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Despre Chartered Professional Accountants of Canada

Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada) reprezintă profesia contabilă din Canada, 
atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Desfășurându-și activitatea în ecosistemul contabil 
global deosebit de complex, CPA Canada este un organizator, facilitator, contribuitor și diseminator de 
informații care promovează profesia. Organizația lucrează îndeaproape cu organismele CPA provinciale, 
teritoriale și cu cel din Insulele Bermude pentru a promova cele mai bune practici în avantajul 
mediului de afaceri și al societății. Având peste 217.000 de membri, CPA Canada este unul dintre cele 
mai mari organisme contabile naționale din lume. Organizația sprijină normalizarea standardelor de 
contabilitate, audit și asigurare, promovează dezvoltarea economică și socială în interesul public și 
dezvoltă leadershipul gândirii de vârf, cercetarea, îndrumarea și programele educaționale.

Mai multe informații sunt disponibile la cpacanada.ca 

Despre IFAC

IFAC, împreună cu organizațiile sale membre, servește interesul public prin îmbunătățirea relevanței, 
a reputației și a valorii profesiei contabile globale. Scopul IFAC este realizat prin intermediul a trei 
obiective strategice:

• contribuirea la elaborarea, adoptarea și implementarea unor standarde și îndrumări internaționale 
de înaltă calitate și promovarea lor;

• formarea unei profesii pregătite pentru viitor; și

• reprezentarea profesiei la nivel global.

IFAC este formată din peste 175 de membri și asociați din peste 130 de țări și jurisdicții, reprezentând 
aproape trei milioane de contabili din practica publică, educație, servicii de stat, industrie și comerț.

Mai multe informații sunt disponibile la www.ifac.org

https://www.cpacanada.ca/
http://www.ifac.org/
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Dimensiunea infracțiunilor financiare este enormă, estimările globale variind între 1,4 și  
3,5 trilioane de dolari anual.1 La baza acestor trilioane de dolari se află activitatea infracțională 
care prejudiciază bunăstarea umană și deteriorează economiile și societățile la nivel mondial. 
Conexiunea strânsă dintre infracțiunile financiare cum ar fi spălarea banilor și activitățile 
ilegale precum traficul de droguri, corupția și traficul de carne vie face ca lupta împotriva lor 
să reprezinte o urgență și mai stringentă.  

Descoperirea fluxurilor financiare ilicite și lupta împotriva acestora necesită informații 
privind persoanele care dețin, controlează sau beneficiază în ultimă instanță de orice afacere 
implicată în activități potențial ilegale, mai precis, beneficiarii reali. 

Prin tăinuirea și/sau ascunderea beneficiarilor reali ai activelor lor, infractorii își ascund 
activitățile, veniturile provenite din infracțiuni și identitățile reale. În timp ce anonimatul ajută 
spălătorii de bani, evazioniștii fiscali și alte categorii de infractori, transparența informațiilor 
privind beneficiarii reali aduce în atenție persoanele fizice care dețin controlul structurilor 
juridice, indiferent de obiectivul acestora.

Accesul în timp util la informații corecte privind beneficiarii reali reprezintă un aspect 
important pentru autoritățile de aplicare a legii și alte autorități în demersul acestora de 
identificare, prevenire și pedepsire a spălării banilor, finanțării terorismului și evaziunii fiscale, 
printre alte infracțiuni financiare. Pentru instituțiile financiare și alți furnizori de servicii 
profesionale, cum ar fi avocații și contabilii, accesul la informații corecte și oportune privind 
beneficiarii reali furnizează o resursă valoroasă pentru desfășurarea verificării prealabile și 
continue a clienților. 

Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor (anti-money laundering, 
AML) stabilesc un cadru general pentru transparența informațiilor privind beneficiarii reali. 
Jurisdicțiile de la nivel mondial analizează măsura în care, modul în care și de către cine sunt 
colectate, centralizate, revizuite și publicate informațiile privind beneficiarii reali, consecvent 
cu cadrul general global. În ultimii ani, mai multe state au înființat baze de date centralizate 
de beneficiari reali, cu diferite niveluri de acces pentru public.

Pe măsură ce responsabilii de politici continuă să analizeze aceste evoluții la nivel global și 
național, prezentul raport își propune să fundamenteze această discuție utilizând perspective 
practice și bazate pe probe, inclusiv pe cele ale profesioniștilor contabili care lucrează cu 
informații privind beneficiarii reali. Acest raport constituie o privire generală asupra măsurii 
în care modelele de baze de date existente și cele noi respectă standardele internaționale 
și reflectă mediul aflat în schimbare. Prin intermediul acestei cercetări ne dorim să furnizăm 
informații necesare în discuțiile care au loc la nivelul multor jurisdicții pe măsură ce sunt 
evaluate abordările eficiente pentru transparența informațiilor privind beneficiarii reali.

Din poziția de lideri ai comunității contabile globale știm că profesia contabilă, având un 
mandat ferm de a acționa în interesul public, este un partener dedicat în lupta împotriva 
infracțiunilor financiare. Suntem dornici să demonstrăm în continuare modul în care profesia 
noastră, colaborând cu guvernul, cu autoritățile de aplicare a legii și cu alte părți interesate, 
poate acționa cel mai bine pentru a combate spălarea banilor și alte infracțiuni financiare. 

Lupta împotriva infracțiunilor financiare este prea importantă pentru a nu fi gestionată 
corespunzător. 

JOY THOMAS

MBA, FCPA, FCMA, C. Dir. 
President & CEO, CPA Canada

KEVIN DANCEY 

CM, FCPA, FCA  
CEO, IFAC

PREFAȚĂ

1 ACCA și EY. Economic crime in a digital age. Ianuarie 2020. 

https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/professional-insights/EconomicCrime/JasonPiper.EconomicCrime.pdf
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Lupta împotriva spălării banilor, corupției și evaziunii fiscale necesită participarea mai multor 
părți interesate, inclusiv contabili, precum și cadre legislative solide și informații corecte și 
oportune. Informațiile privind beneficiarii reali au fost identificate ca fiind un factor-cheie în 
lupta împotriva acestor infracțiuni financiare. Un număr mare de contabili interacționează în 
mod curent cu informații privind beneficiarii reali ca parte a activității lor de zi cu zi. Acest fapt 
determină relevanța directă a cadrului legislativ referitor la informațiile privind beneficiarii 
reali pentru profesia contabilă, precum și pentru toți ceilalți participanți la ecosistem, inclusiv 
autoritățile de aplicare a legii, organismele de reglementare, instituțiile financiare, avocații și 
notarii. 

La nivel global, recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (Financial 
Action Task Force, FATF) reprezintă standardele recunoscute pe plan internațional pentru 
lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Implementarea eficace a celor 40 de 
recomandări FATF de către guvernele naționale favorizează transparența și permite statelor 
să acționeze cu succes împotriva utilizării ilicite a sistemelor lor financiare. Recomandările 
tratează transparența și beneficiarii reali ai persoanelor juridice (cum ar fi corporațiile și 
societățile cu răspundere limitată) și ai structurilor juridice (cum ar fi trusturile) ca parte a 
unui cadru general detaliat pentru a lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. 

Recomandările FATF le furnizează guvernelor și responsabililor de politici principii pentru 
transparența beneficiarilor reali bazate pe o abordare concentrată pe rezultate. Această 
abordare recunoaște diferitele circumstanțe interne de ordin politic, economic și istoric, 
facilitând, în consecință, implementarea recomandărilor. Totuși, ridică de asemenea semne de 
întrebare referitor la care dintre abordări este cea mai eficace în atingerea obiectivului luptei 
împotriva spălării banilor. 

Jurisdicțiile de la nivel mondial se confruntă cu întrebări legate de măsura în care, modul în 
care și de către cine sunt colectate, revizuite și puse la dispoziție informațiile privind beneficiarii 
reali. În centrul acestor discuții se află conceptul de registre de beneficiari reali și baze de 

REZUMAT
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Cine este beneficiarul real?

Termenul beneficiar real, alături de termeni similari precum persoanele care exercită 
controlul, are definiții juridice diferite în jurisdicții distincte. Acest raport se bazează 
pe definițiile generale furnizate de FATF.* 

În cazul persoanelor juridice, un beneficiar real este o persoană fizică ce deține 
în ultimă instanță participații cu putere de control în capitalurile proprii ale 
unei persoane juridice (cu ceea ce constituie o participație cu putere de control 
determinată de natura persoanei juridice), fie prin intermediul unor participații în 
capitalurile proprii ale persoanei juridice, fie prin alte mijloace.

În cazul aranjamentelor legale, un beneficiar real este un fondator, un administrator 
de active, un beneficiar sau orice altă persoană fizică ce exercită în ultimă instanță 
controlul real asupra aranjamentului legal. 

*NOTA INTERPRETATIVĂ A FATF LA RECOMANDAREA 10

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
https://www.fatf-gafi.org/
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date de beneficiari reali. Acest raport are în vedere mai multe abordări privind transparența 
beneficiarilor reali și subliniază aspecte de interes pentru responsabilii de politici și alte părți 
interesate. Ele includ registrele interne de beneficiari reali, bazele de date centralizate de 
beneficiari reali (cu diferite niveluri de acces) și „utilizarea informațiilor existente”.

