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AML/CFT

Combaterea spălării banilor/finanțării terorismului

CDD

Verificarea prealabilă a clienților1

DNFBP
FATF
FIU

Întreprinderi și profesii nefinanciare desemnate
Financial Action Task Force
Unitate de informații financiare

INR.

Notă interpretativă la recomandare

ML
NRA

Spălarea banilor
Evaluarea națională a riscurilor

PEP

Persoană expusă politic

R.

Recomandare

RBA

Abordare bazată pe riscuri

SRB
STR

Organism de autoreglementare
Raport privind tranzacțiile suspecte

TCSP
TF

Furnizori de servicii pentru fiducii și companii
Finanțarea terorismului

În unele jurisdicții sau profesii este utilizat termenul „consumator”, care în sensul acestui do
cument are același înțeles ca termenul „client”.
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Rezumat executiv

1.
Abordarea bazată pe riscuri (RBA) este fundamentală pentru implementarea
eficace a Recomandărilor FATF. Abordarea înseamnă că supervizorii, instituțiile finan
ciare și profesioniștii contabili practicieni (în sensul acestor Îndrumări denumiți și
„contabili” sau „profesia contabilă”) identifică, evaluează și înțeleg riscurile de spălare
a banilor și finanțare a terorismului (ML/TF) la care sunt expuși și implementează
cele mai adecvate măsuri de atenuare. Această abordare le permite să-și concentreze
resursele acolo unde riscurile sunt mai mari.
2.
Îndrumările FATF privind RBA au scopul de a sprijini implementarea RBA, lu
ând în considerare evaluările riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului
și cadrele legale și de reglementare privind AML/CFT la nivel național. Acestea includ
o prezentare generală a RBA și oferă îndrumări specifice pentru profesia contabilă și
supervizorii acesteia. Îndrumările au fost elaborate în parteneriat cu profesia, pentru a
garanta că acestea reflectă cunoștințele și bunele practici din domeniu.

3.
Elaborarea evaluării riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului
este un punct-cheie de plecare pentru aplicarea RBA. Aceasta ar trebui să fie propor
țională cu natura, mărimea și complexitatea întreprinderii. Criteriile de risc cel mai des
utilizate sunt riscul de țară sau geografic, riscul asociat clientului, riscul asociat servi
ciilor/tranzacțiilor. Îndrumările oferă exemple de factori de risc din aceste categorii de
risc.
4.
Îndrumările evidențiază că este responsabilitatea conducerii superioare a con
tabililor să dezvolte și să promoveze o cultură a conformității ca valoare principală a
companiei. Aceasta trebuie să se asigure de angajamentul contabililor față de gestio
narea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului atunci când stabilesc sau
mențin relații de afaceri.

5.
Îndrumările evidențiază că profesioniștii contabili ar trebui să își elaboreze
politicile și procedurile astfel încât nivelul măsurilor de verificare prealabilă inițială și
continuă a clientului să trateze riscurile de spălare a banilor/finanțare a terorismului
la care sunt expuși. În acest sens, Îndrumările explică obligațiile contabililor în ceea
ce privește identificarea și verificarea informațiilor privind beneficiarii reali și oferă
exemple de măsuri de CDD standard, simplificate și îmbunătățite bazate pe riscul de
spălare a banilor/finanțare a terorismului.

6.
Îndrumările au o secțiune pentru supervizorii profesiei contabile și eviden
țiază rolul pe care organismele de autoreglementare (SRB-uri) îl au în supervizare și
monitorizare. Acestea explică abordarea bazată pe riscuri a supervizării, precum și su
pervizarea abordării bazate pe riscuri prin furnizarea unor îndrumări specifice privind
dispozițiile referitoare la autorizare sau înregistrare pentru profesia contabilă, meca
nismele pentru supervizarea la locație și de la distanță, punerea în aplicare, îndrumare,
pregătirea profesională și valorificarea schimbului de informații dintre sectorul public
și cel privat.
7.
Îndrumările pun în evidență și importanța dispozițiilor de supervizare a bene
ficiarilor reali și a aranjamentelor de desemnare. Documentul subliniază modul în
care cadrele generale de supervizare pot ajuta la stabilirea măsurii în care contabilii
păstrează informații corecte și actualizate privind beneficiarii reali ai persoanelor ju
ridice și structurilor juridice și măsura în care aceștia le pun la dispoziția autorităților
competente în timp util atunci când este necesar.
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Secțiunea I – Introducere și concepte-cheie

Aceste Îndrumări trebuie să fie citite împreună cu următoarele, care
sunt disponibile pe pagina web a FATF: www.fatf-gafi.org.

a) Recomandările FATF, în special Recomandările 1, 10, 11, 12, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 și 28 și Notele lor interpretative (INR),
și Glosarul.
b) Alte documente relevante ale FATF de tip Îndrumări, precum:

• FATF Guidance on National Money Laundering and Terrorist
Financing Risk Assessment (februarie 2013)

• FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership (oc
tombrie 2014)

• FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Trust and Com
pany Service Providers (TCSP) (iunie 2019)

• FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Legal Professio
nals (iunie 2019)

c) Alte rapoarte relevante ale FATF, precum Report on Conceal
ment of Beneficial Ownership (iulie 2018) realizat de FATF și
Egmont Group.

Context

8.
Abordarea bazată pe riscuri (RBA) este esențială pentru implementarea efi
cientă a Standardelor internaționale revizuite ale FATF privind combaterea spălării
banilor, a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, care au
fost adoptate în 20122. FATF și-a revizuit Îndrumările cu privire la RBA pentru contabili
din 2009 cu scopul de a le alinia la noile dispoziții ale FATF3 și de a reflecta experiența
câștigată de-a lungul anilor de autoritățile publice și de sectorul privat în ceea ce privește
aplicarea RBA. Această versiune revizuită se aplică profesioniștilor contabili practicieni
(numiți în continuare și „contabili” sau „profesia contabilă” – a se vedea punctul 16 de
mai jos). Contabilii trebuie să consulte și Îndrumările privind RBA pentru furnizorii de
servicii pentru fiducii și companii atunci când furnizează servicii de TCSP.
9.
Îndrumările RBA pentru contabili au fost elaborate de un grup de proiect care
cuprinde membri ai FATF și reprezentanți ai sectorului privat. Grupul de proiect a
fost coordonat de Marea Britanie, Statele Unite, Institute of Chartered Accountants in
England and Wales, International Bar Association și Society of Trust and Estate Practi
tioners. Membrii grupului de proiect sunt prezentați în Anexa 4.

2
3

10.
FATF a adoptat această Îndrumare actualizată privind RBA pentru contabili în
cadrul sesiunii plenare din iunie 2019.

FATF (2012).
Standardele FATF sunt compuse din Recomandările FATF, Notele lor interpretative și defini
țiile aplicabile din Glosar.
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Scopul Îndrumărilor
11.

Scopul acestor Îndrumări este:

a) Facilitarea unei înțelegeri comune a RBA pentru profesia contabilă, instituțiile
financiare și întreprinderile și profesiile nefinanciare desemnate (DNFPB-uri)4
care mențin relații cu contabilii, autoritățile competente și organismele de au
toreglementare (SRB-uri)5 responsabile de monitorizarea conformității con
tabililor cu obligațiile AML/CFT aferente;

b) Asistarea țărilor, a autorităților competente și a contabililor în elaborarea și im
plementarea unei abordări bazate pe riscuri pentru AML/CFT prin furnizarea
de îndrumări și exemple de practici actuale, cu o atenție deosebită asupra fur
nizării de sfaturi practicienilor individuali și firmelor mici;

c) Recunoașterea diferențelor din RBA pentru diferiții contabili care furnizează
servicii diverse precum audit statutar, consultanță financiară și fiscală, servicii
cu privire la insolvență, printre altele;
d) Evidențierea elementelor-cheie implicate în aplicarea unei abordări bazate pe
riscuri pentru AML/CFT aferente contabililor;

e) Evidențierea faptului că instituțiile financiare care au contabili drept clienți tre
buie să identifice, să evalueze și să gestioneze riscurile de ML/TF asociate cu
contabilii și serviciile acestora;

f) Asistarea țărilor, a autorităților competente și a SRB-urilor în implementarea Re
comandărilor FATF în ceea ce privește contabilii, îndeosebi Recomandările 22,
23 și 28;

g) Asistarea țărilor, a SRB-urilor și a sectorului privat pentru îndeplinirea dispozi
țiilor impuse acestora, îndeosebi conform punctelor IO.3 și IO.4;
h) Sprijinirea implementării eficace a planurilor de acțiune ale Autorităților Națio
nale de Reglementare desfășurate de țări; și

i) Sprijinirea implementării și supervizării eficiente a măsurilor AML/CFT la ni
vel național, prin concentrarea atât asupra riscurilor, cât și asupra măsurilor de
prevenție și atenuare.

Publicul-țintă, statutul și conținutul Îndrumărilor
12.

4
5

Aceste Îndrumări vizează:

a) Practicienii din profesia contabilă;

b) Țările și autoritățile lor competente, inclusiv supervizorii pe probleme legate de
AML/CFT ai contabililor, SRB-urile, supervizorii pe probleme legate de AML/
CFT ai băncilor care se bazează pe CDD realizată de contabili și unitățile de in
formații financiare (FIU-uri); și

A se vedea definiția termenului „întreprinderi și profesii nefinanciare desemnate” din Glosa
rul FATF.
A se vedea definiția termenului „organism de autoreglementare” din Glosarul FATF.
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c) Practicienii din sectorul bancar, din alte sectoare de servicii financiare și din
DNFPB-uri care depind de CDD realizată de contabili.

13.
Îndrumările constau în patru secțiuni. Secțiunea I prezintă introducerea și con
ceptele-cheie. Secțiunea II conține elementele-cheie ale RBA și trebuie citită împreună
cu îndrumările specifice pentru contabili (Secțiunea III) și îndrumările specifice pentru
supervizorii contabililor cu privire la implementarea eficientă a RBA (Secțiunea IV).
Există patru anexe:
a) Informații privind beneficiarii reali în raport cu o companie, cu o fiducie sau cu
alte structuri juridice cărora le furnizează servicii un contabil (Anexa 1);
b) Glosar de termeni (Anexa 2);

c) Practici de supervizare pentru implementarea RBA (Anexa 3); și
d) Membrii Grupului de elaborare a RBA (Anexa 4).

14.
Aceste Îndrumări recunosc că o RBA eficientă are în vedere contextul național,
ia în considerare abordarea legală și de reglementare și îndrumările relevante specifice
sectorului din fiecare țară și reflectă natura, diversitatea, maturitatea și profilul de risc
al profesiei contabile dintr-o țară și profilul de risc al contabililor individuali care acti
vează în sector. Îndrumările prezintă diferite elemente pe care țările și contabilii le pot
lua în considerare atunci când elaborează și implementează o RBA eficientă.
15.
Îndrumările nu au valoare de normă și nu prevalează în fața competenței au
torităților naționale6, nici în ceea ce privește evaluarea și clasificarea la nivel local ale
profesiei contabile în baza situației predominante a riscului de spălare a banilor/fi
nanțare a terorismului și a altor factori contextuali. Documentul se bazează pe expe
riențele țărilor și ale sectorului privat pentru sprijinirea autorităților competente și a
contabililor în implementarea eficientă a Recomandărilor FATF aplicabile. Autoritățile
naționale pot lua în considerare aceste Îndrumări atunci când își redactează propriile
îndrumări pentru sector. DNFPB-urile trebuie să facă referire și la legislația și îndru
mările pentru sector relevante pentru țara în care se află contabilul.

Domeniul de aplicare al Îndrumărilor și principalele caracteristici ale profesiei contabile
Domeniu de aplicare și terminologie

16.
Aceste Îndrumări se adresează profesioniștilor contabili practicieni7 și au sco
pul de a-i ajuta să se conformeze Recomandărilor FATF care li se aplică. Termenul
„profesionist contabil practician” se referă la profesioniștii contabili, indiferent de cla
sificarea funcțională (de exemplu, audit, fiscalitate, consiliere sau consultanță) din
tr-o firmă, sau la practicienii individuali care furnizează servicii profesionale. Natura
serviciilor furnizate (de exemplu, audit statutar în raport cu alte servicii profesionale
precum consilierea financiară, serviciile pentru companii) va determina domeniul de
aplicare și profunzimea verificării prealabile și ale evaluării riscurilor. Profesioniștii
6
7

Autoritățile naționale ar trebui, totuși, să ia în considerare Îndrumările atunci când își des
fășoară funcțiile de supervizare.
Termenul „contabil” este utilizat alternativ cu „profesionist contabil practician” pe parcursul
acestui document.
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contabili ar trebui să ia în considerare și obligațiile etice pe care le au conform Codului
etic emis de International Federation of Accountants (IFAC)8, după caz.

17.
Aceste Îndrumări nu sunt menite să se aplice profesioniștilor contabili angajați,
care includ profesioniștii contabili angajați sau implicați într-o calitate executivă sau
neexecutivă în domenii precum comerț, industrie, servicii, sectorul public, educație,
sectorul nonprofit, organisme de reglementare sau organisme profesionale. Acești con
tabili trebuie să facă referire la codul lor de conduită profesională sau la alte surse alter
native de îndrumări în ce privește măsurile adecvate pe care trebuie să le ia în legătură
cu activitățile suspectate a fi ilegale întreprinse de angajatorul lor sau de o terță parte.

Caracteristici-cheie

18.
Contabilii furnizează o gamă de servicii și activități foarte diverse (de exemplu,
în ce privește metodele de furnizare ale acestora, profunzimea și durata relațiilor for
mate cu clienții și amploarea activităților lor). Aceste Îndrumări au fost redactate la
un nivel înalt pentru a acoperi nevoile tuturor și nivelurile și formele de supervizare
și monitorizare diferite care se pot aplica. Fiecare țară și autoritățile sale naționale
ar trebui să urmărească să stabilească un parteneriat cu sectorul întreprinderilor și
profesiilor nefinanciare desemnate (DNFBP) aferent, care va aduce beneficii ambelor
părți în ce privește combaterea spălării banilor/finanțării terorismului.

19.
Rolurile și în consecință riscurile diferitelor DNFBP-uri și/sau ale membrilor
unei profesii, inclusiv contabilii, diferă frecvent. Totuși, în unele domenii există relații
între diferite DNFBP-uri și/sau sectoare profesionale, precum și între DNFBP-uri și in
stituții financiare. De exemplu, întreprinderile sau profesioniștii din alte DNFBP-uri
și/sau sectoare profesionale sau prin instituțiile financiare care pot instrui contabilii. În
unele jurisdicții, contabilii pot furniza, de asemenea, servicii pentru fiducii și companii
acoperite de Recomandările FATF. Pentru astfel de activități, contabilii ar trebui să
consulte îndrumările despre abordarea bazată pe riscuri pentru furnizorii de servicii
pentru fiducii și companii (TCSP-uri).

20.
Profesioniștii contabili practicieni pot furniza o gamă largă de servicii pentru o
gamă variată de clienți. Serviciile propriu-zise furnizate de contabili pot varia între ju
risdicții și este posibil ca exemplele oferite aici să nu fie aplicabile în fiecare jurisdicție.
Serviciile pot include (dar nu sunt limitate la) următoarele, deși nu neapărat pentru
același client. Recomandările FATF se aplică pentru activitățile specificate în R.22 (a
se vedea punctul 31).
a) Servicii de audit și asigurare (inclusiv activitatea de raportare a contabilului în
ofertele publice inițiale);
b) Evidență contabilă și întocmirea situațiilor anuale și periodice;
c) Activități pentru conformarea fiscală;
d) Consiliere fiscală;

e) Servicii pentru fiducii și companii;
8

Manualul privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili publicat în 2018.
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f) Audit intern (ca serviciu profesional) și consiliere privind controlul intern și
gestionarea riscurilor;
g) Servicii de reglementare și conformitate, inclusiv examinări privind reglemen
tarea și serviciile de remediere externalizate;

h) Servicii legate de lichidarea/insolvența/administrarea specială/falimentul com
paniilor;
i) Consiliere cu privire la structurarea tranzacțiilor;
j) Verificare prealabilă pentru fuziuni și achiziții;
k) Consiliere privind succesiunea;

l) Consiliere privind investițiile și custodia banilor clientului; și
m) Expertiză contabilă judiciară.

21.
În multe țări, contabilii sunt profesioniștii consultați frecvent de multe între
prinderi mici și persoane fizice care doresc consiliere generală de afaceri și consiliere
pentru o gamă largă de aspecte privind reglementarea și conformarea. Sub rezerva
codurilor de conduită profesională din jurisdicția relevantă, contabilii trebuie să refuze
misiunea atunci când serviciile nu intră în competența, toleranța la risc sau zona de
confort a acestora. Totuși, ei pot recomanda un alt consilier profesionist (precum un
profesionist din domeniul juridic, un notar sau un furnizor de servicii pentru fiducii și
companii ori un alt profesionist contabil).

Vulnerabilitățile serviciilor contabile

22.
Unele dintre funcțiile îndeplinite de contabili care sunt cele mai susceptibile de
a fi solicitate de potențiale persoane care se ocupă cu spălarea banilor includ:

a) Consilierea financiară și fiscală – infractorii pot juca rolul unor persoane care
apelează la consiliere financiară sau fiscală pentru a-și muta activele astfel încât
să evite datorii viitoare.
b) Înființarea de companii și fiducii – infractorii pot încerca să ascundă sau să
creeze confuzie cu privire la legăturile dintre încasările în urma unei infracțiuni
și autorul acesteia prin înființarea unor vehicule corporative sau a altor struc
turi juridice complexe (de exemplu, o fiducie).

c) Cumpărarea sau vânzarea de proprietăți – infractorii pot utiliza transferurile
de proprietate drept acoperire pentru transferurile de fonduri ilegale (etapa
de stratificare) sau pentru investirea finală a acestor încasări după ce au trecut
prin procesul de spălare a banilor (etapa de integrare).
d) Efectuarea de tranzacții financiare – infractorii se pot folosi de contabili pentru
a realiza sau a facilita diverse operațiuni financiare în numele lor (de exemplu,
depuneri de numerar sau retrageri din cont, operațiuni de schimb valutar cu
amănuntul, emiterea și încasarea de cecuri, achiziționarea și vânzarea de acți
uni, expedierea și primirea de transferuri de fonduri internaționale etc.).
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|9

10 | ÎNDRUMĂRI CU PRIVIRE LA O ABORDARE BAZATĂ PE RISCURI PENTRU PROFESIA CONTABILĂ

e) Facilitarea accesului în instituțiile financiare – infractorii se pot folosi de con
tabili pentru acces în instituțiile financiare sau pentru intermediere. Acest lucru
se poate întâmpla și invers, deoarece infractorii se pot folosi, de asemenea, de
instituțiile financiare pentru a întâlni contabili.

23.
În plus, menținerea unor evidențe incomplete de către clienți, după cum s-a
dovedit în timpul serviciilor de contabilitate/evidență contabilă furnizate de contabili,
poate fi o zonă cu risc mai ridicat. De asemenea, întocmirea, revizuirea și auditarea si
tuațiilor financiare pot fi susceptibile de utilizarea necorespunzătoare de către infrac
tori acolo unde nu există un organism profesional de supraveghere sau unde utilizarea
unor standarde de contabilitate și audit nu este obligatorie.
24.
Multe aspecte ale acestor Îndrumări privind aplicarea unei RBA pentru AML/
CFT se pot aplica și în contextul unor infracțiuni-predicat, îndeosebi pentru alte in
fracțiuni financiare, precum cele fiscale. Capacitatea de a aplica o RBA în mod eficient
infracțiunilor-predicat relevante va consolida și obligațiile privind AML/CFT. Contabilii
pot avea, de asemenea, obligații specifice în ce privește identificarea riscurilor de in
fracțiuni-predicat precum infracțiunile fiscale, iar supervizorii pot juca un rol în supra
vegherea și aplicarea legii împotriva acelor infracțiuni. Astfel, pe lângă aceste îndrumări,
contabilii și supervizorii ar trebui să aibă în vedere și alte surse de îndrumări care pot fi
relevante pentru gestionarea riscurilor de infracțiuni-predicat.

25.
Serviciile legate de înființarea și gestionarea companiilor și fiduciilor sunt pri
vite ca fiind o zonă specială din punctul de vedere al vulnerabilității.

Înființarea companiilor și fiduciilor9

26.
În unele țări, contabilii sunt implicați în înființarea unei companii. În timp ce în
unele țări membrii publicului pot să înregistreze ei înșiși o companie direct la registrul
comerțului, uneori se apelează la sfatul unui contabil cel puțin în relație cu chestiunile
corporative, fiscale și administrative inițiale.

9

10
11

27.
Infractorii pot urmări oportunitatea de a păstra controlul asupra activelor ob
ținute ilegal, afectând în același timp capacitatea autorităților de aplicare a legii de a
descoperi de unde provin activele și cine sunt proprietarii acestora. Companiile și
adesea fiduciile și alte structuri juridice similare sunt percepute de infractori ca poten
țiale vehicule utile pentru obținerea rezultatului dorit. Deși companiile-paravan10, care
nu au active sau activități de afaceri în desfășurare, pot fi folosite în scopuri legitime, de
exemplu, ca mijloace de tranzacționare, ele pot fi utilizate și pentru a ascunde beneficia
rii reali sau pentru a spori percepția de legitimitate. Infractorii pot încerca, de asemenea,
să utilizeze abuziv companiile inactive11, care pot fi înființate de contabili, căutând o cale
de acces către companii care au fost mult timp „inactive”. Aceasta poate fi o încercare
de a crea impresia că reputația companiei este bună și că aceasta tranzacționează în
mod normal deoarece este înființată de mulți ani. Companiile inactive pot contribui la
Exemplele se pot aplica și altor persoane și structuri juridice.
O companie-paravan este o companie înregistrată care nu are operațiuni independente, acti
ve importante, activități de afaceri în desfășurare sau angajați.
O companie inactivă este o companie înregistrată care are acționari, directori și secretari
inactivi și care a fost lăsată inactivă pentru o perioadă mai lungă de timp, chiar dacă a fost
stabilită deja o relație cu clienții.
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complexitatea generală a structurilor corporative, ascunzând suplimentar informațiile
de bază privind beneficiarii reali.

Gestionarea companiilor și fiduciilor

28.
În unele cazuri, infractorii vor încerca să implice contabili în gestionarea com
paniilor și fiduciilor pentru a oferi un grad mai mare de respectabilitate și de legitimi
tate companiei sau fiduciei și activităților acesteia. În unele țări, regulile profesionale
nu permit contabilului să acționeze în calitate de administrator de active sau director al
companiei ori prevăd prezentarea informațiilor cu privire la pozițiile de directori pen
tru asigurarea menținerii independenței și transparenței. Acest lucru va afecta măsura
în care orice fonduri aferente activităților realizate de companie sau fiducie pot trece
prin contul de client al contabilului relevant.

Acționarea ca persoană desemnată în numele altcuiva

29.
Uneori, acțiunile unor persoane fizice pot fi deținute de un contabil sau de alte
persoane în calitate de persoană desemnată, atunci când există preocupări comerciale,
privind confidențialitatea sau siguranța legitime. Cu toate acestea, infractorii pot uti
liza de asemenea acționari desemnați pentru a ascunde că dețin dreptul de proprietate
asupra activelor. În unele țări, contabililor nu li se permite să dețină acțiuni în entitățile
cărora le oferă consiliere, în timp ce în alte țări contabilii acționează în mod regulat în
calitate de persoane desemnate. Contabilii trebuie să identifice beneficiarii reali atunci
când stabilesc relații de afaceri în aceste situații. Acest lucru este important pentru
prevenirea utilizării ilegale a persoanelor și structurilor juridice, prin obținerea unei
înțelegeri suficiente a clientului pentru a putea evalua și atenua corespunzător even
tualele riscuri de spălare a banilor/finanțare a terorismului asociate cu relația de afa
ceri. Când contabililor li se cere să acționeze ca persoane desemnate, aceștia trebuie să
înțeleagă motivul acestei solicitări și să se asigure că pot verifica identitatea beneficia
rului real al acțiunilor și că scopul este legitim.

Servicii de contabilitate pentru situații falsificate și evaziune fiscală, utilizarea
neadecvată a conturilor de client și a serviciilor de insolvență

30.
Infractorii pot abuza de serviciile furnizate de contabili spre a oferi o nuanță
de legitimitate situațiilor falsificate pentru a ascunde sursa fondurilor. De exemplu,
contabilii pot revizui și semna astfel de situații pentru întreprinderi implicate în infrac
țiuni, facilitând astfel procesul de spălare a încasărilor. Contabilii pot efectua și tran
zacții financiare cu valoare mare, permițând astfel infractorilor să utilizeze abuziv
conturile de client ale contabililor. Practica în insolvență, care poate fi realizată de anu
miți profesioniști din domeniul contabilității, poate prezenta de asemenea riscul ca in
fractorii să ascundă pista de audit a banilor spălați prin intermediul unei companii și
să transfere încasările rezultate în urma infracțiunii. Serviciile de contabilitate pot fi fo
losite și pentru facilitarea evaziunii fiscale și a fraudei în materie de TVA.

Recomandări ale FATF aplicabile contabililor

31.
Principala intenție care stă la baza Recomandărilor FATF în ceea ce privește
profesioniștii contabili este consecventă cu obligațiile de etică ale acestora în calitate
de profesioniști, și anume de a evita să ajute infractorii sau să faciliteze activitatea
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ilegală. Dispozițiile R.22 în ceea ce privește verificarea prealabilă a clienților, păstra
rea evidențelor, persoanele expuse politic, noile tehnologii și dependența de terțe părți
stabilite de R. 10, 11, 12, 15 și 17 se aplică profesioniștilor contabili în anumite situații.
În mod specific, dispozițiile R.22 se aplică profesioniștilor contabili atunci când aceștia
se pregătesc să realizeze tranzacții pentru clienții lor în următoarele situații:
a) Cumpărarea și vânzarea de proprietăți imobiliare;

b) Gestionarea banilor, titlurilor de valoare sau a altor active ale clientului;
c) Gestionarea conturilor bancare, de economii sau de titluri de valoare;

d) Organizarea contribuțiilor pentru înființarea, funcționarea sau gestionarea com
paniilor; și
e) Crearea, coordonarea sau gestionarea persoanelor sau structurilor juridice și
cumpărarea și vânzarea de entități comerciale.

