ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες

Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική
Υπηρεσιακή Μονάδα για την Πρόληψη και Καταστολή της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες, διενεργήθηκαν έλεγχοι (επιτόπιοι και µη) στις σχετικές
διαδικασίες εποπτευοµένων εταιριών και διαπιστώθηκαν οργανωτικές αδυναµίες σε
αρκετές από τις εταιρίες αυτές, οι κυριότερες εκ των οποίων αφορούν:

Α.

την ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Β.

τις γραπτές τους διαδικασίες.

Γ.

τη µηχανογραφική υποστήριξη.

∆.

τα µέτρα δέουσας επιµέλειας.

Ε.

τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών.

ΣΤ.

και τον εσωτερικό τους έλεγχο.

1

Α.

Όσον αφορά την Ενηµέρωση και Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας.

1. Η ενηµέρωση του προσωπικού της εταιρίας για τις διαδικασίες που έχει
θεσπίσει και η εκπαίδευση του προσωπικού για το νοµικό και κανονιστικό
πλαίσιο και την τυπολογία (τις πρακτικές και τρόπους νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες) δεν είναι επαρκείς.

Βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρµογή των διαδικασιών της εταιρίας είναι
η ενηµέρωση και η εκπαίδευση του προσωπικού της
Σοβαρές ενδείξεις ανεπαρκούς ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού
είναι η παντελής έλλειψη αναφορών ύποπτων κινήσεων προς τον Υπεύθυνο
Συµµόρφωσης καθώς και η µη αποτύπωση της εφαρµογής των προβλεπόµενων
µέτρων δέουσας επιµέλειας.
Ουσιαστικά η έλλειψη της εκπαίδευσης διαπιστώνεται κατά τους επιτόπιους
ελέγχους κυρίως από την συζήτηση µε τους αρµόδιους υπαλλήλους για τα µέτρα
δέουσας επιµέλειας, και τυπικά από τη µη ύπαρξη των σχετικών Βεβαιώσεων
Παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή από την µη ύπαρξη έντυπου
εκπαιδευτικού υλικού.
Όσον αφορά την ενηµέρωση του προσωπικού για τις διαδικασίες που έχει
θεσπίσει η εταιρία, αυτή τυπικά φαίνεται από σχετική κατάσταση παραλαβής των
γραπτών διαδικασιών µε τις υπογραφές των υπαλλήλων.
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Β.

Όσον αφορά τις γραπτές διαδικασίες της εταιρίας για την πρόληψη

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.

1. Οι διαδικασίες δεν είναι προσαρµοσµένες στο µέγεθος και στη φύση των
εργασιών της κάθε εταιρίας.

Έτσι οι διαδικασίες αυτές είτε δηµιουργούν υπερβολικό φόρτο εργασίας και
κόστος στην εταιρία, είτε είναι ανεπαρκείς.

2. Αν και οι διαδικασίες που έχουν θεσπίσει κάποιες εταιρίες είναι
ικανοποιητικές, αυτές για διάφορους λόγους δεν εφαρµόζονται σωστά ή δεν
εφαρµόζονται καθόλου.

Πχ λόγω ανεπαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού, η κατηγοριοποίηση των
πελατών γίνεται βάσει άλλων κριτηρίων, που δεν προβλέπονται στις γραπτές
διαδικασίες της εταιρίας, µε αποτέλεσµα η έκταση των µέτρων δέουσας
επιµέλειας να µην είναι ανάλογη µε το βαθµό κινδύνου του κάθε πελάτη.
Έτσι προκύπτει το ενδεχόµενο κάποιες ύποπτες συναλλαγές να µην εντοπίζονται
καθόλου από το προσωπικό της εταιρίας.
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(Β.