Pentru fiecare abordare există compromisuri care trebuie făcute. Un considerent-cheie, de 
exemplu, este compromisul între cost și corectitudine. Fără verificare, informațiile privind 
beneficiarii reali sunt mai puțin valoroase pentru autoritățile de aplicare a legii și alți utilizatori. 
Acesta este cazul în special atunci când este vorba despre indivizi cu o activitate infracțională 
complexă motivați de sume mari de bani. Totuși, există costuri asociate verificării și, în funcție 
de dimensiunea jurisdicției, este posibil ca acestea să fie semnificative. În același timp, 
evoluțiile din domeniul tehnologiei au potențialul de a aduce eficiențe majore în verificarea 
datelor, precum și în transmiterea datelor, ceea ce ar putea modifica fundamental necesarul 
de resurse referitoare la verificarea intensificată.2 

Preocupările legate de confidențialitate joacă, de asemenea, un rol important în discuție, 
întrucât publicarea informațiilor despre beneficiari ar putea deveni un instrument exploatat 
de către părți rău intenționate. Limitarea riscurilor potențiale necesită efort și implicare 
prealabilă în a determina care dintre informațiile personale sunt necesare doar autorităților 
competente și care ar trebui făcute publice.

Atunci când aleg abordarea adecvată jurisdicției lor, responsabilii de politici ar trebui să 
analizeze îndeaproape aspecte precum cele prezentate. În cele din urmă, analiza 
costuri-beneficii pentru orice abordare pentru transparența beneficiarilor reali, cum ar fi o 
bază de date publică, poate fi diferită pentru jurisdicții distincte.

În mod similar, este important de menționat că trecerea la o bază de date centrală este un 
proiect de management al schimbării semnificativ. Responsabilii de politici ar putea înclina 
către o abordare etapizată. De exemplu, dacă o jurisdicție are ca obiectiv final o bază de 
date publică, cea mai eficace metodă ar fi să prioritizeze crearea unei baze de date centrale 
corecte care să furnizeze informații concrete pentru autoritățile de aplicare a legii și alți 
utilizatori cu obligații de reglementare înainte de a determina măsura în care baza de date ar 
trebui făcută publică. Am întâlnit această abordare în UE. Cea de-a patra Directivă împotriva 
spălării banilor a prevăzut în primă fază o bază de date centralizată. Cea de-a cincea Directivă 
împotriva spălării banilor (The Fifth Anti-Money Laundering Directive, AMLD5) a prevăzut 
ulterior ca aceste baze de date să fie făcute publice. 

Registru sau bază de date?

Acest raport utilizează termenul registru pentru a face referire la evidențele privind 
beneficiarii reali păstrate de entitatea corporativă și termenul bază de date pentru 
a face referire la un sistem de centralizare a informațiilor privind beneficiarii reali. 
Această abordare este aceeași cu cea stabilită în consultarea inițiată de Guvernul 
Canadei în februarie 2020. Totuși, pentru a face referire la baze de date specifice, 
acest raport va utiliza numele oficial al acestora (de exemplu, Registrul PSC al 
Regatului Unit).
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2 Ministerul Afacerilor, Energiei și Strategiei Industriale al Regatului Unit. Corporate Transparency and Register Reform: Consultation on options to enhance the role of Companies 
House and increase the transparency of UK corporate entities. Mai 2019. A se vedea pagina 20, „New technologies can allow the UK to implement identity verification in a low-cost 
and light-touch way”.

https://www.ic.gc.ca/eic/site/142.nsf/eng/00001.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/142.nsf/eng/00001.html
https://www.gov.uk/government/consultations/corporate-transparency-and-register-reform
https://www.gov.uk/government/consultations/corporate-transparency-and-register-reform
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Standardele FATF

Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) reprezintă 
standardele recunoscute pe plan internațional pentru lupta împotriva spălării banilor și 
finanțării terorismului. De la înființarea sa, în 1989, și publicarea inițială a Recomandărilor 
FATF, în 1990, FATF s-a extins de la 16 state membre la 39 și a lărgit aria de acoperire a 
recomandărilor pentru a cuprinde domenii suplimentare, inclusiv finanțarea terorismului și 
finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă. Prin implementarea la nivel național a 
recomandărilor FATF, așa cum a fost evaluat prin programul de evaluări reciproce desfășurat 
de FATF și organismele regionale de tip FATF (FATF-style regional bodies, FSRB-uri), s-au 
înregistrat progrese semnificative în lupta împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și 
finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. 

Recomandările 24 și 25 tratează transparența și beneficiarii reali ai persoanelor juridice și ai 
aranjamentelor legale. Aceste recomandări prevăd ca statele să ia măsuri pentru a preveni 
utilizarea abuzivă a persoanelor juridice și a aranjamentelor legale pentru spălarea banilor 
sau finanțarea terorismului. În mod specific, recomandările prevăd ca statele să se asigure că 
informațiile adecvate, corecte și oportune privind beneficiarii reali și controlul persoanelor 
juridice (Recomandarea 24) și al trusturilor (Recomandarea 25) pot fi obținute sau accesate în 
timp util de autoritățile competente.

 

CADRUL GLOBAL

RECOMANDAREA 24. Transparența și beneficiarii reali ai persoanelor juridice 

Statele ar trebui să ia măsuri pentru a preveni utilizarea abuzivă a persoanelor juridice pentru spălarea banilor sau finanțarea 
terorismului. Statele ar trebui să se asigure că există informații adecvate, corecte și oportune privind beneficiarii reali și controlul 
persoanelor juridice, care pot fi obținute sau accesate în timp util de autoritățile competente. În mod special, statele în care există 
persoane juridice care pot emite acțiuni la purtător sau warante pe acțiuni la purtător, ori care admit acționari mandatați sau 
directori mandatați, ar trebui să ia măsuri eficace pentru a se asigura că persoanele juridice nu sunt utilizate abuziv pentru spălarea 
de bani sau finanțarea terorismului. Statele ar trebui să ia în considerare măsuri pentru a facilita accesul la informațiile privind 
controlul și beneficiarii reali al instituțiilor financiare și al întreprinderilor și profesiilor nefinanciare desemnate (Designated Non-
Financial Businesses and Professions, DNFBP-uri) care intră sub incidența dispozițiilor stabilite în Recomandările 10 și 22.

RECOMANDAREA 25. Transparența și beneficiarii reali ai aranjamentelor legale

Statele ar trebui să ia măsuri pentru a preveni utilizarea abuzivă a aranjamentelor legale pentru spălarea banilor sau 
finanțarea terorismului. În mod special, statele ar trebui să se asigure că există informații adecvate, corecte și oportune 
privind trusturile, inclusiv informații privind fondatorul, administratorul de active și beneficiarii, care pot fi obținute sau 
accesate în timp util de autoritățile competente. Statele ar trebui să ia în considerare măsuri pentru a facilita accesul 
la informațiile privind controlul și beneficiarii reali al instituțiilor financiare și al DNFBP-urilor care intră sub incidența 
dispozițiilor stabilite în Recomandările 10 și 22.

https://www.fatf-gafi.org/
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
https://www.fatf-gafi.org/faq/membercountriesandobservers/#d.en.11224
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/high-levelprinciplesfortherelationshipbetweenthefatfandthefatf-styleregionalbodies.html
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Evaluări reciproce

FATF și cele nouă FSRB-uri desfășoară constant revizuiri inter pares ale fiecărui membru 
pentru a evalua nivelurile de implementare a Recomandărilor FATF, furnizând o descriere și o 
analiză aprofundate ale sistemului de prevenire a abuzului infracțional din sistemul financiar 
al fiecărui stat. Rezultatele acestor evaluări reciproce sunt publicate în rapoarte de evaluare 
reciprocă. 

FATF și FSRB-urile stabilesc trepte de evaluare pentru fiecare dintre cele 40 de recomandări. 
Nivelurile de conformitate cu fiecare recomandare sunt: conform, în mare parte conform, 
parțial conform sau neconform. 

Începând cu 31 martie 2020, conformitatea deplină cu Recomandările 24 și 25 a fost foarte 
scăzută. Din cele 100 de jurisdicții evaluate, doar una a fost evaluată drept conformă cu 
Recomandarea 24 și doar șase au fost conforme cu Recomandarea 25. La aceste niveluri, 
Recomandarea 24 este singura recomandare FATF cu cel mai mic număr de jurisdicții evaluate 
drept conforme în etapa a patra de evaluări reciproce. În ceea ce privește Recomandarea 25, 
doar trei alte recomandări au niveluri de conformitate similar de scăzute.

Nivelul de conformitate scăzut furnizează o parte din contextul pentru concentrarea 
sporită a responsabililor de politici și a societății civile asupra recomandărilor privind 
beneficiarii reali. 

