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امـروزه «پولشـویی» یکـی از جرایـم عمـده مالـی در جهـان
محسـوب میشـود و عبـارت اسـت از :تبدیـل یـا انتقـال یـک
دارایـی بـا هـدف پنهـان کـردن منشـأ غیرقانونـی آن دارایـی.
فـرار مالیاتـی را هـم میتوان یکـی از نمونههای پولشـویی
بهحسـاب آورد و در بسـیاری کشـورهای در حال توسعه،
فـرار مالیاتـی و پولشـویی بـا هـم وجـود دارنـد.
اصلاح سیسـتم مالیاتـی از مهمتریـن راههـای مبـازره بـا پولشـویی
بهحسـاب میآیـد .علاوه بـر تصویـب قانـون مبـارزه بـا پولشـویی در
مجلس شـورای اسلامی در سـال  ،1386اجـرای برخی طرحهـا و قوانین
مالیاتـی نیـز بـه تحقـق این هـدف کمـک میکنـد .از جمله ایـن طرحها
و قوانیـن میتـوان بـه اجـرای طـرح مالیات بـر ارزشافـزوده ،الـزام صدور
صورتحسـاب و طـرح جامـع مالیاتـی اشـاره کـرد.
واژههای کلیدی :پولشویی ،نظام بانکی ،راهکارها.
مقدمه
گسـترش جهانیشـدن اقتصـاد ،بهویـژه دربازارهـای سـرمایه ،بههمـراه
منافعـی کـه در برداشـته ،به تشـدید برخـی پدیدههای مضر در سیسـتم
اقتصـادی منجـر شـده اسـت .از آن جملـه میتوان بـه پدیده پولشـویی
اشـاره کـرد .پولشـویی ،بهعنـوان یـک جـرم دردهـه  ،1980بهویـژه در
مـورد قاچـاق مواد مخـدر ،مورد توجه کشـورهای غربی قـرار گرفت .هنوز
تعریـف روشـنی بـرای سیاسـتهای مبـارزه با ایـن پدیـده در بخش مالی
نشـده اسـت .مطالعـات نشـان میدهـد کـه کشـورهای درحـال توسـعه،
بیشتـر در معـرض فعالیتهـای پولشـویی قـرار دارنـد .زیـرا در ایـن
کشـورها ،بهدلیـل عدمنظـارت دولـت ،اسـتفاده از روشهـای غیرقانونـی
آسـانتر اسـت .ایـن مسـأله ،ضـرورت تحقیـق و پژوهـش در این مـورد را
بیـش از پیـش در کشـور مـا نمایان میسـازد.
ایـن مقالـه بهطور خالصـه درچند بخش تعریف میشـود :بخش نخسـت؛
تعریف پولشـویی و اشـکال آن ،بخش د ّوم به آثار و روشهای پولشـویی
اشـاره دارد و بخـش آخـر به اقداماتـی برای مبارزه با پولشـویی اختصاص
خواهد یافت.
پولشویی
در یـك تعریـف كلی «پولشـویی» یا «تطهیـر پول» ،فرآیندی اسـت
كـه طی آن ،شـكل مبدأ و مشـخصات پولهـای آلوده حاصـل از معامالت
غیرقانونـی نظیـر :تجـارت مـواد مخـدر ،جرایم سـازمانیافته ،تروریسـم و
نظایـر آن تغییـر مییابـد و صـورت قانونـی بهخـود میگیـرد .بـر اسـاس
مـاده یـك دسـتورالعمل اروپایی ،مصوب مـارس ،1990پدیده پولشـویی
بـه این شـرح تعریف شـده اسـت« :تبدیل یا انتقـال یك دارایـی ,با هدف
پنهـان كـردن منشـأ غیرقانونـی آن دارایی یـا كمك به هر شـخصی كه با
چنیـن جرایمی سـر و كار دارد».

اشکال پولشویی از طریق سیستم بانکی:
• سپردهگذاری مبالغ قابلتوجه وانتقال سپردهها.