32.
Conform R.23, prevederile R.18, 19, 20 și 21 privind controalele interne pentru
AML/CFT, măsurile care trebuie aplicate împotriva țărilor care nu se conformează deloc
sau suficient Recomandărilor FATF, raportarea activităților suspecte și a interdicțiilor
asociate cu privire la avertizare și confidențialitate se aplică profesioniștilor contabili
atunci când aceștia se implică, în numele unui client sau din partea acestuia, într-o
tranzacție financiară aferentă activităților descrise mai sus la R.22. Secțiunea III oferă
îndrumări suplimentare cu privire la aplicarea obligațiilor din R.22 și R.23 în cazul con
tabililor.

33.
Țările ar trebui să stabilească cel mai adecvat regim, adaptat pentru a trata
riscurile relevante de spălare a banilor/finanțare a terorismului, care să ia în conside
rare activitățile și codul de conduită aplicabil pentru contabili.
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Ce este abordarea bazată pe riscuri?
34.
Abordarea bazată pe riscuri pentru AML/CFT înseamnă că țările, autoritățile
competente, DNFBP-urile, inclusiv contabilii12 trebuie să identifice, să evalueze și să în
țeleagă riscurile de spălare a banilor/finanțare a terorismului la care sunt expuși și să ia
măsurile AML/CFT necesare pentru a atenua și a gestiona eficient și eficace riscurile.

35.
Pentru contabili, identificarea și menținerea înțelegerii privind riscul de spă
lare a banilor/finanțare a terorismului cu care se confruntă un sector, precum și ris
cul specific pentru serviciile lor, baza lor de clienți, jurisdicțiile în care activează și efi
cacitatea controalelor asupra riscurilor existente și potențiale care sunt sau ar putea
fi implementate vor presupune investiții de resurse și formare profesională. Pentru
supervizori, acest lucru va implica, de asemenea, menținerea înțelegerii referitoare
la riscurile de ML/TF specifice zonei lor de supervizare și la gradul în care se poate
preconiza în mod rezonabil că măsurile AML/CFT vor atenua astfel de riscuri.
36.
RBA nu este o abordare „lipsită de eșecuri”; pot exista situații în care o firmă
de contabilitate a luat măsuri AML/CFT rezonabile și echilibrate pentru a identifica și
atenua riscurile, dar acestea sunt încă folosite doar în cazuri izolate în ceea ce privește
spălarea banilor sau finanțarea terorismului. Deși există limite pentru orice RBA, spă
larea banilor/finanțarea terorismului reprezintă probleme reale și grave pe care con
tabilii trebuie să le trateze pentru a nu le încuraja sau facilita, în mod inconștient sau nu.
37.

Elementele-cheie ale unei RBA pot fi rezumate după cum urmează:

Identificarea
și evaluarea
riscurilor

• identificarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului cu care
se confruntă o firmă, având în vedere clienții săi, serviciile sale, țările în care activează,
precum și informațiile disponibile public privind riscurile și tipologiile
de spălare a banilor/finanțare a terorismului

• identificarea și aplicarea măsurilor pentru atenuarea și gestionarea eficiente și eficace
Gestionarea
și atenuarea
riscurilor

ale riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului

• implementarea de politici, proceduri și sisteme de informații pentru monitorizarea
Monitorizarea
continuă

modificărilor riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului

• documentarea evaluărilor riscurilor, a strategiilor, politicilor și procedurilor
Documentarea

12

de monitorizare, gestionare și atenuare a riscurilor de spălare a banilor/
finanțare a terorismului

Inclusiv persoanele juridice și cele fizice, a se vedea definiția întreprinderilor și profesiilor
nefinanciare desemnate din Glosarul FATF.
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Argumente pentru noua abordare

38.
În 2012, FATF și-a actualizat Recomandările pentru a ține pasul cu riscurile în
evoluție și pentru a întări măsurile de protecție la nivel global. Obiectivul FATF rămâne
de a proteja integritatea sistemului financiar oferind guvernelor instrumentele actua
lizate necesare pentru luarea de măsuri împotriva infracțiunilor financiare.

39.
S-a pus mai mult accent pe RBA pentru AML/CFT, în special în ceea ce privește
măsurile de prevenție și supervizare. Deși Recomandările din 2003 au oferit informații
pentru aplicarea unei RBA în anumite domenii, Recomandările din 2012 au considerat
că RBA este un punct de plecare esențial pentru cadrul general privind AML/CFT al unei
țări.13

40.
RBA permite țărilor, în limitele cadrului general al dispozițiilor FATF, să adop
te un set de măsuri mai personalizat pentru a-și concentra mai eficient și mai eficace
resursele și pentru a aplica măsuri de prevenție proporționale cu natura riscurilor.
41.
În consecință, aplicarea unei RBA este esențială pentru implementarea eficientă
a Standardelor FATF de către țări și contabili.14

Aplicarea abordării bazate pe riscuri

42.
Standardele FATF nu predetermină niciun sector ca având risc mai ridicat.
Standardele identifică sectoarele care pot fi vulnerabile la spălarea banilor/finanțarea
terorismului. Riscul total ar trebui să fie determinat printr-o evaluare a sectorului la
nivel național. Diferitele entități dintr-un sector vor prezenta un risc mai ridicat sau mai
scăzut în funcție de o varietate de factori, care includ serviciile, produsele, clienții, zona
geografică și stabilitatea programului de conformitate al unei entități.
43.

13
14

15
16

R.1 stabilește domeniul de aplicare al RBA după cum urmează:

a) Cine ar trebui să facă obiectul regimului privind AML/CFT al unei țări?
Pe lângă sectoarele și activitățile deja incluse în domeniul de aplicare al Re
comandărilor FATF15, țările trebuie să-și extindă regimul la instituții, sectoare
sau activități suplimentare dacă acestea prezintă un risc mai mare de ML/TF.
Țările ar putea lua în considerare și derogarea anumitor instituții, sectoare sau
activități de la unele obligații privind AML/CFT acolo unde sunt satisfăcute con
dițiile specificate, precum un risc scăzut dovedit de spălare a banilor/finanțare
a terorismului și în circumstanțe strict limitate și justificate.16

R.1.
Eficacitatea măsurilor de prevenție și atenuare bazate pe riscuri va fi evaluată ca parte din
evaluarea comună a regimului AML/CFT național. Evaluarea eficacității va determina măsura
în care o țară obține un set definit de rezultate care sunt esențiale pentru un sistem AML/CFT
robust și va analiza măsura în care cadrul general juridic și instituțional al unei țări produce
rezultatele așteptate. Evaluatorii vor trebui să ia în considerare riscurile și flexibilitatea
permise de RBA la determinarea măsurii în care există deficiențe în măsurile AML/CFT ale
unei țări, precum și importanța acestora (FATF, 2013f).
A se vedea Glosarul, definiția „întreprinderilor și profesiilor nefinanciare desemnate” și a
„instituțiilor financiare”.
A se vedea INR.1.
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b) Cum trebuie supravegheați sau monitorizați cei care fac obiectul regimu
lui privind AML/CFT în ceea ce privește conformitatea cu acest regim?
Supervizorii trebuie să se asigure că profesioniștii contabili își implementează
obligațiile conform R.1. Supervizorii în domeniul AML/CFT trebuie să ia în con
siderare evaluarea și atenuarea riscului propriu al unui contabil și să recunoască
gradul de libertate permis conform RBA naționale.

c) Cum trebuie să se conformeze persoanele care fac obiectul regimului
privind AML/CFT? Principiul general al unei abordări bazate pe riscuri este
că atunci când riscurile sunt mai mari trebuie luate măsuri sporite pentru a
gestiona și a atenua acele riscuri. Diversitatea, nivelul, frecvența sau intensitatea
măsurilor și controalelor preventive realizate trebuie să fie mai mari în sce
nariile cu riscuri mai ridicate. Contabilii trebuie să aplice fiecare dintre măsurile
de CDD de la literele (a)-(d) de mai jos17: (a) stabilirea și verificarea identității
clientului; (b) identificarea și luarea măsurilor rezonabile în scopul verificării
identității beneficiarului real; (c) înțelegerea scopului și naturii relației de afa
ceri; și (d) monitorizarea continuă a relației. Totuși, acolo unde riscul de spăla
re a banilor/finanțare a terorismului este evaluat ca fiind mai mic, gradul, frec
vența și/sau intensitatea controalelor realizate vor fi relativ mai scăzute. Atunci
când riscurile sunt evaluate la un nivel normal, sunt aplicate controalele stan
dard pentru AML/CFT.
d) Analizarea implicării în relațiile cu clientul: Contabilii nu sunt obligați să
evite în totalitate riscurile. Chiar dacă serviciile pe care aceștia le furnizează
clienților lor sunt considerate vulnerabile la riscurile de spălare a banilor/fi
nanțare a terorismului pe baza evaluării riscurilor, aceasta nu înseamnă că toți
contabilii și toți clienții sau toate serviciile acestora prezintă un risc mai mare
atunci când se iau în considerare măsurile de atenuare a riscului care au fost im
plementate.

Provocări

17

e) Importanța serviciilor de contabilitate pentru economia per ansamblu:
Contabilii au deseori roluri importante în viața economică și legislativă a unei
țări. Rolul contabililor în furnizarea de asigurare obiectivă în ceea ce privește
starea financiară și activitatea unei afaceri este vital. Riscurile asociate cu orice
tip de grup de clienți nu sunt statice și se așteaptă ca în interiorul unui grup
de clienți, pe baza unei varietăți de factori, clienții individuali să poată, de ase
menea, să fie clasificați în categorii de risc, precum risc scăzut, mediu spre scă
zut, mediu, mediu spre ridicat sau ridicat (a se vedea secțiunea III de mai jos
pentru o descriere detaliată). Măsurile pentru atenuarea riscului trebuie apli
cate în consecință.

44.
Implementarea unei RBA poate prezenta o serie de provocări pentru contabili
atunci când identifică măsurile necesare pe care trebuie să le ia. O RBA presupune re
surse și cunoștințe, atât la nivel de țară, cât și la nivel de sector, pentru a colecta și a
interpreta informațiile despre riscuri, pentru a dezvolta politici și proceduri și pentru
a instrui personalul. O RBA se bazează de asemenea pe exercitarea unui raționament
sănătos și bazat pe cunoștințe temeinice de către persoanele care elaborează și imple
mentează astfel de politici și proceduri. De asemenea, va conduce și la o diversitate în
practică, deși aceasta poate genera soluții inovatoare de tratare a zonelor cu risc mai
A se vedea R.10.
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ridicat. Pe de altă parte, contabilii pot fi nesiguri în ceea ce privește modul în care tre
buie să se conformeze cadrului general de reglementare în sine, iar profesia contabilă
poate percepe aplicarea într-o manieră informată a RBA ca fiind dificilă.

45.
Contabilii trebuie să cunoască foarte bine riscurile și să fie capabili să exercite
un raționament sănătos. Acest lucru înseamnă că profesia și persoanele din cadrul ei
trebuie să-și dezvolte cunoștințele prin practică și formare profesională. În cazul în care
contabilii încearcă să adopte o RBA fără cunoștințe suficiente ori fără să înțeleagă sau să
cunoască riscurile cu care se confruntă sectorul, aceștia pot face raționamente greșite.
Contabilii pot supraestima riscul, lucru care poate conduce la o risipă de resurse, sau
pot subestima riscul, creând astfel vulnerabilități.
46.
Contabilii pot constata că unora dintre angajați nu le este ușor să facă rațio
namente bazate pe risc. Acest lucru poate duce la decizii exagerat de precaute sau la
timp disproporționat alocat pentru documentarea motivației din spatele unei decizii.
De asemenea, poate încuraja o abordare de tipul „listă de verificare” în ceea ce privește
evaluarea riscurilor.

47.
Pentru un raționament solid sunt necesare informații bune și diseminarea de
informații de către autoritățile competente desemnate și SRB-uri. Existența îndrumă
rilor de bune practici, a formării profesionale, a studiilor despre domeniul de activitate
și a altor informații și materiale disponibile va sprijini de asemenea contabilii în dez
voltarea unor metode de analiză a informațiilor pentru a obține criterii bazate pe ris
curi. Contabilii trebuie să aibă capacitatea de a accesa cu ușurință aceste informații și
îndrumări pentru a avea cele mai bune cunoștințe posibile pe care să își bazeze rațio
namentele.
48.
Serviciile și produsele pe care contabilii le furnizează clienților lor variază și
nu sunt în totalitate de natură financiară. Recomandările FATF se aplică la fel contabili
lor atunci când aceștia sunt implicați într-o activitate specifică (a se vedea punctul 31),
inclusiv obligațiile privind verificarea prealabilă a clienților, raportarea tranzacțiilor sus
pecte și a interdicțiilor asociate privind avertizarea, păstrarea evidențelor, identificarea
și gestionarea riscurilor legate de persoanele expuse politic sau de noile tehnologii și
dependența de alte instituții financiare terțe părți și DNFBP-uri.
Caseta 1. Provocări privind RBA specifice pentru contabili

Cultura conformității și resursele adecvate. Pentru implementarea unei
RBA, contabilii trebuie să înțeleagă foarte bine riscurile și să fie capabili să
exercite un bun raționament profesional. Mai presus de toate, conducerea
trebuie să recunoască importanța unei culturi de conformitate la nivelul or
ganizației și să se asigure că sunt alocate suficiente resurse pentru imple
mentarea acesteia, adecvate mărimii, nivelului și activităților organizației.
Acest lucru implică acumularea de cunoștințe, inclusiv, de exemplu, prin in
termediul instruirii, recrutării, apelării la consiliere profesională și „învățării
prin practică”. De asemenea, se impun alocarea resurselor necesare pentru
colectarea și interpretarea informațiilor despre riscuri, atât la nivel de țară,
cât și instituțional, și elaborarea de proceduri și sisteme, inclusiv asigurarea
unui proces decizional eficient. Procesul va beneficia de pe urma diseminării de
informații de către autoritățile competente relevante, supervizori și SRB-uri.
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Furnizarea unor îndrumări de bune practici de către autoritățile competen
te, supervizori și organismele de autoreglementare este, de asemenea, im
portantă.

Variația semnificativă a serviciilor și clienților. Contabilii pot fi foarte
diferiți în ceea ce privește amploarea și natura serviciilor furnizate și cli
enții pe care îi au, precum și în ceea ce privește mărimea, domeniul de in
teres și gradul de sofisticare ale firmei și ale angajaților acesteia. La im
plementarea RBA, profesioniștii contabili (și auditorii aferenți) trebuie să
facă raționamentele rezonabile pentru serviciile și activitățile lor specifice.
Supervizorii și SRB-urile trebuie să conștientizeze că într-un regim bazat pe
riscuri nu toți contabilii vor adopta controale identice privind AML/CFT. Mă
surile de atenuare adecvate vor depinde, de asemenea, de natura rolului și
implicării profesionistului. Circumstanțele pot varia considerabil între pro
fesioniștii care reprezintă clienții în mod direct și cei care sunt contractați
în scopuri diferite. Dacă aceste servicii presupun legi și reglementări fiscale,
profesioniștii contabili trebuie să ia în considerare și aspectele legate de
mijloacele permisibile ale unei țări sau jurisdicții în vederea structurării
tranzacțiilor și entităților sau operațiunilor pentru a evita taxele în mod
legal.

Transparența beneficiarilor reali ai persoanelor și structurilor juridice18.
Contabilii pot fi implicați în înființarea, gestionarea sau administrarea en
tităților și structurilor juridice, deși în multe țări orice persoană juridică sau
fizică poate întreprinde, de asemenea, aceste activități. Când profesioniștii
joacă acest rol de „gardian”, poate fi dificil să obțină și să păstreze informații
actuale și corecte privind beneficiarii reali, în funcție de natura și activitățile
clienților lor. Alte provocări pot apărea atunci când sunt acceptați clienți
noi cu activitate economică minimă asociați cu entitatea cu personalitate
juridică și/sau cu proprietarii sau beneficiarii reali ai acesteia – precum
firmele de tip start-up. În cele din urmă, chiar dacă sursa este un registru
public sau clienții, întotdeauna există un eventual risc legat de corectitu
dinea informațiilor, în special acolo unde informațiile de bază au fost auto
raportate (în acest caz, contabilii ar trebui să consulte Îndrumările RBA
pentru sectorul TCSP). În ciuda acestor riscuri, contabilul trebuie, încă de la
început, să solicite răspunsuri de la clientul direct pentru a determina be
neficiarii reali (după ce a stabilit că nu se aplică niciuna dintre excepțiile
relevante pentru determinarea beneficiarilor reali, de exemplu, clientul este
o companie cotată la bursă). Informațiile furnizate de client trebuie apoi
confirmate în mod adecvat în raport cu registrele publice și cu alte surse
terțe, după caz. Acest lucru ar putea presupune alte întrebări clarificatoare
adresate clientului direct. Scopul este asigurarea faptului că profesionistul
contabilul este convins în mod rezonabil de identitatea beneficiarului real.
Pentru mai multe îndrumări practice privind beneficiarii reali, consultați
îndrumările din Caseta 2.
18

A se face referire și la Report on Concealment of Beneficial Ownership, publicat în iulie 2018,
realizat de FATF și Egmont Group.
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Riscul de infracționalitate. Din cauza rolului esențial pe care îl au în furniza
rea imaginii prevăzute de lege asupra sănătății și operațiunilor financiare
ale unei firme, contabilii trebuie să fie atenți în mod deosebit la riscurile de
spălare a banilor/finanțare a terorismului pe care le prezintă serviciile pe
care le furnizează, pentru evitarea posibilității de a comite sau de a fi părtași,
în mod involuntar, la o infracțiune gravă de spălare a banilor/finanțare a
terorismului. Firmele de contabilitate (și cele de audit aferente) trebuie să se
protejeze împotriva utilizării abuzive de către infractori și teroriști.

Alocarea responsabilității conform unei RBA
49.
Un regim eficient bazat pe riscuri este întemeiat pe și reflectă abordarea legală
și de reglementare a unei țări, natura, diversitatea și maturitatea sectorului său finan
ciar și profilul său de risc. Contabilii ar trebui să-și identifice și să-și evalueze riscul
propriu de ML/TF luând în considerare NRA-urile conforme cu R.1, precum și cadrul
general național juridic și de reglementare, inclusiv orice zone de risc semnificativ și
măsuri de atenuare prescrise. Contabilii trebuie să urmeze pașii adecvați pentru iden
tificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului și să aibă
politici, controale și proceduri care le permit să gestioneze și să atenueze în mod efi
cient riscurile care au fost identificate.19 Când riscurile de spălare a banilor/finanțare
a terorismului sunt mai ridicate, contabilii trebuie să aplice permanent măsuri de
CDD sporite, deși este posibil ca legislația sau reglementările de la nivel național să nu
stipuleze exact modul în care trebuie atenuate aceste riscuri mai ridicate (de exemplu,
varierea gradului de monitorizare continuă îmbunătățită).

50.
Strategiile adoptate de contabili pentru atenuarea riscurilor de spălare a bani
lor/finanțare a terorismului iau în considerare cadrele naționale legale, de reglementare
și de supervizare aplicabile. Când se stabilește măsura în care contabilii pot decide
cum să atenueze riscul, țările trebuie să ia în considerare capacitatea sectorului de a
identifica și a gestiona în mod eficient riscurile de spălare a banilor/finanțare a tero
rismului, precum și experiența și resursele supervizorilor acestora pentru a superviza
în mod adecvat maniera în care contabilii gestionează riscurile de spălare a banilor/
finanțare a terorismului și iau măsuri pentru a trata eșecurile. De asemenea, statele pot
lua în considerare probele din partea autorităților competente cu privire la nivelul de
conformitate din cadrul sectorului, precum și la abordarea sectorului în legătură cu tra
tarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului. Țările ale căror sectoare de
servicii sunt în dezvoltare sau ale căror cadre legale, de reglementare și de supervizare
sunt încă în curs de elaborare pot stabili că profesioniștii contabili nu sunt complet
pregătiți să identifice și să gestioneze eficient riscurile de spălare a banilor/finanțare
a terorismului. În astfel de cazuri poate fi adecvată o implementare mai prescriptivă a
dispozițiilor privind AML/CFT până când înțelegerea și experiența cu privire la sector
vor fi consolidate.20
19
20

R.1 și IN.1.
Acest lucru poate fi bazat pe o combinație a elementelor descrise în Secțiunea II, precum și
pe criterii obiective precum rapoartele de evaluare reciprocă, rapoartele de monitorizare sau
FSAP.
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51.
Contabilii nu fac excepție de la supervizarea privind AML/CFT nici chiar atunci
când controalele lor de conformitate sunt adecvate. Totuși, RBA permite autorităților
competente să concentreze mai multe resurse de supervizare asupra entităților cu risc
mai ridicat.

Identificarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului

52.
Accesul la informații corecte, oportune și obiective legate de riscurile de spălare
a banilor/finanțare a terorismului este o cerință obligatorie pentru o RBA eficace.
INR.1.3 impune ca țările să aibă mecanisme care să furnizeze informații adecvate cu
privire la rezultatele evaluărilor de risc pentru toate autoritățile competente, SRB-urile
și instituțiile financiare relevante și pentru toți contabilii. Când informațiile nu sunt dis
ponibile imediat, de exemplu, când autoritățile competente nu au date adecvate pentru
a trata riscurile, nu pot să disemineze informații importante privind riscurile și ame
nințările de spălare a banilor/finanțare a terorismului sau când accesul la informații
este restricționat prin cenzură, va fi dificil pentru contabili să identifice corect riscul de
spălare a banilor/finanțare a terorismului.
53.
R.34 prevede ca autoritățile competente, supervizorii și SRB-urile să stabilească
recomandări și să furnizeze feedback pentru instituțiile financiare și DNFBP-uri. Astfel
de recomandări și feedback ajută instituțiile și întreprinderile să identifice riscurile de
spălare a banilor/finanțare a terorismului și să își ajusteze programele de atenuare a
riscurilor în mod corespunzător.

Evaluarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului

54.
Evaluarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului presupune ca
țările, autoritățile competente, inclusiv supervizorii, SRB-urile și contabilii să determine
modul în care amenințările de spălare a banilor/finanțare a terorismului identificate îi
vor afecta. Ei ar trebui să analizeze informațiile obținute pentru a înțelege probabilitatea
ca aceste riscuri să apară și impactul pe care ele l-ar avea asupra contabililor individuali,
a întregului sector și a economiei naționale. Ca prim pas, riscurile de spălare a banilor/
finanțare a terorismului sunt adesea clasificate ca scăzute, medii spre scăzute, medii,
medii spre ridicate și ridicate. Astfel, evaluarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare
a terorismului depășește simpla colectare de informații calitative și cantitative, fără a le
analiza în mod adecvat; aceste informații constituie baza atenuării eficace a riscurilor
de spălare a banilor/finanțare a terorismului și ar trebui actualizate permanent pentru
a rămâne relevante.21
55.
Autoritățile competente, inclusiv supervizorii și SRB-urile, trebuie să angajeze
personal competent și de încredere, recrutat prin teste de competență și onorabilitate,
după caz. Acesta trebuie să aibă competențe tehnice proporționale cu complexitatea
responsabilităților. Firmele de contabilitate/contabilii care trebuie să efectueze în mod
obișnuit un volum mare de investigații atunci când primesc clienți noi, de exemplu, din
cauza mărimii și amprentei geografice ale firmei, pot lua în considerare și contractarea
de personal competent și de încredere care este recrutat și verificat în mod adecvat.
Este posibil ca astfel de firme de contabilitate să ia în considerare și utilizarea unor
21

FATF (2013a), punctul 10. A se vedea, de asemenea, Secțiunea I D pentru mai multe detalii
despre identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului.
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diverse opțiuni tehnologice (inclusiv inteligența artificială) și programe software care
sunt disponibile acum pentru a oferi sprijin contabililor în această privință.

56.
Firmele de contabilitate trebuie să elaboreze politici, proceduri și controale
interne, inclusiv aranjamente adecvate de gestionare a conformității și proceduri de
verificare adecvate pentru a asigura standarde înalte de recrutare a angajaților. Fir
mele de contabilitate trebuie să dezvolte și un program de formare profesională conti
nuă pentru angajați. Aceștia trebuie să fie pregătiți proporțional cu complexitatea res
ponsabilităților lor.