Interpretarea Recomandărilor FATF 

FATF suplimentează recomandările cu note interpretative concepute pentru a clarifica 
aplicarea acestora. În notele interpretative la Recomandările 24 și 25, FATF furnizează 
trei abordări pentru transparența beneficiarilor reali ai entităților cu personalitate 
juridică: registre interne de beneficiari reali, baze de date centralizate de beneficiari 
reali și abordarea privind informațiile existente. Este important de menționat că nici 
Recomandările FATF în sine şi nici notele interpretative nu solicită baze de date publice de 
beneficiari reali. 

Notele interpretative la Recomandarea 25 prevăd că statele ar trebui să solicite 
administratorilor de active ai oricărui trust guvernat de legislația aferentă să obțină și să 
păstreze informații adecvate, corecte și de actualitate privind beneficiarii reali ai trustului.

Dispozițiile de verificare prealabilă a clienților

Cadrul FATF prioritizează accesul în timp util al autorităților competente și de aplicare a legii la 
informațiile privind beneficiarii reali.  Totuși, acest acces joacă un rol important și în dispozițiile 
de verificare prealabilă a clienților care se aplică profesioniștilor, inclusiv contabililor, așa cum 

FATF furnizează trei abordări pentru transparența beneficiarilor reali ai unei entități 
cu personalitate juridică: 

• registre interne de beneficiari reali;

•  baze de date centralizate de beneficiari reali; și 

• abordarea privind informațiile existente.

FATF nu solicită baze de date publice de beneficiari reali pentru entități cu 
personalitate juridică sau trusturi. 

R.24 R.25

Conform 1 6

În mare parte conform 44 45

Parțial conform 45 35

Neconform 10 13

Nu se aplică 0 1

NIVELUL DE CONFORMITATE  
CU RECOMANDĂRILE 24 ȘI 25

https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/assessment-ratings.html
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este stabilit în Recomandările 10 și 22. Ambele recomandări privind beneficiarii reali prevăd 
că „statele ar trebui să ia în considerare măsuri pentru a facilita accesul la informațiile privind 
controlul și beneficiarii reali al instituțiilor financiare și al DNFBP-urilor care intră sub incidența 
dispozițiilor stabilite în Recomandările 10 și 22”.

Recomandările prevăd ca instituțiile financiare și DNFBP-urile, o categorie care include 
contabilii și avocații, să identifice și să verifice în mod rezonabil beneficiarul real, inclusiv să 
înțeleagă structura de control și acționariat a persoanelor juridice, atunci când stabilesc relații 
de afaceri și efectuează tranzacții ocazionale peste un anumit prag valoric. 

De vreme ce recomandările privind verificarea prealabilă a clienților au fost adoptate în 
multe state, conformitatea cu aceste dispoziții face parte din activitatea curentă a majorității 
contabililor. Valoarea potențială a accesului la informațiile privind beneficiarii reali, preferabil 
centralizate, pentru contabili în îndeplinirea obligațiilor lor de verificare prealabilă a clienților a 
fost recunoscută de Hong Kong Institute of Certified Public Accountants într-un răspuns la o 
consultare din 2017:

 

Din rațiuni profesionale și pentru interesul public, accesul ar trebuie să fie disponibil practicilor CPA [contabil public autorizat] și altor 
DNFBP-uri relevante pentru a le facilita demersul de conformare cu obligațiile lor de CDD [customer due diligence (verificare prealabilă 
a clienților)] potrivit AMLO [the local money laundering legislation (legislația locală privind spălarea de bani)], conform propunerii. Acest 
lucru ar fi, de asemenea, consecvent cu Recomandările FATF 24 și 25, care afirmă: „Statele ar trebui să ia în considerare măsuri pentru 
a facilita accesul la informațiile privind controlul și beneficiarii reali al instituțiilor financiare și al DNFBP-urilor care intră sub incidența 
dispozițiilor stabilite în Recomandările 10 și 22” (adică recomandările referitoare la CDD și DNFBP-uri).3

Cadrul FATF prioritizează accesul în 

timp util al autorităților competente și 

de aplicare a legii la informațiile privind 

beneficiarii reali. Totuși, acest acces 

joacă un rol important și în dispozițiile 

de verificare prealabilă a clienților 

care se aplică profesioniștilor, inclusiv 

contabililor. 

RECOMANDAREA 22. Dispoziții de verificare prealabilă a clienților: DNFBP-URI

Avocații, notarii și alți profesioniști independenți din domeniul juridic și contabilii trebuie să desfășoare o verificare prealabilă a 
clienților atunci când se pregătesc pentru tranzacții sau efectuează tranzacții pentru un client în legătură cu următoarele activități:

•  cumpărarea și vânzarea de proprietăți imobiliare;

•  gestionarea banilor, a titlurilor de valoare sau a altor active ale clientului;

•  gestionarea conturilor bancare, de economii sau de titluri de valoare;

•  organizarea contribuțiilor pentru înființarea, funcționarea și gestionarea companiilor;

•  înființarea, funcționarea sau gestionarea persoanelor juridice sau ale aranjamentelor legale; și

•  cumpărarea și vânzarea de societăți comerciale.

De asemenea, furnizorii de servicii pentru trusturi și companii trebuie să desfășoare o verificare prealabilă a clienților atunci când 
se pregătesc pentru tranzacții sau efectuează tranzacții pentru un client în legătură cu următoarele activități:

• acționarea în calitate de consultant pentru înființarea persoanelor juridice;

•  acționarea (sau realizarea demersurilor pentru ca o altă persoană să acționeze) în calitate de director sau de secretar al unei 
companii, de partener într-un parteneriat sau o poziție similară legată de alte persoane juridice;

•  furnizarea unui sediu social, a unei adrese a sediului social sau a unei adrese de căsuță poștală, a unei adrese de 
corespondență sau profesională pentru o companie, un parteneriat sau oricare altă persoană juridică sau aranjament legal;

•  acționarea (sau realizarea demersurilor pentru ca o altă persoană să acționeze) în calitate de administrator de active al unui 
trust sau îndeplinirea unei funcții echivalente într-o altă formă de aranjament legal;

•  acționarea (sau realizarea demersurilor pentru ca o altă persoană să acționeze) în calitate de acționar mandatat pentru o altă 
persoană.

3 Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. Consultation Paper on Enhancing Transparency of Beneficial Ownership of Hong Kong Companies. 5 martie 2017, pagina 5.

https://www.hkicpa.org.hk/-/media/HKICPA-Website/HKICPA/section5_membership/Professional-Representation/pdf-file/2017/AML--BO-consultns-(BO-submn,-clean)-15317.pdf?la=en&hash=E14D72D676EAFEC6F861930355D84A6D
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Registre interne de beneficiari reali

Problema fundamentală pentru informațiile privind beneficiarii reali este dacă acestea trebuie 
să fie păstrate exclusiv de companie sau dacă informațiile sunt raportate către o bază de date 
centralizată (pe lângă păstrarea lor de către companie). Hong Kong oferă un exemplu de 
jurisdicție în care companiile trebuie să păstreze informațiile actualizate privind beneficiarii 
reali, dar nu trebuie să le transmită către orice bază de date centrală. În 2017, membrii 
guvernului din Hong Kong s-au consultat cu privire la adoptarea unei baze de date publice 
de beneficiari reali, dar au ales în cele din urmă abordarea unui registru intern. 

Hong Kong a fost evaluat ca fiind în mare parte conform cu recomandările FATF în cea 
de-a patra rundă de evaluări reciproce în septembrie 2019. Conform Ordonanței privind 
companiile (amendament) din martie 2018 din Hong Kong, companiile trebuie să ia măsuri 
rezonabile pentru a identifica persoanele care dețin un control semnificativ al unei companii. 
Neconformitatea cu aceste dispoziții constituie infracțiune și se pedepsește cu amenzi 
pentru companie și toate persoanele responsabile din cadrul acesteia și cu închisoare de 
până la doi ani. 

Companiile din Hong Kong trebuie să-și pună registrul de beneficiari reali la dispoziția 
autorităților de aplicare a legii la cererea acestora. Totuși, nu există nicio prevedere ca o 
companie să-și pună registrul de beneficiari reali la dispoziția instituțiilor financiare sau a 
DNFBP-urilor, cum ar fi contabilii sau avocații. Acest lucru face ca registrul să fie mai puțin 
util ca resursă independentă pentru respectivele profesii reglementate în desfășurarea 
verificării prealabile a clienților. Totuși, ele au dreptul să solicite extrase din registrul intern de 
beneficiari reali în timpul verificării prealabile și al celei desfășurate pe parcurs. În funcție de 
disponibilitatea clientului de a se conforma acestei prevederi sau de informațiile în cauză, 
instituția financiară sau DNFBP poate stabili dacă să accepte sau să mențină clientul.

Contabilii din Hong Kong se pot implica activ în acest cadru. Companiile trebuie să 
desemneze cel puțin o persoană pentru a oferi suport autorităților de aplicare a legii în 
legătură cu registrul. Această persoană trebuie să fie ori (a) o persoană fizică cu rezidență 
în Hong Kong și un membru, director sau angajat al companiei, ori (b) un profesionist în 
domeniul contabil, în domeniul juridic sau un furnizor de servicii pentru trusturi sau companii 
conform legislației AMLO locale. 