Τις γραπτές διαδικασίες της εταιρίας για την πρόληψη νοµιµοποίησης εσόδων

από εγκληµατικές δραστηριότητες.)
3. Τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των πελατών και τα µέτρα δέουσας επιµέλειας της
κάθε κατηγορίας δεν είναι σαφώς προσδιορισµένα στις γραπτές διαδικασίες της
εταιρίας µε αποτέλεσµα να µην εφαρµόζονται σωστά και έγκαιρα.
Έτσι σε αρκετές εταιρίες οι περισσότεροι πελάτες δεν έχουν καταταγεί σε κάποια
κατηγορία κινδύνου, επειδή η κατηγοριοποίηση πολλές φορές δεν βασίζεται σε σαφή
χαρακτηριστικά του πελάτη, αλλά σε επιµέρους εκτιµήσεις υπαλλήλων, πράγµα που
είναι χρονοβόρο όταν οι πελάτες είναι πολλοί. Γι αυτό προτείνουµε να γίνει άµεσα για
όλους τους πελάτες µία αρχική κατάταξή τους σε κατηγορίες κινδύνου βάσει
συγκεκριµένων χαρακτηριστικών (πχ ένταξη των υπεράκτιων εταιριών, των ξένων, των
επιχειρηµατιών, των πελατών χωρίς φυσική παρουσία, των τραπεζών κ.λ.π. σε
συγκεκριµένες κατηγορίες), και µετά εάν η εταιρία θέλει να προσδιορίσει µε πιο
εµπεριστατωµένο τρόπο τον κίνδυνο κάποιων πελατών, µπορεί να το κάνει σιγά σιγά
κατά τη διάρκεια των εργασιών.

4. ∆εν τηρούνται αρχεία και φύλλα εργασίας στα οποία να αποτυπώνονται οι
διερευνήσεις των υπαλλήλων και να τεκµηριώνεται η εφαρµογή των διαδικασιών.
∆εν κρατιούνται καταστάσεις µε τις κινήσεις που εντοπίζονται προς διερεύνηση, ούτε
αποτυπώνεται η διερεύνηση του κάθε χρηµατικού ποσού µε την καταγραφή των
σχετικών παρατηρήσεων.
Έτσι δεν αποτυπώνεται κάπου και η εφαρµογή των µέτρων δέουσας επιµέλειας για τα
ποσά που είναι µεγαλύτερα των 15.000 €.
Με λίγα λόγια η εφαρµογή των διαδικασιών θα πρέπει να αποτυπώνεται για να µπορεί ο
υπεύθυνος συµµόρφωσης, ο εσωτερικός ελεγκτής και οι εποπτικοί φορείς να
διαπιστώνουν την εφαρµογή αυτή.
Π.χ. Όταν ένας πελάτης κάνει χρηµατικές κινήσεις κατά πολύ µεγαλύτερες από αυτές
που θα µπορούσαν να δικαιολογηθούν από την οικονοµική του θέση και τις
συναλλακτικές του συνήθειες, δεν αρκεί να γίνει µία προφορική επικοινωνία µεταξύ των
αρµοδίων υπαλλήλων για να αποκλείσουν το χαρακτηρισµό του πελάτη ως ύποπτου.
Θα πρέπει να υπάρχουν γραπτά σηµειώµατα ή εκθέσεις, όπου θα παρατίθενται τα
στοιχεία και οι πληροφορίες που ελήφθησαν υπόψη στη διερεύνηση των περιπτώσεων
στις οποίες δηµιουργούνται κάποια ερωτηµατικά.
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(Β.

Τις γραπτές διαδικασίες της εταιρίας για την πρόληψη νοµιµοποίησης εσόδων

από εγκληµατικές δραστηριότητες.)

5. ∆εν λαµβάνεται υπόψη η ενδεικτική τυπολογία για τις πρακτικές και τους
τρόπους νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.

Αυτό προκύπτει από το περιεχόµενο των σηµειώσεων των αρµοδίων υπαλλήλων,
όπου υπάρχουν αυτές, ή από το περιεχόµενο των εκθέσεων του εσωτερικού
ελεγκτή.
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Γ.