• گشایش حسابهای اشتراکی با اعضای خانواده یا دوستان.
• بهکارگیری چکهای مسافرتی.
• بهکارگیری حوالههای تلفنی و غیره.
• بهکارگیری حسابهای جمعی.
• بهکارگیری بانکهای زیر نفوذ شخص پولشوی.
• بهکارگیری حسابهای کارگذاری قابل پرداخت.
• استفاده از بانک کارگزار و حساب کارگزاری.
• بهکارگیری حسابهای الکترونیکی و بانکداری اینترنتی.
• بهکارگیـری وثیقـه بانکـی و اخـذ وام .در این روش ،وجـوه غیرقانونی به
کشـور دیگـری ارسـال و سـپس آن را وثیقـه و تضمیـن بانکی بـرای اخذ
وام قـرار داده و وام اخـذ شـده را بـه کشـور وقـوع جـرم منتقـل میکنند.
در روش مذکـور ضمـن اینکـه پـول غیرقانونـی تطهیـر میشـود ،امـکان
برخـورداری از معافیتهـای مالیاتـی نیـز فراهم میشـود.
• استفاده از مؤسسات مالی و بانکی برون مرزی.
وظیفه بانکها و مؤسسات مالی برای مقابله با پولشویی
مهمتریـن اصـول که تمامـی بانکها و مؤسسـات مالـی ،بهمنظـور مبارزه
بـا پولشـویی ،ملـزم بـه رعایـت آنهـا هسـتند ،عبارتنـد از :شناسـایی
مشـتری ،طبقهبنـدی مشـتریان بر مبنای ریسـک و اعمـال ضوابط دقیق
بـرای شناسـایی مشـتریان پرخطـر ،سیسـتم نظـارت بر گـردش عملیات
مشـتری و تشـخیص موارد مشـکوک ،شناسایی موارد مشـکوک و گزارش
آن بـه مراجـع ذیصالح.
آثار پدیده پولشویی
آثـار منفـی اقتصادی پولشـویی بر توسـعه اقتصادی را بهسـختی میتوان
کمـی کـرد .بـر کارشناسـان امـر ،واضـح اسـت کـه چنیـن فعالیتهایـی
ّ
نهادهـای بخـش مالی را که برای رشـد اقتصادی (بهویژه برای کشـورهای
درحـال توسـعه) مهم و حیاتی هسـتند ،بـا اضمحالل روبـهرو میکند و با
کاهـش بهـرهوری در بخـش حقیقی از طریـق غیربهینه کـردن تخصیص
منابـع ،تشـویق فعالیتهـای جنایـی و فسـادهای اداری ،رشـد اقتصـادی
را کاهـش میدهـد .همچنیـن پولشـویی میتوانـد بهصـورت بسـیار

محسـوس ،ترکیـب تولیـدات یـک سیسـتم اقتصـادی را تحتتأثیـر قـرار بـا یـك امضـاء در پشـت آن ،بهعنـوان چـك حامـل شـناخته میشـود،).
داده و در نتیجـه بـر بخـش خارجی اقتصـاد (تجارت بینالمللـی و جریان اوراق مشـاركت بینـام و در وجـه حامل و نظایر آن ،ابزارهایی هسـتند كه
بلندمدت میتواننـد پدیدههـای قاچاق ،پولشـویی و فـرار مالیاتی را تسـهیل كنند.
سـرمایه) مؤثر واقع شـود و از این طریق توسـعه اقتصادی را در
ّ
ً
در كشـورهای پیشـرفته صنعتـی ،عالوه بر آنكـه تقریبا تمامـی مبادالت
تحتسـلطه خـود قـرار دهد.
از دیگـر آثـار مهـم و زیانبـار پولشـویی ,كاهـش درآمدهای دولت اسـت از طریـق پرداختهـای بانكـی قابل ردگیری اسـت ،موضوع صـدور فاكتور
كـه بهصـورت غیرمسـتقیم بـه اشـخاصی كـه مالیـات خـود را صادقانـه یـا صورتحسـاب نیـز نهادینـه شـده اسـت .ایـن در حالـی اسـت كـه در
قوانیـن کشـور  -شـامل قانـون
پرداخـت میكننـد ،لطمـه وارد میكند.
