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دارد

«بخشنامه»

جهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پستبانک ،موسسات اعتباري
غيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال ميشود

باسالم؛

احتراماً ،به استحضار میرساند به منظور تمهی د ش راط الزم ب رای اج رای ق وانی

مر رران ن ا ر ب ر تکیی

حسابهای تجاری غیرتجاری از جمله مواد ( )۱۱( )۱۰قانون پاطانههای فر شگاهی سامانه مؤدطان مصوب ،۱398
تبصره ( )۱ماده ( ،)۵۲بند ( )3ماده ( )۵9ماده ( )۶۷آطی نامه اجراطی ماده ( )۱۴الح اقی ق انون مب ارزه ب ا پول
مصوب جلسه مورخ  ۱398/۰۷/۲۱هیأن زطران نی

وطی

تبص ره ( )۱م اده ( )9م اده ( )۱۵دس تورالمم شکا س ازی

تراکنشهای بانیی اشخاص مصوب ط ه ار د طست ه تاد نهمی جلسه م ورخ  ۱398/۱۱/۲9ش ورای پ و
اعتبار با اصالحان الحاقان بمدی ،اقدامان مختلکی در دستور کار بان

مرک ی جمهوری اسالمی اطران سازمان ام ور

مالیاتی ک ور قرار گرفته است .برای اط منظور ،سامانههاطی تدارک طافته
فیمابی بان

مرک ی سازمان امور مالیاتی ک ور نی فیمابی بان

بس ر طسهاطی ب رای تب اد االالع ان

مرک ی شبیه بانیی ک ور در نظر گرفته ش ده

است تا فرآطند طادشده با حداکثر سهولت سرعت انجام پذطرد.
با آماده شدن زطرساختهای الزم برای اجرای الرح فوقاالشمار ،تد ط مرررات ی ب ه منظ ور تکیی
سپرده بانیی اشخاص به حس ابهای تج اری غیرتج اری ض ر ری مینم ود .در اط

حس ابهای

راس تا ،مرررات ی ب ا عن وان

«دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» تد ط شد که در بیست پنجمی جلس ه
مورخ  ۱۴۰۱/۰۶/۱۲هیأن عام محترم بان

مرک ی مورد تأطی د اق ش ش د .بدط

س یله ض م اطک اد نس خهای از

دستورالمم طادشده به شرح پیوست ،خاالر ن ان میسازد اهم احیام دستورالمم موصو به قرار زطر است:


تمامی حسابهای سپرده بانیی اشخاص حروقی ،حساب تجاری محسوب میشوند.



حساب سپرده بانیی اشخاص حریری ،حساب غیرتجاری است فر در صورن الی طیی از ت رطکان م ذکور
در ماده ( )۴دستورالمم به حساب تجاری تبدط میشود .غیرتج اری ش دن حس ابهای تج اری اش خاص
حریری نی فر در چارچوب ر طههای مذکور در همان ماده میسر است.



مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به پذطرش درخواست تجاریشدن حساب سپرده م تری خارجی است که طیی از
مجوزهای فمالیت ممتبر شام اجازه اشتغا ص ادره توس

زارن تم ا ن ،ک ار رف اه اجتم اعی ط ا مج وز

سرماطهگذاری خارجی موضوع ماده ( )۶قانون ت وطق حماطت سرماطهگذاری خارجی را ارائه نماطد .م ترطان
خارجی فملی مؤسسان اعتباری که از اب ارهای پذطرش استکاده میکنند ،ط سا مهلت دارن د ت ا مجوزه ای
الزم را اخذ به مؤسسه اعتباری ارائه نماطند.
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مؤسسه اعتباری مجاز به پذطرش درخواست ر د شرط

جدطد به حساب تجاری م ترک نمیباشد .متراضیان

در صورن نیاز به توسیش شرکاء ،باطد درخواست افتتاح حساب م ترک جدط د ب ه مؤسس ه اعتب اری ارائ ه
از ش رکاء از حس اب تج اری

ت رطکان الزم را سپری کنند .شاطان ذکر میدان د ،درخواس ت خ ر ه هرط
م ترک ،پس از الی ر طههای مذکور در ماده ( )9دستورالمم میسر میباشد.


