
How do criminals use company formation services? What does a “risk-based approach” look like in company formation? 

Company formation services can include: Customer Due Diligence Source of Funds/Wealth Checks 

• incorporating companies or other legal entities; It is important to perform Customer Due If a client asks you to form a company to take part in 

• acting or arranging for someone to act as company director, Diligence (CDD) on the individuals who will a transaction, you should ensure you understand where 

partner, or nominee shareholder; or ultimately own, control or benefit from the the funds for this have come from. For example: 

• providing a registered office or business address. 
company or trust being established. This will • General family wealth or inheritance 

enable you to assess the risk that the client 
• Sale of an asset(s) 

Criminals are attracted to anonymity and transience and could be involved in illegal activity, or that you 

use corporate vehicles to move and concel illicit funds. might help to facilitate such actions. If you have • Long-term investments 

The use of companies—particularly offshore—to act as corporate 
concerns about the identity of these individuals, • Business ownership 

directors can distance the criminal from the corporate structure and 
perform more stringent verification of their 

Politically Exposed Person Check 
make it harder for law enforcement to identify the origin of funds. 

identity by collecting a range of evidence. 

As part of assessing the risks of forming a company for 

Criminals may obscure association between corporate structures 
Understand   the Commercial  Rationale a client, you should ascertain whether they, or a family 

by using a company formation agent to form multiple companies You should always seek to understand the member, are a Politically Exposed Person (PEP). If they are, 

with different registered addresses. commercial reasons that a client has asked you to the risk of proceeds of bribery or corruption passing 

through 
form or help administer a company. Professional the company should be considered. An enhanced level of 

Criminals seeking a veneer of respectability may purchase shelf scepticisim is particularly important to ensure you CDD may be required if you establish that your client, or 

companies with established histories. do not unwittingly enable illegal activity. those they are doing business with, are politically 

exposed. 

ANTI-MONEY LAUNDERING: THE BASICS 
Installment 3: Company Formation 

Company (and Trust) formation is one of the services 

performed by professional accountants that is most susceptible 

to money laundering risk. This installment looks at how 

professional accountants can apply a risk-based approach in 

the company formation process, identify key red flags, and 

know when to 

walk away and/or file a suspicious activity report. 
How do criminals use company formation services? What does a “risk-based approach” look like in company formation? 

Company formation services can include: Customer Due Diligence Source of Funds/Wealth Checks 

• incorporating companies or other legal entities; It is important to perform Customer Due If a client asks you to form a company to take part in 

• acting or arranging for someone to act as company director, Diligence (CDD) on the individuals who will a transaction, you should ensure you understand where 

partner, or nominee shareholder; or ultimately own, control or benefit from the the funds for this have come from. For example: 

• providing a registered office or business address. 
company or trust being established. This will • General family wealth or inheritance 

enable you to assess the risk that the client 
• Sale of an asset(s) 

Criminals are attracted to anonymity and transience and could be involved in illegal activity, or that you 

use corporate vehicles to move and concel illicit funds. might help to facilitate such actions. If you have • Long-term investments 

The use of companies—particularly offshore—to act as corporate 
concerns about the identity of these individuals, • Business ownership 

directors can distance the criminal from the corporate structure and 
perform more stringent verification of their 

Politically Exposed Person Check 
make it harder for law enforcement to identify the origin of funds. 

identity by collecting a range of evidence. 

As part of assessing the risks of forming a company for 

Criminals may obscure association between corporate structures 
Understand   the Commercial  Rationale a client, you should ascertain whether they, or a family 

by using a company formation agent to form multiple companies You should always seek to understand the member, are a Politically Exposed Person (PEP). If they are, 

with different registered addresses. commercial reasons that a client has asked you to the risk of proceeds of bribery or corruption passing 

through 
form or help administer a company. Professional the company should be considered. An enhanced level of 

Criminals seeking a veneer of respectability may purchase shelf scepticisim is particularly important to ensure you CDD may be required if you establish that your client, or 

companies with established histories. do not unwittingly enable illegal activity. those they are doing business with, are politically 

exposed. 

 
 

 
  

 

ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა: საფუძვლები 
ნაწილი 3: კომპანიის დაფუძნება 

 

 

   როგორ იყენებენ სისხლის სამართლის დამნაშავეები  როგორ გამოვიყენოთ „რისკზე დაფუძნებული მიდგომა“ კომპანიის დაფუძნების პროცესში? 

კომპანიის დაფუძნების მომსახურებას? 

კომპანიის დაფუძნების მომსახურება შეიძლება მოიცავდეს: 

   კომპანიის ან სხვა იურიდიული პირების რეგისტრაციას; 
  კომპანიის დირექტორის, პარტნიორის ან აქციების ნომინალური 

მფლობელის რანგში მოქმედებას ან სხვა პირის მოწყობას ამგვარი 
მოვალეობების შესასრულებლად; ან 

  რეგისტრირებული ოფისის ან იურიდიული მისამართის 

უზრუნველყოფას. 