Modelul Hong Kong are beneficiul de a elimina necesitatea unei baze de date centralizate și 
cheltuielile permanente de operare a acesteia. Cât de prompt poate fi accesul autorităților de 
aplicare a legii și al altor autorități la registre sau cât de corecte pot fi informațiile conținute 
rămâne o întrebare deschisă. Faptul că în urma evaluărilor reciproce ale FATF Hong Kong 
a fost evaluat ca fiind în mare parte conform demonstrează că este posibil ca modelul 
registrului intern să fie eficace în contextul unei jurisdicții mai mici, însă activă din punct de 
vedere comercial.4  

ABORDĂRI PENTRU INFORMAȚIILE  
PRIVIND BENEFICIARII REALI

4 Grupul de Acțiune Financiară Internațională. Mutual Evaluation Report of Hong Kong, China 2019. 4 septembrie 2019. 

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-hong-kong-2019.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-hong-kong-2019.html
https://www.cr.gov.hk/en/publications/docs/es1201822053-e.pdf
https://www.cr.gov.hk/en/publications/docs/es1201822053-e.pdf
https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-hong-kong-china-2019.html
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Baze de date centralizate de beneficiari reali

Multe jurisdicții utilizează o bază de date centralizată de beneficiari reali, către care 
companiile trebuie să-și transmită informațiile privind beneficiarii reali (de exemplu, Insula 
Jersey din Regatul Unit și statele membre ale UE conform Directivelor a patra și a cincea 
împotriva spălării banilor). Considerentele-cheie pentru bazele de date centralizate de 
beneficiari reali sunt natura și autoritatea reprezentantului responsabil de operarea bazei de 
date de beneficiari reali a unui stat, măsura în care informațiile transmise sunt verificate și 
cine are acces la baza de date centrală. 

Cine operează baza de date?

Structura operațională a bazei de date variază în funcție de jurisdicție. Conform unor modele, 
baza de date este operată de un reprezentant de sine stătător (de exemplu, Registrul 
Comerțului din Regatul Unit). Conform altor modele, baza de date este operată de o entitate 
de reglementare și este parte a acesteia (de exemplu, baza de date de beneficiari reali 
operată de Jersey Financial Services Commission [FSC]). În altă structură, baza de date de 
beneficiari reali pentru entitățile din Franța este operată de National Institute for Industrial 
Property, care are o gamă largă de alte responsabilități care nu sunt de reglementare.

Strâns legată de locația bazei de date este autoritatea pe care operatorul o are cu privire la 
verificarea informațiilor, garantarea caracterului actual al acestora și aplicarea conformității. 
Conform unor modele precum cel din Regatul Unit sau Germania, operatorul bazei de date 
are o răspundere sau o putere limitată de a se asigura că informațiile sunt corecte atunci 
când sunt transmise sau că rămân corecte de-a lungul timpului. De obicei, operatorul nu își 
asumă responsabilitatea pentru înregistrările sau informațiile incorecte.5 Acest lucru poate 
avea ca rezultat o calitate inferioară a informațiilor, care mai apoi afectează negativ valoarea 
lor în prevenirea și identificarea infracțiunilor financiare. 

În cadrul modelelor în care baza de date este operată de o autoritate de reglementare (de 
exemplu, de Jersey FSC), operatorul bazei de date poate avea o capacitate mai mare de a 
verifica informațiile și de a se asigura că acestea sunt actualizate. De asemenea, asocierea 
cu o autoritate de reglementare îi poate furniza operatorului mai multe instrumente pentru 
a aplica dispozițiile legate de furnizarea și caracterul actual al informațiilor. Împreună, acești 
factori ar trebui să îmbunătățească corectitudinea informațiilor privind beneficiarii reali 
incluse în baza de date și să le facă mai credibile și mai concrete.  

Structurarea și autonomizarea operatorului bazei de date are implicații legate de costul 
operațiunilor și de calitatea informațiilor. Atribuirea responsabilității de operare a bazei 
de date de beneficiari reali ai unei entități cu o autoritate puternică în ceea ce privește 
verificarea informațiilor poate necesita mai multe resurse decât o bază de date care doar 
publică informațiile așa cum sunt transmise, dar poate avea ca rezultat o calitate mai bună a 
informațiilor. 

Corectitudinea datelor

În absența proceselor de validare prealabilă și verificare continuă, bazele de date publice nu 
pot fi considerate surse competente de informații corecte privind beneficiarii reali. Exemplul 
și experiența bazei de date publice din Regatul Unit este relevantă în mod special în ceea ce 
privește validarea și corectitudinea informațiilor. 

Structurarea și autonomizarea 

operatorului bazei de date are 

implicații legate de costul operațiunilor 

și de calitatea informațiilor.

Declarație de declinare a 
responsabilității Registrului 
Comerțului

Nu se intenționează ca informațiile 
disponibile pe acest site să fie 
exhaustive și multe detalii care 
pot fi relevante pentru anumite 
circumstanțe au fost omise. 

În consecință, site-ul nu trebuie 
privit ca fiind o sursă completă 
de informații cu privire la legea 
societăților comerciale, iar cititorii 
sunt sfătuiți să obțină consiliere 
profesională independentă înainte de 
a acționa în legătură cu orice aspect 
menționat aici. Registrul Comerțului 
nu își asumă responsabilitatea pentru 
consecințele erorilor sau omisiunilor. 

5 De exemplu, General terms of use for Inspecting and the entry of beneficial owners in the Transparency Register din Germania stabilesc clar că „autoritatea de înregistrare nu își asumă 
responsabilitatea pentru înregistrările sau informațiile incorecte”.

https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house
https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house
https://www.jerseyfsc.org/
http://resources.companieshouse.gov.uk/serviceInformation.shtml
http://resources.companieshouse.gov.uk/serviceInformation.shtml
http://resources.companieshouse.gov.uk/serviceInformation.shtml
https://www.transparenzregister.de/treg/en/TransparenzregisterNutzungsbedingungenEN_20191112.pdf
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Părțile interesate din Regatul Unit și-au exprimat preocupările cu privire la corectitudinea 
datelor privind beneficiarii reali din baza de date publică – cunoscută ca Registrul 
persoanelor care dețin un control semnificativ (People with Significant Control Register, 
Registrul PSC) – și la faptul că în baza de date nu se regăsesc date finale. Acest lucru se 
datorează în mare parte absenței unor mijloace standardizate de înregistrare a datelor în 
baza de date publică a Regatului Unit și faptului că numerele de identificare unice nu sunt 
valorificate pentru a valida informațiile. Mai mult, Registrul Comerțului, reprezentantul 
executiv care administrează baza de date, o administrează în primul rând ca pe o arhivă și 
în prezent nu verifică informațiile pe care le primește. Această situație avantajează părțile 
rău intenționate din sistem, care pot fie să își falsifice informațiile, fie să nu transmită nicio 
informație.

Adăugând un comentariu la revizuirea din 2019 a implementării Registrului PSC, guvernul 
Regatului Unit a afirmat:

În Țările de Jos și Irlanda, numerele de identificare unice (similare numerelor de asigurare 
socială din SUA și Canada) trebuie să fie furnizate pentru fiecare beneficiar real și transmise 
către operatorul bazei de date. Acest lucru îi permite operatorului să valideze identitatea 
beneficiarilor reali valorificând bazele de date guvernamentale. În Țările de Jos se are în 
vedere efectuarea unei verificări automate a informațiilor înregistrate în Baza de date a 
persoanelor (Persons Database) comparativ cu ceea ce este furnizat la momentul înregistrării 
în baza de date de beneficiari reali persoane fizice cu rezidență în Țările de Jos. În cazul 
Irlandei, numărul personal de servicii publice al beneficiarilor reali este utilizat de operator în 
scopuri de verificare.

În unele cazuri, dacă autoritățile de aplicare a legii (cum ar fi cele din Irlanda, de exemplu) 
și/sau „persoanele obligate” conform legii (cum ar fi auditorii și profesioniștii contabili, de 
exemplu, în Regatul Unit și Franța) identifică pe parcursul activității lor o discrepanță între 
informațiile dintr-o bază de date centrală și informațiile privind beneficiarii reali disponibile 
lor, aceștia trebuie să anunțe operatorul. Obligația de a raporta discrepanțele poate crea un 
anumit nivel de incertitudine pentru contabili și auditori legat de înțelegerea modului în 
care această dispoziție afectează sau interacționează cu obligațiile lor profesionale existente 
(de exemplu, secretul profesional în Franța). O lipsă de îndrumări clare și specifice din 
partea legiuitorului poate crește și mai mult incertitudinea în legătură cu ceea ce contabilii 
și auditorii sunt responsabili să raporteze, precum și cu momentul și modul în care se face 
raportarea.

