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ین
قوان� و مقررات را
شما باید
رعایت کنید

پولشو� و مقررات اداره
شما بعنوان تبدیل کننده ارز می بایست قانون
ی
پولشو� را رعایت کنید تا خطر سوء استفاده از
بازریس مایل در رابطه با
ی
پولشو� و یا ی ن
تام� امکانات مایل ب رای تروریسم را کاهش
فعالیت تان جهت
ی
دهید.
ن
پولشو�
قوان� و مقررات مربوط به
شما بعنوان تبدیل کننده ارز موظفید ی
ی
غ� اینصورت اداره بازریس اقتصادی می تواند شما را به
را رعایت کنید .در ی
رعایت ی ن
قوان� و مقررات ملزم کند .اگ راینکار را انجام ندهید ،اداره بازریس
اقتصادی می تواند شما را مجبور کند که به فعالیت تان خاتمه دهید.

ین
قوان� زیر اطالع
بعنوان تبدیل کننده ارز می بایست از
داشته باشید
پولشو� و ی ن
تام� مایل تروریسم
تداب� بر ضد
قانون ( )۲۰۰۹:۶۲در مورد ی
ی

دستوررالعمل ها و توصیه های عمومی اداره بازریس اقتصادی
تام�ن
( ۲۰۰۹:۱مجموعۀ ی ن
تداب� بر ضد
پولشو� و ی
قوان� سوئد  )FFSSدر مورد ی
ی
ت
مایل تروریسم .اطالعات بیش� در این زمینه را در وب سایت www.fi.se
پیدا خواهید کرد.

توجه کنید که شما بعنوان تبدیل کننده ارز تنها مجازید
که پول نقد و یا سفته های ت
پس� ( )postväxlarرا تبدیل
کنید.
شما ب رای مثال مجاز نیستید عملیات پرداخت با کارت ،واریز به حساب
انجام دهید یا از سوئیش ( )Swishاستفاده کنید.
تماس
پرس� در رابطه با ی ن
ش
قوان� جاری و یا
اداره بازریس اقتصادی .چنانچه
ت
اطالعا� دارید ،از طریق شماره تلفن  08-40898000با اداره بازریس
این برگه
پولشو� را نمایید.
بگ�ید و درخواست صحبت با بخش
اقتصادی تماس ی
ی
چنانچه نیاز به بروشورهای ت
عر� و فاریس
بیش�ی به زبان سوئدی ،انگلییس ،ب
ن� می توانید با ی ن
هستید ی ز
بگ�ید.
هم� شماره تلفن تماس ی
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ن
زما� که با ت
مش�ی روبرو می شوید
 -باید این اقدامات را انجام دهید

چگونه می توانید خطر مورد سوء استفاده قرار ت ن
گرف� جهت
پولشو� و یا ی ن
تام� مایل تروریسم را کاهش دهید.
ی

در قانون پولشو� ش�ایط حداقیل در مورد اینکه چه ن
زما� باید هویت ت
مش�ی
ی
خود را ت
کن�ل کنید وجود دارد .ضمن اً ش�کت شما باید دارای روال کار مرتب و
ت
ت
منظمی باشد که شما بایس� آن را رعایت کنید .این روال کار بایس� به شما
کمک کند که بدانید چه موقع بایتیس چه کاری را انجام دهید.

