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COVID-19 și evoluția riscurilor de spălare a banilor,
finanțare a terorismului și infracțiuni cibernetice
Această publicație a personalului pune în evidență riscurile sporite de spălare a banilor, finanțare a
terorismului și infracțiuni cibernetice generate de contextul turbulent și incert al pandemiei de COVID-19
și implicațiile pentru profesioniștii contabili angajați și practicieni, inclusiv auditorii și contabilii din
sistemul de stat.
Acest document

Publicația a fost elaborată de personalul Chartered

completează publicația

Professional Accountants of Canada (CPA Canada) sub

comună a personalului
elaborată de IRBA-IESBA-

auspiciile unui Grup de lucru format din International Ethics

IAASB, Navigarea riscurilor

Standards Board for Accountants (IESBA) și normalizatorii

sporite de fraudă și alte

naționali de standarde (NSS) din Australia, Canada, China,
Africa de Sud, Regatul Unit și SUA.1 Publicația a beneficiat și
de contribuția personalului IESBA.

Sarcina Grupului de lucru este de a elabora resurse de suport în

activități ilegale în timpul
pandemiei de COVID-19,
inclusiv considerente pentru auditarea situațiilor
financiare.
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procesul de implementare pentru a sprijini profesioniștii contabili
să aplice în mod eficace Codul etic internațional pentru profesioniștii
contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența)
(Codul) atunci când întâlnesc circumstanțe create de pandemia de
COVID-19.
Această publicație nu modifică sau înlocuiește Codul, al cărui text
este singurul care prezintă autoritate. Citirea acestei publicații nu
substituie citirea Codului. Îndrumările de implementare nu sunt
menite să fie exhaustive, fiind necesară referirea constantă la Cod,
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după caz. Această publicație nu constituie o normă oficială sau cu
caracter autoritar a CPA Canada, a IESBA sau a altor organizații NSS
care fac parte din Grupul de lucru.

1. NSS-urile sunt Australian Accounting Professional & Ethical Standards Board, Chartered Professional Accountants of Canada, Chinese Institute of Certified Public
Accountants, South African Independent Regulatory Board for Auditors, UK Financial Reporting Council și American Institute of Certified Public Accountants.
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Introducere
Profesioniștii contabili s-au confruntat cu forța perturbatoare a pandemiei de COVID-19 în mod direct în desfășurarea activităților legate de
deservirea clienților, îndeplinirea funcțiilor întreprinderii și a îndatoririlor de serviciu. Într-adevăr, pandemia a schimbat rutina și obiceiurile indivizilor,
ale întreprinderilor, ale organizațiilor nonprofit și ale sistemelor de stat la nivel mondial. Același lucru poate fi spus despre persoanele care au
obiective ilegale, pe măsură ce manevrează schimbările la nivel mondial pentru a crea noi oportunități de spălare a banilor, finanțare a terorismului
(MLTF) și infracțiuni cibernetice.

Ce ar trebui să știe profesioniștii contabili?
Profesioniștii contabili trebuie să fie conștienți că riscurile în schimbare pentru societate, dincolo
de provocările evidente generate de COVID-19 în legătură cu domeniul economic și cel al
sănătății, includ activități sporite de MLTF și infracțiuni cibernetice. Vremurile tulburi, precum
pandemia actuală, aduc cu ele necesitatea ca profesioniștii contabili să fie mult mai atenți la
riscurile globale, specifice jurisdicției și sectorului de MLTF și infracțiuni cibernetice atunci când
desfășoară activitățile profesionale, iar aceștia trebuie să consulte sursele locale și relevante de
informații financiare și privind securitatea cibernetică. Multe țări, inclusiv Australia, Canada,
Regatul Unit și SUA, au emis avertizări consultative cu privire la riscurile cibernetice sporite
pentru entitățile din domeniul sănătății implicate în eforturile de răspuns la pandemia de
COVID-19 la nivel național și internațional. În Canada, Financial Transactions and Reports Analysis
Centre (FINTRAC) a emis Special Bulletin on COVID-19: Trends in Money Laundering and Fraud, care
menționează o varietate de observații și scenarii care necesită atenție. În Australia, Australian
Cyber Security Centre (ACSC) a publicat Threat update: COVID-19 Malicious Cyber Activity, care
include o statistică a incidentelor și exemple de studii de caz.