În Regatul Unit, Irlanda, Germania, Franța, Țările de Jos și Belgia, netransmiterea informațiilor 
privind beneficiarii reali către baza de date centrală sau transmiterea cu bună știință a unor 
informații false poate fi pedepsită cu amendă administrativă și/sau penală și cu condamnarea 
la închisoare. Aceste sancțiuni sau amenzi pentru neconformitate pot fi aplicate entității 
corporative, directorilor săi sau organismului de conducere al acesteia și/sau beneficiarilor 
reali înșiși.

Majoritatea organizațiilor de aplicare a legii au considerat că introducerea Registrului PSC a ajutat la îmbunătățirea transparenței 
corporative în economia Regatului Unit. Totuși, acest grup de părți interesate a invocat un comportament neconform și informații 
incorecte. În consecință multe dintre aceste părți au fost de părere că baza de date este limitată din punctul de vedere al abilității de 
a furniza o transparență completă dacă informațiile transmise rămân neverificate.6

6 Ministerul Afacerilor, Energiei și Strategiei Industriale al Regatului Unit. Review of the implementation of the PSC Register: BEIS Research Paper Number 2019/005. 2 august 2019, pagina 37. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/822823/review-implementation-psc-register.pdf
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Accesibilitate

O decizie-cheie pentru responsabilii de politici este aceea de a stabili cine poate accesa 
informațiile dintr-o bază de date centralizată de beneficiari reali. În general, nivelurile de acces 
includ: 

•  accesul nepublic, restricționat la autorități de aplicare a legii și autorități similare; 

•  accesul diferențiat, restricționat la autorități de aplicare a legii, autorități similare și alți 
utilizatori desemnați (printre care se pot număra și contabilii); și 

•  accesul public.

 
Acces nepublic

Într-un model de acces nepublic, informațiile privind beneficiarii reali sunt păstrate într-o 
bază de date centrală, dar sunt accesibile doar unui număr limitat de părți. Acesta va include 
în primă instanță autoritățile de aplicare a legii și alte autorități similare. 

Modelul de acces restricționat încearcă să atingă un echilibru durabil între beneficiile 
centralizării pentru accesul eficient al autorităților de aplicare a legii și preocupările legate de 
confidențialitatea datelor.  

JERSEY

Registrul de beneficiari reali din Insula Jersey este operat de Jersey Financial Services 
Commission și nu este accesibil publicului. 

Transmiterea informațiilor privind beneficiarii reali către registru este strâns legată de 
înființarea de companii, iar Jersey FSC trebuie să se mulţumească cu informațiile furnizate 
pentru a acorda o licență comercială. 

Jersey FSC primește anual aproximativ 2.500 de cereri pentru înființarea de companii, 
procesează peste 45.000 de schimbări ale beneficiarilor reali și are 12 angajați cu normă 
întreagă (3 sau 4 dintre aceștia se ocupă cu verificarea informațiilor).

ABORDĂRI PENTRU TRANSPARENȚA 
BENEFICIARILOR REALI

RECOMANDĂRILE  
FATF 24 ȘI 25

REGISTRU INTERN
(de exemplu, Hong Kong)

BAZĂ DE DATE  
CENTRALIZATĂ

ABORDARE PRIVIND 
INFORMAȚIILE EXISTENTE

(de exemplu, SUA)

NEPUBLICĂ
(de exemplu, Jersey)

CU ACCES DIFERENȚIAT
(de exemplu, Belgia, Franța, 

Germania)

PUBLICĂ
(de exemplu, Regatul Unit)
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Acces public

Conform modelului public, unele dintre sau toate informațiile privind beneficiarii 
reali păstrate în baza de date centrală sunt disponibile publicului larg, de obicei 
prin intermediul unui website accesibil public, cu sau fără perceperea unei 
taxe. Avantajul acestei abordări este că furnizează tuturor părților interesate 
direct, precum autoritățile de aplicare a legii, instituțiile financiare și DNFBP-urile, 
inclusiv contabilii, accesul imediat la informațiile stocate privind beneficiarii reali. 
De asemenea, prin acest website, accesul la informații este furnizat și părților 
interesate indirect, precum organizații ale societății civile, cadre universitare și 
alții. Modelul accesului public are beneficiul simplității – toate categoriile de 
public au același nivel de acces. 

Această abordare se poziționează ferm de partea transparenței în discuția 
privind preocupările legate de confidențialitate și este lăudată de organizațiile 
societății civile precum Transparency International.7 Totuși, rămâne deschisă 
întrebarea dacă modelul public îmbunătățește îndeajuns rezultatele din 
perspectiva autorităților de aplicare a legii sau a standardelor internaționale 
privind combaterea spălării banilor (AML) și din perspectiva prevenției pentru a 
justifica depășirea unei baze de date centrale cu acces restricționat și punerea la 
dispoziția publicului a unor informații care altfel ar fi fost confidențiale. 

Chiar și în modelele în care accesul este public, anumite informații cum ar fi 
adresa de reședință și data nașterii pot fi disponibile doar pentru autoritățile de 
aplicare a legii (și eventual pentru DNFBP-uri). În prezent nu există nicăieri în 
lume un model în totalitate public pentru toate părțile interesate.

Acces diferențiat

Un model de bază de date publică a apărut acolo unde diverse părți interesate 
beneficiază de diferite niveluri de acces la informațiile privind beneficiarii reali din 
baza de date. Toate statele membre ale UE aflate sub incidența AMLD5 au acest 
model de acces diferențiat în care autoritățile de aplicare a legii au acces deplin 
la informațiile privind beneficiarii reali care au fost furnizate, în timp ce publicul 
larg are de obicei acces doar la date precum numele și prenumele, luna și anul 
nașterii, naționalitatea, statul de reședință și natura și amploarea interesului 
generator de beneficii deținut sau a controlului exercitat. În unele state (cum ar fi 
Franța și Belgia, de exemplu), entităților raportoare precum contabilii și avocații, 
care pot demonstra că accesul la informațiile din baza de date este necesar 
pentru a-și îndeplini obligațiile de verificare prealabilă, li se poate permite 
accesul la mai multe informații privind beneficiarii reali decât cele la care are 
acces publicul larg.

Această abordare încearcă să mențină un echilibru între transparență, 
confidențialitate și necesitatea legitimă. De asemenea, este consecventă cu 
Recomandările FATF 24 și 25 atunci când acestea prevăd că „statele ar trebui să ia 
în considerare măsuri pentru a facilita accesul la informațiile privind controlul și 
beneficiarii reali ai instituțiilor financiare și DNFBP-urilor care intră sub incidența 
[dispozițiilor de verificare prealabilă a clienților]”. Totuși, asigurarea aplicării 
corecte a accesului diferențiat presupune un cost operațional asociat și necesită 
o delimitare a categoriilor de persoane la care „părțile interesate” sunt eligibile 
pentru un nivel mai ridicat de acces și în ce circumstanțe. 

7 A se vedea Transparency International. Recommendations on Beneficial Ownership Transparency for Open Government Partnership National Action Plans. 17 iulie 2018. 

FRANȚA

Baza de date de beneficiari reali din Franța este 
operată în cadrul Registrului Comerțului și al 
Societăților (Registre du Commerce et des Sociétés, 
RCS) şi este păstrată de bazele de date („grefele”) 
ale tribunalelor comerciale locale. Entitățile obligate 
trebuie să-și furnizeze și să-și actualizeze informațiile 
privind beneficiarii reali către grefele tribunalelor 
comerciale locale.

Conform AMDL5, datele din fiecare bază de date a 
tribunalului sunt trimise către National Institute for 
Industrial Property (INPI), care este o instituție publică 
cu caracter administrativ.

Printre alte responsabilități variate, INPI centralizează 
date cu privire la toate formalitățile efectuate prin 
intermediul grefelor locale, inclusiv informații privind 
beneficiarii reali. Datele sunt centralizate în Registrul 
Național al Comerțului și Societăților (registre national 
du commerce et des sociétés, RNCS).

INPI se află momentan într-un proces de tranziție de la 
un model nepublic la un model diferențiat ca urmare 
a AMDL5, care va furniza publicului larg un anumit 
nivel de acces.

REGATUL UNIT

Registrul PSC al Regatului Unit este un registru public 
operat de agenția guvernamentală independentă 
Registrul Comerțului. Registrul PSC publică informațiile 
transmise de companii fără a le verifica.

Registrul PSC conține informații cu privire la peste 
patru milioane de companii. În perioada octombrie-
decembrie 2019, în Regatul Unit s-au înregistrat 
155.950 de constituiri și 121.625 de dizolvări. Registrul 
Comerțului are aproximativ 960 de angajați și un 
buget operațional anual de circa 71 de milioane de 
lire sterline.

Registrul PSC a fost criticat în legătură cu nivelul 
scăzut al calității informațiilor publicate și preocupările 
privind confidențialitatea datelor.