مش�ی را ت
مدرک شناسا� ت
کن�ل کنید
ی

ن
زما� که ارزش یک یا چند تبدیل که به یکدیگر مربوط هستند به  ۱۵۰۰۰یورو می
ت
ت
رسد هویت مش�ی را کن�ل کنید.
زما� که معامله ای ش�وع می شود ،به بعارت دیگر ن
ن
زما� که بنظر می آید یک
ت راکنش (معامله) در آینده تک رار خواهد شد و یا بنظر می آید رابطه ای ب رای
ت
مد� ادامه خواهد یافت.
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همچن� ن
ین
زما� که معامله ای آغاز می شود شما می بایست بر اساس قانون:
مش�ی تان کیست .چنانچه ت
شناسا� بدانید که ت
از طریق ت
مش�ی
کن�ل مدرک
ی
فتوک� از گذرنامه را نزد خود
یک گذرنامه خارجی نشان دهد می بایست یک
پ
همچن� ت
نگهدارید .اگر ت
ین
کن�ل کنید چه کیس
مش�ی یک ش�کت باشد ،باید
مالک یا اداره کنندۀ آن ش�کت است.
ت
مش�ی پب�سید که هدف از تبدیل ارز چیست و اینکه ت
از ت
صور�
مش�ی به چه
از خدمات شما استفاده خواهد کرد.
تبدیل های ارز ت
مش�ی را تعقیب کنید و انح رافات احتمایل از تبدیل های عادی
آن ت
مش�ی را مورد برریس ق رار دهید.
چنانچه ت
پولشو�
ارزیا� ریسک ش�کت شما و یا بر اساس قانون
ی
مش�ی بر اساس ب
ت
ت
باال� است ممکن است ب رای مثال الزم باشد کن�ل کنید پول مش�ی
دارای خطر ی
مش� ن
از کجا بدست آمده است .چنانچه شک دارید که چه نوع ت
یا� به گروه ریسک
کم ،عادی و یا ریسک زیاد تعلق دارند می بایست ی ن
پولشو� و
قوان� مربوط با
ی
ارزیا� ریسک ش�کت خود را بدقت مطالعه کنید.
ب
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هنگامی که با ت
مش�ی روبرو می
شوید -موارد زیر را مورد توجه
قرار دهید

ت
یز
برانگ� تهیه
فهرس� از نمونه های رفتاری و تبدیل های شک
کنید.

این فهرست می تواند به شما کمک کند تا راحت تر ت
مش�یان دارای رفتارهای
شناسا� کنید .ت
شک ب ر ی ز
ح� اگر یک یا چند مورد از موارد مندرج در
انگ� را
ی
ن
فهرست صدق کنند ،ممکن است یک ت راکنش (معامله) هنوز قانو� باشد.
هم� دلیل مهم است که ت
به ی ن
مش�ی را مورد پرسش ق رار دهید .اگر کماکان
تصور می کنید که ی ز
چ�ی مشکوک است ،می بایست مورد آن را بالفاصله به
پلیس مایل گ زارش دهید.

ئ
ت
شناسا� کند
مش�ی نمی خواهد خود را

ئ
شناسا� کند .ت
ت
مش�ی زیر سوال می برد که چ را
مش�ی نمی خواهد خود را
دانس� آن هستید .ت
تن
شناسا� و
مش�ی ب رای مثال نمی خواهد کارت
مایل به
ی
یا اطالعات ثبت شده نشان دهد.
بنظر می رسد ت
مش�ی دارای چند هویت مختلف است.
ثب� که بتواند هویت ش� ت
مش�ی هیچگونه اوراق ت
ت
ک� که او ادعا می کند
نماینده آنست بهم راه ندارد و قادر نیست در همان لحظه این اطالعات را
در ت
دس�س شما ق رار دهد.
بنظر می آید که ت
مش�ی تبدیل ارز را ب رای فرد دیگری انجام می دهد ،ب رای
مثال بنظر می رسد ت
مش�ی از سوی اف راد دیگری که در پشت صحنه و یا
خارج از محل کار شما هستند ،دستورالعمل می یگ�د.
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ت
مش�ی مایل به تبدیل مبالغ باالست

ت
مش�ی مبالغ زیادی ارز خریداری می کند بدون آنکه یک توجیه عادی ب رای
خرید خود داشته باشد.
ت
مش�ی مبالغ زیادی را بصورت مرتب تبدیل می کند ،بدون اینکه دلیل
موجهی ارائه کند.
ت
مش�ی مبالغ زیادی ارز خارجی مختلف را تبدیل می کند.

ت
مش�ی مایل به ارائه اطالعات نیست.

ت
مش�ی عالقمند به ارائه اطالعات در رابطه با دلیل تبدیل پول نیست.
ت
مش�ی زیر سوال می برد که چ را مایلید هدف از تبدیل را بدانید.
ت
مش�ی مایل نیست بیان کند پویل که می خواهد تبدیل کند از کجا آمده و
شاید بخاطر پرسشهای شما از ادامه تبدیل منرصف شود.
ت
ت
اطالعا� به مقامات اداری ارائه
مش�ی مایل نیست قبل از اینکه بداند چه
ت
خواهد شد ،در مورد تبدیل ارز اطالعا� بدهد.
ت
مش�ی تردید دارد به پرسشهای شما پاسخ دهد.