Όσον αφορά την ανάγκη µηχανογραφικής υποστήριξης

Σε κάποιες εταιρίες που έχουν µεγάλο αριθµό ενεργών πελατών και µεγάλη
ποικιλία παρεχοµένων υπηρεσιών, δεν υπάρχει κατάλληλη µηχανογραφική
εφαρµογή για τον εντοπισµό των κινήσεων προς διερεύνηση και την επαρκή
εφαρµογή των µέτρων δέουσας επιµέλειας.

Φυσικά ο αριθµός των πελατών των περισσοτέρων εταιριών είναι τόσο µικρός,
που δεν κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη µηχανογραφικής εφαρµογής.

Όµως οι εταιρίες εκείνες, που έχουν πολύ µεγάλο αριθµό ενεργών πελατών, θα
πρέπει να έχουν και κατάλληλη µηχανογραφική εφαρµογή για να µπορούν να
εντοπίζουν έγκαιρα τις κινήσεις προς διερεύνηση και να εφαρµόζουν τα
απαραίτητα µέτρα δέουσας επιµέλειας.
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∆.

Όσον αφορά τα Μέτρα ∆έουσας Επιµέλειας.

1. ∆εν συγκεντρώνονται τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα Ι της απόφασης
23/404/22-11-2006 έγγραφα για την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη,
ιδίως για τους υφιστάµενους προ της 1/3/2007 πελάτες. (που άρχισε να ισχύει
η απόφαση).
Γνωρίζουµε ότι υπάρχει δυσκολία στη συγκέντρωση των στοιχείων αυτών, αλλά
είναι κάτι που πρέπει να γίνει µε προτεραιότητα στους ενεργούς πελάτες.

2. Για κάποια έγγραφα παραλείπεται τελείως η συλλογή τους (π.χ. πιστοποίηση
του επαγγέλµατος του πελάτη), ενώ δεν γίνονται οι απαραίτητες
διασταυρώσεις και συσχετισµοί σε περιπτώσεις διαφοροποίησης στοιχείων
(π.χ. υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις, τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθµοί
ΑΦΜ ή ταυτότητας).

Έχουµε δει σε κάποιες εταιρίες να µην συµφωνούν οι πληροφορίες του
µηχανογραφικού τους συστήµατος για τους πελάτες τους µε αυτές που
περιλαµβάνονται στα έγγραφα που έστειλαν οι πελάτες αυτοί.
∆ηλαδή οι εταιρίες αυτές συγκεντρώνουν τα προβλεπόµενα έγγραφα, επειδή έχουν
αυτή την υποχρέωση, χωρίς όµως να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην επεξεργασία των
πληροφοριών που εµπεριέχουν.
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(∆.

Τα Μέτρα ∆έουσας Επιµέλειας.)

3. ∆εν τηρείται από τις εταιρίες λίστα υπόπτων προσώπων µε βάση σχετικές
καταστάσεις µε ονόµατα που εκδίδουν διεθνείς οργανισµοί ή µε βάση σχετικά
δηµοσιεύµατα.

Έχουµε προγραµµατίσει να γίνεται τακτική ενηµέρωση των εταιριών µέσω της
ιστοσελίδας µας η µε e-mail σχετικά µε καταστάσεις ονοµάτων που εκδίδουν
διεθνείς οργανισµοί και αφορούν κυρίως τροµοκράτες, για να λαµβάνονται υπόψη
κυρίως κατά τη διαδικασία αποδοχής των πελατών.

8

Ε.