Atenuarea și gestionarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului

57.
Recomandările FATF prevăd ca la aplicarea unei RBA contabilii, țările, autori
tățile competente și supervizorii să decidă care sunt cele mai adecvate și mai eficiente
moduri de atenuare și gestionare a riscurilor de spălare a banilor/finanțare a teroris
mului pe care le-au identificat. Aceștia trebuie să ia măsuri îmbunătățite pentru ges
tionarea și atenuarea situațiilor în care riscul de spălare a banilor/finanțare a tero
rismului este mai ridicat. În situațiile cu riscuri mai scăzute pot fi aplicate măsuri mai
puțin riguroase:22
a) Țările pot decide să nu aplice unele dintre Recomandările FATF care impun
contabililor să ia anumite măsuri, cu condiția (i) să existe un risc scăzut do
vedit de spălare a banilor și finanțare a terorismului, acest lucru să se întâmple
în circumstanțe strict limitate și justificate și să fie legat de un anumit tip de
contabili sau (ii) ca o activitate financiară să fie întreprinsă de o persoană fizică
sau juridică pe o bază ocazională ori foarte limitată astfel încât să existe un risc
scăzut de spălare a banilor/finanțare a terorismului, conform derogărilor din
INR.1.6.

b) Țările și contabilii care doresc să aplice măsuri simplificate trebuie să realizeze
o evaluare pentru a stabili riscul mai scăzut legat de categoria de clienți sau
servicii vizată, să stabilească un prag pentru nivelul mai scăzut de risc impli
cat și să definească amploarea și intensitatea măsurilor privind AML/CFT nece
sare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor specifice impuse pentru una dintre de
rogările din INR 1.6. Recomandările specifice menționează mai în detaliu modul
în care acest principiu general se aplică dispozițiilor specifice.23

Dezvoltarea unei înțelegeri comune a RBA

22

23

58.
Eficiența unei RBA depinde de o înțelegere comună de către autoritățile com
petente și contabili a ceea ce presupune o RBA, a modului în care ar trebui aplicată și a
modului în care ar trebui tratate riscurile de spălare a banilor/finanțare a terorismului.
Pe lângă un cadru legal și de reglementare care stipulează gradul de libertate, conta
bilii ar trebui să trateze riscurile pe care le identifică. Autoritățile competente trebuie să
emită îndrumări pentru contabili în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor legale și de
reglementare ale acestora privind AML/CFT într-o manieră sensibilă la risc. Sprijinirea
unei comunicări continue și eficace între autoritățile competente și sector este esen
țială.
Sub rezerva prevederii în cadrul legal național a unei verificări prealabile simplificate.
De exemplu, R.22 cu privire la Verificarea prealabilă a clienților.
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59.
Autoritățile competente trebuie să recunoască faptul că nu toți contabilii vor
adopta controale privind AML/CFT identice într-un regim bazat pe riscuri. Pe de altă
parte, contabilii trebuie să înțeleagă faptul că o RBA flexibilă nu îi scutește de aplicarea
eficientă a controalelor privind AML/CFT alături de abordarea bazată pe riscuri.
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Secțiunea III: Îndrumări pentru contabili în ceea ce privește
implementarea unei abordări bazate pe riscuri
Identificarea și evaluarea riscurilor

60.
Contabilii trebuie să urmeze pașii adecvați pentru identificarea și evaluarea
riscului la nivelul firmei că, dată fiind baza de clienți specifică a acestora, ar putea fi
folosiți pentru spălarea banilor/finanțarea terorismului. Acest lucru este realizat de
obicei ca parte a procesului general de acceptare a clienților și misiunilor. Contabilii
trebuie să documenteze acele evaluări, să le actualizeze constant și să aibă mecanisme
adecvate de furnizare a informațiilor cu privire la evaluarea riscurilor către autoritățile
competente și supervizori.24 Natura și amploarea oricărei evaluări privind riscurile de
spălare a banilor/finanțare a terorismului trebuie să fie adecvate tipului de activitate,
naturii clienților și dimensiunii operațiunilor.

61.
Riscurile de spălare a banilor/finanțare a terorismului pot fi organizate în trei
categorii: (a) riscul de țară/geografic, (b) riscul asociat clientului și (c) riscul privind
tranzacțiile/serviciile și canalele de distribuție asociate25. Riscurile și semnalele de alar
mă din fiecare categorie nu sunt exhaustive, dar oferă un punct de plecare de care con
tabilii se pot folosi atunci când își elaborează abordarea bazată pe risc.

62.
La evaluarea riscului, contabilii trebuie să ia în considerare toți factorii de risc
relevanți înainte să determine nivelul general de risc și nivelul adecvat de atenuare care
trebuie aplicat. O astfel de evaluare a riscurilor poate fi bine informată prin interme
diul constatărilor NRA, evaluărilor supranaționale ale riscurilor, rapoartelor sectoriale
desfășurate de autoritățile competente în legătură cu riscurile de spălare a banilor/fi
nanțare a terorismului care sunt inerente pentru serviciile/sectorul de contabilitate,
rapoartelor privind riscurile din alte jurisdicții în care contabilul activează și al oricăror
alte informații care ar putea fi relevante pentru a evalua nivelul de risc specific firmei
sale. De exemplu, articolele din presă și alte informații publice disponibile la scară largă
care pun în evidență aspecte care ar fi putut apărea în anumite jurisdicții. Contabilii pot
face referire și la Îndrumările FATF privind indicatorii și factorii de risc. Pe parcursul
unei relații cu clientul, procedurile pentru monitorizarea continuă și revizuirea profilului
de risc al clientului sunt, de asemenea, importante. Autoritățile competente trebuie să
analizeze modul în care ar putea să alerteze cel mai eficient contabilii cu privire la orice
constatări rezultate în urma unor evaluări de risc naționale, supranaționale și orice
alte informații care ar putea fi relevante pentru evaluarea nivelului de risc specific unei
practici de contabilitate în țara relevantă.

24
25

63.
Din cauza naturii serviciilor pe care un contabil le furnizează în general, sis
temele automate de monitorizare a tranzacțiilor de tipul celor utilizate de instituțiile
financiare nu vor fi adecvate pentru majoritatea contabililor. Poate fi aplicabilă într-o
anumită măsură utilizarea inteligenței artificiale și a instrumentelor de analiză într-un
context de audit pentru a identifica tranzacțiile neobișnuite. Cunoștințele contabilului
în ceea ce privește clientul și afacerea acestuia se vor îmbunătăți pe durata unei rela
ții profesionale interactive și pe termen mai lung (în unele cazuri, astfel de relații pot
exista și pentru clienții pe termen scurt, de exemplu, pentru tranzacțiile imobiliare).
Punctul 8 din INR.1.
Inclusiv produsele, tranzacțiile sau canalele de distribuție.
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Totuși, deși contabilii individuali nu sunt obligați să investigheze activitățile clientului,
aceștia pot fi bine poziționați pentru a identifica și detecta modificările în ce privește
tipul sau natura activităților clientului pe parcursul relației de afaceri. Contabilii trebuie
să ia în considerare și natura riscurilor prezentate de relațiile cu clienții pe termen scurt
care pot, în mod inerent, dar nu neapărat, să aibă risc scăzut (de exemplu, o relație
punctuală cu clientul). Contabilii trebuie să fie atenți, de asemenea, la subiectul specific
al serviciilor profesionale (misiunea) solicitate de un client existent sau potențial și la
riscurile aferente.
64.
Identificarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului asociate
cu anumiți clienți sau cu anumite categorii de clienți și anumite tipuri de activitate va
permite contabililor să determine și să implementeze măsuri și controale rezonabile
și proporționale pentru atenuarea unor astfel de riscuri. Riscurile și măsurile adecvate
vor depinde de natura rolului și implicării contabilului. Circumstanțele pot varia con
siderabil între profesioniștii care reprezintă clienții pentru o singură tranzacție și cei
implicați într-o relație de consiliere pe termen lung.
65.
Volumul și gradul de monitorizare și revizuire continue vor depinde de natura
și frecvența relației, alături de evaluarea cuprinzătoare a riscului asociat clientului/
tranzacțiilor. Poate fi nevoie ca un contabil să ajusteze evaluarea riscurilor unui anumit
client pe baza informațiilor primite de la o autoritate competentă desemnată, un SRB
sau alte surse credibile (inclusiv un alt contabil).

66.
Contabilii pot evalua riscurile de spălare a banilor/finanțare a terorismului
aplicând diverse categorii. Acest lucru furnizează o strategie pentru gestionarea even
tualelor riscuri oferind contabililor posibilitatea de a supune fiecare client unei evaluări
rezonabile și proporționale a riscurilor, acolo unde este cazul.

67.
Ponderea atribuită acestor categorii de risc (individual sau în combinație) la
evaluarea riscului general potențial de spălare a banilor/finanțare a terorismului poate
varia în funcție de mărimea, gradul de sofisticare, natura și domeniul de aplicare ale
serviciilor furnizate de contabil și/sau de firmă. Aceste criterii trebuie totuși luate în
considerare în ansamblu, și nu individual. Contabilii trebuie să evalueze independent
ponderea atribuită fiecărui factor de risc, pe baza practicilor individuale și a raționa
mentelor rezonabile ale acestora.
68.
Deși nu există un set de categorii de risc acceptat la nivel mondial, exemplele
furnizate în aceste Îndrumări sunt cele mai des identificate categorii de risc. Nu există
o singură metodologie de aplicare a acestor categorii de risc, iar aplicarea lor are meni
rea de a furniza un cadru general sugerat pentru abordarea evaluării și gestionării po
tențialelor riscuri de spălare a banilor/finanțare a terorismului. Pentru firmele mai mici
și practicienii individuali, este recomandat să se analizeze serviciile pe care aceștia le
oferă (de exemplu, furnizarea de servicii de administrare a companiei poate presupune
un risc mai mare decât alte servicii).

69.
Infractorii utilizează o varietate de tehnici și mecanisme pentru a ascunde be
neficiarii reali ai tranzacțiilor și activelor. Multe dintre mecanismele/tehnicile obișnuite
au fost compilate de FATF în studii anterioare, inclusiv Guidance on Transparency and
Beneficial Ownership elaborat de FATF în 2014 și Report on Concealment of Beneficial
Ownership elaborat de FATF și Egmont Group în 2018. Contabilii pot face referire la
aceste studii pentru mai multe detalii privind utilizarea tehnicilor de disimulare și stu
dii de caz relevante.
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70.
Un punct de plecare practic pentru firmele de contabilitate (în special firmele
mai mici) și contabili (în special practicienii individuali) ar fi aplicarea următoarei
abordări. Multe dintre aceste elemente sunt vitale pentru satisfacerea altor obligații
datorate clienților, precum obligațiile fiduciare, și ca parte a obligațiilor generale de
reglementare ale acestora:
a) Acceptarea clientului și politicile de cunoaștere a clientului: identificarea clien
tului (și a beneficiarilor săi reali, după caz) și a „beneficiarilor” adevărați ai tran
zacției. Înțelegerea sursei fondurilor și a sursei averii26 clientului, acolo unde
este necesar, a proprietarilor și a scopului tranzacției.

b) Politicile de acceptare a misiunii: înțelegerea naturii activității. Contabilii trebuie
să știe natura exactă a serviciilor pe care le furnizează și să înțeleagă modul în
care această activitate poate facilita transferarea sau disimularea încasărilor re
zultate în urma unei infracțiuni. Când un contabil nu are cunoștințele necesare,
acesta nu trebuie să întreprindă activitatea.
c) Înțelegerea motivației personale sau comerciale a activității: contabilii trebuie
să fie convinși în mod rezonabil că există o motivație personală sau comercială
pentru activitatea întreprinsă. Totuși, contabilii nu sunt obligați să evalueze în
mod obiectiv motivația personală sau comercială dacă aceasta pare rezonabilă
și validă.

d) Acordarea de atenție semnalelor de alarmă: acționarea cu vigilență la identi
ficarea și mai apoi la revizuirea atentă a aspectelor tranzacției dacă există te
meiuri rezonabile pentru a suspecta că fondurile sunt încasări provenite din
activități ilegale sau au legătură cu finanțarea terorismului. Aceste situații pot
declanșa obligații de raportare. Documentarea procesului de gândire prin pre
gătirea unui plan de acțiune poate fi o opțiune viabilă pentru sprijinirea inter
pretării/evaluării semnalelor de alarmă/indicatorilor privind situațiile suspecte.
e) Apoi, analiza acțiunilor care ar trebui întreprinse, dacă există.

f) Rezultatele acțiunii de mai sus (adică evaluarea cuprinzătoare a riscului asociat
unui anumit client/unei anumite tranzacții) vor dicta nivelul și natura probe
lor/documentației colectate conform procedurilor de CDD/EDD ale unei firme
(inclusiv probe privind sursa averii sau a fondurilor).
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g) Contabilii trebuie să documenteze și să înregistreze în mod adecvat măsurile
luate conform literelor a)-e).

Sursa fondurilor și sursa averii sunt relevante pentru determinarea profilului de risc al
unui client. Sursa fondurilor este activitatea care generează fondurile pentru un client (de
exemplu, salariu, venituri din tranzacții sau plăți dintr-o fiducie), în timp ce sursa averii
descrie activitățile care au generat valoarea netă totală a unui client (de exemplu, dreptul
de proprietate asupra unei afaceri, o moștenire sau investiții). Deși aceste surse pot fi una și
aceeași pentru unii clienți, ele pot fi parțial sau total diferite pentru alți clienți. De exemplu, o
PEP care primește un salariu oficial modest, dar care are fonduri substanțiale, fără moșteniri
sau interese de afaceri vizibile, poate ridica suspiciuni de luare de mită, corupție sau utilizare
abuzivă a funcției. Conform RBA, contabilii trebuie să se asigure că sunt disponibile informații
adecvate pentru evaluarea legitimității sursei fondurilor și sursei averii unui client cu un grad
de certitudine care este proporțional cu profilul de risc asociat clientului.
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Riscul de țară/geografic

71.
Un client poate prezenta un risc mai ridicat atunci când unele aspecte ale afa
cerii sale sunt conectate cu o țară cu risc mai ridicat în ceea ce privește:
a) originea sau locația actuală a sursei averii sau fondurilor;
b) locul în care sunt furnizate serviciile;

c) țara de înregistrare sau de domiciliu a clientului;
d) locația activităților principale ale clientului;
e) țara de domiciliu a beneficiarului real; sau

f) țara de înregistrare și locația activităților principale ale companiei vizate (pen
tru eventuale achiziții).

72.
Nu există nicio definiție general acceptată pentru o țară sau o zonă geografică
cu risc mai ridicat, dar contabilii ar trebui să acorde atenție:

a) Țărilor/zonelor care, conform unor surse credibile27, furnizează fonduri sau
sprijin pentru activități teroriste sau în care își desfășoară activitatea organi
zații teroriste recunoscute.

b) Țărilor care, conform unor surse credibile, prezintă niveluri importante de cri
mă organizată, corupție sau alte activități infracționale, inclusiv țări-sursă sau
de tranzit pentru droguri ilegale, trafic de persoane și contrabandă sau jocuri de
noroc ilegale.

c) Țărilor care fac obiectul unor sancțiuni, embargouri sau măsuri similare emise
de organizații internaționale precum Organizația Națiunilor Unite.
d) Țărilor care, conform unor surse credibile, au o administrație, un sistem de apli
care a legii și regimuri de reglementare șubrede, inclusiv țările identificate în
declarațiile FATF drept având regimuri șubrede privind AML/CFT, în raport cu
care instituțiile financiare (și DNFBP-urile) ar trebui să acorde o atenție deo
sebită în ceea ce privește relațiile și tranzacțiile de afaceri.

e) Țărilor care, conform unor surse credibile, sunt necooperante în ceea ce privește
furnizarea de informații privind beneficiarii reali către autoritățile competente,
o constatare la care se poate ajunge în urma revizuirii rapoartelor FATF de
evaluare reciprocă sau a rapoartelor unor organizații care analizează, de ase
menea, diferite niveluri de cooperare, precum rapoartele Forumului Global
OECD referitoare la conformitatea cu standardele internaționale privind trans
parența fiscală.
27

„Surse credibile” se referă la informațiile care sunt produse de organizații cu reputație bună,
recunoscute la nivel internațional și alte organisme care pun aceste informații la dispoziția
publicului. Pe lângă FATF și organismele regionale de tip FATF, astfel de surse pot include,
dar nu sunt limitate la, organisme internaționale sau supranaționale precum Fondul Monetar
Internațional, Banca Mondială și Egmont Group of Financial Intelligence Units.
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Riscul asociat clientului
73.

Factorii-cheie de risc pe care contabilii trebuie să îi ia în considerare sunt:

a) Baza de clienți a firmei include domenii de activitate sau sectoare în care opor
tunitățile pentru spălarea banilor/finanțarea terorismului sunt prevalente.

b) Baza de clienți a firmei include persoane expuse politic sau persoane care sunt
strâns asociate ori înrudite cu persoane expuse politic, care sunt considerate
clienți cu risc mai ridicat (A se consulta Îndrumările FATF (2013) referitoare
la persoanele expuse politic pentru îndrumări suplimentare privind modul de
identificare a PEP-urilor).
Caseta 2. Considerente speciale pentru PEP-uri și sursa fondurilor și a averii

Dacă un contabil îi oferă consiliere unui client PEP sau dacă o persoană ex
pusă politic este proprietarul real al activelor într-o tranzacție, este nevoie
de o CDD îmbunătățită adecvată dacă este implicată o activitate descrisă la
R.22. Astfel de măsuri includ obținerea aprobării conducerii superioare (de
exemplu, senior partner, managing partner sau CEO) înaintea stabilirii unei
relații de afaceri, luarea măsurilor rezonabile pentru stabilirea sursei averii
și a sursei fondurilor clienților și beneficiarilor reali identificați ca PEP și
monitorizarea continuă îmbunătățită a relației.
Sursa fondurilor și sursa averii sunt relevante pentru determinarea profilului
de risc al unui client. Sursa fondurilor este activitatea care generează fon
durile pentru un client (de exemplu, salariu, venituri din tranzacții sau plăți
dintr-o fiducie). Sursa fondurilor are legătură directă cu originea fondurilor
care vor fi folosite într-o tranzacție. Este probabil ca aceasta să fie un cont
bancar. În general, acest lucru ar fi dovedit printr-un extras bancar sau altă
probă similară. Sursa averii descrie activitățile care au generat valoarea netă
totală a unui client (de exemplu, dreptul de proprietate asupra unei afaceri,
o moștenire sau investiții). Sursa averii este originea întregii averi a unei
persoane. Înțelegerea sursei averii presupune luarea unor măsuri rezona
bile pentru a ajunge la convingerea că fondurile care sunt folosite într-o tran
zacție nu sunt rezultatul unei infracțiuni.

Deși sursa fondurilor și sursa averii pot fi una și aceeași pentru unii clienți,
ele pot fi parțial sau total diferite pentru alți clienți. De exemplu, o PEP care
primește un salariu oficial modest, dar care are fonduri substanțiale, fără
moșteniri sau interese de afaceri vizibile, poate ridica suspiciuni de luare de
mită, corupție sau utilizare abuzivă a funcției. Conform RBA, contabilii tre
buie să se asigure că sunt disponibile informații adecvate pentru evaluarea
legitimității sursei fondurilor și sursei averii unui client cu un grad de cer
titudine care este proporțional cu profilul de risc asociat clientului.
Factorii relevanți care influențează amploarea și natura CDD includ circum
stanțele specifice ale unei persoane expuse politic, interesele de afaceri
separate ale acesteia și timpul în care acele interes au prevalat în relație
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cu poziția publică, măsura în care persoana are acces la fonduri oficiale, ia
decizii privind alocarea de fonduri publice sau contractele de achiziții pu
blice, țara de origine a persoanei, tipul de activitate pe care aceasta îl dorește
de la contabil, măsura în care este o persoană locală sau internațională, în
special având în vedere serviciile cerute și atenția care i se acordă persoanei
expuse politic în țara sa de origine.

c) Clienții își desfășoară relațiile de afaceri sau solicită servicii în circumstanțe ne
convenționale sau neobișnuite (după cum s-a evaluat luând în considerare toate
circumstanțele reprezentării clientului).

d) Clienți în cazul cărora structura sau natura entității ori a relației face dificilă
identificarea în timp util a beneficiarului real sau a intereselor care controlează
ori clienți care încearcă să împiedice înțelegerea activității lor, a proprietarilor
sau a naturii tranzacțiilor lor, precum:
i.

ii.

Utilizarea nejustificată a unor companii-paravan și/sau inactive, a unor
companii de fațadă, a unor entități cu personalitate juridică având acțio
nariat pe bază de acțiuni nominative sau la purtător, a controlului prin
intermediul unor acționari desemnați sau al unor directori corporativi,
a unor persoane juridice sau structuri juridice care împart înregistrarea
companiei și administrarea activelor în mai multe țări, totul fără un
motiv vizibil legal sau legitim din punct de vedere fiscal, al afacerilor,
economic ori de altă natură.
Utilizarea nejustificată a unor angajamente informale, precum familia
sau asociații apropiați acționând în calitate de acționari desemnați sau
directori.

iii. Complexitate neobișnuită în structurile de control sau ale acționaria
tului fără o explicație clară, atunci când anumite circumstanțe, structuri,
locații geografice, activități internaționale sau alte elemente nu sunt
consecvente cu ceea ce contabilul cunoaște despre afacerea și scopul
economic ale clientului.

e) Companii cliente care își desfășoară o parte considerabilă din activitate în țări
care prezintă un risc geografic mai mare sau au filiale importante în astfel de
țări.

f) Clienți care reprezintă întreprinderi care utilizează intensiv numerarul (și/sau
echivalente de numerar). Dacă astfel de clienți fac ei înșiși obiectul unui set
complet de dispoziții privind AML/CFT consecvente cu Recomandările FATF și
sunt reglementați în acest sens, acest lucru va facilita atenuarea riscurilor. Ei
pot include, de exemplu:
i.
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Companii de servicii de transfer de bani sau valori (MVTS) (de exem
plu, case de transfer de bani, case de schimb valutar, casas de cambio,
centros cambiarios, remisores de fondos, bureaux de change, agenți de
transfer de bani și comercianți de bilete de bancă sau alte companii care
oferă servicii de transfer de bani);
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ii.

Operatori, brokeri și alte persoane care furnizează servicii legate de ac
tive virtuale;

iv.

Furnizori de metale și pietre prețioase.

iii. Cazinouri, case de pariuri și alte instituții și activități legate de jocurile
de noroc;
g) Companii care par să dețină cantități mari de numerar, deși în mod obișnuit nu
utilizează intensiv numerarul.

h) Organizații nonprofit sau caritabile care se implică în tranzacții pentru care nu
pare să existe niciun scop economic logic sau în cazul cărora nu pare să existe
nicio legătură între activitatea declarată a organizației și celelalte părți implicate
în tranzacție.
i) Clienți care folosesc intermediari financiari, instituții financiare sau DNFBP-uri
care nu fac obiectul unor legi și măsuri adecvate privind AML/CFT și care nu
sunt supervizate corespunzător de autoritățile competente sau de SRB-uri.
j) Clienți care par să acționeze conform instrucțiunilor altcuiva, fără să prezinte
aceste informații.

k) Clienți care par să evite constant și în mod inexplicabil întâlnirile în persoană
sau care oferă instrucțiuni intermitent fără motive legitime și altfel sunt evazivi
sau foarte dificil de contactat, în condițiile în care acest comportament nu este
așteptat în mod normal.

l) Clienți care cer ca tranzacțiile să fie finalizate în intervale de timp neobișnuit
de scurte sau accelerate fără a da o explicație rezonabilă pentru grăbirea tran
zacției, ceea ce ar face evaluarea adecvată a riscurilor dificil sau imposibil de
realizat pentru contabili.
m) Clienți care au fost condamnați anterior pentru infracțiuni care au generat în
casări, care solicită contabililor (care, la rândul lor, știu despre aceste condam
nări) să întreprindă anumite activități în numele lor.
n) Clienți care nu au adresă, sau au mai multe adrese, fără a avea motive legitime.

o) Clienți care dețin fonduri care sunt în mod evident și inexplicabil dispropor
ționate în comparație cu circumstanțele lor (de exemplu, vârsta, venitul, ocu
pația sau averea).
p) Clienți care își modifică instrucțiunile de decontare sau execuție fără explicații
adecvate.

q) Clienți care își schimbă mijloacele de plată pentru o tranzacție în ultimul mo
ment și fără justificare (sau cu o justificare suspectă) ori în cazul cărora există o
lipsă inexplicabilă de informații sau transparență în ceea ce privește tranzacția.
Acest risc se extinde la situațiile în care sunt făcute schimbări de ultim moment
pentru a permite plata fondurilor dinspre/către o terță parte.
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r) Clienți care insistă fără o explicație sau o justificare adecvată ca tranzacțiile să
fie realizate exclusiv sau predominant prin intermediul activelor virtuale pentru
a le fi păstrată anonimitatea.

s) Clienți care se oferă să achite onorarii neobișnuit de mari pentru servicii în
cazul cărora în mod normal nu se justifică astfel de sporuri. Cu toate acestea,
angajamentele cu onorarii contingente adecvate și onorarii pentru servicii le
gitime, în care contabilii pot primi un spor semnificativ pentru prestarea cu
succes a serviciilor lor, nu trebuie considerate un factor de risc.

t) Volumele neobișnuit de mari de active sau tranzacțiile neobișnuit de mari în
raport cu ceea ce se așteaptă în mod rezonabil de la clienți cu un profil similar
pot indica faptul că un client care în mod normal nu ar fi perceput ca un client
cu risc ridicat trebuie tratat astfel.
u) Când există anumite tranzacții, structuri, locații geografice, activități interna
ționale sau alte elemente care nu sunt consecvente cu ceea ce contabilii cunosc
despre afacerea sau situația economică a clientului.
v) Baza de clienți a contabilului include domenii de activitate sau sectoare în care
oportunitățile de spălare a banilor/finanțare a terorismului sunt prevalente.

w) Clienți care sunt suspectați de implicarea în activități de falsificare prin inter
mediul unor împrumuturi false, facturi false și utilizarea unor denumiri înșe
lătoare.
x) Transferul sediului unei companii într-o altă jurisdicție fără nicio activitate eco
nomică reală în țara de destinație prezintă un risc de creare a unor companiiparavan care ar putea fi folosite pentru a tăinui beneficiarii reali.
y) Relația dintre numărul/structura angajaților și natura afacerii se abate de la re
gula domeniului de activitate (de exemplu, cifra de afaceri a unei companii este
nejustificat de mare având în vedere numărul de angajați și de active utilizate în
comparație cu alte afaceri similare).
z) Activitatea bruscă a unui client anterior inactiv, fără o explicație clară.

aa) Clienți care încep sau dezvoltă un proiect cu un profil neașteptat sau cicluri de
afaceri anormale ori clienți care intră pe piețe noi/emergente. În general, gru
pările de criminalitate organizată nu trebuie să strângă fonduri/să contracteze
datorii, acest lucru ajutându-le adesea să intre primele pe o piață nouă, înde
osebi dacă piața respectivă este de retail/utilizează intensiv numerarul.
bb) Indicii conform cărora clientul nu dorește să obțină aprobările/să facă decla
rațiile guvernamentale necesare etc.

cc) Motivul pentru care clientul alege contabilul nu este clar, dată fiind mărimea
firmei, locația sau specializarea.
dd) Înlocuirea frecventă sau nejustificată a consilierilor profesionali ai clientului
sau a membrilor conducerii.
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ee) Clientul este reticent în ce privește furnizarea tuturor informațiilor relevante
sau contabilii au motive rezonabile pentru a suspecta că informațiile furnizate
sunt incorecte sau insuficiente.

ff) Clienți care încearcă să obțină dreptul de ședere sau cetățenia în țara în care
activează contabilii în schimbul unor transferuri de capital, al achiziționării de
proprietăți imobiliare sau obligațiuni de stat ori al unor investiții în entități cor
porative.

