان خدمات  شامل تولیدکنندگان جزء و کارکنان آنها و کسبه و پیشه بخش غیررسمی
 ،گرد کسبه دوره :ها است. در کشورهاي در حال توسعه از بارزترین نوع این فعالیت تجاري، حمل و نقل و دیگر خدمات 

باشند که از نظر تعداد نیز قابل  می - دنها قرار دار که اغلب در خانه -هاي کوچک بدون کارگر ها و کارگاه دست فروش
 خدمات برخالف تولید  این است که تولیدات بخش غیررسمیدر این بخش با بخش خانوارها   فاوت عمدهت .هستندتوجه 

ایی به مصرف هو خدمات ن هااي به سایر تولیدکنندگان یا به صورت کاال یا خدمات واسطه هاخانگی به صورت کاال
و این به معناي وقوع مبادالت بازاري است. وجود مبادالت بازاري باعث به وجود آمدن قیمت  شود عرضه میکنندگان 

آوري اطالعات و  ولی به دلیل دشوار بودن و پرهزینه بودن جمع ،شود و قاعدتاً باید در حسابداري ملی منظور شود می
باید توجه نمود که تولید و مصرف کاالها و خدمات تولید  شود. صرف نظر می آنعمالً از بررسی  ،آمار در این بخش

  د.نباش ها در اقتصاد کشور کامالً مجاز می گونه فعالیت قانونی ندارد و این منع  شده در بخش غیررسمی
  

  بخش غیرعادي
که تولید آنها قانونی  باشد میهاي اقتصادي  مجموعه فعالیت :شامل ،گیرند هایی که در این بخش قرار می فعالیت

ها در  باشد. این دسته از فعالیت میتوام خالف قوانین موضوعه مملکتی  اعمالحوي با نولی به هر حال انجام آنها به  ؛است
، نامرئی، غیرقانونی، موازي، دوم،  سیاه، زیرزمینی، پنهان، مخفی، غیررسمی :تعددي نظیر اقتصادمهاي  متون اقتصادي با نام

شود که مفهوم هرکدام به دلیل نظر محققین  خوانده می قبیلایه، غیرقابل مشاهده، گزارش نشده و یا کلماتی از این س
 ،هاي این بخش ویژگی عمده فعالیت  .8مختلف و تمرکز تحقیقات آنها بر ویژگی خاصی از اقتصاد غیرعادي بوده است

در نحوه تولید یا توزیع آن کاري خالف و غیرقانونی صورت  ولی ؛قانونی و مجاز بودن اصل تولید کاال و خدمت است
فرار از مالیات به طرق مختلف، فرار از به: توان  میبراي مثال هاي زیادي در این بخش وجود دارد که  مثال گرفته است.

جتماعی، حساب هاي ا  ها، عدم معرفی کارگران به بیمه مقررات نظیر عدم رعایت قوانین مشرف بر تدابیر ایمنی کارگاه
فرار از قوانین حداقل دستمزد کارگران، ثبت نکردن، مجوز نگرفتن، سوء استفاده از  ،سازي دفاتر قانونی، فاکتور ندادن

قانونی است، نقل و غیرآنها  به کارگیريهاي مختلف، تبانی با ممیزین مالیاتی، استفاده از نیروي کار مهاجرینی که  بیمه
  ارد مشابه از این نوع اشاره نمود.انتقال و قاچاق ارز و مو

ساالري در  استفاده از قدرت دولت :نمود خاصی دارد. براي مثال ،ها در بخش دولتی تجلی این گونه فعالیت
هاي  اختالس، تبانی، دخالت :گیرند. براي مثال در این بخش قرار می  عمالً ،هاي دولتی هاي مختلف سمت ردیف  تمامی

ها، معامالت دولتی، ارزیابی خالف واقع، نادیده گرفتن قوانین و  ها، مزایده ختن مناقصهمختلف در امر مخدوش سا
ها، گرفتن رشوه جهت انجام سریع امور مراجعین، جلو انداختن نوبت  طرفی در توزیع سهمیه مقررات، عدم رعایت بی

باالخص آن بخش از سرمایه دولتی که در اختیار دولتمردان چه در  ،مراجعین، استفاده ناصحیح از سرمایه بخش دولتی
در اختیار قرار دادن اموال دولتی تحت اختیار براي گرچه از لحاظ قانونی  گیرد. بخش کشوري و چه لشگري قرار می

 ستفاده از اینشود که ا ولی تخطی از حدود قانونی آن سبب می ؛مدیران در اکثر کشورها، قوانین و مقرراتی وجود دارد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

   ، مؤسسۀ تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران.منوچهر نوربخش، کامران سپهريترجمه و نگارش ). 1374(،  رسمیغیراقتصاد  -8
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  هاي بخش غیرعادي قرار گیرد. در زمره فعالیتها و اختیارات  سرمایهگونه 
ها مبین این موضوع است که عدم گزارش میزان  برخی از بررسی ود است احجم این بخش در اکثر کشورها زی

هاي ملی از  در حساب مدهآ  نتایج به دستشود که  هاي ملی باعث می در محاسبات مربوط به حسابفعالیت این بخش 
این موضوع در کشورهاي مختلف متفاوت است؛ ولی اساساً در کشورهایی که  .باشدقابلیت تحلیل چندانی برخوردار ن

  باشد.  تر می روابط قانونی و تشکیالتی منسجم در بین نهادهاي جامعه وجود ندارد، این بخش گسترده
  