Όσον αφορά τις αναφορές προς τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης και προς την

Εθνική Αρχή (τη σηµερινή Επιτροπή Καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας)

1. ∆εν γίνονται αναφορές για ύποπτες συναλλαγές προς την Επιτροπή
Καταπολέµησης αλλά ούτε προς τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης, ακόµη και
από εταιρίες µε πολύ µεγάλο αριθµό ενεργών πελατών.
Η κατάσταση αυτή είναι ένδειξη ότι στην εταιρία δεν εφαρµόζονται επαρκείς
διαδικασίες, πράγµα που επιβεβαιώνεται από τον επιτόπιο έλεγχο.
Π.χ. µπορεί να υπάρχουν πελάτες µε µεγάλο χαρτοφυλάκιο που εµφανίζονται ως
άνεργοι, χωρίς να υπάρχει ούτε αναφορά προς την Επιτροπή Καταπολέµησης,
αλλά ούτε κάποια γραπτή αναφορά και διερεύνηση από την εταιρία για την
αιτιολόγηση της κατάστασης αυτής.

2. Αντίθετα,

κάποιες εταιρίες υποβάλλουν υπερβολικά

µεγάλο

αριθµό

αναφορών προς την Επιτροπή Καταπολέµησης για περιπτώσεις που συνήθως
δεν ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο για ξέπλυµα χρήµατος.
Π.χ. υποβάλλονται αναφορές ακόµη και για ανενεργούς πελάτες που
καθυστέρησαν να δώσουν στην εταιρία τα προβλεπόµενα επιβεβαιωτικά στοιχεία
ή για πελάτες που απλά αποφάσισαν να αλλάξουν εταιρία.
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ΣΤ.

Όσον αφορά τον Εσωτερικό Έλεγχο

1. ∆εν συντάσσονται από τον Εσωτερικό Ελεγκτή εκθέσεις προς τη διοίκηση
της εταιρίας σχετικά µε την επιβεβαίωση της εφαρµογής των διαδικασιών
της εταιρίας για το ξέπλυµα.

Είναι πολύ σηµαντικό για τη διοίκηση της εταιρίας να γνωρίζει εάν τηρούνται οι
διαδικασίες, που έχει θεσπίσει.

2. Σε αρκετές εταιρίες οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν εφαρµόζουν κάποιο
συγκεκριµένο ελεγκτικό πρόγραµµα και δεν συµπληρώνουν σχετικά φύλλα
εργασίας από τα οποία θα προκύψουν τα συµπεράσµατα για τη σύνταξη της
έκθεσης προς τη διοίκηση της εταιρίας.

Έτσι δεν προκύπτει ότι ο εσωτερικός ελεγκτής έχει πράγµατι ελέγξει ότι οι
διαδικασίες της εταιρίας για το ξέπλυµα εφαρµόζονται.
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∆ύο λόγια για τον νέο Νόµο 3691 και το σχέδιο της νέας απόφασης.

Ο νόµος αυτός έγινε για να ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία µας η Τρίτη Οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το
ξέπλυµα του βρώµικου χρήµατος και ήδη ισχύει από τις 5 Αυγούστου του 2008.

Οι διατάξεις της Τρίτης Οδηγίας είχαν ήδη προβλεφθεί από την ισχύουσα απόφαση
23/404/22.11.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί όµως στο θέµα των κυρώσεων που επιβάλει ο νέος
Νόµος, οι οποίες είναι πλέον πολύ αυστηρές.

Με τη νέα απόφαση, το σχέδιο της οποίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για να µας πείτε τυχόν παρατηρήσεις σας, γίνονται επιµέρους ρυθµίσεις
σε κάποια από τα θέµατα, για τα οποία δίδει τέτοια εξουσιοδότηση ο νέος Νόµος.
Υπάρχει η σκέψη να βγει µαζί µε τη νέα απόφαση και µία νέα εγκύκλιος µε την
υπάρχουσα τυπολογία αντίστοιχη της εγκυκλίου Νο 31. Αν και εσείς έχετε υπόψη σας
κάποιες µεθόδους, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη νοµιµοποίηση εσόδων,
θα ήταν πολύ χρήσιµο να µας τις αναφέρετε µαζί µε τις παρατηρήσεις σας για τη νέα
απόφαση.
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