74.
Clienții la care s-a făcut referire mai sus pot fi persoane care, de exemplu, în
cearcă să ascundă interesele de afaceri și activele proprii sau clienții pot fi reprezen
tanții conducerii superioare a unei companii care, de exemplu, încearcă să ascundă
structura acționariatului.

Riscul privind tranzacțiile/serviciile și canalele de distribuție asociate

75.
Serviciile care pot fi furnizate de contabili și care (în anumite circumstanțe)
prezintă riscul de a fi utilizate în scopul spălării banilor pot include:
a) Utilizarea de conturi de clienți comune sau păstrarea în siguranță a banilor ori
activelor clientului fără justificare.

b) Situațiile în care sfaturile cu privire la înființarea de structuri juridice pot fi
utilizate abuziv pentru ascunderea proprietarilor sau a scopurilor economice
reale (inclusiv înființarea de fiducii, companii sau modificarea numelui/se
diului companiei ori stabilirea unor structuri de grup complexe). Aceste situ
ații ar putea include consilierea în legătură cu o fiducie discreționară care
oferă administratorului de active putere discreționară pentru a numi o clasă
de beneficiari care nu include beneficiarul real (de exemplu, numirea inițială a
unei instituții caritabile ca unic beneficiar discreționar, cu intenția de a adăuga
mai târziu beneficiarii reali). Acestea pot include, de asemenea, situațiile în
care o fiducie este înființată în scopul gestionării acțiunilor dintr-o companie
cu intenția de a face mai dificilă stabilirea beneficiarilor activelor gestionate de
fiducie.
c) În cazul unei fiducii exprese, o natură neexplicată (acolo unde explicația este
necesară) a claselor de beneficiari și acționarea în calitate de administratori ai
unei astfel de fiducii.

d) Servicii în cadrul cărora contabilii pot reprezenta sau asigura în practică poziția,
reputația și credibilitatea clientului în fața părților terțe, fără a deține cunoștințe
corespunzătoare despre afacerile clientului.
e) Servicii care pot să ascundă beneficiarii reali de autoritățile competente.

f) Servicii cerute de client pentru care contabilul nu are competență, cu excepția
cazurilor în care contabilul trimite solicitarea unui profesionist cu pregătire
adecvată pentru consiliere.
g) Transferuri electronice nemonetare prin utilizarea mai multor transferuri între
companii din același grup pentru a masca pista de audit.
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h) Servicii care se bazează foarte mult pe noi tehnologii (de exemplu, în relație cu
ofertele inițiale de monede sau active virtuale) care pot fi vulnerabile în mod
inerent la exploatarea de către infractori, îndeosebi cele care nu sunt reglemen
tate pentru AML/CFT.
i) Transferul de imobiliare sau alte bunuri ori active cu valoare ridicată între părți
într-o perioadă de timp care este neobișnuit de scurtă pentru tranzacții similare
fără niciun motiv legal, fiscal, de afaceri, economic sau alt motiv legitim vizibil.
j) Tranzacții în care contabilul observă cu ușurință că există o contravaloare ina
decvată, iar clientul nu furnizează motive legitime pentru tranzacție.

k) Angajamente administrative referitoare la proprietăți în care contabilul știe
despre persoana decedată că a fost condamnată pentru infracțiuni generatoare
de încasări.
l) Servicii care au furnizat în mod deliberat sau depind de mai multă anonimitate
în legătură cu identitatea clientului sau în ceea ce privește alți participanți decât
este normal în circumstanțele date și din experiența contabilului.

m) Utilizarea activelor virtuale și a altor mijloace de plată și transfer de patrimoniu
anonime în cadrul tranzacției fără motive legale, fiscale, de afaceri, economice
sau alte motive legitime vizibile.
n) Tranzacții care utilizează mijloace de plată neobișnuite (de exemplu, metale sau
pietre prețioase).

o) Amânarea unei plăți pentru un activ sau un serviciu livrat imediat la o dată în
depărtată de momentul la care ar trebui în mod normal să aibă loc plata, fără
asigurările adecvate că plata va fi făcută.

p) Stabilirea nejustificată a unor condiții/clauze neobișnuite în angajamentele de
creditare care nu reflectă poziția comercială dintre părți și poate impune con
tabililor să fie conștienți de riscuri. Angajamentele de care se poate face abuz
în acest mod pot include perioade de amortizare neobișnuit de scurte/lungi,
rate ale dobânzii cu mult mai mari/mici față de ratele de pe piață sau anulări
repetate nejustificate ale biletelor la ordin/ipotecilor ori ale altor instrumente
de garanție cu mult înainte de data scadenței stabilită inițial.

q) Transferuri de bunuri care sunt în mod inerent dificil de evaluat (de exemplu,
bijuterii, pietre prețioase, obiecte de artă sau antichități, bunuri virtuale),
atunci când acest lucru nu este ceva obișnuit pentru tipul de clienți, tranzacție
sau pentru cursul normal al activității contabilului, precum un transfer către o
entitate corporativă, sau în general fără nicio justificare adecvată.

r) Contribuții succesive de capital sau alte contribuții într-o perioadă scurtă de
timp pentru aceeași companie fără niciun motiv legal, fiscal, de afaceri, econo
mic sau alt motiv legitim vizibil.
s) Achiziționarea unor întreprinderi în stadiul de lichidare fără niciun motiv legal,
fiscal, de afaceri, economic sau alt motiv legitim vizibil.
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t) Putere de reprezentare conferită în condiții neobișnuite (de exemplu, atunci
când este acordată irevocabil sau în relație cu active specifice), iar motivele
menționate pentru aceste condiții sunt neclare sau lipsite de logică.
u) Tranzacții care implică persoane strâns conectate și pentru care clientul și/sau
consilierii săi financiari furnizează explicații inconsecvente sau iraționale și ul
terior nu sunt dispuși sau nu pot să ofere justificări pe baza unui motiv legal,
fiscal, de afaceri, economic sau a unui alt motiv legitim.

v) Situațiile în care se apelează la o persoană desemnată (de exemplu, un prieten
sau o rudă este numit(ă) drept proprietar al activelor/proprietății și este evi
dent că prietenul sau ruda primește instrucțiuni de la beneficiarul real) fără
niciun motiv legal, fiscal, de afaceri, economic sau alt motiv legitim vizibil.
w) Plăți primite de la o terță parte neasociată sau necunoscută și plăți pentru co
misioane în numerar în cazuri în care aceasta nu ar fi o metodă tipică de plată.
x) Tranzacții sau servicii comerciale, private sau care implică proprietăți imobi
liare care sunt realizate de client fără niciun motiv legitim de afaceri, economic,
fiscal, care privește guvernanța familiei sau alt motiv legal vizibil.
y) Existența unor suspiciuni privind tranzacții frauduloase sau tranzacții care nu
sunt contabilizate corect. Acestea ar putea include:
i.

ii.

Suprafacturarea sau subfacturarea bunurilor/serviciilor.
Facturarea multiplă a acelorași bunuri/servicii.

iii. Bunuri/servicii cu descrieri false – livrări în plus sau în minus (de exem
plu, înregistrări false pe foile de expediție).
iv.

Comercializarea multiplă a bunurilor/serviciilor.

76.
În ceea ce privește domeniile de risc identificate mai sus, contabilii pot lua în
considerare, de asemenea, exemplele de factori de risc de fraudă menționate în Stan
dardul Internațional de Audit 240: Responsabilitățile auditorului privind frauda într-un
audit al situațiilor financiare (ISA 240) și exemplele de condiții și evenimente care pot
indica riscuri de denaturare semnificativă din Standardul Internațional de Audit 315:
Identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă prin înțelegerea enti
tății și a mediului său (ISA 315). Chiar și pentru cazurile în care contabilul nu realizează
un audit, ISA 240 și ISA 315 furnizează liste utile cu semnale de alarmă suplimentare.

Variabile care pot afecta o RBA și riscurile

77.
Deși toți contabilii trebuie să respecte standarde robuste de verificare prealabi
lă pentru evitarea arbitrajului de reglementare, trebuie acordată atenție diferențelor în
ceea ce privește practicile, mărimea, nivelul și cunoștințele în rândul contabililor, pre
cum și natura clienților pe care îi deservesc. Ca rezultat, trebuie luați în considerare
acești factori atunci când se elaborează o RBA care să fie conformă cu obligațiile exis
tente ale contabililor.
78.
De asemenea, trebuie luate în considerare resursele care pot fi alocate în mod
rezonabil pentru implementarea și gestionarea unei RBA elaborate în mod adecvat.
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De exemplu, nu se așteaptă de la un practician individual să aloce un nivel de resurse
echivalent cu cel al unei firme mari; mai degrabă se așteaptă ca practicianul individual
să elaboreze sisteme și controale adecvate și o RBA proporțională cu aria de acoperire
și natura firmei și a clienților practicianului. În general, nu se așteaptă ca firmele mici
care deservesc predominant clienți locali și cu risc scăzut să aloce o parte importantă
din timpul angajaților cu funcții superioare pentru a desfășura evaluări ale riscurilor.
În astfel de cazuri, poate fi mai rezonabil pentru practicienii individuali să se bazeze pe
evidențele și informațiile publice furnizate de un client pentru o evaluare a riscului de
cât ar fi pentru o firmă mare care are o bază diversificată de clienți cu diferite profiluri
de risc. Totuși, când sursa este un registru public sau clientul, întotdeauna există
riscul ca informațiile să nu fie corecte. Practicienii individuali și firmele mici pot fi mai
degrabă percepute de infractori ca o țintă pentru spălarea banilor decât firmele mari
de avocatură. Contabilii din multe jurisdicții și practici trebuie să desfășoare o evaluare
a riscurilor atât în ce privește riscurile generale ale firmei lor, cât și în ce privește toți
clienții noi și actuali implicați în tranzacții singulare specifice. Accentul trebuie pus pe
respectarea unei RBA.

79.
Un factor de risc semnificativ care trebuie luat în considerare este măsura în care
clientul și activitatea propusă sunt neobișnuite sau prezintă riscuri ori suspiciuni pentru
respectivul contabil. Acest factor trebuie luat întotdeauna în considerare în contextul
practicii contabilului, precum și al obligațiilor legale, profesionale și etice din jurisdicția
(jurisdicțiile) practicii. Metodologia unui contabil în ceea ce privește RBA poate astfel
să ia în considerare variabilele de risc specifice unui anumit client sau tip de activitate.
În concordanță cu RBA și principiul proporționalității, prezența uneia sau mai multora
dintre aceste variabile poate determina un contabil să ajungă fie la concluzia că se justifică
o CDD și o monitorizare îmbunătățite, fie invers, că CCD și monitorizarea standard pot fi
reduse, modificate sau simplificate. Atunci când reduc, modifică sau simplifică CDD, con
tabilii trebuie să adere întotdeauna la dispozițiile minime stabilite în legislația națională.
Aceste variabile pot să crească sau să scadă riscul perceput reprezentat de un anumit
client sau tip de activitate. Deși prezența factorilor specifici la care s-a făcut referire la
punctele 71-76 poate tinde să crească riscul, există variabile mai generale aferente clien
ților/misiunii care pot accentua sau atenua riscul respectiv.
80.

Exemple de factori care pot crește riscul sunt:

a) Urgența inexplicabilă a sprijinului solicitat.

b) Un grad de complexitate neobișnuit al clientului, inclusiv complexitatea mediu
lui de control.
c) Complexitatea neobișnuită a tranzacției/planului.

81.

d) Neregularitatea sau durata relației cu clientul. Misiunile singulare care implică
un contact limitat cu clientul pe parcursul relației pot prezenta un risc mai ri
dicat.
Exemple de factori care pot scădea riscul sunt:

a) Implicarea unor instituții financiare care sunt reglementate în mod adecvat sau
a altor profesioniști DNFBP.
b) Țara contabilului și cea a clientului sunt plasate în zone similare.
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d) Regularitatea sau durata relației cu clientul. Relațiile de lungă durată care pre
supun un contact frecvent cu clientul și un flux de informații ușor pe parcursul
relației pot prezenta un risc mai mic.
e) Companiile private care sunt transparente și foarte cunoscute în spațiul public.

f) Familiaritatea contabilului cu o anumită țară, inclusiv cunoștințele acestuia des
pre legile și reglementările locale și conformarea la acestea și despre structura
și gradul de supraveghere reglementată.

Documentarea evaluării riscurilor

82.
Contabilii trebuie să înțeleagă întotdeauna riscurile lor de spălare a banilor/fi
nanțare a terorismului (pentru clienți, țări sau zone geografice, servicii, tranzacții sau
canale de distribuție). Aceștia trebuie să documenteze evaluările pentru a putea de
monstra bazele lor și pentru a exercita atenția profesională cuvenită și a utiliza un ra
ționament bun și convingător. Cu toate acestea, autoritățile competente sau SRB-urile
pot stabili că evaluările individuale documentate ale riscurilor nu sunt necesare dacă
riscurile specifice inerente pentru sector sunt identificate clar și înțelese.
83.
Contabilii pot eșua în a-și îndeplini obligațiile privind AML/CFT, de exemplu,
dacă se bazează în totalitate pe o evaluare a riscurilor de tip listă de verificare atunci
când există alți indicatori clari ai unor potențiale activități ilicite. Finalizarea evaluărilor
riscurilor într-o manieră eficientă din punctul de vedere al timpului, dar în același timp
cuprinzătoare a devenit mai importantă.

84.
Fiecare dintre aceste riscuri ar putea fi evaluat utilizând indicatori precum risc
scăzut, risc mediu și/sau risc ridicat. Trebuie inclusă o scurtă explicație a motivelor
pentru fiecare atribuire și trebuie stabilită o evaluare generală a riscului determinat.
Trebuie apoi conturat și datat un plan de acțiune (dacă este necesar) pentru a completa
evaluarea. În evaluarea profilului de risc al clientului în această etapă trebuie să se facă
referire la listele relevante de sancțiuni financiare urmărite pentru a se confirma că nici
clientul, nici beneficiarul real nu este desemnat și inclus în niciuna dintre acestea.

85.
O evaluare a riscurilor de acest tip ar trebui efectuată nu doar pentru fiecare
client și serviciu specific la nivel individual, ci și pentru a evalua și documenta riscurile
la nivelul firmei și pentru a păstra actualizată evaluarea riscurilor prin intermediul mo
nitorizării relației cu clientul. Evaluarea scrisă a riscurilor trebuie să fie accesibilă tu
turor profesioniștilor care au responsabilități aferente AML/CFT.

Atenuarea riscurilor

86.
Contabilii trebuie să aibă politici, controale și proceduri care să le permită să
gestioneze și să atenueze în mod eficace riscurile pe care le-au identificat (sau care au
fost identificate de țară). Aceștia trebuie să monitorizeze implementarea acelor con
troale și să le intensifice sau să le îmbunătățească dacă determină că sunt slabe sau
ineficiente. Politicile, controalele și procedurile trebuie aprobate de conducerea supe
rioară, iar măsurile luate pentru gestionarea și atenuarea riscurilor (fie mai ridicate, fie
mai scăzute) trebuie să fie consecvente cu dispozițiile naționale și cu îndrumările din
partea autorităților și supervizorilor competenți. Măsurile și controalele pot include:
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a) Instruire generală cu privire la metodele și riscurile de spălare a banilor/finan
țare a terorismului relevante pentru contabili.

b) Instruire concentrată pe creșterea vigilenței pentru contabilii care oferă acti
vități specifice clienților cu risc mai ridicat sau pentru contabilii care își asumă
activități cu un grad mai mare de risc.

c) O CDD sporită sau mai bine orientată ori o CDD îmbunătățită pentru clienții/si
tuațiile cu risc mai ridicat care se concentrează pe asigurarea unei mai bune în
țelegeri a potențialei surse de risc și pe obținerea informațiilor necesare pentru
a lua decizii informate despre cum se va continua (dacă tranzacția/relația de
afaceri poate fi continuată). Aceasta ar putea include instruire cu privire la mo
mentul și modul în care se stabilesc, se demonstrează și se înregistrează infor
mațiile privind sursa averii și beneficiarii reali, dacă este necesar.
d) Revizuirea periodică a serviciilor oferite de contabil și evaluarea periodică a ca
drului general privind AML/CFT aplicabil contabilului și a procedurilor privind
AML/CFT proprii contabilului pentru a determina dacă riscurile de spălare a
banilor/finanțare a terorismului au crescut.

e) Revizuirea ocazională a relațiilor cu clientul pentru a determina dacă riscurile
de spălare a banilor/finanțare a terorismului au crescut.

CDD inițială și continuă (R.10 și 22)

87.
Contabilii trebuie să elaboreze proceduri de CDD care îi ajută să determine cu
o certitudine rezonabilă adevărata identitate a fiecărui client și să cunoască, având un
grad de încredere ridicat, tipurile de activități și de tranzacții pe care clientul este pro
babil să le realizeze. Contabilii trebuie să aibă proceduri pentru:

a) Identificarea clientului și verificarea identității acestuia utilizând documente,
date și informații sursă independente și credibile.
b) Identificarea beneficiarului real și luarea unor măsuri rezonabile pentru a-i ve
rifica identitatea, astfel încât contabilii să fie convinși că știu cine este acesta.
Procedura include înțelegerea de către contabil a structurii acționariatului și a
structurii de control ale clientului. Acest lucru este ilustrat în caseta următoare.
Caseta 3. Obligații legate de informațiile privind beneficiarii reali
(a se vedea R.10, R.22 și INR.10)

R.10 stabilește situațiile în care contabilii vor trebui să ia măsuri pentru
identificarea și verificarea beneficiarilor reali, inclusiv atunci când există
o suspiciune de spălare a banilor/finanțare a terorismului, când se stabi
lesc relații de afaceri sau când există îndoieli cu privire la veridicitatea in
formațiilor furnizate anterior. INR.10 indică faptul că scopul acestei dis
poziții este dublu: în primul rând, prevenirea utilizării ilegale a persoanelor
juridice și a structurilor juridice prin dobândirea unei înțelegeri suficien
te a clientului pentru a putea evalua corect potențialele riscuri de spălare
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a banilor/finanțare a terorismului asociate cu relația de afaceri; și, în al doilea
rând, întreprinderea măsurilor adecvate în vederea atenuării riscurilor. Con
tabilii trebuie să aibă în vedere aceste obiective atunci când evaluează ce
măsuri este rezonabil să ia pentru a verifica beneficiarul real, proporțional
cu nivelul de risc. De asemenea, contabilii trebuie să țină seama de Criteriile
metodologice din 2013 cu privire la AML/CFT, punctele 10.5 și 10.8-10.12.

La începutul procesului de determinare a beneficiarului real trebuie luate
măsuri pentru stabilirea modului în care poate fi identificat clientul direct.
Contabilii pot verifica identitatea clientului, de exemplu, întâlnindu-se în
persoană cu clientul și apoi verificând identitatea acestuia prin consultarea
unui pașaport/act de identitate și a documentelor care confirmă adresa lui.
Contabilii pot verifica mai departe identitatea unui client pe baza documen
telor sau informațiilor obținute din surse publice disponibile credibile (care
sunt independente de client).

O situație mai delicată apare atunci când există un beneficiar real care nu
este clientul direct (de exemplu, în cazul companiilor și al altor entități).
Într-un astfel de scenariu trebuie luate măsuri rezonabile astfel încât con
tabilul să fie convins de identitatea beneficiarului real și să facă demersuri
rezonabile pentru a verifica identitatea lui. Acest lucru va implica probabil
întreprinderea unor acțiuni pentru a înțelege acționariatul și controlul unei
entități cu personalitate juridică distincte care este clientul și poate include
desfășurarea unor cercetări publice, inclusiv prin solicitarea informațiilor
direct de la client.
Contabilii vor avea probabil nevoie să obțină următoarele informații cu pri
vire la un client care este o entitate cu personalitate juridică:

a) numele companiei;
b) numărul de înregistrare al companiei;
c) sediul social și/sau principala locație de desfășurare a activității (da
că sunt diferite);
d) identitatea acționarilor și procentul participației lor;
e) numele persoanelor din consiliul de administrație sau al persoane
lor din conducerea superioară care sunt responsabile de operațiunile
companiei;
f) legislația sub incidența căreia intră compania și actul constitutiv al
acesteia; și
g) tipurile de activități și de tranzacții pe care le realizează compania.

Pentru verificarea informațiilor menționate mai sus, contabilii pot folosi sur
se precum:

a) documentele constitutive (precum un certificat de înregistrare, acor
duri și acte de înregistrare/asociere);
b) informații de la registrul comerțului;
c) acorduri ale acționarilor sau alte acorduri între acționari care vizează
controlul persoanei juridice; și
d) situațiile auditate depuse.
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Contabilii trebuie să adopte o RBA pentru a verifica proprietarii reali ai unei
entități. Adesea sunt necesare utilizarea unei combinații de surse publice și
obținerea unor confirmări suplimentare de la clientul direct în legătură cu
corectitudinea și actualitatea informațiilor dobândite din surse publice sau
solicitarea de documente suplimentare care confirmă beneficiarul real și
structura companiei. Obligația de a identifica beneficiarul real nu se încheie
cu identificarea primului nivel al proprietarilor, ci impune luarea unor mă
suri rezonabile pentru identificarea beneficiarului real la fiecare nivel al
structurii corporative până ce este identificat beneficiarul real final.

c) Înțelegerea și, după caz, obținerea unor informații cu privire la scopul și natura
vizată a relației de afaceri.

d) Efectuarea unor verificări prealabile continue ale relației de afaceri. Verificarea
prealabilă continuă garantează că documentele, datele sau informațiile colectate
în cadrul procesului de CDD sunt actualizate și relevante prin revizuirea înre
gistrărilor existente, îndeosebi pentru categoriile de clienți cu risc mai ridicat.
Realizarea unei verificări prealabile adecvate a clientului poate facilita, de ase
menea, completarea exactă a rapoartelor privind tranzacțiile suspecte (STR-uri)
către unitățile de informații financiare (FIU) sau răspunsul la cererile de infor
mații venite de la o FIU și de la agențiile de aplicare a legii.

88.
Contabilii trebuie să își elaboreze politicile și procedurile astfel încât nivelul
de verificare prealabilă a clientului să trateze riscul ca aceștia să fie utilizați de client
în scopul spălării banilor/finanțării terorismului. În conformitate cu cadrul general
național privind AML/CFT, contabilii trebuie să elaboreze un nivel „standard” de CDD
pentru clienții cu risc obișnuit și un proces de CDD redus sau simplificat pentru clienții
cu risc scăzut. Măsurile de CDD simplificate nu sunt acceptabile atunci când există sus
piciunea de spălare a banilor/finanțare a terorismului sau când se aplică scenarii spe
cifice cu risc mai ridicat. Verificarea prealabilă îmbunătățită trebuie să le fie aplicată
acelor clienți care sunt evaluați ca având risc ridicat. Aceste activități pot fi desfășurate
împreună cu procedurile de acceptare a clientului obișnuite ale firmei și trebuie să țină
cont de orice dispoziții privind CDD specifice jurisdicției.
89.
Pe parcursul activității lor normale, este probabil ca profesioniștii contabili să
afle mai multe decât alți consilieri despre anumite aspecte cu privire la clientul lor, pre
cum afacerea sau ocupația acestuia și/sau nivelul și sursa venitului. Este probabil ca
aceste informații să îi ajute la reevaluarea riscului de spălare a banilor/finanțare a tero
rismului.

90.
O RBA înseamnă că profesioniștii contabili trebuie să realizeze diverse nive
luri de activitate, în funcție de nivelul de risc. De exemplu, atunci când clientul sau pro
prietarul interesului care controlează este o companie publică ce face obiectul unor
dispoziții reglementate de prezentare a informațiilor, iar acele informații sunt dispo
nibile public, pot fi suficiente mai puține verificări. În cazul fiduciilor, fundațiilor sau
entităților cu personalitate juridică similare în care beneficiarii sunt diferiți de propri
etarii legali ai entității, va fi necesară formarea unui nivel rezonabil de cunoștințe și
înțelegere privind clasele și natura beneficiarilor; identitățile constituitorului, adminis
tratorilor de active sau persoanelor fizice care exercită controlul efectiv; și o indicație
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privind scopul fiduciei. Contabilii vor trebui să obțină un nivel rezonabil de confort cu
privire la faptul că scopul fiduciei este într-adevăr cel declarat.
91.
Modificările în ce privește structura acționariatului sau controlul clienților tre
buie să conducă la revizuirea sau repetarea procedurilor de identificare și verificare ale
clientului. Acest lucru poate fi realizat coroborat cu orice dispoziții profesionale pentru
procesele de continuitate a relației cu clientul.

92.
Sursele de informații publice pot fi de ajutor pentru această revizuire continuă
(verificarea tranzacțiilor realizate pe parcursul acelei relații). Procedurile care trebuie
efectuate pot varia în funcție de natura entității și de scopul pentru care aceasta există
și de măsura în care beneficiarii reali diferă de beneficiarii aparenți prin utilizarea unor
persoane desemnate și a unor structuri complexe.

93.
Următoarea casetă oferă o listă nonexhaustivă de exemple de CDD standard, îm
bunătățită și simplificată:
Caseta 4. Exemple de măsuri de CDD standard/simplificată/
îmbunătățită (a se vedea și INR.10)

CDD standard

• Identificarea clientului și verificarea identității acestuia utilizând do
•

•
•

cumente, date și informații sursă independente și credibile;
Identificarea beneficiarului real și luarea unor măsuri rezonabile pe o
bază sensibilă la risc pentru a verifica identitatea acestuia, astfel încât
contabilul să fie convins de identitatea lui. Pentru persoanele juridice
și structurile juridice, acest lucru trebuie să includă înțelegerea struc
turii acționariatului și a celei de control ale clientului și obținerea în
țelegerii sursei averii și sursei fondurilor clientului, dacă este necesar;
Înțelegerea și obținerea de informații cu privire la scopul și natura
vizată ale relației de afaceri;
Efectuarea unei verificări prealabile continue a relației de afaceri și
examinarea tranzacțiilor efectuate pe parcursul acelei relații pentru
asigurarea faptului că tranzacțiile efectuate sunt consecvente cu pro
filul de afaceri și cu cel de risc ale clientului, inclusiv sursa averii și a
fondurilor, acolo unde este cazul.