  بخش غیرقانونی
هایی که در این  کلیه فعالیت ،باشد. به عبارت دیگر غیرقانونی، غیرمجاز میاصل تولید کاال و خدمت در بخش 

هایی که از لحاظ قوانین موضوعه  کلیه فعالیت ،هاي ملی . در حسابهستندهمگی غیرقانونی  ،گیرند بخش قرار می
اکثر کشورها متفاوت  هاي غیرقانونی در دامنه فعالیت گردند. شوند در محاسبات حذف می مملکتی غیرقانونی شناخته می

این بخش در   مقایسه ،باشد. از طرفی نوع فعالیت غیرقانونی در آن متغیر می ،است و برحسب کشورهاي مختلف
ک فعالیت بسیار صعب یتضاد قوانین کشورها مبنی بر خالف بودن یا نبودن یا کشورهاي مختلف به دلیل تنوع و 

آید.  غیرقانونی به حساب می ،شود و در کشور دیگر قانونی تلقی می ،کشت خشخاش در یک کشور :براي مثال نماید. می
توان به بسیاري  موارد هستند. ولی میاین گونه ی نیز از لمشروبات الکمواد مخدر و روسپیگري و قمار و خرید و فروش 

هایی  فعالیت دهمانن .دنوش اکثریت قریب به اتفاق کشورها غیرقانونی تلقی می هاي اقتصادي اشاره نمود که در از فعالیت
بري، کاله برداري، تولید و توزیع کاالها و خدمات  پ غیرقانونی اسناد اعتباري و پول، اخاذي، جیباجعل اسناد، چ :نظیر

طورکلی اعمال ه ها و مؤسسات و ب غیرقانونی، قاچاق، دستبرد کارکنان در محل کار خود، ارتشاء، سرقت از فروشگاه
  ت سازمان یافته و غیره.سارقانه، غصب، جنایا

  
  اقتصاد پنهان و زیرزمینی

طور قانونی اقدام ه هایی هستند که ب بخش  خانوار و غیررسمیاقتصاد متعارف و بخش سه  فوق،با توجه به مباحث 
مبادله به صورت گیرد و در بخش دوم،  تولید و مبادله به سهولت صورت می ،نمایند که در بخش اول به تولید می

 ،ه شدهئو خدمات ارا هاپذیرد و کاال مبادله هم صورت می  ولی در بخش غیررسمی ؛پذیرد اقتصادي آن صورت نمی
  نام برد. ،هایی که پنهان هستند شاید بتوان به نام بخشاخیر دو بخش از د. نباش داراي قیمت می

  
  ثبت -قیمت -مبادله -هاي رفتاري: تولید گونه

متقی حساب ملی  بخش تولید کاال مبادله 
 متعارف قانونی دارد دارد ثبت

 خانوار قانونی ندارد ندارد عدم ثبت

 غیررسمی قانونی دارد دارد عدم ثبت
)دارد (تخلف فازي ثبت )تخلف(قانونی    غیرعادي 
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 غیرقانونی غیرقانونی غیرقانونی فازي عدم ثبت

به نحوي در فعالیت خود  ؛غیرعادي و غیرقانونی نام برده شد هاي در بخش دیگر که از آن تحت عناوین بخش
تولید کاال یا خدمت قانونی است ولی همراه با اعمال خالف اصل  ،نمایند. در بخش غیرعادي اقدام به عمل غیرقانونی می

این دو  .تا چه رسد به توزیع آن باشد، میغیرقانونی عمل تولید کاال یا خدمت از اصل  ،در بخش غیرقانونی .قانون است
 :دو ویژگی ،پنهان و زیرزمینی ۀ:طبق ها به صورت دو بندي بخش هاي زیرزمینی نامید. با طبقه توان بخش بخش را می

  .شود همواره تداعی میقانونی و غیرقانونی آنها 
هاي بخش  سعت فعالیتولی و ؛رسیدبرآوردهایی شاید بتوان به  ،در مورد حجم و وسعت فعالیت اقتصاد پنهان

 وجود بخش غیررسمی است. حصولبه سختی قابل  ،اقتصاد زیرزمینی به دلیل طبیعت عمل خالف قانون در این بخش
خود علتی  ،تواند به دلیل پایین بودن سطح زندگی باشد. پایین آمدن سطح زندگی به دلیل افزایش فقر اقتصاد پنهان می 

. این پدیده در شرایطی که فقر و کاهش درآمدهاي حقیقی رو به ازدیاد استینی هاي زیرزم براي افزایش فعالیت بخش
هاي بخش زیرزمینی در کشورهاي  دهد که فعالیت کشورهاي مختلف نشان می بررسی یابد. افزایش می يباشد تصاعد

 ،کشورهاي غنیفقیر هم در سطوح افراد با درآمد پایین وجود دارد و هم در سطح افراد با درآمد باال. ولی در 
این   تر درآمدي کمتر به هاي پایین هاي بخش زیرزمینی بیشتر در سطوح افراد با درآمد باال وجود دارد و گروه فعالیت

و ایجاد اصالح اقتصاد  ،هاي زیرزمینی اقتصاد بپردازند مستخدمین دولت بیشتر به فعالیت چههر معضل دچار هستند.
ها  این فعالیت  که شود. باالخص هنگامی تر و مشکل تر می ها صعب گونه فعالیت اینلحاظ از بین بردن  انضباط مالی به

این  ،اصالح جامعه بسیار مشکل خواهد بود و به عبارت دیگر ،ندگردو قضائی نیز آلوده   فراگیر شوند و قواي انتظامی
   .9آلودگی نهادینه شده است