În mai 2019, Guvernul Regatului Unit a lansat o 
consultare pentru a analiza aspecte legate de 
corectitudinea informațiilor aflate la Registrul 
Comerțului, abuzul de informații personale din 
registru și utilizarea abuzivă a entităților înregistrate 
în Regatul Unit drept mijloace pentru infracțiuni 
economice și de altă natură. Feedbackul primit în 
urma consultării este în curs de revizuire. 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/recommendations_on_beneficial_ownership_transparency_for_ogp_national_actio
https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house
https://www.gov.uk/government/consultations/corporate-transparency-and-register-reform
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Derogări

Există preocupări conform cărora bazele de date publice pot furniza acces și informații unor 
părți rău intenționate care le pot folosi în scopuri infracționale, inclusiv furtul de identitate și 
răpirea. Pentru a proteja informațiile personale, multe state cu baze de date cu acces public 
sau diferențiat nu fac publice datele de naștere sau adresele de reședință complete ale 
beneficiarilor reali.

De asemenea, multe state fac derogări de la prezentarea publică a unor informații referitoare 
la anumite categorii de persoane. În Belgia, Germania, Irlanda și Țările de Jos, detaliile privind 
beneficiarii reali care implică minori pot rămâne confidențiale. În unele state (Germania, Țările 
de Jos și Belgia), persoanele cu dizabilități sau care sunt declarate a fi „în incapacitate” sau „în 
incapacitate juridică” pot, de asemenea, să solicite o derogare.

Derogările pot fi solicitate și de persoanele care se tem că accesul public la informațiile 
privind beneficiarii reali care îi privesc ar putea să-i expună riscului de a fi victimele unor 
infracțiuni de natură penală (de exemplu, fraudă, furt, răpire, luarea de ostatici, șantaj, 
escrocare, constrângere, amenințare, violență sau intimidare). Poate fi nevoie ca aceste 
persoane să furnizeze documente justificative atunci când transmit solicitarea de derogare. 
Trebuie avut în vedere că această derogare împiedică publicul să acceseze informațiile 
complete privind beneficiarii reali, dar acestea sunt în continuare puse la dispoziția 
autorităților competente, inclusiv cele de aplicare a legii.

Utilizarea informațiilor existente

A treia opțiune prin care statele se pot conforma Recomandării 24 nu include nicio dispoziție 
referitoare la un registru intern sau la o bază de date centralizată. Aceasta prevede mai 
degrabă ca statele să se conformeze „utilizând informațiile existente, inclusiv informațiile 
obținute de instituțiile financiare sau de furnizorii de servicii profesionale și informațiile 
deținute de alte autorități (de exemplu, baze de date ale companiilor, ale autorităților fiscale 
sau financiare sau ale altor organisme de reglementare)”. SUA sunt un exemplu de stat în 
care este utilizată această abordare. Un număr mare de surse de date cu diferite niveluri de 
conectivitate sunt utilizate pentru a furniza informații oportune autorităților de aplicare a legii 
și altor autorități privind beneficiarii reali.

Deși Recomandările FATF sugerează că aceasta poate fi o modalitate viabilă de a pune la 
dispoziție informațiile privind beneficiarii reali, SUA au fost evaluate ca fiind neconforme în 
cea de-a patra rundă de evaluări reciproce din decembrie 2016.8 Deși a existat o activitate 
legislativă legată de crearea unei baze de date centrale în SUA, niciunul dintre aceste eforturi 
nu a fost transpus în lege în cele din urmă.9

8 A se vedea Grupul de Acțiune Financiară Internațională. Mutual Evaluation Report of the United States 2016. December, 2016, pagina 224, care specifică „lipsa oricăror măsuri de 
asigurare a faptului că există informații adecvate, corecte și oportune privind beneficiarii reali și controlul persoanelor juridice care pot fi obținute sau accesate în timp util de 
autoritățile competente”.

9 A se vedea, de exemplu, H.R.2513 - Corporate Transparency Act of 2019. 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-United-States-2016.pdf
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513/text
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Profesioniștii contabili sunt actori-cheie în lupta împotriva spălării banilor. Bazându-se pe 
un cod etic solid și servind interesul public, profesioniștii contabili joacă un rol esențial prin 
apărarea încrederii publice și raportarea activităților suspecte către cei cu responsabilități de 
guvernanță, precum și către organismele de reglementare. În același timp, aceștia riscă să 
faciliteze fără să știe spălarea de bani, în special de către spălătorii de bani profesioniști.

Profesia contabilă globală sprijină includerea sa în cadrul general legal și de reglementare 
împotriva spălării banilor. Contabilitatea este o profesie de interes public, iar contabilii își 
înțeleg rolul important în lupta împotriva spălării banilor.10 În multe jurisdicții, contabilii 
și firmele de contabilitate au obligații de entități raportoare conform legislației și 
reglementărilor care guvernează regimul împotriva spălării banilor, în conformitate cu 
standardele FATF. La nivel internațional, FATF a elaborat îndrumări pentru o abordare bazată 
pe risc prin care profesia contabilă să gestioneze riscurile aferente spălării banilor și finanțării 
terorismului pe care contabilii le întâlnesc.11 

Profesia sprijină inițiativele de creștere a transparenței beneficiarilor reali pentru entități și 
aranjamente legale într-o manieră care să le permită autorităților competente să identifice 
beneficiarii reali în timp util. Transparența corporativă, care ajută la identificarea părților 
cu un grad ridicat de risc și facilitează trasabilitatea activelor și a surselor de finanțare, este 
importantă pentru prevenirea viitoarelor activități ilicite.

PERSPECTIVE DIN PARTEA  
PROFESIEI CONTABILE

10 IFAC. Fighting Corruption and Money Laundering. 
11 Grupul de Acțiune Financiară Internațională. Guidance for a Risk-based Approach for the Accounting Profession. 2019.

Această secțiune reflectă opiniile profesiei contabile exprimate de reprezentanții 
organizațiilor profesionale contabile (Professional Accountancy Organizations, PAO-uri)  
în interviurile acordate în cadrul acestei cercetări și perspectivele acesteia, așa cum 
au fost redate în propunerile formale scrise. Experți din următoarele PAO-uri au fost 
intervievați pentru acest raport: 

ACCA  Association of Chartered Certified Accountants 

AICPA  American Institute of Certified Public Accountants 

CAANZ  Chartered Accountants Australia and New Zealand 

CNCC  Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 

CSOEC  Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables

HKICPA  Hong Kong Institute of Certified Public Accountants

ICAEW  Institute of Chartered Accountants in England and Wales

IDW  Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland

SAICA  South African Institute of Chartered Accountants 

De asemenea, au fost intervievați și reprezentanți din partea Jersey Financial 
Services Commission (FSC).  

Profesia [contabilă globală] sprijină 

inițiativele de creștere a transparenței 

beneficiarilor reali pentru entități și 

aranjamente legale într-o manieră care 

să le permită autorităților competente 

să identifice beneficiarii reali în timp 

util.

https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/fighting-corruption-and-money-laundering
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Accounting-Profession.pdf
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Totuși, este important de menționat că extinderea noilor dispoziții AML la profesia contabilă 
este o evoluție relativ recentă în curs de desfășurare în mai multe jurisdicții. PAO-urile și 
contabilii înșiși stabilesc cum li se aplică noile dispoziții. Dispozițiile de „cunoaștere a clienților” 
sau cele de verificare prealabilă a acestora adresate contabililor care încheie contracte cu 
clienți în jurisdicții în care nu există baze de date reprezintă o provocare deoarece este posibil 
ca profesioniștii contabili să nu poată urmări beneficiarii reali.

Acolo unde sunt implementate baze de date, acestea ajută profesia să-și desfășoare 
verificarea prealabilă a clienților, susțin contabilii. Cu toate acestea, există o preocupare cu 
privire la faptul că desfășurarea verificării prealabile a clienților „pe hârtie” ar putea să nu 
identifice adevărații beneficiari reali în situații în care fie nu este prevăzut ca informațiile unei 
baze de date să fie verificate, fie acestea sunt incomplete și nu pot fi urmărite în integralitate 
în afara jurisdicției de origine.

Nicio parte nu poate combate singură spălarea de bani. Profesioniștii contabili se numără 
printre numeroasele părți interesate aflate sub incidența dispozițiilor AML, alături de 
organismele de reglementare, bănci, companiile de asigurări și societățile de titluri de 
valoare. Cooperarea dintre părțile interesate din sfera AML din fiecare stat și cu partenerii lor 
de la nivel internațional – inclusiv în ceea ce priveşte transparența beneficiarilor reali – este 
indispensabilă pentru eficacitatea eforturilor AML.

Contabilii ca utilizatori de informații

Întreprinderile trebuie să știe cu cine colaborează, iar informațiile privind beneficiarii reali 
joacă un rol esențial în această privință. Contabilii pot avea responsabilități de verificare 
prealabilă a clienților atunci când încheie un contract cu aceștia și, ca entități raportoare în 
legătură cu combaterea spălării banilor, pot fi nevoiți să verifice identitatea beneficiarilor reali 
atunci când este cazul, în funcție de legile și reglementările naționale. 