MLTF și infracțiunile cibernetice au multe în comun. Acestea sunt
comise de indivizi cu obiective ilegale și deseori includ frauda ca
infracțiune de bază sau principală comisă. Activitățile ilegale pot
implica alți indivizi în necunoștință de cauză, inclusiv profesioniști,
sau organizații în ceea ce ar putea fi o serie de evenimente sau
tranzacții proiectate pentru a ascunde intenția ilegală. Vulnerabilitățile,
slăbiciunile și erorile din controale datorate tulburărilor cauzate de
COVID-19 furnizează oportunitățile căutate de părțile rău-intenționate
cu diverse niveluri de complexitate. La nivel global, societatea este
afectată de MLTF și infracțiunile cibernetice, categoriile cele mai
vulnerabile fiind deseori cele mai afectate. Acest lucru evidențiază
importanța responsabilității profesioniștilor contabili de a acționa
în interesul public și de a se conforma cu legile și reglementările
relevante, inclusiv cele legate de spălarea banilor și finanțarea
terorismului.

În contextul actual al pandemiei de COVID-19, profesioniștii contabili
trebuie să fie conștienți de necesitatea de a rămâne atenți la
multiplele tipuri potențiale de riscuri în evoluție de MLTF și infracțiuni
cibernetice care sunt identificate pentru clienții lor, organizațiile
angajatoare și ei înșiși.
l

l

Contabilii primesc avertizări pe măsură
ce escrocii profită de criza declanșată
de COVID-19
Iunie 2020
Citește mai mult

Utilizarea frauduloasă a stimulentelor financiare și a programelor
de sprijin financiar legate de COVID-19 din partea statului a fost
raportată în numeroase jurisdicții, iar acest lucru creează fonduri
noi obținute ilegal pentru spălare prin intermediul organizațiilor
și instituțiilor legitime. Este posibil ca cei cu obiective ilegale
să fie în căutarea unor noi oportunități de a obține fonduri în
mod ilegal și a unor noi modalități de a spăla acele fonduri. De
exemplu, dificultățile economice grave ale organizațiilor pot crea
noi presiuni pentru atragerea unei finanțări provenite din fonduri
obținute ilegal.
Infracțiunile cibernetice, inclusiv furtul identității, compromiterea
adreselor de e-mail și a site-urilor web, precum și atacurile cu
viruși de tip DDoS (distributed denial of service) sunt din ce în
ce mai prezente. Acestea afectează toate sectoarele, entitățile
mici și mari și indivizii. Programele malware de tip phishing
și data-harvesting facilitează breșele cu privire la viața privată
și confidențialitate, care fac obiectul unei preocupări etice
deosebite dacă informațiile au fost compromise.

Sursa imaginii: www.interpol.int/en/How-we-work/COVID-19/COVID-19-Stay-SafeProfessional
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Pretinse înșelătorii legate de COVID-19
Alleged COVID-19 scams lead to
conduc la eliminarea a peste 1.000 de
takedowns of more than 1,000
site-uri web din Canada
websites in Canada
Mai 2020
May 2020
Citește
mult
Readmai
More

Dacă un aprofesionist
contabil
evaluează
riscurile de cybersecurity
infracțiuni
Whether
professional
accountant
is evaluating
risk
cibernetice
în timpul
unui audit,
analizând eficacitatea
controalelor
during
an audit,
analyzing
the effectiveness
of a client’s
internal
interne ale
unui client
preveni
sau detecta
MLTF
carealtered
ar fi in
controls
to prevent
or pentru
detect aMLTF
which
may have
been
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risk-based approach to comply with an anti-MLTF jurisdictional
regimul jurisdicțional anti-MLTF sau analizează caracterul adecvat al
regime, or considering the adequacy of an employing organization’s
măsurilor de securitate cibernetică ale unei organizații angajatoare care
cybersecurity measures in a “work from home” environment, it is
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pandemic
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Manyorganizații,
organizations,
including
the
IESBA resurse
have released
helpful
resources
to helpprovocărilor
in navigating
COVID-19
related challenges.
Multe
inclusiv
IESBA, au
publicat
utile pentru
a ajuta
la gestionarea
legate
de COVID-19.