CDD simplificată

• Limitarea amplorii, a tipului sau a plasării în timp a măsurilor CDD;
• Obținerea a mai puține elemente ale datelor de identificare ale clien
tului;

• Modificarea tipului de verificare realizat în legătură cu identitatea cli
•
•

entului;
Simplificarea verificării realizate în legătură cu identitatea clientului;
Deducerea obiectivului și naturii tranzacțiilor sau relației de afaceri
stabilite pe baza tipului de tranzacție realizat sau a relației stabilite;
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• Verificarea identității clientului și a beneficiarului real după stabilirea
relației de afaceri;

• Reducerea frecvenței actualizărilor privind identificarea clientului în
•

cazul unei relații de afaceri;
Reducerea gradului și amplorii monitorizării continue și a verificării
tranzacțiilor.

CDD îmbunătățită

• Obținerea unor informații suplimentare despre client (de exemplu,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ocupația, volumul activelor, informațiile disponibile în bazele de date
publice, pe internet etc.) și actualizarea mai frecventă a datelor de
identificare ale clientului și ale beneficiarului real;
Desfășurarea unor investigații suplimentare (de exemplu, căutări pe
internet folosind surse independente și deschise) pentru a obține mai
multe informații despre profilul de risc al clientului (cu condiția ca
politicile interne ale contabililor să le permită să ignore documente,
date sau informații sursă care sunt percepute ca nefiind de încredere);
Obținerea unor informații suplimentare și, după caz, a unei documen
tații justificative cu privire la natura vizată a relației de afaceri;
Obținerea de informații cu privire la sursa fondurilor și/sau sursa
averii clientului și evidențierea în mod clar a acestui lucru prin do
cumentele adecvate dobândite;
Obținerea de informații cu privire la motivele pentru tranzacțiile in
tenționate sau realizate;
Obținerea aprobării conducerii superioare în vederea începerii sau
continuării relației de afaceri;
Monitorizarea îmbunătățită a relației de afaceri prin creșterea numă
rului și duratei controalelor aplicate și selectarea unor șabloane de
tranzacții care necesită examinare suplimentară;
Solicitarea ca prima plată să fie realizată prin intermediul unui cont
pe numele clientului la o bancă ce face obiectul unor standarde de
CDD similare;
Creșterea conștientizării cu privire la clienții și tranzacțiile cu risc
mai ridicat la nivelul tuturor departamentelor care au o relație de afa
ceri cu clientul, inclusiv posibilitatea unei informări îmbunătățite a
echipelor misiunii responsabile pentru client;
O verificare prealabilă a clientului îmbunătățită poate include și re
ducerea plafonului participațiilor (de exemplu, sub 25%) pentru ga
rantarea unei înțelegeri complete a structurii de control a entității
implicate. Aceasta mai poate include și o analiză dincolo de simpla
deținere de acțiuni pentru a înțelege drepturile de vot ale fiecărei
părți care deține o participație în entitate.
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Persoane expuse politic (PEP) (R.12 și R.22)

94.
Contabilii trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a identifica dacă un client este
o PEP sau un membru al familiei ori un asociat apropiat al unei PEP. Contabilii trebuie
să consulte și Îndrumările FATF din 2013 referitoare la persoanele expuse politic pentru
îndrumări suplimentare cu privire la modul în care pot fi identificate acestea.
95.
În cazul în care clientul sau beneficiarul real este o PEP sau un membru al fa
miliei ori un asociat apropiat al unei PEP, contabilii trebuie să efectueze următoarele
proceduri suplimentare:
a) obținerea aprobării conducerii superioare pentru stabilirea (sau continuarea, în
cazul clienților existenți) unor astfel de relații de afaceri;

b) luarea unor măsuri rezonabile pentru a determina sursa averii și a fondurilor28;
și
c) efectuarea unei monitorizări continue îmbunătățite a relației de afaceri.

96.
Factorii relevanți care vor influența amploarea și natura CDD includ circum
stanțele specifice unei PEP, rolul unei PEP într-un anumit guvern/într-o anumită agenție
guvernamentală, măsura în care PEP are acces la fonduri oficiale, țara de origine a PEP,
tipul de activitate pe care contabilul trebuie să o desfășoare pentru PEP (adică serviciile
solicitate acestuia), măsura în care PEP este stabilită la nivel național sau internațional,
în special având în vedere serviciile solicitate și controlul sub care se află PEP în țara sa
de origine.
97.
Natura riscurilor trebuie analizată prin prisma tuturor circumstanțelor rele
vante, cum ar fi:

a) Natura relației dintre client și PEP. În cazul în care clientul este o fiducie, o com
panie sau o entitate cu personalitate juridică, chiar dacă PEP nu este o persoană
fizică ce exercită controlul efectiv sau PEP este un simplu beneficiar discreționar
care nu a primit dividende, PEP poate totuși afecta evaluarea riscurilor.
b) Natura clientului (de exemplu, atunci când acesta este o companie cotată sau o
entitate reglementată care face obiectul unui set complet de dispoziții pentru
AML/CFT consecvent cu recomandările FATF și este reglementată de acestea,
faptul că face obiectul obligațiilor de raportare va fi un factor relevant, deși acest
lucru nu ar trebui să califice automat clientul pentru o CDD simplificată).
c) Natura serviciilor solicitate. De exemplu, pot exista riscuri mai scăzute atunci
când o PEP nu este clientul, ci directorul unui client care este o companie cotată
sau o entitate reglementată, iar clientul achiziționează proprietăți pentru o con
travaloare adecvată.

Monitorizarea continuă a clienților și a activităților specificate (R.10 și 22)

28

98.
Contabilii nu trebuie să verifice fiecare tranzacție care este înregistrată în
registrele contabile ale clienților lor, iar unele servicii contabile sunt furnizate doar
o singură dată, fără o relație continuă cu clientul și fără ca profesionistul contabil să
A se vedea INR 28.1.
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aibă acces la registrele contabile și/sau la extrasele bancare ale clientului. Totuși, multe
dintre serviciile profesionale furnizate de contabili îi pun pe aceștia într-o poziție relativ
bună pentru a se confrunta cu și a recunoaște activitățile (sau tranzacțiile) suspecte rea
lizate de clienții lor, prin intermediul informațiilor din interior despre registrele clien
tului și procesele și operațiunile de gestiune și prin accesul la acestea, precum și prin
intermediul relațiilor de lucru strânse cu persoanele din conducerea superioară și cu
proprietarii. Administrarea și gestionarea continue ale persoanelor și structurilor juri
dice (de exemplu, raportarea despre conturi, plățile pentru active și declarațiile cor
porative) vor permite, de asemenea, contabililor relevanți să înțeleagă mai bine acti
vitățile clienților lor.
99.
Contabilii trebuie să fie atenți la evenimente sau situații care indică un motiv
de suspiciune în ceea ce privește spălarea banilor/finanțarea terorismului, utilizându-și
experiența profesională și raționamentul profesional pentru dezvoltarea suspiciunilor,
după caz. Un avantaj pentru îndeplinirea acestei funcții este scepticismul profesional,
care este o caracteristică definitorie a multor funcții și relații profesionale contabile.

100. Monitorizarea continuă a relațiilor de afaceri trebuie realizată pe baza riscu
rilor, pentru a garanta că profesioniștii contabili sunt conștienți de orice schimbări în
ce privește identitatea clientului și profilul de risc stabilit al acestuia atunci când este
acceptat clientul. Monitorizarea presupune un nivel adecvat de examinare a activității pe
parcursul relației, inclusiv cercetarea sursei fondurilor acolo unde este necesar, pentru
a evalua consecvența cu comportamentul așteptat pe baza informațiilor acumulate pe
parcursul CDD. După cum este descris mai jos, monitorizarea continuă poate determina,
de asemenea, depunerea unui STR.

101. Contabilii trebuie să ia în considerare și reevaluarea CDD pentru fiecare
misiune/sarcină aferentă fiecărui client. Clienți vechi, cunoscuți și cu reputație bună pot
cere dintr-o dată un nou tip de serviciu care nu este în conformitate cu relația anteri
oară dintre client și contabil. O astfel de sarcină poate sugera un nivel mai mare de risc.
102. Contabilii nu trebuie să desfășoare investigații privind suspiciunile de spălare a
banilor/finanțare a terorismului pe cont propriu, dar, în schimb, trebuie să depună un
STR sau, în cazul unui comportament flagrant, trebuie să contacteze FIU, autoritățile
de aplicare a legii sau supervizorii, după caz, pentru îndrumări. În ceea ce privește
elementele care intră sub incidența misiunii, contabilul trebuie să fie conștient că este
interzis să avertizeze clientul atunci când apare o suspiciune. Desfășurarea unor inves
tigații suplimentare, care nu intră sub incidența misiunii trebuie, de asemenea, să fie
analizată în raport cu riscul de alertare a celui care spală bani.

103. Atunci când decid dacă o activitate sau o tranzacție este suspectă, contabilii pot
fi nevoiți să facă cercetări suplimentare (în limitele ariei de acoperire a sarcinii sau a
relației de afaceri) privind clientul sau registrele sale, iar în mod obișnuit această cer
cetare se poate realiza ca parte din procesul de CDD al contabilului. Cercetările comer
ciale obișnuite pot oferi sprijin în vederea înțelegerii unei activități sau tranzacții pentru
a determina dacă aceasta este sau nu suspectă, fiind efectuate pentru îndeplinirea înda
toririlor față de clienți.
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Raportarea activităților/tranzacțiilor suspecte, avertizarea, controalele interne și țările
cu un nivel de risc mai ridicat (R.23)
104. R.23 stabilește obligațiile pentru contabili privind raportarea și avertizarea,
controalele interne și țările cu risc mai ridicat, așa cum sunt descrise la R.20, R.21, R.18
și R.19.

Raportarea tranzacțiilor suspecte și avertizarea (R.20, 21 și 23)

105. R.23 impune contabililor să raporteze tranzacțiile suspecte stabilite în R.20.
Atunci când o dispoziție legală sau de reglementare prevede raportarea activității sus
pecte de îndată ce a luat naștere o suspiciune, întotdeauna trebuie realizat imediat un
raport. Dispoziția de a depune un STR nu face obiectul unei RBA, ci trebuie respectată
ori de câte ori este prevăzută de țara în cauză.
106. Poate fi nevoie ca profesioniștii contabili să raporteze activitățile suspecte, pre
cum și anumite tranzacții suspecte și, prin urmare, aceștia pot întocmi rapoarte despre
diferite scenarii, inclusiv structuri de afaceri suspecte sau profiluri ale conducerii care
nu au niciun motiv economic legitim și tranzacții suspecte, precum însușirea necuvenită
a fondurilor, facturarea falsă sau achiziționarea de către companie a unor bunuri care
nu au legătură cu activitatea companiei. După cum este specificat la INR.23, atunci când
contabilii încearcă să convingă un client să nu se implice în activități ilegale, acest lucru
nu echivalează cu avertizarea.
107. Totuși, ar trebui menționat că o RBA este adecvată pentru identificarea unei ac
tivități sau tranzacții suspecte prin direcționarea de resurse suplimentare către acele
domenii care au fost identificate ca având un risc mai ridicat. Autoritățile competente
desemnate sau SRB-urile pot furniza contabililor informații care pot fi utile pentru
abordarea lor privind identificarea activităților sau tranzacțiilor suspecte, ca parte a
unei RBA. De asemenea, contabilii ar trebui să evalueze periodic caracterul adecvat al
sistemului lor pentru identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte.
108. Contabilii trebuie să revizuiască CDD dacă au suspiciuni privind spălarea ba
nilor/finanțarea terorismului.

Controalele interne și conformitatea (R.18 și 23)

109. Pentru ca profesioniștii contabili să aibă o abordare bazată pe riscuri eficace,
procesul bazat pe riscuri trebuie înglobat în controalele interne ale firmei, iar acestea
trebuie să fie corespunzătoare dimensiunii și complexității firmei.

Controalele interne și guvernanța

110. Un leadership și o implicare puternice din partea conducerii superioare și a
consiliului de administrație (sau un organism echivalent) în AML/CFT constituie un
aspect important al aplicării RBA. Conducerea superioară trebuie să creeze o cultură
a conformității, asigurându-se că angajații aderă la politicile, procedurile și procesele
firmei create pentru a limita și controla riscurile.

111. Natura și amploarea controalelor privind AML/CFT, precum și respectarea dis
pozițiilor legale naționale trebuie să fie proporționale cu riscul implicat în serviciile
oferite. Pe lângă alte controale interne de conformitate, natura și amploarea controalelor
privind AML/CFT vor cuprinde mai multe aspecte, precum:
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a) desemnarea uneia sau mai multor persoane din conducere responsabile cu ges
tionarea conformității aferente AML/CFT;
b) elaborarea unor politici și proceduri care concentrează resursele asupra servi
ciilor, produselor, clienților și zonelor geografice în care operează clienții/fir
ma ce prezintă un grad de risc mai ridicat și care includ politici, proceduri și
procese de CDD bazate pe riscuri;
c) garantarea faptului că sunt implementate controale adecvate înainte de a fi ofe
rite noi servicii; și

d) asigurarea unor controale adecvate pentru acceptarea clienților cu risc mai ri
dicat sau furnizarea unor servicii cu risc mai ridicat, precum aprobarea con
ducerii.

112.

Aceste politici și proceduri trebuie implementate la nivelul firmei și includ:

a) revizuirea regulată a politicilor și procedurilor firmei pentru a se asigura că
acestea rămân adecvate scopului;

b) revizuirea regulată a conformității pentru a verifica dacă personalul implemen
tează corect politicile și procedurile firmei;

c) furnizarea către conducerea superioară a unui raport regulat despre inițiativele
privind conformitatea, identificând deficiențele în domeniul conformității, mă
surile corective luate și STR-urile depuse;

d) planificarea de schimbări la nivelul conducerii, al personalului sau al structurii
firmei astfel încât să existe o continuitate a conformității;
e) concentrarea pe îndeplinirea tuturor dispozițiilor de reglementare cu privire
la păstrarea evidențelor și raportare, a recomandărilor pentru conformitatea
privind AML/CFT și furnizarea în timp util de actualizări ca răspuns la schim
bările din reglementări;
f) facilitarea identificării prompte a tranzacțiilor raportabile și asigurarea unei
completări corecte a rapoartelor necesare;
g) includerea conformității privind AML/CFT în fișele de post și efectuarea de eva
luări ale personalului adecvat;
h) furnizarea unei instruiri adecvate întregului personal relevant;

i) implementarea unor sisteme adecvate de gestionare a riscurilor pentru a stabili
dacă un client, un potențial client sau un beneficiar real este o PEP sau o persoa
nă care face obiectul sancțiunilor financiare aplicabile;

j) prevederea unor controale adecvate pentru clienții și serviciile cu risc mai ri
dicat, după caz (de exemplu, verificarea prealabilă suplimentară, dovedirea sur
sei averii și a fondurilor unui client și transmiterea mai departe către conduce
rea superioară sau revizuirea și/sau consultarea suplimentare);
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k) acordarea unei atenții sporite operațiunilor contabilului/firmei de contabilita
te (de exemplu, servicii, clienți și zone geografice) care sunt mai predispuse la
utilizarea abuzivă în scopul spălării banilor/finanțării terorismului;
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l) revizuirea periodică a evaluării riscurilor și a proceselor de gestiune, luând în
considerare mediul în care contabilul/firma de contabilitate își desfășoară ac
tivitatea și serviciile pe care le furnizează; și

m) asigurarea unei funcții de conformitate privind AML/CFT și a unui program de
revizuire, după caz, luând în considerare mărimea organizației și natura firmei
contabilului.

113. Firma trebuie să realizeze o evaluare a riscurilor la nivelul firmei care să ia în
considerare dimensiunea și natura practicii; existența clienților cu risc ridicat (dacă
există); și furnizarea de servicii cu risc ridicat (dacă există). Odată finalizată, evaluarea
riscurilor la nivelul firmei va sprijini firma la elaborarea politicilor și procedurilor.
114. Contabilii trebuie să ia în considerare utilizarea unor soluții demonstrate ba
zate pe tehnologie pentru a minimiza riscul de eroare și a fi eficienți în procesele lor
de AML/CFT. Deoarece este probabil ca aceste soluții să devină mai accesibile și mai
potrivite nevoilor contabililor pe măsură ce continuă să se dezvolte, acest aspect poate
fi important în mod deosebit în firmele mai mici, pentru care poate fi mai dificil să aloce
resurse de timp semnificative acestor activități.

115. În funcție de dimensiunea firmei, tipurile de servicii furnizate, profilul de risc al
clienților și riscurile totale evaluate privind spălarea banilor/finanțarea terorismului,
procedurile interne pot fi simplificate. De exemplu, pentru practicienii individuali, care
furnizează servicii limitate pentru clienți cu risc scăzut, acceptarea clientului poate fi
lăsată la latitudinea proprietarilor/administratorilor unici, luând în considerare afa
cerea lor, și cunoștințele și experiența privind clientul. Implicarea proprietarului/ad
ministratorului unic poate fi, de asemenea, necesară la identificarea și evaluarea posi
bilelor activități suspecte. Pentru firmele mai mari, care deservesc o bază de clienți
diversă și care furnizează servicii multiple în mai multe zone geografice, pot fi necesare
proceduri mai sofisticate.

Mecanisme interne pentru asigurarea conformității

116. Contabilii (la nivelul conducerii superioare) trebuie să monitorizeze eficaci
tatea controalelor interne. Dacă aceștia identifică slăbiciuni în acele controale interne,
trebuie elaborate proceduri îmbunătățite.
117. Cel mai eficace instrument pentru monitorizarea controalelor interne este o
revizuire independentă (internă sau externă) periodică (de obicei cel puțin anuală) a
conformității. Dacă revizuirea este desfășurată la nivel intern, aceasta trebuie efectuată
de un angajat care cunoaște suficient de bine cadrul general de control intern, politicile
și procedurile privind AML/CFT ale firmei și care are un nivel ierarhic suficient pentru
a le contesta. Persoana care efectuează o revizuire independentă nu trebuie să fie
aceeași cu persoana care a proiectat sau a implementat controalele aflate în procesul
de revizuire. Revizuirea conformității trebuie să includă o revizuire a documentației pri
vind CDD pentru a confirma că personalul aplică în mod corect procedurile firmei.
118. Dacă în urma revizuirii conformității sunt identificate puncte slabe și sunt fă
cute recomandări cu privire la modul de îmbunătățire a politicilor și procedurilor, con
ducerea superioară trebuie să monitorizeze modul în care firma acționează în legătură
cu acele recomandări.

119. Contabilii trebuie să revizuiască/să actualizeze evaluările privind riscul la nive
lul firmei în mod regulat și să se asigure că politicile și procedurile continuă să vizeze
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domeniile în care riscurile de spălare a banilor/finanțare a terorismului sunt cele mai
mari.

Validarea și recrutarea

120. Contabilii trebuie să ia în considerare aptitudinile, cunoștințele și experiența
angajaților atât înainte de a li se desemna rolul, cât și după aceea. Nivelul de evaluare
trebuie să fie proporțional cu rolul acestora în firmă și cu riscurile de spălare a banilor/
finanțare a terorismului pe care le pot întâmpina. Evaluarea poate include verificarea
cazierului judiciar și alte forme de triere preangajare precum evaluarea bonității și
cercetarea istoricului (după cum este permis în baza legislației naționale) pentru can
didații la posturi-cheie.

Educația, instruirea și conștientizarea

121. R.18 prevede ca firmele de contabilitate/contabilii să ofere angajaților instruire
privind AML/CFT. Pentru contabili, și în special pentru cei din firmele mai mici, astfel de
instruiri pot fi de asemenea de folos pentru creșterea conștientizării privind obligațiile
de monitorizare. Angajamentul firmei de contabilitate în legătură cu implementarea
unor controale adecvate se bazează în primul rând pe instruire și conștientizare. Acest
lucru presupune un efort la nivelul întregii firme pentru a furniza întregului personal
relevant cel puțin informații generale privind legile, reglementările și politicile interne
referitoare la AML/CFT.
122. Firmele trebuie să asigure instruire concentrată pe creșterea vigilenței pentru
contabilii care oferă activități specifice clienților cu risc mai ridicat și pentru cei care
își asumă activități cu un grad mai mare de risc. Studiile de caz (atât cele bazate pe fap
te, cât și cele ipotetice) sunt un mod bun de a transpune reglementările în viața reală
și de a le face mai ușor de înțeles. De asemenea, instruirea trebuie să vizeze rolul pe
care individul îl are în procesul privind AML/CFT. Ea poate include instruire privind
documentația falsă pentru cei care efectuează sarcini de identificare și verificare sau
instruire privind semnalele de alarmă pentru cei care realizează evaluări ale riscului
asociat clientului/tranzacției.

123. Conform unei RBA, trebuie acordată atenție factorilor de risc sau circumstanțe
lor care implică riscuri care apar în firma proprie a contabilului. În plus, autoritățile
competente, SRB-urile și organismele reprezentative trebuie să colaboreze cu instituțiile
educaționale pentru a se asigura că programele de studiu relevante tratează riscurile de
spălare a banilor/finanțare a terorismului. Aceeași instruire trebuie pusă și la dispoziția
celor care fac cursuri pentru a deveni contabili.

124. Firmele trebuie să ofere angajaților instruire adecvată privind AML/CFT. Atunci
când se asigură de conformitatea cu această dispoziție, contabilii pot ține cont de orice
instruire pentru AML/CFT inclusă în cerințele de admitere și cerințele de dezvoltare
profesională continuă pentru angajații lor. De asemenea, ei trebuie să ofere instruire
adecvată pentru orice angajați relevanți care nu au calificări profesionale, la un nivel co
respunzător funcțiilor îndeplinite de acei angajați și probabilității ca ei să se confrunte
cu activități suspecte.
125. Abordarea generală bazată pe riscuri și diversele metode disponibile pentru
instruire și educație oferă contabililor flexibilitate în ceea ce privește frecvența, meca
nismele de livrare și scopul acestor instruiri. Contabilii trebuie să-și examineze propriii
angajați și propriile resurse disponibile și să implementeze programe de instruire ce
furnizează informații adecvate privind AML/CFT care sunt:
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a) adaptate la responsabilitățile relevante ale personalului (de exemplu, contactul
cu clienții sau administrarea relației cu aceștia);

b) la nivelul adecvat de detaliu (de exemplu, luând în considerare natura servicii
lor furnizate de contabili);
c) cu o frecvență potrivită nivelului de risc al tipului de activitate desfășurată de
contabili; și
d) utilizate pentru a evalua cunoștințele personalului în legătură cu informațiile
furnizate.

Țări cu risc mai ridicat (R.19 și 23)

126. Conform R.19, contabilii trebuie să aplice măsuri îmbunătățite de verificare
prealabilă (a se vedea și punctul 72 de mai sus), proporționale cu riscurile, cu relațiile
de afaceri și cu tranzacțiile cu clienții din țările unde aceste măsuri sunt impuse de FATF.
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Secțiunea IV – Îndrumări pentru supervizori

127. Conform R.28, contabilii fac obiectul unei reglementări și al unei supervizări
adecvate privind AML/CFT. Supervizorii și SRB-urile trebuie să se asigure că profesio
niștii contabili își implementează obligațiile conform R.1.

Abordarea bazată pe riscuri privind supervizarea

128. O abordare bazată pe riscuri în ceea ce privește AML/CFT înseamnă că măsurile
luate pentru reducerea spălării banilor/finanțării terorismului sunt proporționale cu
riscurile. Supervizorii și SRB-urile trebuie să supervizeze mai eficient prin alocarea de
resurse domeniilor cu riscuri mai ridicate de spălare a banilor/finanțare a terorismului.
Conform R.28, contabilii fac obiectul unei reglementări și al unei supervizări adecvate
privind AML/CFT. Deși este responsabilitatea fiecărei țări să se asigure că este imple
mentat un cadru general național adecvat aferent reglementării și supervizării conta
bililor, orice supervizori și SRB-uri relevante trebuie să înțeleagă foarte bine riscurile de
spălare a banilor/finanțare a terorismului prezente în jurisdicția respectivă.

Rolul supervizorilor și al SRB-urilor în supervizare și monitorizare

129. Conform R.28, țările pot numi o autoritate competentă sau un SRB pentru a se
asigura că profesioniștii contabili fac obiectul unei supervizări eficiente, cu condiția ca
un astfel de SRB să se poată asigura că membrii săi se conformează obligațiilor privind
combaterea spălării banilor/finanțării terorismului.

130. Un SRB este un organism care reprezintă o profesie (de exemplu, contabilii,
profesioniștii din domeniul juridic, notarii, alți profesioniști independenți din domeniul
juridic sau TCSP-urile), alcătuit din membri profesioniști, care are un rol (fie exclusiv, fie
în colaborare cu alte entități) în reglementarea persoanelor care sunt calificate pentru
a intra în profesie și pentru a o practica. De asemenea, un SRB îndeplinește și funcții de
supervizare sau monitorizare (de exemplu, pentru aplicarea regulilor care asigură men
ținerea unor standarde etice și morale înalte în rândul celor care profesează).