Atunci când o bază de date oferă acces diferențiat, contabilii sunt avantajați de acordarea 
unui nivel mai ridicat de acces la informații. HKICPA a abordat acest subiect în răspunsul din 
cadrul consultării desfășurate de Hong Kong în 2017: „Propunem ca Registrul PSC [registrul 
persoanelor care dețin un control semnificativ] să fie accesibil și DNFBP-urilor relevante în 
legătură cu clienții sau potențialii clienți ai acestora. Dacă Registrul PSC este accesibil doar 
autorităților competente, acest lucru ar putea submina eficacitatea registrului și, eventual, 
împiedica DNFBP-urile să desfășoare verificarea prealabilă a clienților.”12 

Contabilii din alte jurisdicții invocă, de asemenea, dificultăți în a desfășura verificarea 
prealabilă a clienților și a informațiilor privind beneficiarii reali atunci când bazele de date 
privind beneficiarii reali conțin informații care nu sunt verificate. Un reproș comun este că 
informațiile din baza de date de beneficiari reali nu aduc nimic în plus față de cele furnizate 
direct contabilului de către companie (de exemplu, baza de date nu servește drept o sursă 
de informații independentă). 

Contabilii și corectitudinea informațiilor

O bază de date cu acces public poate fi utilă pentru contabili deoarece le permite acestora 
să investigheze cine sunt beneficiarii reali ai companiilor. Cu toate acestea, în state precum 
Regatul Unit, contabilii nu se pot baza exclusiv pe baza de date întrucât corectitudinea 
informațiilor nu este garantată de operator. Îndrumările publicate de Consultative Committee 
of Accountancy Bodies (CCAB) din Regatul Unit, care include ICAEW și ACCA, îndeamnă 
contabilii să nu se bazeze exclusiv pe informațiile cuprinse în Registrul PSC, afirmând: „Bazele 

Pentru membrii noștri, mecanismul 

efectiv de funcționare al noului registru 

și a noii baze de date privind beneficiarii 

reali este un aspect important din 

perspectiva rolului jucat de contabili în 

viitoarea colectare și păstrare a datelor 

considerate corecte de organismele de 

reglementare.  

– CAANZ, 2017

12 HKICPA, 5 martie 2017, pagina 5.

Contabilii ca „entități obligate”  
în Belgia

Belgia oferă un exemplu de 
modalitate în care dispozițiile 
privind beneficiarii reali afectează 
profesia. În Belgia, auditorii intră sub 
incidența dispozițiilor de înregistrare a 
beneficiarilor reali. Ca „entități obligate”, 
auditorii trebuie să identifice și să 
verifice identitatea beneficiarilor reali ai 
clienților lor și să se asigure că firmele, 
asociațiile sau fundațiile pe care le 
auditează se conformează legislației 
privind societățile comerciale care 
prevede înregistrarea beneficiarilor 
reali în baza de date centralizată.
Sursă: Instituut van de Bedrijfsrevisoren – Institut des 
Réviseurs d’Entreprises. 2018-20-Communication-
Registre-UBO. 2018.

https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-03/c2017-t227751-Chartered-Accountants-Australia-and-New-Zealand.pdf
https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/communications/2018-20-Communication-Registre-UBO.pdf
https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/communications/2018-20-Communication-Registre-UBO.pdf
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de date ale Registrului Comerțului privind persoanele care dețin un control semnificativ pot 
fi folosite, dar nu pot fi considerate de încredere în lipsa altor documente justificative.”13 Din 
experiența contabililor, printre alții, este de asemenea dificil să elimini informațiile incorecte 
din registrul Regatului Unit.

Întreprinderile și contabilii își doresc ca informațiile din registrul Regatului Unit să fie corecte. 
În consultările recente, ICAEW a declarat: 

Importanța unui număr de identificare unic pentru întreprinderi și indivizi pentru a evita 
confuzia între nume comune este un alt punct-cheie de luat în considerare pe parcursul 
procesului de consultare și reformare aflat în desfășurare în Regatul Unit și invocat de 
contabili.

Opinia contabililor privind raportul dintre costuri și beneficii

În unele jurisdicții, contabilii se numără printre cei responsabili pentru colectarea și păstrarea 
informațiilor privind beneficiarii reali în registrele interne și/sau pentru bazele de date publice. 
O preocupare comună exprimată de contabili se referă la menținerea poverii de conformitate 
la un nivel minim pentru întreprinderile care respectă legea. 

PAO-urile din unele state au recomandat ca guvernele să ia în considerare povara 
administrativă suplimentară care vine odată cu dispozițiile de raportare a informațiilor privind 
beneficiarii reali și riscurile pe care le presupune prezentarea publică a acelor informații. 
„Costurile de conformitate pentru întreprinderile legitime sunt potențial semnificative 
dacă conceptul de beneficiari reali este implementat fără o analiză atentă a riscurilor 
actuale, a surselor de date existente și a modului în care acestea sunt utilizate de agențiile 
guvernamentale, a costurilor și beneficiilor”, a declarat CAANZ în propunerea înaintată 
Guvernului Noii Zeelande în 2018.15

De asemenea, costurile aferente verificării reprezintă un aspect important și contabilii au 
încercat să le coreleze cu beneficiile din punctul de vedere al rezultatelor. ICAEW a făcut 
această corelație într-o propunere din 2019 înaintată Ministerului Afacerilor, Energiei și 
Strategiei Industriale al Regatului Unit (BEIS): „Obiectivele verificării ar trebui să fie definite clar, 
astfel încât costurile crescute să poată fi evaluate în funcție de beneficiile percepute. Suntem 
de acord că obiectivele principale ar trebui să fie îmbunătățirea integrității și fiabilității 
registrului și eliminarea lacunelor din sistemul de reglementare.”16

Preocupări privind confidențialitatea datelor

Preocupările privind confidențialitatea există în cazul indivizilor și al corporațiilor din cauza 
accesului public la informațiile privind beneficiarii reali. Riscurile potențiale includ pierderea 
confidențialității (în planul personal și cel de afaceri), furtul de identitate, hărțuirea și 
amenințările la securitate și siguranță. Riscurile cu care beneficiarii reali și/sau familiile lor 

Suntem de acord că Registrul Comerțului ar trebui să aibă responsabilități suplimentare de a verifica informațiile din registru, 
precum și o autoritate extinsă și resurse sporite care să îi permită că facă acest lucru. Este important ca informațiile din registru 
să fie corecte. Considerăm că verificarea informațiilor va fi de ajutor în evitarea utilizării companiilor din Regatul Unit în scopuri 
infracționale (sau cel puțin în abordarea percepției conform căreia lacunele sistemului din Regatul Unit lasă loc abuzurilor).14

13 Consultative Committee of Accountancy Bodies. Anti-Money Laundering Guidance for the Accountancy Sector. 2018, pagina 38. 
14  ICAEW. ICAEW Representation 78/19 Corporate Transparency and Register Reform. August 2019, paginile 1, 4.
15 CAANZ. Increasing the Transparency of the Beneficial Ownership of New Zealand Companies and Limited Partnerships. 2 august 2018, pagina 3.
16  ICAEW. 2019, pagina 2. 

https://www.gov.uk/government/consultations/corporate-transparency-and-register-reform
https://www.ccab.org.uk/documents/FinalAMLGuidance2018Formattedfinal.pdf
https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/icaew-representations/2019/icaew-rep-78-19-corporate-transparency-and-register-reform.ashx
https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/5841-caanz-increasing-transparency-of-beneficial-ownership-of-nz-companies-and-limited-partnerships-submission-pdf
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se confruntă pot varia foarte mult și este posibil ca acele riscuri să nu aibă nicio legătură 
cu o companie privată. Cu toate acestea, o bază de date privind beneficiarii reali poate 
deveni un nou punct de acces public la informații care nu au mai fost prezentate anterior. 
Riscurile potențiale justifică necesitatea efortului și a implicării prealabile în a determina 
care informații personale sunt necesare doar autorităților competente și care trebuie 
făcute publice. Așa cum am menționat anterior, toate bazele de date care pun la dispoziția 
publicului unele informații admit derogări de la prezentarea publică a informațiilor privind 
beneficiarii reali.

Propunerea CAANZ la o consultare din 2017 desfășurată în Australia reflectă o preocupare 
comună exprimată de contabili: „Considerăm că solicitările celor care susțin transparența 
trebuie să fie puse în echilibru cu drepturile individului la confidențialitate (adică acționarii 
companiilor private), nevoia de confidențialitate comercială și menținerea reputației 
Australiei de mediu favorabil pentru afaceri.”17 

În Regatul Unit, ICAEW a reflectat preocupările contabililor cu privire la o bază de date cu 
acces public într-o propunere din 2019: 

Rolul tehnologiei 

Digitalizarea fluxurilor de informații va face diferența în jurisdicțiile în care legislația actuală 
referitoare la informațiile privind beneficiarii reali este predominant pe suport de hârtie și 
necesită o actualizare (un exemplu este Regatul Unit). ACCA a sintetizat oportunitățile oferite 
de tehnologie în propunerea sa din 2019 înaintată Ministerului Afacerilor, Energiei și Strategiei 
Industriale al Regatului Unit:

ICAEW a sprijinit verificarea digitalizată, dar a transmis de asemenea un avertisment în 
propunerea sa din 2019:

Riscurile potențiale justifică necesitatea 

efortului și a implicării prealabile în a 

determina care informații personale 

sunt necesare doar autorităților 

competente și care trebuie făcute 

publice.