پولشـویی میتوانـد بهصورت بسـیار محسـوس ،ترکیب نظـام صنفـی و قانـون مالیاتهای
علاوه بـر ایـن ،پولشـویی ,گـردآوری
تولیـدات یک سیسـتم اقتصـادی را تحتتأثیر قـرار داده و مسـتقیم -صـدور صورتحسـاب
مالیـات را بـا مشـكل مواجـه میسـازد.
در نتیجـه بر بخـش خارجی اقتصـاد (تجـارت بینالمللی و توسـط فعـاالن اقتصـادی الزامـی
اخلال در اقتصاد ،کاهش سیاسـتهای
جریـان سـرمایه) مؤثر واقع شـود و از این طریق توسـعه شـده و جرایـم بازدارنـدهای نیـز
دولت بر سیاسـتهای اقتصـادی ،تغییر
بـرای خاطیـان منظـور گردیـده
جهت سـرمایهگذاریها ،خروج سـرمایه
بلندمـدت تحتسـلطه خود قـرار دهد.
اقتصـادی را در
ّ
اسـت ولی هیچ نشـانهای از اجرایی
از کشـور ،تضعیـف بخـش خصوصـی،
تضعیـف امنیـت ملـی ،تضعیـف یکپارچگـی و تمامیـت بازارهـای مالـی ،شـدن ایـن الزامهـای قانونی به چشـم نمیخـورد .از جمله مـوارد الزامآور
تأثیـر معکـوس بـر نـرخ بهـره و ارز ،افزایش ریسـک اعتباری ،ایجـاد مانع در مـورد صـدور صورتحسـاب ،میتوان بـه مـواد  169و  169مكرر قانون
مالیاتهای مسـتقیم اشـاره كـرد .در مـاده  169مكرر ،جریمـه عدمصدور
بـرای خصوصیسـازی و . ...
صورتحسـاب ،معـادل  10درصـد مبلغ معاملـه در هر مورد میباشـد كه
اقدامات بینالمللی مبارزه با پولشویی
از آنجـا کـه پولشـویی در ماهیـت خـود فعالیتـی فراملـی و بینالمللـی جریمـه بسـیار سـنگینی اسـت .تصـور نمیشـود ،از ایـن جریمـه قانونـی
اسـت و بازارهـای مالـی جهانـی را درمینـوردد ،مقابلـه بـا آن ،پیـش از نتـوان بـرای نهادینه كردن صـدور فاكتور ،اسـتفاده مطلـوب بهعمل آورد.
هـر چیـز مسـتلزم همـکاری بینالمللـی خواهـد بود .طـی دو دهـه اخیر ،حتّـی در تبصـره  3ماده  169مكرر بـرای عدمنگـهداری فاكتورهای خرید
بـا توجـه بـه گسـترش سـریع پولشـویی و تبدیـل شـدن بـه پدیـدهای نیـز جرایـم سـختی در نظـر گرفته شـده اسـت؛ بهطوریكـه نهتنها طبق
بینالمللـی ،قوانیـن و پیماننامههـا و تالشهـای قابلتوجهـی بـرای ایـن قانـون نمیتـوان فروش بـدون فاكتور انجـام داد ،بلكه خریـداری كاال
مبـارزه بـا ایـن پدیـده شـکل گرفتـه اسـت کـه از آن جملـه میتـوان به بـدون صورتحسـاب نیـز مشـمول مجازات شـده اسـت.