در دستورالمم مذکور در رابطه با خدمان بانیی مرتب با کسب کار اشخاص کنتر ه اطی در نظ ر گرفت ه
شده که مهمترط آنها به قرار زطر است:
 هرگونه ارائه خدمان بانیی برای تأمی ارز مربوط به اردان کاال خدمان منوط ب ه ج ود حس اب
تجاری به نام متراضی اردان میباشد .انترا

جوه رطالی مربوط به تراض ای ت أمی ارز ب ه منظ ور

اردان کاال خدمان نی صرفاً از مح حساب تجاری امیانپذطر میباشد.
 هرگونه اعطای تسهیالن رطالی ارزی منوط به جود حساب تجاری ب ه ن ام متراض ی تس هیالن
کارسازی جه آن در حساب تجاری میباشد .مگر آنکه به ت خیص رک اعتباری مربوط در مؤسسه
اعتباری اعطای تسهیالن رطالی در قالب قرضالحسنه ،فر ش اقساالی ،اجاره به شرط تملی  ،جماله
مرابحه به م تری ،در امور غیرتجاری کاربرد داشته باشد .اط مهم بر صد ر هرگونه ضمانتنامه
نی گ اطش هرگونه اعتبار اسنادی نی تسری دارد.


برای صاحبان حسابهای تجاری م وقهای بانیی به شرح مذکور در ماده ( )۱۶دس تورالمم در نظ ر گرفت ه
شده که مؤسسه اعتباری با لحاظداشت ماهیت می ان فمالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری مو ف ب ه
کاربست آنها میباشد.



احد مبارزه با پول وطی مؤسسه اعتباری مسئو نظارن بر اجرای مکاد اط دستورالمم در نظ ر گرفت ه ش ده
است.

با عناطت به مراتب فوق ضم اطکاد ط

نسخه از «دستورالمم نا ر بر حساب سپرده تج اری خ دمان ب انیی

مرتب با آن»  ،خواه مند است دستور فرماطند تمهیدان اقدامان مرتضی برای اجرای دقیق آن ،مممو شده مرات ب
به قید تسرطش با لحاظ مک اد بخ

نامه ش ماره  9۶/۱۴9۱۵3م ورخ  ۱39۶/۵/۱۶ب ه تم امی اح دهای ذط رب آن

بان /مؤسسه اعتباری غیربانیی ابالغ نسخهای از آن به مدطرطت ک مررران ،مجوزهای بانیی مبارزه ب ا پول
بان

مرک ی ارسا گردد بر حس اجرای آن نی نظارن دقیق به عم آطد5777103/.

مديريتکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم

حميدرضا غنيآبادي
3215-02

محمدحسين دهقان
2316
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وطی

مدیریت کل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری
و خدمات بانکی مرتبط با آن

تابستان 1401

باسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
«دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن»
به منظور اتخاذ تمهیدات الزم برای اجرای مواد ( )10و ( )11قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و
ضوابط اجرایی مربوط به آن ،جزء ( )۳بند "م" تبصره ( )1۲قانون بودجه سال  1400کل کشور ،جزء ( )۳بند "ح"
تبصره ( )1۶قانون بودجه سال  1۳98کل کشور و همچنین تبصره ( )1ماده ( ،)۵۲بند ( )۳ماده ( )۵9و ماده ()۶۷
آییننامه اجرایی ماده ( )14الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ  1۳98/0۷/۲1هیأت وزیران و
تبصره ( )1ماده ( )9و ماده ( )1۵دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یکهزار و دویست
و هشتاد و نهمین جلسه مورخ  1۳98/11/۲9شورای پول و اعتبار با اصالحات و الحاقات بعدی« ،دستورالعمل

ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» ،که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده
میشود ،به شرح زیر تدوین میشود:
فصل اول -تعاریف و کلیات
ماده  -۱در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار میروند:
 -۱بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛
 -2سازمان :سازمان امور مالیاتی کشور؛
 -3مؤسسه اعتباری :بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی
تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
 -4مشتری :به شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی اطالق میگردد که دارنده حساب سپرده بانکی
نزد مؤسسه اعتباری باشد و یا درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب سپرده بانکی به مؤسسه اعتباری
ارائه شده باشد؛
 -5حساب تجاری :هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی
سازمان اعالم شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد .حسابهای فروش پس از تأیید
سازمان و نیز حسابهای سپرده اشخاص حقوقی ،حساب تجاری محسوب میشوند.
 -6حساب غیرتجاری :هر حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری غیر از حسابهای تجاری؛
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 -7سامانه سیاح :سامانهای است که تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و از طریق آن ،اطالعات
حسابهای سپرده توسط مؤسسات اعتباری ثبت میگردد.
 -8شخص حقوقی غیرفعال :شخص حقوقی که به موجب تبصره ( )4ماده ( )18۶قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب سال  1۳۶۶با اصالحات و الحاقات بعدی ،به مدت پنج ( )۵سال فاقد فعالیت اقتصادی
بوده و از طریق پایگاه اطالعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال مالیاتی» به مؤسسات
اعتباری معرفی میشود.
ماده  -2مؤسسه اعتباری دارنده حساب تجاری مکلف است سیاستها ،رویهها و فرایندهای مشخص و شفافی را
با لحاظ قوانین و مقررات مربوط ،از جمله مفاد این دستورالعمل تهیه و پس از تصویب در هیأت مدیره ،برای اجرا
به واحدهای ذیربط ابالغ نماید .این سیاستها ،رویهها و فرایندها ،باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به
استفاده و بهرهبرداری از حساب تجاری صرفاً توسط مشتریانی باشد که پرونده فعال مالیاتی نزد سازمان دارند.
فصل دوم -ضوابط ناظر بر حساب تجاری
ماده -3حساب تجاری مشتری فقط در قالب یکی از انواع حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز ،حساب سپرده
قرضالحسنه جاری و حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی قابل افتتاح میباشد.
ماده  -4حساب سپرده بانکی مشتری ،حساب غیرتجاری است و فقط در صورت تحقق یکی از موارد زیر ،به
حساب تجاری تبدیل میشود.
 -۱-4اعالم اطالعات حساب سپرده بانکی به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانهای
سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛
 -2-4اعالم اطالعات حساب سپرده بانکی و پرونده مالیاتی به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و
دریافت تأییدیه سامانهای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی
مربوط باشد.
تبصره  -۱تغییر وضعیت حساب سپرده سرمایهگذاری بلندمدت و حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت
ویژه مشتری به حساب تجاری مجاز نمیباشد .مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات الزم را برای
ممنوعیت تغییر وضعیت مذکور در این تبصره به روش سامانهای اتخاذ نماید.
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تبصره  -2تبدیل حساب تجاری به غیرتجاری صرفاً در صورت تحقق یکی از موارد زیر میسر است:
 -۱اعالم اطالعات حساب تجاری به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانهای سازمان از
طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛
 -2اعالم اطالعات حساب تجاری به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانهای سازمان
از طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد.
ماده  -5مؤسسه اعتباری فقط مجاز به پذیرش درخواست تجاریشدن حساب سپرده مشتری خارجی است که
یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یا مجوز
سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده ( )۶قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال  1۳80را ارائه
نماید.
تبصره -در رابطه با مشتری خارجی که مجوز موضوع این ماده را در اختیار ندارد ،لیکن حساب سپرده آن
از طریق رویه موضوع بند ( )1-4ماده ( )4دستورالعمل به مؤسسه اعتباری معرفی میشود ،مؤسسه
اعتباری مجاز به تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری نمیباشد .مشتری خارجی مشمول این
تبصره میتواند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از ابالغ این دستورالعمل ،به مؤسسه اعتباری مراجعه
نموده و با ارائه مجوزهای مربوط ،تقاضای خود برای تجاریشدن حساب را تسلیم نماید .در صورت عدم
اقدام ظرف مهلت زمانی مذکور ،کلیه ابزارهای پذیرش اختصاص یافته به وی غیرفعال میگردد.
ماده  -6در رابطه با مشتری ایرانی که اطالعات اقتصادی آن نزد مؤسسه اعتباری مؤید وجود فعالیت تجاری به
نام آن نباشد ،لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند ( )1-4ماده ( )4دستورالعمل به عنوان حساب