Așa cum precizează documentul consultativ, un sistem de înregistrare de acest tip nu reprezintă o măsură de protecție infailibilă 
împotriva transmiterii de informații false. În mod similar, acest sistem în sine nu va preveni utilizarea abuzivă a companiilor din 
Regatul Unit de către infractori chiar dacă informațiile transmise sunt corecte. Persoanele de la conducerea companiei pot permite 
ca aceasta să fie utilizată în scopuri ilegitime, la fel cum indivizii pot permite ca identitatea lor să fie utilizată de infractori. Este posibil 
ca infractorii să fure identitatea unei companii așa cum pot fura identitățile indivizilor.18 

Păstrarea informațiilor în format digital constituie primul pas către conștientizarea beneficiilor oferite de tehnologia modernă, 
dar este esențial ca informațiile în sine să fie de încredere. Utilizarea instrumentelor precum inteligența artificială, automatizarea 
proceselor robotizate, învățarea automatizată și analizarea datelor ar putea revoluționa utilitatea înregistrărilor din Registrul 
Comerțului, dar numai dacă informațiile de bază sunt corecte și consecvente. Implementarea unor reforme pentru asigurarea 
calității și consecvenței datelor care vor fi prelucrate de instrumentele automatizate reprezintă o condiție prealabilă pentru a obține 
valoare în urma utilizării lor.19

17 CAANZ. Increasing Transparency of the Beneficial Ownership of Companies. 17 martie 2017, pagina 8. 
18  ICAEW, 2019, pagina 5.
19  ACCA. Corporate Transparency and Register Reform - response to consultation - Ref: TECH-CDR-1832. August 2019, pagina 2.
20  ICAEW, 2019, pagina 7.

Suntem de acord că verificarea digitalizată este preferabilă (presupunând că datele sunt protejate și accesul la sisteme este controlat 
corespunzător). Aceasta ar trebui să fie mai rapidă, mai ieftină și mai fiabilă decât metodele manuale... . Este probabil ca un proces de 
verificare digitalizată să fie cel mai eficace, dar ar trebui avuți în vedere cei care nu au acces la instrumentele digitale sau pentru care 
orice procese standard ar reprezenta o problemă.20

https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-03/c2017-t227751-Chartered-Accountants-Australia-and-New-Zealand.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/consultation-responses/TechCDR1832_CoHoTransparencyFINAL.pdf
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Referitor la faptul că întreprinderile trebuie să păstreze propriul registru intern pe lângă 
transmiterea informațiilor către o bază de date centrală, precum Registrul Comerțului, 
contabilii au remarcat că, dacă are loc o trecere la o bază de date digitalizată, atunci povara 
se va mai diminua pentru companiile care își pot transmite propriile registre interne în format 
electronic către baza de date centrală.

Bazele de date centrale de beneficiari reali pot utiliza interfețe de programare a aplicațiilor, 
care le permit companiilor să-și trimită informațiile către bazele de date; acest lucru se 
întâmplă deja în Jersey cu baza de date FSC. La sfârșitul anului 2020, baza de date din Jersey 
va fi în integralitate digitalizată și automatizată și cel mai probabil va utiliza un algoritm de 
inteligență artificială pentru a efectua verificarea și alte controale cu scopul de a-și spori 
eficacitatea.

În unele jurisdicții, profesioniștii contabili încurajează prioritizarea modernizării registrelor 
comerțului existente în care informațiile sunt de o calitate slabă. Mai mult, utilizarea datelor și 
tehnologiilor guvernamentale ar putea ajuta la îmbunătățirea registrelor comerțului existente 
astfel încât acestea să îndeplinească funcțiile unui registru de beneficiari reali. 

Legături către alte surse de date 

Valorificarea surselor de date existente prevăzute și păstrate de guvern, în special datele 
păstrate de autoritatea fiscală, este privită ca un atribut valoros pentru bazele de date privind 
beneficiarii reali din perspectiva contabililor și a companiilor.

În Noua Zeelandă, de exemplu, CAANZ a recomandat: „Înainte de a introduce cereri de 
informații suplimentare pentru companii, sugerăm ca guvernul să realizeze un inventar al 
surselor de date existente și a protocoalelor de partajare și să analizeze potențialul pentru o 
utilizare mai bună a datelor care există deja.”21 

În Regatul Unit, ACCA a adus în discuție beneficiile acestei abordări în propunerea sa din 
2019: „Partajarea seturilor de date creează cu siguranță valoare. Partajarea datelor cu HMRC 
(Her Majesty’s Revenue and Customs – autoritatea fiscală din Regatul Unit) ar trebui să 
se realizeze în ambele sensuri. Pe lângă identificarea cazurilor individuale de fraudă sau a 
altor infracțiuni facilitate de transmiterea unor documente aflate în dezacord, înțelegerea 
proprietății, a conducerii și a controlului grupurilor corporative este de asemenea importantă 
pentru HMRC.”22

În jurisdicțiile în care bazele de date de beneficiari reali sunt avute în vedere, dar nu sunt 
încă implementate, contabilii sugerează, de asemenea, corelarea sistemelor de date 
guvernamentale existente. În Australia, de exemplu, există așteptări conform cărora corelarea 
datelor fiscale cu informațiile privind beneficiarii reali ar ajuta la asigurarea corectitudinii 
și a caracterului oportun. Cooperarea dintre statele federale ar putea facilita înregistrarea 
întreprinderilor australiene prin intermediul unui click pe o fereastră care permite informațiilor 
să circule dintr-o jurisdicție în alta.

În una dintre provinciile Canadei există un proces pentru colectarea informațiilor nefiscale 
transmise autorității naționale fiscale – un proces despre care CPA Canada afirmă că ar 
putea fi extins astfel încât să includă și informațiile necesare privind beneficiarii reali.23 Acest 
exemplu ridică întrebarea dacă acest proces ar putea fi extins și în alte jurisdicții, provincii sau 
teritorii pentru a realiza colectarea, conformitatea și aplicarea, toate acestea concomitent cu 
minimizarea unei părți din povara reglementărilor suportată de companii.

21  CAANZ, 2018, pagina 2.
22  ACCA, 2019, pagina 16. 
23  Chartered Professional Accountants of Canada. Submission in response to Strengthening Corporate Beneficial Ownership Transparency in Canada. Aprilie 2020. 
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https://www.jerseyfsc.org/registry/
https://www.cpacanada.ca/-/media/Site/Operational/SC-Strategic-Communications/Docs/01895-SC-CPACanada-BeneficialOwnershipSubmission-EN
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Introducerea și îmbunătățirea transparenței privind beneficiarii reali ai companiilor private, 
ai trusturilor și ai altor aranjamente legale sunt esențiale pentru a consolida regimurile 
de combatere a spălării banilor și soluționarea altor infracțiuni financiare la nivel mondial.
Acest raport reflectă caracteristicile și aspectele importante ale diferitelor abordări pentru 
implementarea registrelor interne sau a bazelor de date în scopul sprijinirii transparenței 
beneficiarilor reali, precum și opiniile contabililor cu privire la acestea. Per ansamblu, 
verificarea și validarea informațiilor și accesul adecvat la informații sunt factori-cheie în 
eficacitatea unei baze de date.24 

Cu toate acestea, experiența ne demonstrează că decizia unei jurisdicții de a adopta o bază 
de date publică de beneficiari reali nu asigură instant accesul autorităților de aplicare a legii 
sau al altor părți la informații corecte în timp util. În multe jurisdicții, trecerea la o bază de 
date publică a fost un pas înainte dintr-un parcurs mai amplu. UE, de exemplu, a început 
cu baze de date nepublice conform celei de-a patra Directive împotriva spălării banilor 
(AMDL4) și apoi a făcut tranziția către baze de date publice conform AMDL5. În Regatul Unit, 
implementarea unei baze de date publice a fost urmată de o examinare mai minuțioasă a 
aspectelor precum corectitudinea și caracterul concret al informațiilor. Luarea în considerare 
a acestor experiențe de către responsabilii de politici este utilă atunci când analizează situația 
la nivel național.  

Profesia contabilă globală, cu mandatul său de a acționa în interesul public, Codul etic 
internațional pentru profesioniștii contabili25 și rolul în combaterea spălării banilor recunoscut 
de FATF, este unic calificată pentru a contribui la analiza transparenței beneficiarilor reali. Cu 
acest raport, suntem încântați să împărtășim perspectivele și experiențele noastre în cadrul 
discuției privind cea mai bună direcție de acțiune, pe măsură ce luptăm împreună împotriva 
infracționalității financiare și contribuim la o societate și o economie mai bune.

CONCLUZIE

24  Aceste constatări se aliniază cu multe dintre subiectele-cheie invocate în raportul FATF Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons. 2019, a se vedea pagina 5.
25  A se vedea Codul etic pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența).

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf
https://www.codetic-standardeinternationale.ro/wp-content/uploads/2020/01/Codul-etic-pentru-profesionistii-contabili.pdf
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