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

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت
اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال

بهار 1401

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
«دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال»

به استناد ماده ( )۶۷آییننامه اجرایی ماده ( )۱۴الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ
 ۱398/0۷/2۱هیأت محترم وزیران ابالغی طی بخشنامه شماره  98/2۶3550مورخ  ۱398/08/0۴و به
منظور تبیین ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص
حقوقی غیرفعال در مؤسسات اعتباری و نحوه مواجهه با موارد بروز مغایرت در سطح فعالیت مورد انتظار آن
اشخاص« ،دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی
غیرفعال» که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود ،به شرح زیر تدوین میگردد:
ماده  -1در این دستورالعمل ،اصالحات و عبارت به کار رفته به شرح زیر تعریف میشوند:
 -1-1بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛
 -2-1مرکز :مرکز اطالعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
 -۳-1مؤسسه اعتباری :بانک یا موسسه اعتباری غیربانكی که به موجب قانون یا با مجوز بانک
مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکند؛
 -4-1شخص حقیقی فاقد شغل :به شخص حقیقی اطالق میشود که اشتغال به کار ندارد و
وضعیت اطالعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری تحت یكی از عناوین زیر اظهار داشته است:


بازنشسته :کلیه اشخاصی که حقوق یا مستمری مربوط به خود را به دالیلی نظیر رسیدن
به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط یا از کار افتادگی از صندوقهای بازنشستگی
از جمله سازمان تأمین اجتماعی ،صندوق بازنشستگی کشوری و  ...دریافت میکنند.
همچنین اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهرهمند میشوند ،در
این سند در شمول مصادیق اشخاص بازنشسته میباشند.



مستمریبگیر :کلیه اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد امام
خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور که مستمری و یا کمکهزینه مخارج زندگی ،از
نهادهای مذکور دریافت میکنند.
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بیکار :کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص «بازنشسته» و
«مستمریبگیر» نمیباشند .دانشآموزان ،دانشجویان ،بانوان خانهدار ،اشخاصی که
مقرری بیمه بیكاری دریافت مینمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت
معتبر که فاقد مجوز فعالیت معتبر در کشور میباشند ،در شمول اشخاص بیكار تلقی
میشوند.

 -5-1شخص حقوقی غیرفعال :شخص حقوقی که به موجب تبصره ( )۴ماده ( )۱8۶قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب سال  ۱3۶۶با اصالحات و الحاقات بعدی ،به مدت پنج ( )5سال فاقد
فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطالعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال
مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی میشود.
 -6-1حساب سپرده بانکی :حساب سپرده قرضالحسنه (پسانداز/جاری) و حساب سپرده
سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی؛
 -7-1ابزار پرداخت :انواع کارتهای فیزیكی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه
اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهد و برای وی امكان دریافت ،پرداخت و یا انتقال وجه را به
شخص دیگر فراهم میسازد؛
 -8-1ابزار پذیرش :دستگاهی فیزیكی یا سامانهای الكترونیكی که میتوان با استفاده از ابزار
پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت ،پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛
 -9-1سطح فعالیت مورد انتظار :پیشبینی مجموع حداکثر گردش بدهكار و بستانكار تمامی
حسابهای سپرده بانكی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه
اعتباری در مقاطع زمانی یکساله که انتظار میرود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی ،محقق گردد.
 -10-1سطح فعالیت محقق شده :مجموع گردش بدهكار و بستانكار تمامی حسابهای سپرده
بانكی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در پایان هر
روز و از مبدأ ابتدای سال شمسی .تراکنشهای بستانكار ناشی از واریز سود حسابهای سپرده
سرمایهگذاری مدتدار ،واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری ،نقل
و انتقال الكترونیكی بین حسابهای سپرده بانكی شخص نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر
مؤسسات اعتباری در شمول سطح فعالیت محقق شده قرار نمیگیرند.
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 -11-1نقل و انتقال الکترونیکی :هرگونه عملیات بانكی که از طریق ابزارهای الكترونیكی انجام
شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن
مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد .هرگونه نقل و انتقال وجوه که از طریق
سامانههای پرداخت کشور شامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) ،سامانه پایاپای الكترونیكی
(پایا) ،سامانه پرداخت لحظهای (پل) انجام شود یا به طریق نقل و انتقال درون بانكی وجوه بین
حسابهای سپرده صورت پذیرد ،در شمول نقل و انتقاالت الكترونیكی میباشد.
 -12-1تفاوت فاحش :در این دستورالعمل ،تفاوت  ۱0برابری سطح فعالیت محقق شده شخص
حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال با سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص ،به عنوان
تفاوت فاحش محسوب میشود.
ماده  -2مؤسسه اعتباری مكلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل
یا شخص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویهای که بانک مرکزی تعیین میکند به آن
بانک اعالم نماید.
ماده  -۳حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی برای شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی
غیرفعال به شرح جدول زیر است:
نوع شخص