131. Supervizorii și SRB-urile trebuie să aibă competențele adecvate pentru înde
plinirea funcțiilor de supervizare (inclusiv competența de a monitoriza și a impune
sancțiuni proporționale și disuasive eficiente), precum și resursele financiare, umane și
tehnice corespunzătoare. Supervizorii și SRB-urile trebuie să determine frecvența și in
tensitatea acțiunilor lor de supervizare și monitorizare a contabililor pe baza înțelegerii
riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului și luând în considerare carac
teristicile contabililor, în special diversitatea și numărul lor.
132. Țările trebuie să se asigure că supervizorii și SRB-urile beneficiază de aceleași
resurse ca autoritățile competente în ceea ce privește identificarea și sancționarea ne
conformării de către membrii lor. De asemenea, țările trebuie să se asigure că SRB-urile
sunt bine informate referitor la importanța supervizării privind AML/CFT, inclusiv ac
țiunile de aplicare a legii, după caz.

133. Țările trebuie să trateze și riscul ca supervizarea privind AML/CFT de către
SRB-uri să fie îngreunată de obiective contradictorii ca urmare a rolului pe care îl au
SRB-urile în reprezentarea membrilor lor și a obligației simultane de a-i superviza. Dacă
un SRB are membri din populația supervizată, sau reprezintă acei oameni, persoanele
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relevante nu trebuie să mai ia parte la monitorizarea/supervizarea activității/firmei lor,
pentru a evita conflictele de interese.

134. Supervizorii și SRB-urile trebuie să aloce în mod clar altei părți responsabilita
tea pentru gestionarea activităților privind AML/CFT atunci când sunt responsabile și
pentru alte domenii de reglementare.

Înțelegerea riscurilor de spălare a banilor/ finanțare a terorismului

135. Măsura în care un cadru general național le permite contabililor să aplice o RBA
trebuie să reflecte și natura, diversitatea și maturitatea sectorului și profilul de risc
al acestuia, precum și riscurile de spălare a banilor/finanțare a terorismului asociate
fiecărui contabil.
136. Accesul la informații despre riscurile de spălare a banilor/finanțare a teroris
mului este esențial pentru o abordare bazată pe riscuri eficientă. Țările trebuie să ia
măsurile adecvate pentru a identifica și a evalua permanent riscurile de spălare a ba
nilor/finanțare a terorismului cu scopul de (a) a aduna informații despre potențiale
le modificări ale regimului privind AML/CFT al țării respective, inclusiv modificări ale
legilor, reglementărilor sau ale altor măsuri; (b) a oferi suport în ce privește alocarea
și prioritizarea resurselor privind AML/CFT de către autoritățile competente; și (c) a
pune la dispoziție informații pentru evaluările riscurilor privind AML/CFT desfășurate
de contabili și pentru evaluarea riscurilor aferentă jurisdicțiilor la nivel național. Țările
trebuie să actualizeze evaluările riscurilor și trebuie să aibă mecanisme de furnizare a
informațiilor adecvate cu privire la rezultatele acestora către autoritățile competente,
SRB-uri și contabili. În situațiile în care unii contabili au capacitate limitată în ceea ce
privește identificarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului, țările tre
buie să colaboreze cu sectoarele pentru a le înțelege riscurile.

137. Supervizorii și SRB-urile trebuie, după caz, să se bazeze pe o varietate de surse
pentru identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului.
Acestea pot include, dar nu se vor limita la, evaluările naționale ale riscurilor aferente
jurisdicției, evaluările supranaționale ale riscurilor, tipologiile naționale sau interna
ționale, cunoștințele despre supervizare și feedbackul FIU. Informațiile necesare pot fi
obținute și prin intermediul diseminării de informații și colaborării adecvate la nivelul
supervizorilor privind AML/CFT, atunci când există mai mult de unul pentru sectoare
diferite (profesioniști din domeniul juridic, contabili și TCSP).
138. Aceste surse pot fi utile și pentru determinarea măsurii în care un contabil poa
te să gestioneze eficient riscurile de spălare a banilor/finanțare a terorismului. Dise
minarea informațiilor și colaborarea trebuie să aibă loc în rândul supervizorilor privind
AML/CFT din toate sectoarele (profesioniști din domeniul juridic, contabili și TCSP).
139. Autoritățile competente pot lua în considerare și efectuarea unor evaluări ale
riscurilor pe sector pentru a obține o mai bună înțelegere a mediului specific în care
contabilii operează în țara respectivă și natura serviciilor furnizate de aceștia.

140. Supervizorii și SRB-urile trebuie să înțeleagă nivelul de risc inerent, inclusiv
natura și complexitatea serviciilor furnizate de contabil. Supervizorii și SRB-urile tre
buie să ia în considerare și tipul de servicii pe care le furnizează contabilul, precum și
mărimea și modelul de afaceri ale acestuia (de exemplu, dacă este un practician inde
pendent), aranjamentele de guvernanță corporativă, informațiile financiare și conta
bile, canalele de livrare, profilurile clienților, locația geografică și țările în care activează.
Supervizorii și SRB-urile trebuie de asemenea să ia în considerare controalele pe care
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le-au implementat contabilii (de exemplu, calitatea politicilor de gestionare a riscurilor,
funcționarea activităților de supraveghere internă și calitatea supravegherii oricăror
angajamente de externalizare și subcontractare).
141. Supervizorii și SRB-urile trebuie să încerce să se asigure că persoanele super
vizate sunt complet conștiente de, și se conformează cu, măsurile luate pentru iden
tificarea și verificarea unui client, a sursei averii și fondurilor acestuia, acolo unde este
cazul, alături de măsurile elaborate pentru asigurarea transparenței beneficiarilor re
ali, deoarece acestea sunt probleme transversale care afectează mai multe aspecte ale
AML/CFT.
142. Pentru a înțelege mai bine vulnerabilitățile asociate beneficiarilor reali, cu o
atenție deosebită asupra implicării intermediarilor profesionali, supervizorii trebuie să
fie la curent cu cercetările și tipologiile publicate de organismele internaționale.29 Re
ferințele utile includ Report on Concealment of Beneficial Ownership, publicat în iulie
2018, realizat de FATF și Egmont Group.

143. Supervizorii și SRB-urile trebuie să-și revizuiască periodic evaluările privind
profilurile de risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului ale contabililor, inclusiv
atunci când circumstanțele se schimbă semnificativ sau apar noi amenințări relevante,
și să comunice în mod adecvat profesiei această evaluare.

Atenuarea și gestionarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului

144. Supervizorii și SRB-urile trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru atenua
rea și gestionarea riscurilor de ML/TF. Supervizorii și SRB-urile trebuie să determine
frecvența și intensitatea acestor măsuri pe baza cunoștințelor lor despre riscurile ine
rente de ML/TF. Supervizorii și SRB-urile trebuie să ia în considerare caracteristicile
contabililor, îndeosebi atunci când aceștia au rolul de intermediari profesionali, în spe
cial diversitatea și numărul lor. Este esențială o înțelegere clară a riscurilor de spălare a
banilor/finanțare a terorismului: (a) prezente în țară; și (b) asociate cu tipul contabili
lor și clienții, serviciile și produsele acestora.
145. Supervizorii și SRB-urile trebuie să ia în considerare profilul de risc al conta
bililor atunci când evaluează caracterul adecvat al controalelor, politicilor și procedu
rilor interne.

146. Supervizorii și SRB-urile trebuie să elaboreze o modalitate de identificare a con
tabililor care prezintă cel mai mare risc de a fi folosiți de infractori. Acest lucru implică
analizarea probabilității și a impactului riscurilor de spălare a banilor/finanțare a te
rorismului.

147. Probabilitatea se referă la posibilitatea ca spălarea banilor/finanțarea teroris
mului să aibă loc ca o consecință a activității realizate de contabili și a mediului în care
aceștia activează. Riscul poate crește sau scădea și în funcție de alți factori:
a) riscul asociat serviciilor și produselor (probabilitatea ca serviciile sau produ
sele să fie utilizate pentru spălarea banilor/finanțarea terorismului);

29

b) riscul asociat clientului (probabilitatea ca fondurile clienților să provină din ac
tivități infracționale);

Precum FATF, OCDE, Banca Mondială, FMI și Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate
(UNODC).
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c) natura tranzacțiilor (de exemplu, frecvența, volumul, partenerii);

d) riscul geografic (măsura în care contabilul, clienții săi sau alte birouri operează
în locații cu risc mai ridicat); și

e) alți indicatori de risc sunt bazați pe o combinație de factori obiectivi și experi
ență, precum activitatea generală a supervizorului cu contabilul și informațiile
despre istoricul său de conformitate, plângerile la adresa contabilului sau a
calității controalelor sale interne și informațiile obținute de la instituțiile de
aplicare a legii cu privire la implicarea în infracțiuni financiare suspectată (in
clusiv facilitarea involuntară). Alți astfel de factori pot include informații din
surse guvernamentale/de aplicare a legii, de la denunțători sau din reportaje
negative din partea unor instituții media credibile, în special cele legate de in
fracțiuni-predicat de spălare a banilor/finanțare a terorismului sau de infracți
uni financiare.

148. La adoptarea unei RBA pentru supervizare, supervizorii pot lua în considerare
în scopul supervizării gruparea entităților supervizate care împărtășesc caracteristici
și profiluri de risc similare. Exemplele de caracteristici și profiluri de risc includ dimen
siunea întreprinderii, tipul de clienți deserviți și zonele geografice ale activităților. O
astfel de grupare poate permite supervizorilor să aibă o perspectivă cuprinzătoare a
sectorului în comparație cu o abordare în care supervizorii se concentrează asupra ris
curilor individuale pe care le prezintă firmele individuale. Dacă profilul de risc al unui
contabil dintr-o grupare se modifică, supervizorii pot reevalua abordarea de supervi
zare, care poate include eliminarea contabilului din grupare.
149. Supervizorii și SRB-urile trebuie să ia în considerare, de asemenea, impactul,
adică eventualele daune cauzate dacă spălarea banilor/finanțarea terorismului este fa
cilitată de un contabil sau un grup de contabili. Un număr mic de contabili pot aduce
daune mari. Acest lucru poate depinde de:

a) dimensiune (adică cifra de afaceri), numărul și tipul clienților, numărul de sedii,
valoarea tranzacțiilor etc.); și
b) legăturile sau implicarea în relații cu alte întreprinderi (ceea ce ar putea afecta
susceptibilitatea de a fi implicat în activități de disimulare, de exemplu, tăinuirea
originii unei tranzacții cu scopul de a legaliza activul).

150. Evaluarea riscurilor trebuie să fie constant actualizată de supervizori și SRB-uri.
Rezultatul evaluării va ajuta la stabilirea resurselor pe care supervizorul le va aloca
pentru supervizarea contabililor.

151. Supervizorii sau SRB-urile trebuie să ia în considerare măsura în care contabilii
îndeplinesc dispozițiile în curs pentru participarea continuă în profesie, precum și eva
luările competenței, capacității și onorabilității. Acest aspect va include măsura în care
contabilul îndeplinește așteptările legate de conformitatea cu AML/CFT. Acest proces
va avea loc atât în momentul în care o entitate supervizată se alătură profesiei, cât și
permanent după acest moment.

152. Dacă o jurisdicție alege să clasifice un sector întreg ca fiind unul cu risc mai ri
dicat, trebuie să fie posibilă diferențierea între categoriile de contabili pe baza unor fac
tori precum baza de clienți a acestora, țările cu care au legături și controalele privind
AML/CFT aplicabile etc.
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153. Supervizorii și SRB-urile trebuie să recunoască faptul că într-un regim bazat pe
riscuri nu toți contabilii vor adopta controale privind AML/CFT identice și că un inci
dent izolat în care contabilul face parte în mod involuntar dintr-o tranzacție ilegală nu
invalidează neapărat integritatea controalelor privind AML/CFT ale acestuia. În același
timp, contabilii trebuie să înțeleagă faptul că o RBA flexibilă nu îi scutește de aplicarea
unor controale eficiente privind AML/CFT.

154. Supervizorii și SRB-urile trebuie să-și utilizeze constatările pentru a-și revizui și
actualiza evaluările riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului și, unde este
cazul, să analizeze dacă abordarea lor pentru supervizarea privind AML/CFT și regulile
și îndrumările existente privind AML/CFT sunt în continuare adecvate. Aceste constatări
trebuie să fie comunicate contabililor, după caz și în conformitate cu dispozițiile rele
vante de confidențialitate, pentru a le permite acestora să își îmbunătățească abordarea
bazată pe riscuri.

Supervizarea RBA

Autorizarea sau înregistrarea
155. R.28 îi impune unei țări să se asigure că profesioniștii contabili fac obiectul unor
măsuri de reglementare și supervizare pentru asigurarea conformității profesiei cu dis
pozițiile privind AML/CFT.
156. R.28 prevede ca supervizorul sau SRB-ul să ia măsurile necesare pentru a îm
piedica infractorii sau asociații acestora să obțină acreditarea profesională, să dețină un
interes semnificativ sau un interes care controlează ori să fie beneficiarul real al unui
astfel de interes sau să dețină o funcție de conducere într-o firmă de contabilitate. Acest
lucru poate fi obținut prin evaluarea acestor persoane prin intermediul unui test de
„competență și onorabilitate”.
157. Un mecanism de autorizare sau înregistrare este unul dintre mijloacele de iden
tificare a contabililor pentru care se aplică măsurile de reglementare și supervizare,
inclusiv testul de „competență și onorabilitate”. De asemenea, acesta facilitează iden
tificarea numărului de contabili în scopul evaluării și înțelegerii riscurilor de spălare a
banilor/finanțare a terorismului pentru țara respectivă și a măsurilor care trebuie luate
pentru atenuarea acestora în conformitate cu R.1.

158. Autorizarea sau înregistrarea oferă unui supervizor sau unui SRB mijloacele
pentru a-și îndeplini rolul de „gardian” în ceea ce privește persoanele care pot realiza ac
tivitățile descrise la R.22. Autorizarea sau înregistrarea trebuie să garanteze că în urma
obținerii calificării contabilii fac obiectul monitorizării conformității privind AML/CFT.

159. Supervizorul sau SRB-ul trebuie să identifice în mod activ persoanele și afaceri
le care necesită supervizare prin intermediul informațiilor obținute de la alte autorități
competente (de exemplu, FIU-uri, registre ale comerțului sau autorități fiscale), infor
mațiilor de la instituții financiare și DNFBP-uri, plângerilor din partea publicului, sur
selor deschise de informații din reclame și registrele comerciale și de afaceri sau al altor
surse care indică prezența unor persoane sau afaceri nesupervizate care realizează
activitățile menționate la R.22.
160. Cadrele generale de autorizare sau de înregistrare trebuie să definească acti
vitățile care fac obiectul autorizării sau înregistrării, să interzică persoanelor sau între
prinderilor neautorizate sau neînregistrate să presteze aceste activități și să stabilească
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măsuri atât pentru refuzarea autorizării sau înregistrării, cât și pentru eliminarea „per
sonajelor negative”.

161. Termenii „autorizare” sau „înregistrare” nu se pot utiliza alternativ. Regimuri
le de autorizare tind în general să acționeze asupra instituțiilor financiare și impun
dispoziții minime obligatorii pe baza Principiilor de bază în legătură cu aspecte precum
capitalul, guvernanța și alocarea resurselor pentru a gestiona și a atenua permanent
riscurile prudențiale, de conduită și de spălare a banilor/finanțare a terorismului. Unele
jurisdicții au adoptat regimuri de autorizare similare pentru contabili, în general atunci
când contabilii furnizează servicii fiduciare și corporative, pentru a include aspecte ale
dispozițiilor prudențiale și de conduită în gestionarea nivelului mai ridicat al riscurilor
de spălare a banilor/finanțare a terorismului care au fost identificate în acel sector.
162. O jurisdicție poate avea un cadru general de înregistrare pentru întregul sector
al DNFBP-urilor, inclusiv contabilii, sau un cadru general de înregistrare specific pentru
fiecare constituent al unei DNFBP. În general, un supervizor sau un SRB desfășoară
activitatea de înregistrare.

163. Supervizorul sau SRB-ul trebuie să se asigure că dispozițiile pentru autorizare
sau înregistrare și procesul pentru aplicare sunt clare, obiective, disponibile public și
aplicate consecvent. Stabilirea autorizării sau a înregistrării trebuie să fie obiectivă și
promptă. Un SRB ar putea fi responsabil atât pentru supervizare, cât și pentru repre
zentarea intereselor membrilor săi. În acest caz, SRB-ul trebuie să se asigure că deciziile
privind înregistrarea sunt luate separat și independent de activitățile sale privind re
prezentarea membrilor.

Teste de competență și onorabilitate

164. Un test de competență și onorabilitate furnizează un posibil mecanism pentru
ca un supervizor sau un SRB să ia măsurile necesare pentru a împiedica infractorii sau
asociații acestora să dețină, să controleze sau să exercite o funcție de conducere într-o
firmă de contabilitate.

165. În conformitate cu R.28, supervizorul sau SRB-ul trebuie să stabilească integri
tatea fiecărui beneficiar real, a fiecărei persoane care deține controlul și a fiecărei per
soane care deține o funcție de conducere într-o firmă de contabilitate. Totuși, deciziile
cu privire la competența și onorabilitatea unei persoane se pot baza și pe un set de fac
tori care privesc competența, onestitatea și raționamentul individului, precum și inte
gritatea lui.
166. În unele jurisdicții, un „test de competență și onorabilitate” reprezintă o parte
fundamentală din procesul decizional privind autorizarea sau înregistrarea candidatu
lui și măsura în care entitatea autorizată sau înregistrată (inclusiv proprietarii acesteia
și persoanele care dețin controlul, după caz) rămâne pe o bază continuă competentă
și onorabilă pentru continuarea rolului său. Evaluarea inițială a competenței și onora
bilității unei persoane reprezintă o combinație între obținerea de informații de la
persoana respectivă și coroborarea elementelor acelor informații cu surse credibile
independente pentru determinarea măsurii în care persoana deține competența și ono
rabilitatea necesare pentru a ocupa acea poziție.
167. Procesul pentru determinarea competenței și onorabilității presupune în gene
ral ca solicitantul să completeze un chestionar. Chestionarul poate colecta informații de
identificare personale, istoricul angajării și al adreselor de domiciliu și poate impune ca
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solicitantul să prezinte orice condamnări sau hotărâri defavorabile, inclusiv urmăriri
penale sau condamnări în așteptare legate de acesta. Elementele acestor informații tre
buie coroborate pentru a stabili buna credință a unei persoane. Astfel de verificări ar
putea include cercetări cu privire la persoană prin intermediul agențiilor de aplicare a
legii și al altor supervizori sau examinarea acesteia în raport cu baze de date electronice
independente. Datele personale colectate trebuie să rămână confidențiale.

168. Supervizorul sau SRB-ul trebuie de asemenea să se asigure permanent că per
soanele care dețin un interes semnificativ sau un interes care controlează ori sunt be
neficiarul real al acestuia și persoanele care dețin funcții de conducere sunt competente
și onorabile. Un test de competență și onorabilitate trebuie aplicat noilor proprietari,
persoane care dețin controlul și persoane care dețin o funcție de conducere. Supervizo
rul sau SRB-ul trebuie să ia în considerare reevaluarea competenței și onorabilității
acestor indivizi care rezultă din orice constatări obținute în urma supervizării, din in
formațiile primite de la alte autorități competente; sau din informațiile din surse des
chise care indică evoluții nefavorabile semnificative.

Măsuri de protecție împotriva companiilor „doar cu numele”

169. Supervizorul sau SRB-ul trebuie să se asigure că dispozițiile privind autoriza
rea sau înregistrarea îi impun solicitantului să aibă o prezență fizică semnificativă în
jurisdicție. De obicei, acest lucru înseamnă că solicitantul trebuie să își desfășoare ac
tivitatea în jurisdicția respectivă. Când candidatul este o persoană juridică, persoanele
care formează conducerea centrală și controlul central trebuie să aibă reședința, de ase
menea, în jurisdicția respectivă și să fie implicate activ în afacere. O companie care are
doar angajați care nu îndeplinesc cerințele profesionale aferente unui contabil nu tre
buie să fie autorizată sau înregistrată.

170. Un supervizor sau un SRB trebuie să analizeze structura acționariatului și pe cea
de control ale candidatului pentru a stabili dacă întreprinderea pentru care analizează
autorizarea sau înregistrarea va deține suficient control asupra activității sale. Factorii
care trebuie avuți în vedere pot include luarea în considerare a zonei în care locuiesc
beneficiarii reali și persoanele care dețin controlul, numărul și tipul funcțiilor de con
ducere pe care candidatul dorește să le aibă în țara respectivă, precum directori și mana
geri, inclusiv manageri de conformitate, și calibrul persoanelor care vor avea acele roluri.
171. Supervizorul sau SRB-ul trebuie să ia în considerare, de asemenea, dacă struc
tura acționariatului și cea de control ale contabililor împiedică în mod nejustificat iden
tificarea beneficiarilor reali și a persoanelor care dețin controlul sau pun obstacole în
calea aplicării unei supervizări eficiente.

Monitorizarea și supervizarea

172. Supervizorii și SRB-urile trebuie să ia măsuri pentru a monitoriza eficient con
tabilii prin intermediul supervizării la locație și de la distanță. Natura acestei monito
rizări va depinde de profilurile de risc întocmite de supervizor sau de SRB și de abor
darea bazată pe riscuri aferentă. Supervizorii și SRB-urile pot alege să ajusteze:

© 2019 | FATF

a) nivelul de verificări prevăzute pentru realizarea funcției de autorizare/înre
gistrare: când riscul de spălare a banilor/finanțare a terorismului asociat cu
sectorul este scăzut, oportunitățile pentru spălarea banilor/finanțarea teroris
mului asociate cu o anumită activitate de afaceri pot fi limitate, iar aprobările

| 53

54 | ÎNDRUMĂRI CU PRIVIRE LA O ABORDARE BAZATĂ PE RISCURI PENTRU PROFESIA CONTABILĂ

pot fi făcute în temeiul unei revizuiri a documentației de bază. Când riscul de
spălare a banilor/finanțare a terorismului asociat cu sectorul este ridicat, super
vizorii și SRB-urile pot cere informații suplimentare.

b) tipul de supervizare privind AML/CFT, la locație sau de la distanță: supervizorii
și SRB-urile pot determina raportul corect dintre supervizarea la locație și cea de
la distanță ale contabililor. Supervizarea de la distanță poate presupune analiza
auditurilor independente anuale și a altor rapoarte obligatorii, identificarea in
termediarilor care prezintă riscuri (adică pe baza mărimii firmelor, a implicării
în activități transfrontaliere sau a sectoarelor de afaceri specifice), verificarea
automată a registrelor pentru a detecta informațiile lipsă despre beneficiarii
reali și identificarea persoanelor responsabile pentru rapoarte. De asemenea,
poate include revizuiri tematice ale sectorului, iar transmiterea de informații pe
riodice de către firme devine astfel obligatorie. Este posibil ca doar o supervizare
de la distanță să nu fie adecvată în situațiile cu riscuri mai ridicate. Inspecțiile
la locație pot implica revizuirea politicilor, controalelor și procedurilor inter
ne privind AML/CFT, intervievarea membrilor conducerii superioare, a direc
torului de conformitate și a altor membri relevanți ai personalului, analizarea
evaluărilor riscurilor realizate de profesionistul contabil, verificarea prin sondaj
a documentelor aferente CDD și a probelor justificative, verificarea raportărilor
privind suspiciunile de spălare a banilor/finanțare a terorismului legate de cli
enți și a altor aspecte care pot fi observate în decursul unei vizite la fața locului
și, după caz, testarea prin sondaj a obligațiilor de raportare.
c) frecvența și natura supervizării continue privind AML/CFT: supervizorii și
SRB-urile trebuie să ajusteze proactiv frecvența supervizării privind AML/CFT
în conformitate cu riscurile identificate și să combine revizuirile periodice și
supervizările ad-hoc privind AML/CFT pe măsură ce apar probleme (de exem
plu, ca rezultat al denunțării, al informațiilor de la autoritățile de aplicare a legii
sau al altor constatări aferente supervizării care rezultă în urma includerii con
tabililor în eșantioane de revizuire tematică).
d) intensitatea supervizării privind AML/CFT: supervizorii și SRB-urile trebuie să
decidă cu privire la aria de acoperire sau nivelul adecvat(ă) pentru evaluare în
funcție de riscurile identificate, cu scopul de a evalua caracterul adecvat al po
liticilor și procedurilor contabililor care sunt elaborate pentru a-i feri de abu
zuri. Exemplele de supervizări mai intense ar putea include: testarea detaliată
a sistemelor și fișierelor pentru a verifica implementarea și caracterul adecvat
ale evaluării riscurilor de către contabil, ale CDD, ale politicilor și proceselor de
raportare și de păstrare a evidențelor, ale auditului intern, ale interviurilor cu
personalul operațional, ale evaluărilor conducerii superioare, ale consiliului de
administrație și privind AML/CFT pentru anumite linii de activitate.

173. Supervizorii și SRB-urile trebuie să-și utilizeze constatările pentru a-și revizui și
actualiza evaluările riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului și, unde este
cazul, să analizeze dacă abordarea lor pentru supervizarea privind AML/CFT și regulile
și îndrumările existente privind AML/CFT sunt în continuare adecvate. Aceste constatări
trebuie să fie comunicate contabililor, după caz și în conformitate cu dispozițiile rele
vante de confidențialitate, pentru a le permite acestora să își îmbunătățească abordarea
bazată pe riscuri.
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174. Păstrarea evidențelor și asigurarea calității sunt importante, permițând super
vizorilor să poată documenta și testa motivele pentru decizii semnificative aferente su
pervizării privind AML/CFT. Supervizorii trebuie să aibă o politică adecvată de păstrare
a informațiilor și să fie capabili să acceseze ușor informațiile, conformându-se în același
timp legislației relevante privind protecția datelor. Păstrarea evidențelor este esențială
și fundamentală pentru activitatea supervizorilor. Realizarea unei asigurări de calitate
adecvate este de asemenea fundamentală pentru procesul de supervizare pentru a ga
ranta că procesul decizional/de sancționare este consecvent la nivelul întregii populații
supervizate.