تجاری معرفی میشود ،مؤسسه اعتباری باید پس از تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری ،از مشتری
دعوت نماید تا ظرف مهلت  ۲ماه نسبت به بهروزرسانی اطالعات اقتصادی خود نزد مؤسسه اعتباری اقدام نماید.
در صورت عدم ارائه اطالعات الزم از سوی مشتری ،حساب مشتری به وضعیت غیرتجاری تغییر مییابد و مراتب
به نحوی که بانک مرکزی تعیین مینماید ،به سازمان اعالم میشود.
ماده  -7مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به ایجاد قابلیتهای الزم برای تغییر وضعیت حساب سپرده بانکی
از وضعیت غیرتجاری به وضعیت تجاری و نیز از وضعیت تجاری به وضعیت غیرتجاری در سامانههای عملیاتی
خود اقدام نماید به نحوی که این تغییرات بالفاصله و به روشی که بانک مرکزی تعیین میکند ،به سامانه سیاح
اعالم شود.
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ماده  -8مؤسسه اعتباری باید در سامانههای عملیاتی و نظارتی خود ترتیباتی را اتخاذ نماید که امکان مشاهده
وضعیت حساب سپرده بانکی اعم از غیرتجاری و تجاری برای کاربران واحدهای نظارتی و عملیاتی مؤسسه
اعتباری و مشتریان مربوط فراهم باشد.
ماده  -9مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی را اتخاذ نماید که درخواست خروج هریک از شرکاء از حساب
تجاری ،پس از بررسی مستندات توسط واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری ،به روش سامانهای به بانک
مرکزی ارسال شود .بانک مرکزی با همکاری سازمان درخواست مذکور را بررسی و نتیجه را به مؤسسه اعتباری
اعالم مینماید.
تبصره -۱مؤسسه اعتباری تا زمان اعالم نتیجه از سوی بانک مرکزی ،مجاز به پذیرش درخواست موضوع
این ماده نمیباشد.
تبصره -2مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب مشترک تجاری
نمیباشد .متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء ،باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به
مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات موضوع ماده ( )4دستورالعمل را سپری نمایند.
ماده  -۱0مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که بالفاصله پس از تغییر وضعیت حساب سپرده
«از وضعیت غیرتجاری به وضعیت تجاری» یا «از وضعیت تجاری به وضعیت غیرتجاری» ،اعالمیه آن در قالب
پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به مشتری ارسال شود.
فصل سوم -اعمال کنترلهای مقتضی بر خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص
ماده  -۱۱مؤسسه اعتباری موظف است هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کاال و خدمات
را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات نزد همان مؤسسه اعتباری نماید .انتقال وجوه ریالی مربوط
به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کاال و خدمات ،صرفاً از محل حساب تجاری امکانپذیر میباشد.
ماده  -۱2مؤسسه اعتباری موظف است هرگونه اعطای تسهیالت ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به
نام متقاضی تسهیالت و کارسازی وجه آن در حساب تجاری وی نماید.
تبصره -۱در صورتیکه به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری ،اعطای تسهیالت ریالی در
قالب قرضالحسنه ،فروش اقساطی ،اجاره به شرط تملیک ،جعاله و مرابحه به مشتری ،در امور
غیرتجاری کاربرد داشته باشد ،وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیالت ،در شمول احکام مقرر در
این ماده قرار ندارد.
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تبصره -2در رابطه با تسهیالتی که اعطای آنها مستلزم دریافت صورتحساب میباشند و وجه تسهیالت
باید در حساب سپرده بانکی فروشنده کاال/خدمت کارسازی شوند ،مؤسسه اعتباری موظف است از
تجاری بودن حساب سپرده بانکی مقصد اطمینان حاصل نماید.
ماده  -۱3مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه ضمانتنامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را منوط
به وجود حساب تجاری به نام ضمانتخواه/متقاضی اعتبار نماید.
تبصره -در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری ،ضمانتنامه مورد تقاضای
مشتری در فعالیتهای غیرتجاری کاربرد داشته باشد ،وجود حساب تجاری به نام ضمانتخواه در شمول
احکام مقرر در این ماده قرار ندارد.
ماده  -۱4مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که هرگونه ابزار پذیرش فقط به صاحبان
حسابهای تجاری اختصاص یابد .مؤسسه اعتباری باید همواره از اتصال ابزار پذیرش به حساب تجاری اطمینان
حاصل نماید.
ماده  -۱5مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نقل و انتقاالت الکترونیکی وجوه باالتر از "ده میلیارد ریال" درون
بانکی و بین بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام میشود را منوط به تکمیل
قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله ،قرارداد و یا علت انتقال وجه
نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.
فصل چهارم -اعمال مشوقهای بانکی برای حمایت از صاحبان حسابهای تجاری
ماده  -۱6مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظداشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری،
مشوقهای بانکی زیر را متناسباً و حسب مورد برای آنها فعال نماید:
 -۱-۱6اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگههای دسته چکهای قبلی و نیز بازگشت
3
5