 
  پولشوئی
اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی از  ياری. بسبکار برده شد 10»تیواترگ« ییبار پس از رسوا نیاول ییپولشو واژه

نامشروع و  يدرآمدهابا دورزدن قانون خود  انهیاهداف سودجو در یوناسیسدولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و 
است که  یرقانونیغ یتیفعال ییپولشوبه عبارت دیگر کنند.  یم ریتطه طرق مختلف پولشوئیاز را  دهوربدست آ یقانونریغ

به مجموعه  ییشوپولبه عبارت دیگر  .ابدی یم تیاز اعمال خالف قانون، مشروع یناش يانجام آن، درآمدها یدر ط
   دهد. ینامشروع انجام م يدرآمدها نمودنمشروع  يکه شخص برا شود یماتالق  یاتیعمل

از  نکهیبا علم به ا ،ییدارا کیانتقال  ای لیبه تبد ییپولشو 1990مصوب مارس  ١١در دستورالعمل جامعه اروپا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

هاي قاچاق کاال  % متهمان پرونده90هاي قاچاق کاال و ارز در سراسر کشور و  % متهمان پرونده70براساس گزارش فرماندة نیروي انتظامی  -9
  http://www.kayhannews.com/811022/other4.htm#other401شوند.  ها توسط قوة قضائیه تبرئه می در بعضی استان

اي در کشور وجود دارد که به نحوي پیچیده و هماهنگ در  هاي بازدارنده جریان"مدیرکل مرکز مبارزه با قاچاق کاال بر این عقیده است که: 
  . "کنند گ اندازي میه با قاچاق کاال مانع ایجاد کرده و سنمبارز

http://www.hamshahri.org/HAMNEWS/1382/820225/ECONOM/_EVENT.HTM 
%) 95پرونده ( 17،000پرونده قاچاق ارسالی به قوة قضائییه  18،000دارد که از  وزیر بازرگانی به نقل از رئیس کل گمرکات کشور اعالم می

 http://www.refahweekly.com/eco/pz09hfbp.htmتبرئه شدند. 
10 Watergate: The Scandal That Brought Down Richard Nixon. http://www.watergate.info/  
11 Article 6 of the 1990 European Communities (EC) Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the 
Proceeds from Crime. Strasbourg, 8.XI.1990. http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/141.htm  

http://www.kayhannews.com/811022/other4.htm#other401
http://www.hamshahri.org/HAMNEWS/1382/820225/ECONOM/_EVENT.HTM
http://www.refahweekly.com/eco/pz09hfbp.htm
http://www.watergate.info/
http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/141.htm
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کمک به  ای ،ییدارا آن یرقانونیگم کردن رد منشا غ ایبه منظور پنهان داشتن و مجرمانه به دست آمده باشد،  تهايیفعال
در این  .تعریف شده است جرم مزبور یقانون امدهايیاز پ زیشده است براي گر یجرم نیکه مرتکب چن یشخص

  :استاز قرار ذیل  ییپولشو ندیآفردستورالعمل 
 رییتغ ایکردن  یحاصل شده است به منظور مخف فريیجرم ک کیاز  یمال نیچن نکهیانتقال مال با علم به ا ای لیتبد .1

 امدهايیشده است براي فرار از پ یجرم نیکه مرتکب چن یکمک به شخص ایمال موردنظر  یرقانونیغ ظاهر منشا
  عمل خود. یقانون

مجرمانه  تیاز فعال یمال نیچن نکهیمال با علم به ا تیمالک ای ییمنشا، محل، جابجا ،یواقع تیماه رییتغ ایپنهان کردن  .2
  .است حاصل شده

  مجرمانه است. تهايیحاصل فعال یمال نیچن نکهیاستفاده از مال با علم به ا ایتملک، تصرف  .3
  عبارت است از: یی، جرم پولشو12رانیدر ا ییقانون مبارزه با پولشو فیتعر طبق

 ای میکه به طور مستق نیبا علم به ا یرقانونیغ يها تیحاصل از فعال دیاستفاده از عوا ای يتملک، نگهدار ل،یتحص .1
  ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛ جهیدر نت میمستقریغ

 ای میکه به طور مستق نیآن با علم به ا یرقانونیبه منظور پنهان کردن منشاء غ يدیانتقال عوا ایمبادله،  ل،یتبد .2
ارتکاب  یمشمول آثار و تبعات قانون يکه و يکمک به مرتکب به نحو ایاز ارتکاب جرم بوده  یناش میمستقریغ

  آن جرم نگردد؛
که بطور  يدیعوا تیمالک ای ،ییمنشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجا ،یواقع تیکتمان کردن ماه ایپنهان  ایاخفاء  .3

  شده باشد. لیجرم تحص جهیدر نت میمستقریغ ای میمستق
 يها تیحاصل از فعال يبا درآمدها يا به گونه یقانونریغ يها تیفعال دهییزا يدرآمدها ییپولشو اتیعمل در

 تیفعالپذیر نباشد. وقتی مجاري  نامکا گریکدیآنها از  کیو تف ییامکان شناساشوند بطوري که  یخته میآم یقانون
یا الزم برخوردار نباشد  ییاز کارا یبخش رسمیا اقتصاد فعال باشد  یرسمریبخش غدر اقتصاد باز و  یقانونریمجرمانه و غ

 بسیاروقوع پولشوئی قابل توجه نباشد گریزي  غیرقانونی و قانون اتیعملمجازات موثر نباشند و  ییضدپولشو نیقوان
  .محتمل است