حداکثر سطح فعالیت موردانتظار

بازنشسته

 20میلیارد ریال

مستمری بگیر

 ۱0میلیارد ریال

بیكار

 5میلیارد ریال

غیرفعال مالیاتی

 5میلیارد ریال

تبصره  -1در صورتی که سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای
غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از امالک و یا سود دریافتی از سپردههای بانكی و  ،...بیش از
حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور در جدول فوق برای اشخاص فاقد شغل باشد ،مؤسسه
اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دالّ بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در
همان سال شمسی و به نام شخص مزبور ،مراتب را پس از تأیید واحد رعایت قوانین و مقررات
مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اعالم نماید.
تبصره -2چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرایی
تعیین حدود ارائه خدمات بانكی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ابالغی به موجب
بخشنامه شماره  00/2۴۱80۴مورخ  ۱۴00/08/22نیز قرار داشته باشد ،تعیین سطح فعالیت
موردانتظار آن شخص باید مطابق با ماده ( )2این دستورالعمل انجام پذیرد.
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ماده  -4اشخاص حقیقی فاقد شغل میتوانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده
توسط مؤسسه اعتباری برای آنها ،حداکثر ظرف مدت  2ماه پس از اطالع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین
شده ،به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط ،تقاضای خود برای افزایش سطح
فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.
تبصره -1عدم مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل به مؤسسه اعتباری ظرف مهلت زمانی مذکور ،به
منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده میباشد.
تبصره -2در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط مؤسسه اعتباری ،افزایش
سطح فعالیت موردانتظار وی بالمانع خواهد بود.
ماده  -5مؤسسه اعتباری مكلف است سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی
غیرفعال را به صورت سامانهای نگهداری نموده و سطح فعالیت محقق شده وی نزد خود را حداکثر پس از
 ۴8ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نماید.
ماده  -6مؤسسه اعتباری موظف است سامانههای اطالعاتی خود را به نحوی طراحی نماید که در صورت
تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید
یکساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی ،به صورت خودکار ،مراتب اعالم گردد .در این صورت ،مؤسسه
اعتباری مكلف است پس از دریافت اعالمیه سامانهای عبور از سطح فعالیت موردانتظار ،از شخص مزبور به
طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه به نشانی ارباب رجوع ،ارسال پیامک و یا سایر روشها دعوت نماید
تا برای ارائه توضیحات به مؤسسه اعتباری مراجعه کند.
تبصره  -1مؤسسه اعتباری میتواند از راهكارهای غیرحضوری برای اخذ توضیحات از شخص
حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نیز استفاده نماید.
تبصره  -2مهلت مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به درگاههای
حضوری و غیرحضوری مربوط نمیتواند بیش از یکماه از زمان دریافت اعالمیه سامانهای عبور از
سطح فعالیت موردانتظار باشد .مؤسسه اعتباری مربوط باید در دعوتنامه ارسالی ،مهلت یادشده را
ذکر نماید.
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ماده  -7چنانچه اعالمیه سامانهای عبور از سطح فعالیت موردانتظار حاکی از تفاوت فاحش باشد ،عالوه بر
دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده ( ،)۶مراتب باید بالفاصله به صورت محرمانه و بدون
اطالع شخص مورد نظر ،به واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری اطالع داده شود .واحد مبارزه با پولشویی
مؤسسه اعتباری نیز باید پس از بررسی اولیه ،نسبت به ارسال گزارش معامالت و عملیات مشكوک به مرکز
حداکثر تا پایان همان روز کاری اقدام نماید.
ماده  -8پس از مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به درگاههای حضوری یا
غیرحضوری مؤسسه اعتباری« ،فرم مغایرت سطح فعالیت محققشده با سطح فعالیت موردانتظار» به شرح
پیوست باید در اختیار آن شخص قرار داده شود .مؤسسه اعتباری باید فرم تكمیل شده مذکور را بررسی
نموده و حسب مورد مطابق یكی از موارد ذیل اقدام نماید:
 -1-8چنانچه دالیل و یا مستندات اعالم شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی
غیرفعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گیرد و ناشی از تراکنش (تراکنشهایی) باشد که به
صورت غیرمستمر (اتفاقی) و خارج از عملیات متعارف شخص مذکور به وقوع پیوسته باشد ،مؤسسه
اعتباری بدون نیاز به تغییر سطح فعالیت موردانتظار ،مراتب را در پرونده شناسایی آن شخص ثبت
مینماید .در این شرایط ،تراکنشهای مربوط از شمول محاسبات سامانهای خارج میگردند و
محاسبه سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد
مؤسسه اعتباری ،با خارج کردن تراکنشهای مزبور ،مجدداً از ابتدای سال شمسی صورت
میپذیرد.
 -2-8چنانچه دالیل و یا مستندات اعالم شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص
حقوقی غیرفعال ،مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش (تراکنشهایی) باشد
که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به وقوع
پیوسته است ،مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مستندات کافی از آن شخص اقدام نموده و عالوه
بر اصالح سطح فعالیت موردانتظار با لحاظ حد مجاز مذکور در ماده ( ،)3اسناد و مدارک مرتبط را
به روزرسانی نماید .در این شرایط ،محاسبات سامانهای بر مبنای سطح فعالیت موردانتظار جدید
صورت میپذیرد.
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 -۳-8چنانچه دالیل و یا مستندات اعالم شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص
حقوقی غیرفعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار نگیرد ،مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به
صورت محرمانه و در قالب گزارش معامالت و عملیات مشكوک به انضمام «فرم تكمیل شده
مغایرت سطح فعالیت محققشده با سطح فعالیت موردانتظار» و مستندات دریافتی از شخص
مزبور ،به مرکز ارسال نماید .دالیل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنشهای حسابهای سپرده
بانكی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط به شخص دیگری است در
شمول ضوابط این بند میباشد.
تبصره -1چنانچه اشخاص حقیقی که قبالً وضعیت اطالعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری «فاقد
شغل» اظهار نمودهاند ،اطالعات و مستندات معتبری ارائه نمایند که نشاندهنده اشتغال آنها باشد
مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت موردانتظار آنها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح
فعالیت اشخاص دارای شغل که متعاقباً اعالم خواهد شد ،قرار دهد.
تبصره -2چنانچه اشخاص حقوقی که قبالً در پایگاه اطالعات هویتی سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور با عنوان «غیرفعال مالیاتی» معرفی شده بودند ،در پایگاه مذکور به حالت «فعال» تبدیل
شوند ،مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت موردانتظار آنها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح
فعالیت اشخاص حقوقی فعال که متعاقباً اعالم خواهد شد ،قرار دهد.
ماده  -9چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال در مهلت یکماهه تعیین شده به
درگاههای حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری مراجعه ننماید ،مؤسسه اعتباری مكلف است همه
ابزارهای پرداخت آن شخص را غیرفعال نماید .فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص
حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و ارائه اسناد مثبته و بررسی و تأیید آنها توسط مؤسسه
اعتباری میباشد.
تبصره -مؤسسه اعتباری باید همزمان با غیرفعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد
شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و نیز متعاقباً توأم با فعال نمودن مجدد آن ،مراتب را مطابق با
رویه ابالغی توسط بانک مرکزی ،به بانک مرکزی اعالم نماید .بانک مرکزی نسبت به محدودیت
یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانههای پرداخت کشور اقدام مینماید.
ماده  -10حسابهای سپرده سرمایهگذاری بلندمدت تراکنشمحور نمیباشند و مشمول محاسبات سطح
فعالیت موردانتظار و سطح فعالیت محقق شده نمیگردند .ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت برای حسابهای
سپرده مذکور و یا اتصال کارت پرداخت به آنها به هر نحو مطلقاً ممنوع است.
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ماده  -11ارائه خدمات زیر به اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال مجاز نمیباشد .ارائه
سایر خدمات بانكی به اشخاص فاقد شغل/فعالیت ،منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بالمانع است:
 -1-11اشخاص حقیقی فاقد شغل:


اعطای هرگونه ابزار پذیرش،



اعطای تسهیالت و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری از قبیل گشایش اعتبار
اسنادی ،تسهیالت در قالب مضاربه ،خرید دین ،سلف و ...



افتتاح حساب سپرده تجاری؛

 -2-11اشخاص حقوقی غیرفعال:


افتتاح حساب سپرده بانكی،



اعطای هرگونه ابزار پذیرش،



اعطای هرگونه ابزار پرداخت،



اعطای انواع تسهیالت و قبول انواع تعهدات،



اعطای دسته چک؛

تبصره -ممنوعیت ارائه خدمات به اشخاص حقوقی غیرفعال مشمول خدماتی که در دوره فعال
بودن آنها اعطاء شدهاند ،نمیگردد.
ماده  -12مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل ،باید با استفاده
از روشهایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطالعرسانی خود ،اطالعرسانی الزم را در این خصوص
انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراضهای احتمالی اشخاص مشمول به سطح فعالیت
موردانتظار تعیین شده در چارچوب ماده ( )۴این دستورالعمل فراهم نماید.
«دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال»
در ( )۱2ماده و ( )۱0تبصره در هفتمین جلسه مورخ  ۱۴0۱/02/2۴هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد
تأیید قرار گرفت و از تاریخ ابالغ آن الزماالجراست.
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