Aplicarea

175. R.28 prevede ca supervizorii sau SRB-urile să dețină autoritatea adecvată pentru
a-și desfășura funcțiile, inclusiv autoritatea de a monitoriza conformitatea contabili
lor. R.35 prevede ca țările să aibă autoritatea de a impune DNFPB-urilor sancțiuni, fie
penale, civile sau administrative, pentru a include contabilii atunci când furnizează ser
viciile menționate la R.22 litera (d). Sancțiunile trebuie să fie disponibile pentru direc
torii și persoanele din conducerea superioară ale firmei atunci când un contabil nu se
conformează dispozițiilor.

176. Supervizorii și SRB-urile trebuie să utilizeze acțiuni corespunzătoare, inclusiv
un set de intervenții de supervizare și acțiuni de corectare, pentru a se asigura că orice
deficiențe identificate sunt tratate la timp. Sancțiunile pot varia de la avertizare, mus
trare și cenzură informale sau scrise la măsuri punitive (inclusiv excluderea și urmă
rirea penală, după caz) pentru neconformitatea flagrantă, întrucât punctele slabe iden
tificate pot avea consecințe mai ample. În general, incidentele sistemice sau controalele
neadecvate în mod semnificativ vor atrage după sine o reacție de supervizare mai se
veră.
177. Măsurile luate de supervizori și de SRB-uri trebuie să fie proporționale și în
același timp să aibă un efect de descurajare. Supervizorii și SRB-urile trebuie să dețină
(sau să delege sarcina celor care dețin) resurse suficiente pentru a investiga și a moni
toriza neconformitatea. Măsurile aplicate trebuie să vizeze eliminarea beneficiilor ne
conformității.

Îndrumări

178. Supervizorii și SRB-urile trebuie să-și comunice așteptările legate de regle
mentare. Acest lucru se poate realiza printr-un proces consultativ după o colaborare
semnificativă cu părțile interesate relevante, inclusiv contabilii. Aceste îndrumări pot
fi sub forma unor dispoziții de nivel înalt bazate pe rezultatele dorite, reguli bazate pe
riscuri și informații privind modul în care supervizorii interpretează legislația ori regle
mentările relevante sau pot lua forma unor îndrumări mai detaliate privind cel mai bun
mod de aplicare a controalelor specifice privind AML/CFT. Îndrumările emise pentru
contabili trebuie, de asemenea, să trateze riscurile de spălare a banilor/finanțare a te
rorismului din sectorul lor și să evidențieze indicatorii de spălare a banilor/finanțare
a terorismului pentru a-i ajuta să identifice tranzacțiile și activitățile suspecte. Este de
preferat ca pentru toate aceste îndrumări să existe consultări, după caz, și să fie redac
tate în moduri care sunt adecvate pentru contextul rolului supervizorilor și SRB-urilor
în jurisdicția relevantă.
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179. Când îndrumările supervizorilor rămân la nivel înalt și sunt bazate pe principii,
acestea pot fi completate cu îndrumări suplimentare elaborate de profesia contabilă,
care pot acoperi aspecte operaționale și practice și pot fi mai detaliate și mai explicite
ca natură. Când supervizorii cooperează pentru realizarea unor îndrumări combinate
la nivelul tuturor sectoarelor, ei trebuie să se asigure că aceste îndrumări tratează în
mod adecvat diversitatea rolurilor care intră în sfera de competență a îndrumărilor și
că acele îndrumări oferă o direcție practică pentru toți destinatarii vizați. Îndrumările
pentru sectorul privat trebuie să fie consecvente cu legislația națională și cu orice reco
mandări publicate de autoritățile competente în ceea ce privește profesia contabilă și cu
toate celelalte dispoziții și obligații legale.

180. Supervizorii trebuie să ia în considerare comunicarea cu alte autorități de super
vizare locale relevante pentru a asigura o interpretare coerentă a obligațiilor legale și
pentru a minimiza disparitățile dintre sectoare (precum profesioniștii din domeniul
juridic, contabilii și TCSP-urile). Existența unor îndrumări multiple nu ar trebui să creeze
oportunități pentru arbitraj de reglementare. Autoritățile de supervizare relevante tre
buie să ia în considerare elaborarea unor îndrumări comune în urma consultărilor cu
sectoarele relevante, recunoscând în același timp că în multe jurisdicții contabilii vor
considera că opțiunea cea mai adecvată și mai eficientă este reprezentată de îndrumări
separate care vizează profesia lor.
181. Informațiile și îndrumările trebuie furnizate de supervizori într-un format ac
tualizat și accesibil. Acestea pot include materiale îndrumătoare pe sectoare, buletine
informative, materiale care pot fi găsite pe internet, actualizări verbale cu privire la vi
zitele de supervizare, întâlniri și rapoarte anuale.

Instruirea

182. Instruirea este importantă pentru personalul însărcinat cu supervizarea și pen
tru alți angajați relevanți spre a înțelege profesia contabilă și diversele modele de afaceri
existente. Îndeosebi, supervizorii trebuie să se asigure că personalul este instruit pentru
a aprecia calitatea evaluărilor riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului
și pentru a analiza dacă politicile, procedurile și controalele interne privind AML/CFT
sunt adecvate, proporționale, eficace și eficiente. Se recomandă ca instruirea să aibă o
bază/dimensiune practică.

183. Instruirea trebuie să permită personalului care efectuează supervizarea să facă
raționamente solide cu privire la calitatea evaluărilor riscurilor realizate de contabili și
la măsura în care controalele privind AML/CFT ale contabililor sunt adecvate și echi
librate. De asemenea, aceasta trebuie să vizeze obținerea consecvenței în abordarea de
supervizare la nivel național, în cazurile în care există mai multe autorități de super
vizare competente sau atunci când modelul de supervizare național este descentralizat
sau fragmentat.

Aprobarea

184. Supervizorii trebuie să evite impunerea utilizării sistemelor, instrumentelor sau
programelor informatice privind AML ale oricăror furnizori comerciali terțe părți pen
tru evitarea conflictelor de interese în ceea ce privește supervizarea eficientă a firmelor.
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Schimbul de informații

185. Schimbul de informații dintre sectorul public și cel privat și schimbul de infor
mații din interiorul sectorului privat (de exemplu, dintre instituțiile financiare și con
tabili) sunt importante pentru combaterea spălării banilor/finanțării terorismului.
Aranjamentele privind împărtășirea de informații între supervizori și autoritățile publi
ce (precum unitățile de informații financiare și autoritățile de aplicare a legii) trebuie să
fie robuste, sigure și să facă obiectul conformității cu dispozițiile legale naționale.
186. Tipul de informații care pot fi împărtășite între sectorul public și cel privat in
clude:
a) evaluări ale riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului;

b) tipologii (adică studii de caz) despre modul în care persoanele care spală bani
sau cele care finanțează terorismul au folosit abuziv contabilii;
c) feedback cu privire la STR-uri și la alte rapoarte relevante;

d) informații neconfidențiale punctuale. În anumite circumstanțe și sub rezerva
unor măsuri de protecție adecvate precum acordurile de confidențialitate, poa
te fi de asemenea adecvat pentru autorități să împărtășească informații con
fidențiale punctuale cu contabilii, fie ca grup, fie individual; și
e) țări, persoane sau organizații ale căror active sau tranzacții trebuie înghețate în
temeiul unor sancțiuni financiare punctuale, așa cum prevede R.6.

187. Cooperarea locală și schimbul de informații dintre unitățile de informații finan
ciare și supervizorii profesiei contabile și în rândul autorităților competente, inclusiv
autoritățile de aplicare a legii, serviciile de informații, unitățile de informații financiare,
autoritățile fiscale, supervizorii și SRB-urile, sunt, de asemenea, vitale pentru monito
rizarea/supervizarea eficientă a sectorului. Astfel de cooperare și coordonare pot ajuta
la evitarea lacunelor și suprapunerilor în supervizare și pot garanta diseminarea con
statărilor și a bunelor practici. Împărtășirea informațiilor despre investigațiile în curs
legate de conduita neadecvată și cazurile finalizate între supervizori și agențiile de apli
care a legii trebuie, de asemenea, încurajată. Când se împărtășesc informații trebuie im
plementate protocoale și măsuri de protecție pentru a proteja datele cu caracter personal.

188. Schimbul de informații transfrontaliere dintre autorități și sectorul privat și
omologii lor internaționali este foarte important în profesia contabilă, având în vedere
că multe firme de contabilitate activează în mai multe jurisdicții.

Supervizarea dispozițiilor privind beneficiarii reali și a dispozițiilor privind sursa
fondurilor/averii

189. Recomandările FATF prevăd ca autoritățile competente să aibă acces la infor
mații adecvate, corecte și oportune cu privire la beneficiarii reali și controlul persoanelor
juridice (R.24). În plus, țările trebuie să ia măsuri pentru prevenirea folosirii abuzive a
structurilor juridice pentru spălarea banilor/finanțarea terorismului, îndeosebi pentru
a se asigura că există informații adecvate, corecte și oportune cu privire la fiduciile
exprese (R.25). Implementarea Recomandărilor FATF cu privire la beneficiarii reali s-a
dovedit a fi dificilă. Drept rezultat, FATF a elaborat Îndrumări privind transparența și
beneficiarii reali (Guidance on Transparency and Beneficial Ownership) (2014) pentru
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a sprijini țările în implementarea R.24 și R.25, precum și a R.1 în ceea ce privește în
țelegerea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului ale persoanelor și
structurilor juridice. FATF și Egmont Group au publicat, de asemenea, un raport despre
tăinuirea beneficiarilor reali (Report on Concealment of Beneficial Ownership) în iulie
2018, care a identificat chestiuni care să faciliteze tratarea vulnerabilităților asociate cu
tăinuirea beneficiarilor reali.

190. R.24 și R.25 impun ca țările să implementeze mecanisme pentru a garanta că
informațiile furnizate registrelor sunt corecte și actualizate la timp și că informațiile
privind beneficiarii reali sunt corecte și de actualitate. Pentru a determina caracterul
adecvat al unui sistem de monitorizare și garantare a conformității, țările trebuie să
țină cont de riscurile privind AML/CFT din anumite întreprinderi (adică dacă există un
risc mai ridicat dovedit, atunci este nevoie de măsuri de monitorizare sporite). Totuși,
contabilii trebuie să fie atenți să nu se bazeze orbește pe informațiile furnizate de regis
tre. Este important să existe o formă de monitorizare continuă pe perioada unei relații
pentru a detecta tranzacțiile neobișnuite și potențial suspecte ca rezultat al unei schim
bări în structura beneficiarilor reali, având în vedere că este posibil ca registrele să nu
furnizeze astfel de informații în mod dinamic.

191. Persoanele responsabile pentru înființarea companiilor și crearea structuri
lor juridice au un rol esențial de gardian pentru întreaga comunitate financiară prin
intermediul activităților pe care acestea le desfășoară în vederea înființării persoane
lor juridice și structurilor juridice sau în ceea ce privește gestionarea și administrarea
acestora.

192. În calitate de DNFBP-uri, contabilii trebuie să aplice măsurile CDD pentru bene
ficiarii reali ai persoanelor juridice și ai structurilor juridice cărora le oferă consiliere
sau servicii de înființare. În anumite țări, existența unui contabil poate fi obligatorie
ca parte din procesul de înregistrare al persoanei juridice, iar acesta va fi responsabil
pentru furnizarea către registru a informațiilor de bază și/sau despre beneficiarul real.
193. În calitatea lor de directori de companie, administratori de active sau repre
zentanți oficiali etc. ai acestor persoane juridice și structuri juridice, contabilii le repre
zintă adesea în relațiile pe care acestea le au cu alte instituții financiare și DNFBP-uri
care furnizează servicii bancare sau de audit acestor tipuri de clienți.

194. Aceste instituții financiare și alte DNFBP-uri pot solicita informațiile privind
CDD colectate și păstrate de contabili, care, date fiind rolurile lor de directori sau admi
nistratori, vor fi principalul punct de contact cu persoana juridică sau structura juridică.
Aceste instituții financiare și alte DNFBP-uri pot să nu întâlnească niciodată beneficiarii
reali ai persoanelor juridice sau ai structurilor juridice.

195. Conform R.28, țările trebuie să se asigure că profesioniștii contabili fac obiec
tul unor sisteme eficiente de monitorizare și garantare a conformității cu dispozițiile
privind AML/CFT, ceea ce include identificarea beneficiarului real/beneficiarilor reali și
luarea unor măsuri rezonabile pentru a-i verifica. R.24 și R.25, care tratează transparența
beneficiarilor reali ai persoanelor juridice și ai structurilor juridice, prevăd ca țările să
aibă mecanisme pentru a se asigura că sunt disponibile la timp informații adecvate, co
recte și de actualitate despre aceste entități cu personalitate juridică.
196. Conform R.28, contabilii trebuie să facă obiectul unei supervizări bazate pe ris
curi efectuate de către un supervizor sau un SRB, care să acopere dispozițiile privind
beneficiarul real și păstrarea evidențelor de la R.10 și R.11. Supervizorul sau SRB-ul
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trebuie să aibă un cadru general de supervizare, care poate ajuta la garantarea faptului
că sunt păstrate și vor fi disponibile în timp util autorităților competente informații de
bază sau privind beneficiarii reali corecte și de actualitate în legătură cu persoana juri
dică sau structura juridică.

197. Supervizorul sau SRB-ul trebuie să analizeze caracterul adecvat al procedurilor
și controalelor pe care contabilii le-au stabilit în vederea identificării și înregistrării
beneficiarului real. În plus, aceștia trebuie să testeze prin sondaj evidențele clientului
pe o bază reprezentativă pentru a evalua eficacitatea aplicării acelor măsuri și accesibi
litatea informațiilor corecte privind beneficiarii reali.
198. Pe parcursul inspecțiilor la locație și de la distanță, supervizorul sau SRB-ul
trebuie să examineze politicile, procedurile și controalele care sunt implementate pen
tru preluarea de clienți noi în vederea stabilirii informațiilor și documentației nece
sare atunci când clientul este o persoană fizică sau juridică ori o structură juridică. Su
pervizorul sau SRB-ul trebuie să verifice măsura în care aceste proceduri și controale
sunt adecvate pentru identificarea beneficiarilor reali pentru a înțelege structura ac
ționariatului și pe cea de control ale acestor persoane juridice și structuri juridice și
pentru stabilirea activității de afaceri. De exemplu, declarația pe propria răspundere cu
privire la beneficiarii reali furnizată de client fără orice alt mecanism pentru verificarea
informațiilor nu va fi adecvată în toate cazurile.

199. Testarea prin sondaj a evidențelor va ajuta supervizorul sau SRB-ul să determi
ne măsura în care controalele sunt eficiente pentru identificarea corectă a beneficiarilor
reali, prezentarea adecvată a acelor informații părților relevante și pentru a stabili dacă
acele informații sunt disponibile imediat. Amploarea testării va depinde de risc, dar evi
dențele selectate trebuie să reflecte profilul bazei de clienți și să includă atât clienții noi,
cât și pe cei existenți.
200. Supervizorul sau SRB-ul trebuie să ia în considerare măsurile pe care contabilii
le-au implementat pentru monitorizarea modificărilor la nivelul beneficiarilor reali ai
persoanelor juridice și ai structurilor juridice cărora le furnizează servicii pentru a se
asigura că informațiile privind beneficiarii reali sunt adecvate și de actualitate și pentru
a stabili cum trebuie întocmite la timp declarațiile actualizate, acolo unde este relevant
pentru un registru.

201. Pe parcursul examinărilor, supervizorul sau SRB-ul trebuie să analizeze dacă
trebuie să verifice informațiile privind beneficiarii reali disponibile în evidențele conta
bililor cu cele deținute de registrul relevant, dacă există. Supervizorul sau SRB-ul poate
să ia în considerare, de asemenea, informațiile de la alte autorități competente, precum
unitățile de informații financiare, rapoartele publice și informațiile de la alte instituții
financiare sau DNFBP-uri, pentru a verifica eficacitatea controalelor contabililor.

202. Contabilii trebuie să facă obiectul unei supervizări bazate pe riscuri efectuate
de către un supervizor sau un SRB care să acopere dispozițiile privind identificarea și
dovedirea sursei fondurilor și sursei averii pentru clienții cu risc mai ridicat pentru care
furnizează servicii. Supervizorul sau SRB-ul trebuie să aibă un cadru general de super
vizare, care poate ajuta la stabilirea măsurii în care există probe corespunzătoare pentru
informațiile corecte și actuale despre sursele fondurilor și ale averii și a faptului că
acestea sunt disponibile în timp util autorităților competente. Supervizorul sau SRB-ul
trebuie să analizeze caracterul adecvat al procedurilor și controalelor pe care contabilii
le-au stabilit în vederea identificării și înregistrării surselor averii în cazul structurilor.
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Aranjamente de desemnare

203. Un director desemnat este o persoană care a fost numită de consiliul de admi
nistrație al persoanei juridice care reprezintă interesele altei persoane și acționează
conform instrucțiunilor emise de aceasta, de obicei beneficiarul real.
204. Un acționar desemnat este o persoană fizică sau juridică ce este înregistrată ofi
cial în registrul membrilor și acționarilor unei companii în calitate de deținător al unui
anumit număr de acțiuni specificate, deținute în numele unei alte persoane care este
beneficiarul real. Acțiunile pot fi deținute printr-o fiducie sau printr-un acord de cus
todie.

205. În unele țări, contabilii acționează în calitate de directori sau numesc alte per
soane să acționeze în calitate de directori (fie persoane fizice, fie corporații). De aseme
nea, ca parte a serviciilor profesionale pe care le oferă, contabilii acționează în calitate de
acționari desemnați pentru alte persoane sau numesc alte persoane (fie persoane fizice,
fie corporații) să acționeze în această calitate. Conform R.24, unul dintre mecanismele
care garantează că acționarii și directorii desemnați nu sunt utilizați abuziv presupune
obligativitatea autorizării și înregistrării statutului acestor profesioniști contabili la re
gistrul comerțului. În această privință, țările se pot baza pe o combinație de măsuri.

206. Există motive legitime ca profesioniștii contabili să acționeze în calitate de
directori sau să propună directori pentru o persoană juridică ori să acționeze în cali
tate de acționari desemnați sau să propună persoane care să acționeze în această ca
litate. Motivele pot include decontarea și păstrarea în siguranță a acțiunilor în com
paniile cotate atunci când specialiștii în posttranzacționare acționează în calitate de
acționari desemnați. Totuși, aranjamentele care utilizează directori desemnați și acțio
nari desemnați pot fi folosite abuziv pentru a ascunde identitatea beneficiarului real al
persoanei juridice. Pot exista persoane dispuse să își asume calitatea de director sau de
acționar al unei persoane juridice în numele unei alte persoane fără a dezvălui identi
tatea persoanei de la care vor primi instrucțiuni sau pe care o reprezintă. Acestea sunt
uneori cunoscute drept „marionete”.

207. Directorii și acționarii desemnați pot crea obstacole în calea identificării bene
ficiarilor reali ai unei persoane juridice, îndeosebi atunci când statutul nu este dezvăluit.
Motivul este faptul că identitatea persoanei desemnate va fi cea prezentată în eviden
țele aferente persoanei juridice păstrate de un registru și în evidențele companiei de
la sediul social. În diferite țări, legea companiilor nu recunoaște statutul de director
desemnat deoarece legea prevede că directorii unei companii sunt cei care poartă răs
punderea pentru activitățile sale și că directorii au datoria de a acționa conform celor
mai bune interese al companiei.
208. Supervizorul sau SRB-ul trebuie să fie conștient că pot exista aranjamente pri
vind desemnarea nedivulgate. Aceștia trebuie să ia în considerare măsura în care aran
jamentele privind desemnarea nedivulgate pot fi identificate și abordate pe parcursul
inspecțiilor la locație și de la distanță și în cadrul examinărilor politicilor, procedurilor,
controalelor și evidențelor privind clienții ale contabilului, inclusiv procesul de CDD și
monitorizarea continuă de către contabil.
209. Următoarele indicii (neexhaustive) pot semnala existența unui aranjament pri
vind desemnarea nedivulgat:
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a) profilul unui director sau al unui acționar nu este consecvent cu activitățile
companiei;

b) persoana deține numeroase funcții în companii care nu au nicio legătură între
ele;
c) sursa averii unui director sau a unui acționar nu este consecventă cu valoarea și
natura activelor companiei;
d) fondurile care intră sau care ies în/din companie sunt trimise către sau primite
de la terțe părți neidentificate;
e) directorii sau acționarii sunt obișnuiți să acționeze conform instrucțiunilor unei
alte persoane; și

f) solicitările sau instrucțiunile fac obiectul unei verificări minime sau nu sunt ve
rificate și/sau se răspunde foarte rapid la acestea fără a fi analizate de persoana
care pretinde (persoanele care pretind) că acționează în calitate de director(i).
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Anexa 1: Informații privind beneficiarii reali în raport cu o fiducie
sau cu alte structuri juridice cărora le furnizează servicii un
contabil
1.
Atunci când se adoptă o abordare bazată pe riscuri, cantitatea de informații
care trebuie obținute de un contabil va depinde de măsura în care contabilul înființează
sau administrează fiducia, compania sau altă entitate cu personalitate juridică ori de
măsura în care acesta acționează în calitate de administrator de active sau de director
al fiduciei, al companiei sau al altei entități cu personalitate juridică ori propune o
persoană care să își asume acest rol. În aceste situații, contabilul trebuie să înțeleagă
scopul general din spatele structurii și sursa fondurilor din structură, precum și să de
țină capacitatea de a identifica beneficiarii reali și persoanele care dețin controlul. Un
contabil care furnizează alte servicii (de exemplu, acționează în calitate de sediu social)
pentru o fiducie, o companie sau altă entitate cu personalitate juridică trebuie să obțină
suficiente informații pentru a putea identifica beneficiarii reali ai fiduciei, ai companiei
sau ai altei entități cu personalitate juridică și persoanele care dețin controlul asupra
acesteia.

2.
Un contabil care nu acționează în calitate de administrator de active poate,
în circumstanțele adecvate, să se bazeze pe un rezumat realizat de alți contabili, pro
fesioniști din domeniul juridic sau TCSP care furnizează servicii fiduciei sau pe extrase
relevante din actul fiduciar în sine care îi permit contabilului să identifice constituitorii,
administratorii de active, protectorul (dacă există), beneficiarii sau persoanele fizice
care exercită controlul efectiv. Aceasta se adaugă dispoziției de a obține, după caz, probe
în vederea identificării unor astfel de persoane așa cum este prezentat mai jos.

În legătură cu o fiducie

3.
Un contabil trebuie să aibă implementate politici și proceduri pentru identi
ficarea următoarelor persoane și verificarea identității lor folosind documente, date sau
informații sursă credibile și independente (cu condiția ca politicile unui contabil să-i
permită să ignore documente, date sau informații sursă care sunt percepute ca nefiind
credibile):
i.

constituitorul;

ii.

protectorul;

iv.

beneficiarii sau clasa de beneficiari; și

iii.
v.

Constituitorul

administratorul (administratorii) de active, atunci când contabilul nu ac
ționează în calitate de administrator de active;
orice altă persoană fizică ce exercită controlul efectiv asupra fiduciei.

a) Un constituitor este în general orice persoană (sau persoane) care înființea
ză fiducia. O persoană este constituitor dacă aceasta i-a furnizat (sau a promis
să-i furnizeze) fiduciei proprietăți sau fonduri în mod direct sau indirect.
Acest lucru presupune existența unui element de recompensă (cu alte cuvinte,
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constituitorul trebuie să aibă intenția de a oferi o formă de beneficiu în loc să
fie o terță parte independentă care transferă ceva către fiducie pentru a primi
întreaga contravaloare).

b) Un constituitor poate să fie sau să nu fie menționat în actul fiduciar. Contabilii
trebuie să aibă implementate politici și proceduri pentru a identifica și a veri
fica identitatea constituitorului economic real.
c) Un contabil care înființează sau administrează o fiducie, o companie sau altă
entitate cu personalitate juridică în numele unui client ori care acționează în
calitate de administrator de active sau director pentru o fiducie, o companie sau
altă entitate cu personalitate juridică ori propune o altă persoană pentru acest
rol trebuie să aibă implementate politici și proceduri (folosind o RBA) pentru
identificarea sursei fondurilor din fiducie, companie sau altă entitate cu perso
nalitate juridică.

d) Poate fi mai dificil (dacă nu imposibil) pentru fiduciile mai vechi să identifice
sursa fondurilor atunci când nu mai sunt disponibile dovezi de actualitate. Evi
dența sursei fondurilor poate include documente, date sau informații sursă cre
dibile și independente, formulare de transfer al acțiunilor, extrase bancare, acte
de donație sau liste de dispoziții.
e) Când activele au fost transferate către fiducie de la o altă fiducie, va fi necesară
obținerea acestor informații atât pentru cel care a realizat transferul, cât și pen
tru cel care a beneficiat de el.