 میتقسخاکستري، سیاه و خونین به سه دسته  فیکث يبه پولهادر اقتصاد زیرزمینی معروف نامشروع  يدرآمدها
ناشی از  اهیس پولشود.  حاصل می قانون و دور از چشم حکومت ینیزمریز مجاري از يخاکستر پولد. شون می

 ياقدامات ضدبشرمنتج از  نیخون پول. دیآ یبه دست م گرینامشروع د يها که از  قاچاق کاال و ثروتاست  ییدرآمدها
از  و پنهان يدیتول امورانجام  ایحاصل از فروش کاال و  يدرآمدهاست. او از این قبیل ه و مواد مخدر کاران انتیو خ

حاصل از قاچاق کاال و شرکت در  يآمدهاشود.  می اتیفرار از مالاست و شامل  يخاکستر پولدولت قانونی نظارت 
  شود. مشمول پول سیاه می یعیخارج از عرف طب یمعامالت دولت
 )IMFپول ( یالملل نیصندوق ب ییپولشو یبیتقریست. برآورد ن سریم یبه آسانپولشوئی  یآثار منف يریگ اندازه

حجم  نیا 13کشورهاست. یناخالص داخل دیدرصد تول 5تا  2حدود جهان در  ییولشوپحجم  حاکی از آن است که
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  .1388آذر  18مصوب  یی،قانون مبارزه با پولشو یینامه اجرا نییآ. 1386بهمن  2، مصوب قانون مبارزه با پولشویی 12
13 International Monetary Fund. Enhancing Contributions to Combating Money Laundering: Policy Paper. Prepared by the 
staffs of the International Monetary Fund and the World Bank. Washington, D.C.: IMF, 2001. 
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موجب انواع فسادهاي مجرمانه  يها تیفعال است. مسلماً بر اقتصادکشورهابسیار زیادي  یمنف راتیتأث مبین ییپولشو میعظ
و  یبخش خصوصفعاالن قانونی  یورشکستگی منجر به مال يبازارها بیتخرهاي اجتماعی شده و با  مالی و بزهکاري

رشد و  گیکه همثروت در اقتصاد شده نابرابر درآمد و  عیتوزو  یثبات یبو  سکیر شیافزاو  در اقتصاد يور کاهش بهره
هاي مالی را مخدوش  و از سوي دیگر صحت عمل و اعتماد افراد در فعالیت دهند یقرار م ریرا تحت تأث يتوسعه اقتصاد

  دهد.  نموده و تقلب و ناراستی را در جامعه افزایش می
 يها وهیشو  است میمفاه نیتر از ا عیبلکه وس ستیو فروش ن دیخر اینقل و انتقال و مبادله شامل تنها  ییپولشو

به یا اشخاص بنگاهها ی مثالً از طریق قانونریغ درآمد جادیابا  در همه حاالت ابتداو متنوع است.  دهیچیپبسیار پول  ریتطه
دور زدن قانون اقدام به تولید پول مجاز و ریغ يروشها قیبنگاهها از طراشخاص و  نیشود. ا یم آغاز یقانونریصورت غ
وارد شبکه الحسنه  هاي قرض یا موسسات مالی یا صندوق یبانکه نمایند. سپس پول کثیف با استفاده از شبک کثیف می

نماید و عمل پولشوئی  ت را کور میسر نخ مبادالعمالً ار زکارگ یاواسطه  ينهادها قیاز طر یمبادالت پول شود. یم یبانک
  ١٤ رسد. به مقصود خود می

 
  مالیات بر ارزش افزوده 

. استتواند در کشف پولشوئی موثر باشد سیستم مالیات بر ارزش افزوده  هاي مهم مالیاتی که می یکی از سیستم
تواند تقریباً کلیه معامالت مالی در اقتصاد را تحت پوشش و نظارت قرار دهد و  که کامل اجرا شود می این سیستم بطوري

با هستند.  مامور مالیاتمالیاتی عمالً ست و همه مودیان ا خود اجراسیستم یک سیستم این  از فرار مالیاتی جلوگیري کند.
زمینه شناسایی خود به خود میزان  هستندتوجه به این که مودیان براي استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور 

، یک سیستم اطالعاتی ح باشدچنانچه اجراي مالیات بر ارزش افزوده صحی. نمایند فراهم میرا نیز مودیان سایر معامالت 
   انجامد. میمبادالت و فعالیتهاي اقتصادي  یتفافش هکه ب آید بوجود میکامل از معامالت و مبادالت تجاري 

در هر معامله کاال یا خدمت التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده  مابهبه مفهوم اقتصادي، ارزش افزوده لحاظ از 
خدمت، مالیات متعلقه را بر صورتحساب  یازوده، هر فروشنده در هنگام فروش کاال سیستم مالیات بر ارزش اف در. تاس

نماید. اولین فروشنده، مالیات را یکجا به دولت  خدمت از مشتري دریافت می یاافزوده و آن را همراه با قیمت کاال 
پرداخت  یقبل فروشندهمالیات (پس از کسر مالیاتی که  لتفاوتا مراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه پرداخت کرده و در