پیماننامههـای سـازمان ملـل ،جامعه اروپا ،سـازمان همـکاری اقتصادی و نتیجهگیری
توسـعه ،سـازمان کشـورهای امریکایی و اقدامهای بانک جهانی و صندوق Ԃ Ԃدر اقتصادهـای توسـعهیافته دنیـا ،درآمدها ،به حسـابهای بانكی واریز
و سـپس برداشـت مـی شـود ،ضمن آنكـه حسـابهای مالیاتـی افراد
بینالمللـی پـول اشـاره کـرد .شـایان ذکـر اسـت؛ سـابقه قانونگـذاری و
بایـد توسـط حسـابداران رسـمی تأییـد شـود ،اما ایـن امر تاكنـون در
اقدامـات بینالمللـی بـرای مبارزه بـا پولشـویی و راههای مقابله بـا آن به
ایـران تحقق نیافته اسـت.
دهـه  1980برمیگـردد.
Ԃ Ԃاجـرای ایـن قانـون در شـرایط فعلی تأثیـر چندانی نخواهد داشـت زیرا
پدیده پولشویی در اقتصاد ایران
هیچیـك از صاحبـان درآمـد ،الزامـی بـرای اعلام درآمدهـای خـود و
امروزه درکشـورهای پیشـرفته جهان ،تعقیب مالی وجـوه حاصل از قاچاق
راههـای كسـب آن ندارنـد .چـون ایـن اظهارنامهها در سیسـتم مالیاتی
مقـدم برکنترل فیزیکی اسـت و
موادمخـدر و سـایر جرایـم سـازمانیافتهّ ،
كشـور مـا وجود ندارد ،امـكان كنترل و ردیابی منشـأ درآمدها از طریق
اینجـا اسـت کـه مبـارزه با تطهیـر عواید حاصـل از این جرایـم ،معنا پیدا
سیسـتم مالیاتـی و بانكـی نیـز وجـود نـدارد و مبـارزه بـا پولشـویی،
میکنـد .اقتصـاد ایـران با توجـه به موقعیـت جغرافیایی آن ،مناسـبترین
بهمراتب دشـوارتر اسـت.
بسـتر پولشـویی موادمخدر است.
مهمتریـن ویژگـی اقتصـاد کشـور در رابطـه بـا مدیریـت اقتصـادی ،تعدد Ԃ Ԃدر آمریـكا ،بهمنظـور تسـهیل مبـارزه بـا پولشـویی اسـكناسهای
درشـت چـاپ نمیكننـد و ایـن عمـل باعـث میشـود ،پـول حاصل از
مراکـز تصمیمگیـری اسـت کـه همین امر سـبب شـده تـا ایـران نتواند از
قاچـاق بـا حجم زیـادی از اسـكناس روبهرو شـده و نگـهداری آن برای
یـک نظـام اقتصـادی تعریف شـده با یـک سیاسـتگذاری کالن اقتصادی
قاچاقچیـان مشـكل ایجـاد كند.
توسـعهگرا برخوردار شـود.
از سوی دیگر در اقتصاد ایران در بسیاری موارد ،نقش حاکمیتی و بــا عنایــت بــه اینکــه بانکهــا ،هســته اصلــی شــبکه حفاظــت از
موفقیــت یــک
تصدیگری دولت با هم ادغام شده و عدمتعادلهایی را بهوجود آورده است .سیســتم مالــی محســوب میشــوند ،بنابرایــن کارآیــی و
ّ
متأسـفانه در ایـران ابـزار موجـود نظیـر :چكپولهـای درشـت در حكـم نظــام ضدپولشــویی ،بــه میــزان زیــادی بــه برنامــه و عملکــرد بانکهــا
اسـكناس ،چكهـای بانكـی میلیـاردی در وجـه حامـل (هـر چـك بانكی در طراحــی و اجــرای یــک برنامــه مؤثــر ضــد پولشــویی بســتگی دارد.
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• «بررسی شیوههای مبارزه با پدیده پولشویی با تأکید بر راهکارهای مالیاتی» .سعید شفیعیّ .
• «پولشویی و آثار وپیامدهای آن» .فرهاد رهبر .مجله تحقیقات اقتصادی .پاییز و زمستان  .82صص .55-33
• «پولشویی و تأثیر آن بر نهادهای مالی» .فروزان رودباری .تعاون .صص .72.79
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