ت
مش�ی مایل است دائم اً ارز تبدیل کند.

ت
مش�ی در موارد متعدد از یک سند مشابه ب رای مثال برگه ت راکنش
(معامله) ،وصیت نامه ،سند هدیه یا سند بدهی جهت نشان دادن منشاء
پول استفاده می کند.
ت
تن
دانس� نرخ ارز ندارد.
مش�ی عالقه ای به

ت
مش�ی بطور دائم پول تبدیل می کند.
مش�ی مایل به تعویص به ارزی است که ارتباط طبیعی با ت
ت
مش�ی ندارد و
یا فاقد یک توضیح قانع کننده است.
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موظف به گزارش هستید

قبل از ارسال گزارش می بایست همه تراکنش های مشکوک را
ارزیا� قرار دهید.
مورد ب

ن
زما� که یک ت راکنش شک ب ر ی ز
ارزیا�
انگ� را کشف می کنید می باید قابتدا آن را ب
بگ�ید که آیا شک تان بر جای خود با� است .اگر
کنید و سپس تصمیم ی
ین
کت�
اینچن� است موظفید که ت راکنش را به پلیس مایل گ زارش دهید .ثبت ب
ت
اقداما� را که انجام داده اید را ف راموش نکنید.

به پلیس مایل گزارش دهید

ن
زما� که تبدیل های شک ب ر ی ز
انگ� را کشف می کنید و یا اینکه احساس می
ز
چ�ی آنگونه که باید نیست بر اساس قانون موظفید که آن تبدیل
کنید که ی
ارز و ت
مش�ی را به پلیس مایل گ زارش دهید ،راه های تماس در زیر درج شده
ت
ت
است .نیاز به ارائه مدرک ندارید ،اما همه اطالعا� که در مورد مش�ی و
تبدیل ارز در اختیار دارید را ضمیمه کنید .گ زارش شما اعالم جرم تلقی
نمی شود.
شما مجاز نیستید که به ت
مش�ی و یا فرد دیگری اطالع دهید که شاهد
یک ت راکنش مشکوک بوده اید ،در ی ن
چن� ش�ایطی مشمول ممنوعیت بیان
خواهید بود.
همچن� مجاز نیستید که به ت
ین
مش�ی و یا فرد دیگری اطالع دهید که
گز ش
ار� به پلیس مایل ارسال کرده اید.

تماس
ت
بایس�
با پلیس مایل چنانچه مایلید بدانید چگونه ت راکنش های مشکوک را
ش
پرس� در مورد گ زارش ت راکنشهای مشکوک دارید ،با پلیس
گ زارش کنید و یا
مایل از طریق تلفن  ۰۱۰-۵۶۳۶۸۰۰و یا آدرس ایمیل  fipo@polisen.seتماس
بگ�ید.
ی
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تماس
با اداره بازریس اقتصادی اداره بازریس اقتصادی.
پرس� در رابطه با ی ن
ش
قوان� جاری و یا
چنانچه
ت
این برگه اطالعا� دارید ،از طریق شماره تلفن
بگ�ید
 08-40898000با اداره بازریس اقتصادی تماس ی
پولشو� را نمایید.
و درخواست صحبت با بخش
ی
چنانچه نیاز به بروشورهای ت
بیش�ی به زبان
عر� و فاریس هستید ی ز
ن� می
سوئدی ،انگلییس ،ب
توانید با ی ن
بگ�ید.
تماس
تلفن
شماره
هم�
ی
پلیس مایل چنانچه مایلید بدانید چگونه
ت راکنشهای مشکوک را گ زارش می کنید و یا
ش
پرس� در مورد گ زارش ت راکنشهای مشکوک دارید،
با پلیس مایل از طریق تلفن  ۰۱۰-۵۶۳۶۸۰۰و یا آدری
بگ�ید.
ایمیل  fipo@polisen.seتماس ی