در اقتصاد در را کاالها و خدمات ها و  فعالیتکند. مالیات بر ارزش افزوده کلیه  نموده) را به حساب مالیات واریز می
ع از دیدگاهی دیگر حاصل جم 15است.برخوردار بر همه معامالت اقتصاد خاصی پوششی از گستردگی لذا گیرد،  برمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

http://www.imf.org/external/np/ml/2001/eng/042601.htm 
World Bank website, deals primarily with macro-economic consequences of money laundering. 
http://www.worldbank.org/fandd/english/0397/articles/0110397.htm  
14 See: 
• Peter Lilley, Dirty Dealing: The Untold Truth about Global Money Laundering, (2000), Kogan Page Limited, London. 
• N.C. DeAssis; S.M. Yikona, Financial Sector Development and Money Laundering, (1996), Mission Press, Zambia. 
• Guy Stessens, Money Laundering, (2000) Cambridge University Press, Cambridge. 
• Peter Temple, Essential Elements of the Prevention of Money Laundering, (2001), Securities Institute Washington DC. 
• William C Gilmore, International Efforts to Combat Money Laundering, (1992) Grotius Publications, Cambridge. 
• Sandeep Savla, Money Laundering and Financial Intermediaries, (2001), Kluwer Academic Publishers Group, 

Dordrechdt. 
 یبر ارزش افزوده و بررس اتیبر مال یلیتحل ،یرخانیش بایزاده، فر یسیمحمد ع ،ییایحی میفه بایفر ،يزهرا عابدبیژن بیدآباد،  ،یجانیاکبر کم 15

وزارت امور  ي. چاپ مجدد توسط معاونت امور اقتصاد1371 ،یو دارائ يوزارت امور اقتصاد ،رانیآن در اقتصاد ا يامکان اجرا یمقدمات
 

http://www.imf.org/external/np/ml/2001/eng/042601.htm
http://www.worldbank.org/fandd/english/0397/articles/0110397.htm
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اي  هاي اقتصادي در واقع همان تولید ملی است. زیرا کل معامالت منهاي معامالت واسطه بنگاهافراد و ارزش افزوده تمام 
به عوامل  ها هاي دیگر) برابر با مجموع دستمزد، نرخ بهره، اجاره و سایر پرداخت بنگاهافراد و بنگاه ها از افراد و (خرید 

  تولید در سطح ملی بوده و مساوي تولید ملی است. به عبارت دیگر:
کل ارزش افزوده  ارزش کل معامالت = –ارزش معامالت واسطه اي   

      وش نهایی  =فر

= استهالك + اجاره + سود + نرخ بهره + دستمزد        

= داخلیتولید ناخالص                                                                                                      )1(  
در اي را  اي است که خرید کاالها و خدمات واسطه مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله
سازد. به تعبیري،  از پرداخت مالیات معاف میمیزان  صورتی که فروشنده قبلی مالیات آن را پرداخت کرده باشد به همان

نهایی بوده  همالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که در اصل بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کنند
شود. لذا شناسائی و پیگیري  اي از تولید اخذ می و این مالیات بر اساس درصدي از ارزش افزوده در هر مرحله

هاي بازرگانی  براین اساس که مجموع ارزش افزوده تمام بنگاه هاي این شیوه مالیاتی است. هاي مالی از ویژگی کنشترا
یا درآمد لذا، مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر تولید  ،در هر مرحله از تولید نوع دیگر تعریف تولید ناخالص ملی است
عمال می عمال آن اعتبار مالیاتی براي خرید از سایر  ملی است. به عبارت دیگر، مالیات به کل فروش بنگاه اشود و با ا

عمال مالیات بر ارزش افزوده نیازمند فهرست کردن کل صورت حساب ها به بنگاه جدید اعطا می بنگاه ها  شود. بنابراین، ا
مالیات پرداخت شده توسط فروشنده  صورتافت اعتبار مالیاتی باید قادر باشد که در بنگاه است. زیرا هر بنگاه براي دری

فشار آورد. چهار روش مختلف  شکند که به فروشنده براي پرداخت مالیات خریدار را تشویق می ، لذاقبلی را ارائه دهد
   16.شود بکار برده میبراي محاسبه مالیات بر ارزش افزوده 

  
 (MLD)سیستم کشف پولشوئی 

باشد. با تطابق  بسیار بیش از قبل امکانپذیر می، کیالکترون يبا گسترش فنآورپولشوئی  انیاز جر يریامکان جلوگ
است  یهیبدد. رک ییرا شناسا یمنابع مال یو صاحبان واقعمعامالت  یاصل يطرفهاتوان  اطالعات مالیاتی و بانکی می

با توسعه سیستم کشف پولشوئی،  کنیمواجه خواهد بود، ل یبا مشکالت هی، در مراحل اولدیجد ياستفاده از هر فنآور
هاي  و ایجاد زمینهعمومی با قبول  جیبتدر تا بود دواریتوان ام یکاسته خواهد شد و م آن از نقاط مبهم و تاریک جیبتدر

  افزایش یابد.نیز کشف پولشوئی سیستم کارائی ، کیالکترون يبانکدارمالیات و  نهیدر زمالزم 
  شوند:  کلیه عملیات تجاري یا مالی به قصد انتفاع یا به صورت غیرانتفاعی شامل موارد زیر می

  معاوضه پول با کاال یا خدمت (معامله) - 1
  معاوضه کاال یا خدمت با کاال یا خدمت دیگر (تهاتر) - 2
  معاوضه پول با پول (قرض) - 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   vat.pdf-http://www.bidabad.com/doc/malyat .1374 ،یو دارائ ياقتصاد
  به:بیشتر رجوع شود جزئیات . براي 16

A. A. Tait, Value Added Tax, International Practice, and. Problems, IMF, Washington Dc, 1988; P. 219. 
Richard W. Lindholm, The Value Added Tax, A Short Review of the Literature, Journal of Economic Literature, December 
1970. 