Beneficiarii

a) Un contabil trebuie să implementeze politici și proceduri, adoptând o RBA pen
tru a-i permite să-și formeze o opinie rezonabilă privind cunoașterea adevăratei
identități a beneficiarilor fiduciei și luând măsuri rezonabile pentru a verifica
identitatea beneficiarilor, astfel încât să fie convins că știe cine sunt aceștia.
Acest lucru nu înseamnă că un contabil trebuie să verifice identitatea tuturor
beneficiarilor prin intermediul unor documente, date sau informații sursă credi
bile și independente, însă contabilul trebuie cel puțin să identifice și să verifice
beneficiarii care au drepturi fixe curente la distribuiri din profit sau capital ori
care primesc efectiv distribuiri de la fiducie (de exemplu, un chiriaș pe viață).
b) Când beneficiarii fiduciei nu au drepturi fixe la capital și profit (de exemplu,
beneficiarii discreționari), un contabil trebuie să obțină informații pentru a pu
tea identifica beneficiarii discreționari numiți (de exemplu, după cum au fost
identificați în actul fiduciar).

c) Când beneficiarii sunt identificați prin referință la o clasă (de exemplu, copiii
și urmașii unei persoane) sau când beneficiarii sunt minori conform legii care
guvernează fiducia, deși un contabil trebuie să se convingă că aceștia sunt
beneficiarii vizați (de exemplu, prin referință la actul fiduciar), contabilul nu
este obligat să obțină informații suplimentare pentru a identifica beneficiarii
individuali la care se face referire în clasă decât dacă sau până când adminis
tratorii de active realizează o distribuire către un astfel de beneficiar.
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d) În cazul anumitor fiducii, persoanele menționate pot deveni beneficiari doar în
situația în care are loc un eveniment contingent (de exemplu, la împlinirea unei
anumite vârste sau la decesul unui alt beneficiar ori la încheierea perioadei fi
duciei). În acest caz, contabilul nu este obligat să obțină informații suplimentare
pentru a identifica astfel de beneficiari contingenți, cu excepția cazului în care
sau până când contingența este îndeplinită sau până când administratorii de ac
tive realizează o distribuire către un astfel de beneficiar.

e) Un contabil care administrează fiducia sau compania ori altă entitate cu per
sonalitate juridică deținută de o fiducie ori care acționează în calitate de admi
nistrator de active sau de director al fiduciei, al companiei sau al altei entități
cu personalitate juridică sau propune o persoană pentru acest rol trebuie să
aibă implementate proceduri astfel încât să existe o dispoziție de a actualiza
informațiile furnizate în cazul în care beneficiari numiți sunt adăugați sau eli
minați din clasa de beneficiari ori beneficiarii primesc distribuiri sau beneficii
pentru prima dată de la furnizarea informațiilor ori dacă există alte schimbări
în clasa de beneficiari.

f) Un contabil nu este obligat să obțină despre beneficiari alte informații decât
cele care-i permit să se convingă de identitatea beneficiarilor sau să identifice
dacă orice beneficiari numiți sau beneficiari care au primit distribuiri din partea
unei fiducii sunt persoane expuse politic.

Persoana fizică ce exercită controlul efectiv

a) Un contabil care furnizează servicii fiduciei trebuie să aibă implementate pro
ceduri pentru identificarea oricăror persoane fizice care exercită controlul efec
tiv asupra fiduciei.
b) Pentru aceste scopuri, „control” înseamnă puterea (exercitată fie independent,
fie împreună cu altă persoană sau cu consimțământul unei alte persoane) în
temeiul actului fiduciar sau al legii de:
i.

a înstrăina sau a investi (în altă calitate decât cea de manager sau consilier
de investiții) proprietățile administrate de fiducie;

ii.

a face sau a aproba distribuiri din fiducie;

iv.

a adăuga sau a elimina o persoană cu calitatea de beneficiar ori într-o sau
dintr-o clasă de beneficiari;

iii.
v.

a modifica sau a pune capăt fiduciei;

a numi sau a elimina administratori de active.

c) Un contabil care administrează fiducia sau care acționează altfel în calitate de
administrator de active trebuie, în plus, să obțină informații pentru a se con
vinge că știe identitatea oricărei alte persoane care are autoritatea de a oferi
altei persoane „controlul” asupra fiduciei, conferindu-i puterea individuală des
crisă la litera (b) de mai sus.
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Constituitorii și beneficiarii corporativi

4.
Aceste exemple fac obiectul unor îndrumări mai generale cu privire la infor
mațiile care trebuie obținute de un contabil pentru ca acesta să poată să identifice con
stituitorii și beneficiarii. Intenția nu este aceea de a sugera că un contabil trebuie să
obțină mai multe informații privind un beneficiar care este o entitate în cazul în care nu
ar trebui să obțină astfel de informații dacă beneficiarul ar fi o persoană.
a) În anumite cazuri, constituitorul, beneficiarul, protectorul sau altă persoană care
exercită controlul efectiv asupra fiduciei poate fi o companie sau altă entitate
cu personalitate juridică. În acest caz, contabilul trebuie să aibă implementate
politici și proceduri pentru a putea identifica (după caz) beneficiarul real sau
persoana care deține controlul în raport cu entitatea.

b) În cazul unui constituitor care este o entitate cu personalitate juridică, un con
tabil trebuie să fie sigur că are informații suficiente pentru a înțelege scopul
pentru care entitatea a înființat fiducia. De exemplu, o companie poate înființa o
fiducie în beneficiul angajaților săi sau o entitate cu personalitate juridică poate
acționa în numele unui constituitor individual sau la instrucțiunile unei persoane
care i-a furnizat fonduri în acest scop entității cu personalitate juridică. În cazul
unei entități cu personalitate juridică ce acționează în numele unui constituitor
individual sau la instrucțiunile unei persoane, contabilul trebuie să ia măsuri
pentru a se convinge cine sunt constituitorul economic al fiduciei (adică persoa
na care i-a furnizat fonduri entității cu personalitate juridică pentru a-i permite
să deconteze fonduri în cadrul fiduciei) și persoanele care dețineau controlul în
raport cu entitatea cu personalitate juridică la momentul decontării activelor
în fiducie. În cazul în care constituitorul corporativ păstrează puteri asupra fi
duciei (de exemplu, puterea de revocare), contabilul trebuie să se convingă de
identitatea beneficiarilor reali actuali și a persoanelor care dețin controlul ale
constituitorului corporativ și să înțeleagă motivul modificărilor în ceea ce pri
vește acționariatul sau controlul.
c) În cazul unui beneficiar care este o entitate (de exemplu, o fiducie caritabilă sau
o companie caritabilă), contabilul trebuie să se asigure că înțelege motivele din
spatele utilizării unei entități în calitate de beneficiar. Dacă există un beneficiar
real individual al entității, contabilul trebuie să se asigure că are suficiente in
formații pentru a-l identifica.

Administratorul de active individual și corporativ

a) Când un contabil nu acționează el însuși în calitate de administrator de active,
este necesar ca acesta să obțină informații care să-i permită să identifice ad
ministratorul (administratorii) de active și să verifice identitatea lui (lor) și,
când acesta este un administrator de active corporativ, să identifice entitatea
corporativă, să obțină informații cu privire la identitatea beneficiarilor reali ai
administratorului de active și să ia măsuri rezonabile pentru a verifica identi
tatea acestor persoane.
b) Când administratorul de active este o entitate cotată (sau o entitate care face
parte dintr-un grup cotat) ori o entitate înființată și reglementată pentru a rea
liza activități de fiducie într-o jurisdicție identificată de surse credibile ca având
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legislație, reglementări și alte măsuri adecvate privind AML/CFT, contabilul tre
buie să obțină informații pentru a se putea asigura de identitatea directorilor
sau a altor persoane care dețin controlul. Contabilul se poate baza pe dovezi
externe, precum informațiile publice, pentru a se asigura de identitatea benefi
ciarului real al administratorului de active reglementat (de exemplu, website-ul
organismului care reglementează administratorul de active și cel al administra
torului de active reglementat însuși).

c) Nu este neobișnuit pentru familii să înființeze companii fiduciare care să ac
ționeze în numele fiduciilor în beneficiul respectivei familii. Acestea sunt în
mod obișnuit cunoscute drept companii fiduciare private și pot avea o licență
fiduciară limitată care le permite să acționeze în calitate de administratori de
active pentru o clasă limitată de fiducii. Astfel de companii fiduciare private
sunt adesea deținute în fond de o companie fiduciară complet reglementată
în calitate de administrator de active al unei alte fiducii. În aceste situații, con
tabilul trebuie să se asigure că înțelege modul în care operează compania fidu
ciară privată și identitatea directorilor și, după caz, a proprietarului acesteia.
Când compania fiduciară privată este ea însăși deținută de o entitate cotată
sau reglementată așa cum a fost descris mai sus, contabilul nu trebuie să ob
țină informații detaliate pentru a identifica directorii sau persoanele care de
țin controlul ale acelei entități care exercită rolul de acționari ai companiei fi
duciare private.

Protectorul individual și corporativ

a) Când un contabil nu acționează el însuși în calitate de protector și a fost de
semnat un protector, contabilul trebuie să obțină informații pentru a identifica
protectorul și a verifica identitatea acestuia.

b) Dacă protectorul este o entitate cu personalitate juridică, un contabil trebuie să
obțină suficiente informații pentru a se convinge cine sunt persoana care de
ține controlul și beneficiarul real ale protectorului și să ia măsuri rezonabile în
vederea verificării identității acestora.

c) Dacă protectorul este o entitate cotată (sau o entitate care face parte dintr-un
grup cotat) ori o entitate înființată și reglementată pentru a realiza activități de
fiducie într-o jurisdicție identificată de surse credibile ca având legislație, regle
mentări și alte măsuri adecvate privind AML/CFT, contabilul trebuie să obțină
informații pentru a se putea convinge de identitatea directorilor sau a altor
persoane care dețin controlul. Contabilul se poate baza pe dovezi externe, pre
cum informațiile publice, pentru a se asigura de identitatea beneficiarului real
al protectorului reglementat (de exemplu, website-ul organismului care regle
mentează protectorul și cel al protectorului reglementat însuși).
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Anexa 2: Glosar de termeni
Beneficiar real

Beneficiar real se referă la persoana fizică (persoanele fizice) care dețin(e) sau con
trolează în fond un client și/sau persoana fizică în numele cărora este realizată o tran
zacție. De asemenea, include acele persoane care exercită controlul efectiv final asupra
unei persoane juridice sau structuri juridice.

Autorități competente

Autorități competente se referă la toate autoritățile publice care au responsabilități de
semnate pentru combaterea spălării banilor și/sau finanțării terorismului. În special,
acestea includ FIU; autoritățile care au funcția de investigare și/sau urmărire penală
a infracțiunilor de spălare a banilor, a infracțiunilor-predicat asociate și a celor de fi
nanțare a terorismului, precum și de sechestrare/suspendare și confiscare ale active
lor obținute în mod ilicit; autoritățile care primesc rapoarte cu privire la transporturile
transfrontaliere de valută și instrumente negociabile la purtător (BNI-uri); și autorită
țile care au responsabilități de monitorizare sau supraveghere legate de AML/CFT care
vizează asigurarea conformității cu dispozițiile privind AML/CFT de către instituțiile fi
nanciare și DNFBP-uri. SRB-urile nu sunt considerate autorități competente.

Întreprinderi și profesii nefinanciare desemnate (DNFBP)
Întreprinderile și profesiile nefinanciare desemnate cuprind:

a) Cazinourile (care includ cazinourile online și pe cele de pe vasele de croazieră).
b) Agenții imobiliari.

c) Comercianții de metale prețioase.
d) Comercianții de pietre prețioase.

e) Avocații, notarii, alți profesioniști independenți din domeniul juridic și conta
bilii – acești termeni se referă la practicienii individuali, parteneri sau profesio
niștii angajați în cadrul firmelor profesionale. Ei nu se referă la profesioniștii
„interni” care sunt angajați ai altor tipuri de întreprinderi, nici la profesioniștii
care lucrează pentru agenții guvernamentale, care pot face deja obiectul măsuri
lor privind AML/CFT.
f) Furnizorii de servicii pentru fiducii și companii, care se referă la toate persoa
nele sau întreprinderile care nu sunt înglobate în altă parte în Recomandări
și care, în calitate de întreprindere, furnizează unor terțe părți oricare dintre
următoarele servicii:

• Acționarea în calitate de agent pentru înființarea persoanelor juridice;

• Acționarea (sau întreprinderea demersurilor pentru ca o altă persoană să

acționeze) în calitate de director sau de secretar al unei companii, de par
tener într-un parteneriat sau de pe o poziție similară în raport cu alte per
soane juridice;
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• Furnizarea unui sediu social; a unui punct de lucru sau spațiu de lucru, a

unei adrese de corespondență sau adrese administrative pentru o companie,
un parteneriat sau orice altă persoană juridică sau structură juridică;

• Acționarea (sau întreprinderea demersurilor pentru ca o altă persoană să

acționeze) în calitate de administrator de active al unei fiducii exprese sau
îndeplinirea unei funcții echivalente pentru o altă formă de structură juri
dică;

• Acționarea (sau întreprinderea demersurilor pentru ca o altă persoană să
acționeze) în calitate de acționar desemnat pentru o altă persoană.

Fiducie expresă

Fiducie expresă se referă la o fiducie care este în mod clar creată de constituitor, de
obicei sub forma unui document, de exemplu, un act fiduciar scris. Aceste fiducii se
diferențiază de cele care iau ființă ca rezultat al aplicării legii și nu din intenția sau
decizia clară a unui constituitor de a crea o fiducie sau o structură juridică similară (de
exemplu, fiducie constituită prin hotărâre judecătorească).

Recomandări ale FATF

Se referă la cele 40 de recomandări ale FATF.

Persoană juridică

Persoană juridică se referă la orice alte entități decât persoanele fizice care stabilesc cu
un contabil o relație permanentă în calitate de client sau care dețin proprietăți. Definiția
poate cuprinde organisme corporative, fundații, instituții de tip „anstalt”, parteneriate
sau asociații și alte entități similare relevante.

Profesioniști din domeniul juridic

În aceste Îndrumări, termenul „profesionist din domeniul juridic” se referă la profesi
oniștii din domeniul juridic, notarii de drept civil, notarii publici și alți profesioniști
independenți din domeniul juridic.

Persoane expuse politic (PEP)

PEP-urile din străinătate sunt persoane care sunt sau au fost însărcinate cu funcții pu
blice importante de către o țară străină, de exemplu, șefi de stat sau de guvern, politicieni
de rang înalt, membri de rang înalt din guvern, oficiali din domeniul militar sau juridic,
persoane din conducerea executivă a companiilor deținute de stat, oficiali importanți ai
unor partide politice. PEP-urile de la nivel național sunt persoane care sunt sau au fost
însărcinate la nivel local cu funcții publice importante, de exemplu, șefi de stat sau de
guvern, politicieni de rang înalt, membri de rang înalt din guvern, oficiali din domeniul
militar sau juridic, persoane din conducerea executivă a companiilor deținute de stat,
oficiali importanți ai unor partide politice. Persoanele care sunt sau au fost însărcinate
cu funcții importante de către o organizație internațională este un termen care se referă
la membrii conducerii superioare, adică directori, directori adjuncți și membri din con
siliul de administrație sau funcții echivalente. Definiția persoanelor expuse politic nu
este menită să acopere persoanele de nivel mediu sau începător din categoriile de mai sus.
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Semnale de alarmă

Orice fapt sau set de fapte sau circumstanțe care, luate independent sau în combinație cu
alte fapte sau circumstanțe, indică un risc mai ridicat de activitate ilicită. Un „semnal de
alarmă” poate fi utilizat ca prescurtare pentru orice indicator de risc care pune în alertă
un contabil care investighează cu privire la necesitatea unor verificări suplimentare sau
a altor acțiuni de protecție suplimentare adecvate.

Organisme de autoreglementare (SRB)

Un SRB este un organism care reprezintă o profesie (de exemplu, profesioniștii din
domeniul juridic, notarii, alți profesioniști independenți din domeniul juridic sau con
tabilii) și care este format din membri ai profesiei, are un rol în reglementarea persoa
nelor care sunt calificate să intre în profesie și să o practice și, de asemenea, realizează
anumite funcții de monitorizare sau supervizare. Astfel de organisme trebuie să aplice
reguli care să asigure menținerea unor standarde etice și morale înalte în rândul celor
care profesează.

Supervizori

Supervizori se referă la autoritățile competente desemnate sau organismele din afara
sectorului public ale căror responsabilități vizează asigurarea faptului că instituțiile fi
nanciare („supervizorii financiari”) și/sau DNFBP-urile se conformează dispozițiilor
privind combaterea spălării banilor/finanțării terorismului. Organismele din afara sec
torului public (care pot include anumite tipuri de SRB-uri) trebuie să aibă autoritatea de
a superviza și a sancționa instituțiile financiare sau DNFBP-urile în raport cu dispozițiile
privind AML/CFT. Aceste organisme din afara sectorului public trebuie de asemenea să
fie abilitate prin lege să exercite funcțiile pe care le realizează și să fie supervizate de o
autoritate competentă în raport cu aceste funcții.
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Anexa 3: Practici de supervizare pentru implementarea RBA
China

People's Bank of China („PBC”) evaluează riscurile firmelor de contabilitate din provin
cia Jiangsu. În noiembrie 2017, sucursala Suzhou a PBC a evaluat riscurile de spălare a
banilor în nouă firme de contabilitate. Evaluările au arătat că, în ceea ce privește riscul
inerent ale firmelor de contabilitate, există riscuri ca profesioniștii contabili certificați
să se folosească de natura profesională a ocupației lor și de privilegiul confidențialității
pentru a ajuta clienții în activități de spălare a banilor; să nu poată identifica fondurile
ilicite care sunt injectate în activitățile de zi cu zi ale companiei la furnizarea de servicii,
precum și să furnizeze servicii clienților de pe listele de monitorizare sau din jurisdicții
sensibile. În ceea ce privește aspectele legate de controlul riscurilor, la nivelul firmelor
de contabilitate au fost observate deficiențe, inclusiv sisteme de control intern defectu
oase, un nivel de conștientizare scăzut în rândul practicienilor în ce privește combate
rea spălării banilor, lipsa capacității, mecanisme nesatisfăcătoare pentru monitorizarea
sancțiunilor și lipsa cazurilor concrete de rapoarte privind tranzacțiile suspecte. Totuși,
având în vedere că mare parte dintre practicieni și dintre clienții vizați de serviciile
de audit sunt corporații (și majoritatea sunt companii cotate și întreprinderi străine),
riscul general de spălare a banilor al firmelor de contabilitate nu a fost considerat ca
fiind ridicat.
Malaezia

Practici de supervizare în domeniul combaterii spălării banilor/finanțării
terorismului pentru contabilii din Malaezia

A. Dispoziții cu privire la competență și onorabilitate – Organism
de autoreglementare (SRB)
Profesia contabilă din Malaezia este reglementată de Malaysian Institute
of Accountants (MIA), în calitate de organism de autoreglementare (SRB)
conform Accountants Act (AA) din 1967. Înainte de admiterea lor ca mem
bri ai MIA și de emiterea certificatelor de practică, solicitanții sunt supuși
unor controale adecvate de intrare pe piață, prin care li se impune să înde
plinească dispozițiile de „competență și onorabilitate” conform legislației.
B. Supervizarea riscurilor privind combaterea spălării banilor/
finanțării terorismului – Bank Negara Malaysia (BNM)

Conform Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of
Unlawful Activities Act (AMLA) din 2001, BNM este autoritatea competen
tă desemnată pentru supervizarea privind AML/CFT a întreprinderilor și
profesiilor nefinanciare desemnate (DNFBP) și a altor instituții financiare
din Malaezia, inclusiv contabilii.

BNM a adoptat o abordare de supervizare bazată pe riscuri în cazul con
tabililor, în care diferențierea este ghidată de rezultatul Evaluării riscurilor
la nivel național (NRA) și de aplicarea Cadrului general de supervizare ba
zată pe riscuri pentru DNFBP-uri și alte instituții financiare (D’SuRF), după
cum urmează:
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i. Evaluarea riscurilor la nivel național (NRA) din 2017

Cea de-a treia evaluare a riscurilor la nivel național a Malaeziei, din 2017,
care cuprinde evaluarea riscului inerent de spălare a banilor/finanțare a te
rorismului și a eficacității generale a controalelor a stabilit riscurile nete
de ML/TF ale contabililor ca fiind de nivel „MEDIU SPRE RIDICAT” și
„MEDIU”, așa cum a fost accentuat de controlul marginal al sectorului, după
cum urmează:
Spălarea banilor

Risc inerent

Finanțarea terorismului

Mediu

Risc inerent

Mic

Control

Marginal

Control

Marginal

Risc net

Mediu spre ridicat

Risc net

Mediu

ii. Cadrul general de supervizare bazată pe riscuri pentru
DNFBP-uri și alte instituții financiare (D’SuRF)
D’SuRF înglobează întregul proces de guvernanță și de supervizare și apli
carea bazată pe riscuri a instrumentelor de supervizare. Conform scorului
obținut de sector în ceea ce privește spălarea banilor/finanțarea terorismu
lui și aplicării D’SuRF, frecvența și intensitatea monitorizării contabililor
sunt coordonate corespunzător pentru a include o gamă de instrumente de
supervizare, după cum urmează:

• Examinarea la locație

Firmele sunt selectate în baza unui proces robust de selecție potrivit D’SuRF,
care este în conformitate cu profilul de risc al instituțiilor raportoare (RI-uri).
Examinarea la locație este profundă, iar evaluările cuprind riscul inerent al
RI-urilor și calitatea gestionării riscului în cadrul acestora. În ceea ce pri
vește aplicarea RBA, BNM impune măsuri de monitorizare ulterioare evalu
ării la locație pentru RI-urile care prezintă riscuri ridicate. Acestea includ
solicitarea ca instituția raportoare să înainteze propuneri către BNM cu
privire la măsurile planificate pentru rectificarea oricăror probleme legate
de supervizare și rapoarte de progres până la rectificarea completă. D’SuRF
stabilește termenul-limită de depunere pentru ambele.

• Activități de monitorizare de la distanță și de promovare
a supervizării

Pe lângă examinările la locație, BNM apelează la o serie de activități de mo
nitorizare de la distanță și de promovare a supervizării menite să sporeas
că gradul de conștientizare și să ofere îndrumări pentru implementarea
dispozițiilor AMLA de către contabili. Aceste instrumente la distanță sunt
implementate de asemenea conform RBA, intensitatea și frecvența pentru
contabili fiind astfel relativ mai ridicate în comparație cu alte sectoare. Mo
nitorizarea de la distanță include depunerea unor rapoarte privind datele și
conformitatea și a unor rapoarte de audit intern. În plus, BNM și SRB-urile
relevante desfășoară periodic programe de promovare și conștientizare la
nivel național pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
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Monaco

Monaco și-a încheiat prima NRA (Evaluare a riscurilor la nivel național) în 2017 și con
tabilii au fost incluși în aria de acoperire a acesteia (a se vedea raportul public privind
NRA pe www.siccfin.mc/en/The-National-Risk-Assessment-NRA). Riscurile evaluate
în ceea ce privește contabilii au fost clasificate drept moderate spre scăzute (ML), prin
urmare contabilii nu au fost incluși în categoria profesioniștilor cu prioritate pentru
inspectarea la locație. Totuși, începând cu 2016, aceștia au fost inspectați și aproape
două treimi din numărul de contabili au fost deja evaluați. Se dorește ca toți să fie eva
luați până la finele anului 2021, iar cei mai proeminenți profesioniști au fost deja inspec
tați (inclusiv companiile Big four).
Având în vedere numărul mic de contabili din Monaco, nu a fost utilizată nicio RBA reală
pentru supervizarea acestora, iar aceste inspecții sunt menite să fie cuprinzătoare.
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Anexa 4: Membrii Grupului de elaborare a RBA
Membri și observatori
ai FATF

Biroul

Țara/Instituția

Sarah Wheeler
(copreședinte)

Office for Professional Body AML Supervision
(OPBAS), FCA

Regatul Unit

Sandra Garcia
(copreședinte)

Department of Treasury

SUA

Erik Kiefel

FinCen

Helena Landstedt și
Josefin Lind

County Administrative Board for Stockholm

Suedia

Charlene Davidson

Department of Finance

Canada

Viviana Garza Salazar

Banca Centrală a Mexicului

Mexic

Fiona Crocker

Guernsey Financial Services Commission

Group of International Finance Centre
Supervisors (GIFCS)

Janice Tan

Accounting and Regulatory Authority

Singapore

Adi Comeriner Peled

Ministerul Justiției

Israel

Richard Walker

Financial Crime and Regulatory Policy,
Policy & Resources Committee

Guernsey

Selda van Goor

Banca Centrală a Olandei

Olanda

Natalie Limbasan

Departamentul juridic

OECD

Membru

Biroul contabililor

Instituția

Michelle Giddings
(copreședinte)

Standarde profesionale

Institute of Chartered Accountants of
England & Wales

Amir Ghandar

Reglementare și politică publică

International Federation of Accountants

Membru

Profesioniști din domeniul juridic
și Birouri notariale

Instituția

Stephen Revell
(copreședinte)

Freshfields Bruckhaus Deringer

International Bar Association

Keily Blair

Economic Crime, Regulatory Disputes department

PWC, Regatul Unit

Mahmood Lone

Aspecte privind reglementarea și dispute
transfrontaliere complexe

Allen & Overy LLP, Regatul Unit

Amy Bell

Law Society’s Task Force on ML

Law Society, Regatul Unit

William Clark

ABA’s Task Force on Gatekeeper Regulation and
the Profession

American Bar Association (ABA)

Didier de Montmollin

Fondator

DGE Avocats, Elveția
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Membru

Ignacio Gomá Lanzón
Alexander Winkler

Profesioniști din domeniul juridic
și Birouri notariale

Instituția

Grupul de lucru pentru combaterea spălării
banilor al CNUE

Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană
(CNUE)

Birou notarial

Austria

Rupert Manhart

Comitetul pentru combaterea spălării banilor

Consiliul Barourilor și al Societăților de Drept
din Europa

Silvina Capello

Consultant extern al UINL pentru probleme privind
combaterea spălării banilor/finanțării terorismului

Uniunea Internațională a Notariatelor (UINL)

Membru

Biroul TCSP-urilor

John Riches (copreședinte)
Samantha Morgan

RMW Law LLP

Emily Deane

Technical Counsel

Paul Hodgson

Butterfield Trust (Guernsey) Ltd

Michael Betley

Trust Corporation International

Paula Reid

A&L Goodbody

Instituția
Society of Trust and Estate Practitioners
(STEP)

The Guernsey Association of Trustees

A&L Goodbody, Irlanda
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Abordarea bazată pe riscuri (RBA) este esențială pentru implementarea eficientă a
Standardelor internaționale revizuite ale FATF privind combaterea spălării banilor, a finanțării
terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, care au fost adoptate în 2012.
Aceste Îndrumări evidențiază necesitatea unei evaluări profunde a riscurilor de spălare
a banilor și finanțare a terorismului cu care se confruntă contabilii, astfel încât politicile,
procedurile și măsurile continue de verificare prealabilă a clienților să atenueze aceste
riscuri.
FATF a elaborat prezentele Îndrumări cu sprijinul semnificativ al profesiei însăși, pentru a
se asigura că reflectă experiența acumulată pe parcursul anilor de autoritățile publice și
sectorul privat.
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