( ۶0واحد درصد) از برگههای آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری؛

 -2-۱6اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا " 40درصد" فقط در رابطه با سرفصلهای
"صدور انواع ضمانتنامه"" ،حوالهها" و "وصول بروات" مندرج در «جدول کارمزد خدمات بانکی ریالی
و الکترونیکی» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی؛
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 -3-۱6افزایش محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری ،حداکثر تا
پنج میلیارد ریال؛
 -4-۱6افزایش محدودیت ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری ،حداکثر تا
سی میلیارد ریال؛
 -5-۱6در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول
برای اعطای تسهیالت خرد ،موضوع «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد» مصوب کمیسیون
مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛
 -6-۱6عدم اعمال محدودیتهای مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و
نگهداری حساب تجاری برای مشتری؛
تبصره  -بانک مرکزی با ملحوظ نظر قراردادن ماهیت و میزان فعالیت تجاری مشتری ،محدودیت تعداد
حساب تجاری را در هنگام افتتاح حساب از طریق سامانه سیاح اعمال مینماید.
فصل پنجم -سایر موارد
ماده  -۱7تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد
که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری بر مبنای عملیات تجاری و غیرتجاری وی ،اجرای سیاستهای
تشویقی و نیز اعمال کنترلهای مذکور در دستورالعمل به صورت سامانهای باشد.
ماده  -۱8مؤسسه اعتباری مکلف است رفتار مالی دارندگان حسابهای سپرده نزد خود را مستمراً تحت رصد و
ارزیابی داشته باشد .بدین منظور ،حسابهای غیرتجاری بر مبنای میزان درآمدهای شغلی و غیرشغلی دارندگان
آنها و در چارچوب مقررات ناظر از جمله «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور
در مؤسسات اعتباری» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی و حسابهای تجاری متناسب با ماهیت کسب و کار
دارندگان آن حسابها و با استفاده از اطالعات اقتصادی موضوع مواد ( )۶0و (« )۶1آییننامه اجرایی ماده ()14
الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» و حسابهای تجاری اشخاص حقوقی غیرفعال وفق «دستورالعمل الزامات
اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» مصوب هیأت عامل بانک
مرکزی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
ماده  -۱9مؤسسه اعتباری باید با استفاده از روشهایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطالعرسانی خود،
اطالعرسانی الزم را در خصوص مفاد این دستورالعمل به ویژه فرآیند ایجاد حساب تجاری و نیز مشوقهای بانکی
تمهید شده ،انجام دهد.
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ماده  -20واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل میباشد و باید
گزارش اقدامات خود را در خصوص مفاد دستورالعمل به نحوی که بانک مرکزی تعیین مینماید به صورت ماهانه
به بانک مرکزی اعالم کند.
تبصره -مؤسسه اعتباری باید سازوکارهای اجرایی الزم را برای واحد مبارزه با پولشویی تمهید نماید به
نحوی که متضمن همکاری سایر واحدهای ذیربط  -به ویژه واحد فناوری اطالعات -با واحد مبارزه با
پولشویی باشد.
ماده  -2۱تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات
مربوط میشود.
«دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» در ( )۲1ماده و ( )10تبصره در بیست
و پنجمین جلسه مورخ  1401/0۶/1۲هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
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