http://www.bidabad.com/doc/malyat
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  پرداخت انتقالی پولی - 4
  یا خدمت پرداخت انتقالی کاال - 5
  جابجائی پول - 6
  جابجائی کاال - 7

هاي مالیاتی  هاي سودآور و اقتصادي هستند که مشمول پرداخت بسیاري از موارد فوق از لحاظ مالی تبادل
باشند لذا مطابق با هر معامله و انتقال کاال  باشند. از طرف دیگر عملیات فوق نیازمند طی فرایند پرداخت و دریافت می می

دار وجود داشته باشد. اگر عملیات پولی پرداخت و  اید یک پرداخت و دریافت پولی اعم از نقدي یا وعدهیا خدمت ب
معامله یعنی اطالعات کاالیی و اطالعات هر نهادهاي پولی صورت گیرد دو اطالع از بانک یا سایر دریافت از طریق 

ی از نوع پولشوئی در معامله وجود داشته پولی قابل تطبیق هستند. اگر این دو اطالع منطبق بر هم نباشند  باید خلل و ظنّ
  باشد. 

 يها صندوقها، موسسات مالی و اعتباري و  شامل بانک یبانک ستمیدر س ییپولشو بطورکلی یک طرف عملیات
از طرف دیگر نهادهاي مالیاتی کشور  کنند. یموارد به چرخه اقتصاد  را پول نامشروع آن با تطهیر است که قرض الحسنه

که باید برگردش معامالت و درآمدهاي کلیه اشخاص در کشور نظارت داشته باشند از نقاط مهم براي ردگیري پولشوئی 
شرایط ساختاري و الکترونیکی تطبیق اطالعات مالیاتی با اطالعات  (MLD)شوند. سیستم کشف پولشوئی  محسوب می

  د. آور بانکی را فراهم می
هاي ثبات و رشد و توسعه اقتصاد و  گردد و عمالً بنیان جلوگیري از پولشوئی منجر به کارائی و شفافیت مالی می

اخالق و اعتماد افراد را فراهم آورده که به نوبه خود غنا سرمایه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. از لحاظ کلی 
  ف پولشوئی پیشنهادي دانست:توان موارد زیر را از جمله محسنات سیستم کش می

  کاهش قاچاق .1
  ها هاي مالی و کمک به کشف سایر بزهکاري کاهش بزه .2
  کاهش پولشوئی .3
  کاهش فرار از مالیات .4
  جلوگیري از تبانی ممیز و مودي و کاهش فساد دستگاه مالیاتی کشور .5
  وسیع کردن پایه مالیاتی  .6
  کاهش نرخ مالیات .7
 هم فزاینده پولی کاهش به .8

 تثبیت اقتصادي .9

 افزایش اعتماد جامعه .10

 توسعه اقتصادي و رشد تولید و اشتغال  .11

  افزایش رفاه جامعه .12
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  و پول همعامل
گیرد. این قاعده کلی  اي در اقتصاد دو عمل تحویل کاال یا خدمت و پرداخت وجه صورت می در انجام هر معامله

پذیرد. براي مثال پرداخت حقوق و دستمزد  در همه معامالت اعم از خرید و فروش کاال یا خدمت بطور اعم صورت می
پذیرد. این  نی، پرداخت وجه براي آن صورت مینیز نوعی خرید خدمت محسوب و در ازاي فروش خدمت نیروي انسا

دار را در مقابل جریان معامالت کاالها و  شود تا بتوان همواره جریان پرداخت وجه چه نقدي یا مدت امر سبب می
  خدمات قرار داد. 

و  با تعادل همزمان بازارهاي پول و کاالست. وي با بیان نظریه مقداري پول فیشر مهمترین تئوري در ارتباط
  وجود دارد: معاملهکه همواره رابطه خطی زیر بین پول و  17دهد هاي ساده نشان می مثال

  سرعت گردش پول× مقدار کاالي معامله شده = حجم پول  ×قیمت کاال                                                            )2( 
کند و با توجه به روابط مکانیکی موجود بین اقالم  میوي براي تشریح این نظریه از قپان و ترازو استفاده 

ارتباط ریاضی فوق همواره برقرار است و  (Ceteris Paribus)در حالی که همه چیز ثابت باشد ، متغیرهاي معادله فوق
  18.باشد میرابطه فوق همانند قانون ترازو در فیزیک یک قانون در اقتصاد 

 

 
  شریف نگیویرپول نوشته ا دیاز کتاب قدرت خر ریتصو

  
تواند به نوعی در چرخه مزبور مد نظر قرار نگیرد مبادالت تهاتري است که دارائی، کاال یا خدمت  آنچه که می

گیرد. در قرض پرداخت  به نحوي با دارائی، کاال یا خدمتی دیگر معاوضه شود. عملیات قرض نیز در این ارتباط قرار می
  شود.  افت منابع مالی در آتیه معامله میمنابع مالی در حال با دری

واردات و صادرات کاال یا خدمت نیز همانند معامالت ریالی دو وجه مبادله و پرداخت دارند. این اقالم در 
هاي انتقالی و جابجائی سرمایه از داخل به خارج از کشور  شوند. عملیات پرداخت ها درج می حساب جاري ترازپرداخت

شوند اگر از طریق سیستم بانکی انجام شوند در  هاي خارجی منعکس می ساب سرمایه تراز پرداختو بالعکس که در ح
فاکتورهاي خرید و  قواعد بازرگانی و مستندات هر عمل تجارت خارجی نظیر پیش ها قابل رهگیري هستند. حساب بانک

بارنامه، مستندات اظهارنامه محموله، اظهارنامه بار و کاال، گواهی مبداء، اعالمیه و گشایش اعتبار اسنادي،  ،فروش
  توانند به جریان رهگیري معامالت خارجی کمک نمایند.  میو غیره بازرسی کاال، نظارت گمرك و اسناد ترخیص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

17 Fisher, Irving, (1911) The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit, Interest, and Crises. 
Reprints of Economic Classics, New York. 