• The Staff Publication, COVID-19: Ethics and Independence
Publicația personalului COVID-19: Considerente privind etica și
Considerations,
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of important importante
independența
include
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privind considerentele
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in la
mind
regarding cu
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de
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cubear
privire
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principles
in
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environment.
fundamentale în contextul pandemiei de COVID-19.
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usespecialist.
the services
of a specialist.
this regard,AICPA-IESBA-IAASB
the Joint
Publicația
comună aInpersonalului
AICPA-IESBA-IAASB
Publication,create
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the
Utilizarea specialiștilorStaff
în circumstanțele
COVID-19:in
Inclusiv
COVID-19
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Including
Considerations
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considerente pentru implicarea specialiștilor în auditurile situațiilor
Specialists
in Audits
of Financialimportante
Statements
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financiare include
considerente
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această privință.
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și presiunile
legate de COVID-19
aflate
în evoluție, inclusiv
• Riscurile
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COVID-19-related
risks and
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cibernetice,
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In suchpoate
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be a need

l

considerations.
Publicația comună complementară a personalului IRBA-IESBAIAASB
furnizează îndrumări
relevante pentru
contabilii pe
• The
complementary
IRBA-IESBA-IAASB
Jointa sprijini
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parcursul
acestei
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tumultoase
în
legătură
cu
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tumultuous period inrealtion to fraud and other illicit activities.
l
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Standardele internaționale pentru
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și infracțiuni cibernetice. Profesioniștii contabili trebuie să fie vigilenți
for MLTF and cybercrime. Professional accountants must be alert
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Relevant relevante
resourcespe
that
professional
accountants
find useful
include:
Resursele
care
profesioniștii
contabili le may
pot considera
utile
includ:
INTERPOL
INTERPOL
Raport: Cybercrime COVID-19 Impact
Report: Cybercrime COVID-19 Impact
Publicație: COVID-19 – Stay Safe
Publication: COVID-19 Stay Safe
FATF
FATF
Publicație: Riscuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociate COVID-19 și posibile politici de răspuns
Publication: COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses
Webinare FATF: Money Laundering and Terrorist Financing and COVID-19
FATF Webinars: Money Laundering and Terrorist Financing and COVID-19
International Federation of Accountants și partenerii acesteia din cadrul rețelei
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Despre CPA Canada
Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada) este una dintre cele mai mari organizații naționale din domeniul contabilității din
lume și reprezintă o voce respectată în mediul de afaceri, în sistemul de stat, în domeniul educației și în sectoarele nonprofit. CPA Canada este o
organizație progresistă și cu o gândire orientată spre viitor ai cărei membri aduc convergența unor valori împărtășite, aptitudini de afaceri diverse
și talente excepționale în domeniul contabilității. La nivel național, CPA Canada lucrează în cooperare cu organismele CPA provinciale și teritoriale
care au sarcina de a reglementa profesia. La nivel global, aceasta lucrează alături de International Federation of Accountants și Global Accounting
Alliance pentru a construi o profesie contabilă mai solidă la nivel mondial. Fiind unul dintre cele mai mari organisme profesionale, CPA Canada
reprezintă o voce puternică și influentă și acționează în interesul public.
Despre IESBA
Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) este un consiliu independent normalizator de standarde. Misiunea IESBA
este de a servi interesul public prin elaborarea de standarde de etică, inclusiv dispoziții privind independența auditorului, care încearcă să ridice
ștacheta în materie de conduită și practică etice pentru toți profesioniștii contabili prin intermediul unui Cod etic internațional pentru profesioniștii
contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) (Codul) robust și care să acționeze la nivel internațional.
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