واحد  ،دانشگاه آزاد اسالمیبیژن بیدآباد، مهناز ربیعی، رابطۀ نرخ بهره و نرخ ارز در ایران، رسالۀ دکتري اقتصاد، به راهنمائی  نگاه کنید به: 18
  .1385علوم و تحقیقات، تهران، 

 بهار ،پژوهشنامه اقتصاديبیدآباد، بیژن و مهناز ربیعی، رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعۀ نظریۀ مقداري پول). 
  pdf-bahreh-arz-http://www.bidabad.com/doc/nerkhe.1  .96- 67)، صفحات 32یاپی پ )1(( 9، 1388

http://www.bidabad.com/doc/nerkhe
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تواند مبهم تلقی شود. خرید و فروش ارز بین اشخاص داخل و خارج کشور از  آنچه که در سیستم بانکی می
یات معاوضه پول است. بدین ترتیب که فردي (نفر اول) به طرف خود در داخل کشور (نفر دوم) وجهی به پول طریق عمل
دهد و در عوض فرد سوم در خارج از کشور که طرف نفر دوم است وجهی به ارز به فرد چهارم که طرف  داخلی می

ود ولی اگر پرداخت فرد اول به فرد دوم از ش نماید. هرچند این عمل معاوضه تلقی می حساب فرد اول است پرداخت می
  طریق سیستم بانکی صورت پذیرد هنوز قابل رهگیري است.  

قاچاق کاالها از طیف وسیعی برخوردار است و عمدة قاچاق و مبادلۀ هر کاالئی در شبکۀ خاص خود اتفاق 
از شبکه بانکی نماید یا سازمان مالیاتی کشور اي اطراف معامله قاچاق را ملزم به استفاده  افتد. چنانچه شرایط به گونه می

نظارت خاصی بر معامالت عمده فروشی و حمل و نقل کاالها داشته باشد قاچاق از طریق سیستم کشف پولشوئی 
(MLD) .قابل کشف و رهگیري است  

  
   تطبیق اطالعات معامالت و اطالعات پولی

  باشد.  گر در اقتصاد می تعداد اشخاص معامله nدر نظر بگیرید که  n×nزیر را با ابعاد  Pو  Tدو ماتریس مربع 
  

� = ���� ⋯ ���⋮ ⋱ ⋮��� ⋯ ���� = � = ���� ⋯ ���⋮ ⋱ ⋮��� ⋯ ����                                                                                      )3(  

است. همچنین هر عنصر  jبه فرد  iمبین میزان کاال یا خدمت فروخته شده توسط فرد  Tدر ماتریس  tijهر عنصر 
pij  در ماتریسP  مبین میزان دریافت وجه معامله فردi  از فردj پرداخت  ،است. در حالت نظري باید معادل هر معامله

  :صورت گیرد لذا
 Pij = tij                                                                                                                                                                                                                                        )4(  

   جمع کنیم خواهیم داشت: jو  iرا براي  اگر دو طرف رابطه فوق
  

)5      (� = ∑ ∑ ����������� = ∑ ∑ ����������� = � 
ها در اقتصاد که از لحاظ نظري باید برابر  کل پرداختمبلغ کل معامالت و مبلغ با  هستندترتیب برابر ه ب pو  tاسکالرهاي 

ناپذیر است. لذا براي اینکه سیستم کشف پولشوئی بتواند  مسلماً عملیات مالی و تجاري خرده در اقتصاد اجتناب باشند.
صحیح و کارا عمل کند باید بسیاري از خرده معامالت را از جریان بررسی خود حذف نماید. با توجه به این موضوع 

الت و چگونگی بررسی و برخورد یا معافیت آنان باید با بندي معام بندي معامالت ضروري و بسیار مهم است. سطح سطح
هاي  توجه به عرف رفتاري در اقتصاد همه ساله تغییر داده شود. در این ارتباط باید ابزار و اسباب معامالت نظیر کارت

  بندي معامالت تعریف شوند.  دار متناسب با سطح هاي رقم الکترونیکی، اسکناس و مسکوك و چک
شوئی هر قرارداد باید از یک شماره سریال واحد برخوردار باشد. در این حالت پردازش و تطبیق براي کشف پول

تواند  اطالعات بانکی و مالیاتی بسیار تسهیل خواهد شد. این شماره سریال واحد معامالت از طریق یک صفحه وب می
  در اختیار هر فرد قرار گیرد.صادر و 
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   سازمان کشف پولشوئی
براي انجام عملیات کشف پولشوئی سازمان و تشکیالت خاصی باید در وزارت اموراقتصادي و دارائی تشکیل 

  شود تا اطالعات بانکی و مالیاتی را دریافت و پردازش نماید. وظایف سازمان کشف پولشوئی از قرار ذیل است:
. با مکانیزه کردن سیستم اطالعات مالیاتی، کلیه اطالعات مالیاتی اشخاص در اخذ اطالعات مالیاتی مودیان - 1

 شود.  آوري و بصورت یکپارچه ذخیره می هاي اطالعاتی در وزارت امور اقتصادي و دارائی جمع بانک

طریق  شوند تا قراردادها، معامالت و اطالعات مربوط به آنها را از اخذ اطالعات معامالت. کلیه اشخاص مکلف می - 2
هایی که به  دهد در پایگاه داده پورتالی که وزارت امور اقتصادي و دارائی از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار می

 شود ثبت نمایند.  این منظور ایجاد می

شوند  الحسنه مکلف می هاي قرض اعتباري و صندوق -ها، موسسات مالی اخذ اطالعات بانکی اشخاص. کلیه بانک - 3
هاي مشتریان خود و طرف حساب آنها را  العات دریافت و پرداخت و نقل و انتقال وجوه تمامی حسابتا کلیه اط

بر حسن اجراي این گردد تا  میبطور مکانیزه در اختیار سازمان کشف پولشوئی قرار دهند. بانک مرکزي مکلف 
 موضوع نظارت کامل داشته باشد.  

وزارت امور اقتصادي و دارائی همراه با بانک مرکزي مکلف به  تدوین مقررات مربوط به سیستم کشف پولشوئی. - 4
تدوین مقررات سیستم کشف پولشوئی و تصویب آن در مراجع ذیصالح است. مقررات الزم براي ایجاد هماهنگی 

 الزم براي اجراي سیستم کشف پولشوئی باید در این راستا ملحوظ شود.

افزارها و سخت  ا. سازمان کشف پولشوئی مکلف است تا نرممقایسه و تطبیق اطالعات اشخاص و معامالت آنه - 5
 افزارهاي الزم براي مقایسه و تطبیق اطالعات اشخاص و معامالت آنها بصورت مکانیزه را فراهم نماید. 

هاي متخلفین به مراجع قضائی. سازمان کشف پولشوئی باید  تنظیم اسناد الزم براي پیگیري قضائی و ارجاع پرونده - 6
شود تا نهاد و پرسنل  الزم براي پیگیري قضائی متخلفین را فراهم نماید. در این راستا قوه قضائیه مکلف می هاي رویه

 الزم براي رسیدگی به اینگونه تخلفات را سازماندهی نماید.

هاي مبتنی بر فنآوري اطالعات و ارتباطات الزم در سیستم کشف پولشوئی. سازمان  تدوین و توسعه و بهبود سیستم - 7
هاي مبتنی بر فنآوري اطالعات و ارتباطات  هاي الزم براي تدوین و توسعه و بهبود سیستم کشف پولشوئی مدیریت

 باشد.   نماید. توسعه و بهبود سیستم کشف پولشوئی از وظایف این مدیریت می میسیستم کشف پولشوئی را ایجاد 

وئی مکلف به برقراري ارتباط و ایجاد هماهنگی با هماهنگی با سایر نهادهاي نظارتی و اجرائی. سازمان کشف پولش - 8
در راستاي هدف و سایر نهادهاي نظارتی و اجرائی است و کلیه نهادهاي مزبور مکلف به همکاري با این سازمان 

 باشند. میوظایف قانونی آن 
 

 (MLD)الزامات سیستم کشف پولشوئی 
 19الحسنه هاي قرض بانک مرکزي بر کلیه موسسات مالی و اعتباري و صندوق نظارت الزامی .1

 % براي کلیه معامالت10کاهش نرخ مالیات به سازي و  یکسان .2

  20اجراي صحیح، فراگیر و مکانیزه مالیات بر ارزش افزوده .3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  .1351کشور مصوب  بانکی و پولی . و قانون23/10/1383در  یپول رمتشکلیبازار غ میقانون تنظ 19
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 ترویج معامالت الکترونیکی .4

 معامالت الکترونیکی به سازمان پولشوئی  دهی هاي گزارش ها و سیستم ایجاد ماژول .5

 تقلیل اسکناس و جایگزینی آن با پول الکترونیکی .6

هر شخص در معامالت خود باید از شناسه منحصر به فرد خود (شماره ملی براي اشخاص حقیقی و شناسه ملی براي  .7
 اشخاص حقوقی) استفاده نماید.

 مشتري باشد.هر شخص در سیستم بانکی باید فقط داراي یک شناسه  .8

 هر شخص در معامالت خود باید از شناسه بانکی منحصر به فرد خود استفاده نماید. .9

 ها و قراردادها باید شماره سریال منحصر به فرد داشته باشند. ها، سفته ها، برات کلیه اسناد معامالتی، چک .10
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Money Laundering Detection System (MLD) 
 

Complementary System of Rastin Banking 
 
 

Bijan Bidabad21 
 
 
 
 

Abstract 
Prevailing deficiencies in money laundering prevention is one of the important difficulties that 

has harmed individual and government rights and economies. Financial crimes, tax evasion, 
smuggling, conspiracy, embezzlement and various other offences are included in money laundering 
and its detection can lead to important improvements in economy. Money Laundering Detection 
System (MLD) provides the necessary background for detecting penetrations and thereof, protecting 
those who have legal economic activities. This system, as a complimentary system of Rastin Banking 
system, can also be executed as a separate module.  

If conditions concerning underground economic transactions be in such a way that oblige the 
parties to carry their transactions through banking network; and further, tax authorities have special 
supervision on large transactions and commodity transportation; then the underground economic 
activities can be detected and traced by matching banking information and transaction information in 
MLD system. MLD system provides structural and electronic conditions for matching tax information 
and banking information. 
 
Keywords: Money Laundry, Banking Information, Value Added Tax, Rastin Banking 
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