დამნაშავეებს იზიდავს ანონიმურობა და უკონტროლობა, ასევე კორ-

პორაციული მექანიზმების გამოყენება უკანონო სახსრების გადაადგი-

ლებისა და დამალვის მიზნით. კომპანიებში, განსაკუთრებით კი 

ოფშორულ კომპანიებში, კორპორაციული დირექტორის თანამდებობაზე 

ყოფნით დამნაშავეს შეუძლია კორპორაციული სტრუქტურისგან დის-

ტანცირება, რაც სამართალდამცავ ორგანოებს ურთულებს შემოსავლის 

წყაროს დადგენას. 

დამნაშავეებმა კორპორაციულ სტრუქტურებს შორის კავშირი შეიძლება  

შენიღბონ კომპანიის რეგისტრაციისთვის რწმუნებულის გამოყენებით, 

კერძოდ, სხვადასხვა იურიდიული მისამართის მქონე რამდენიმე 

კომპანიის დასაფუძნებლად. 

დამნაშავეები, რომლებიც ცდილობენ რესპექტაბელურობის ფასადის 

შექმნას, შეიძლება იძენდნენ გარკვეული ისტორიის მქონე რეგის-

ტრირებულ, მაგრამ უმოქმედო კომპანიებს. 

 

დამკვეთის დიუ დილიჯენსი 
მნიშვნელოვანია დამკვეთის კომპლექსური შემო-

წმების/დიუ დილიჯენსის (CDD) ჩატარება იმ პირები-

სთვის, რომლებიც გახდებიან დასაფუძნებელი კომპანიის 

ან ტრასტის საბოლოო მფლობელები ან მაკონტრო-

ლებელი მხარეები, ან სარგებელს მიიღებენ მისგან. ეს 

მოგცემთ საშუალებას, შეაფასოთ რისკი იმისა, რომ 

შესაძლოა დამკვეთი მონაწილეობდეს უკანონო საქმია-

ნობაში ან შეიძლება თქვენ შეუწყოთ ხელი ასეთ 

საქმიანობას. თუ აღნიშნული პირების ვინაობა რაიმე 

ეჭვს იწვევს თქვენში, უფრო მკაცრად გადაამოწმეთ, 

ფართო სპექტრის მტკიცებულებების შეგროვებით. 

კომერციული დასაბუთება 
ყოველთვის უნდა ეცადოთ იმ კომერციული მიზეზების 

გარკვევას, რომელთა გამოც დამკვეთმა გთხოვათ კომპა-

ნიის დაფუძნება ან მის ადმინისტრირებაში დახმარება. 

პროფესიული სკეპტიციზმის განწყობით მოქმედება 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რათა თქვენდა უნებუ-

რად ხელი არ შეუწყოთ უკანონო საქმიანობას. 

ფულადი სახსრების/დაგროვილი ქონების წყაროს 
შემოწმება 
თუ დამკვეთი  გთხოვთ კომპანიის დაფუძნებას ამა თუ იმ 

ოპერაციის განხორციელების მიზნით, უნდა დარწმუნდეთ, რომ 

თქვენთვის ცნობილია ფულადი სახსრების წყარო. მაგალითად: 

 ოჯახის ქონება ან მემკვიდრეობა; 

 აქტივ(ებ)ის გაყიდვა; 

 გრძელვადიანი ინვესტიციები; 

 კომპანიის მფლობელობა. 

პოლიტიკურად აქტიური პირების შემოწმება 

დაკვეთისთვის კომპანიის დაფუძნებასთან დაკავშირებული 

რისკების შეფასების პროცესში თქვენ უნდა დაადგინოთ, არის 

თუ არა დამკვეთი ან მისი ოჯახის რომელიმე წევრი პოლი-

ტიკურად აქტიური პირი (PEP). თუ ასეა, უნდა განიხილოთ 

ქრთამის ან კორუფციის შედეგად მიღებული შემოსავლის 

კომპანიის მეშვეობით „გატარების“ რისკი. დამკვეთის 

შესამოწმებლად შეიძლება აუცილებელი იყოს უფრო მაღალი 

დონის დიუ დილიჯენსის (CDD) ჩატარება, თუ დაადგენთ, 

რომ დამკვეთი ან მასთან საქმიანი ურთიერთობების მქონე 

პირები პოლიტიკურად აქტიური პირები არიან. 

 

კომპანიის (მათ შორის ტრასტის) დაფუძნება პროფესიონალი ბუღალტრების 
მიერ გაწეული ერთ-ერთი ისეთი მომსახურებაა, რომელიც ყველაზე მეტად არის 
მგრძნობიარე ფულის გათეთრების რისკის მიმართ. წინამდებარე პუბლი-
კაციის ამ ნაწილში განხილულია, როგორ შეუძლიათ პროფესიონალ 
ბუღალტრებს კომპანიის დაფუძნების პროცესში რისკზე დაფუძნებული 
მიდგომის გამოყენება, საფრთხის ძირითადი ნიშნების იდენტიფიკაცია და 
იმის განსაზღვრა, რა შემთხვევაში უნდა თქვან უარი საეჭვო გარიგებაზე ან/და 
წარუდგინონ სათანადო ორგანოებს ანგარიში საეჭვო საქმიანობის შესახებ.  



CASE STUDY ON COMPANY FORMATION* 

Othello & Co was approached to set up a UK company. The individual who contacted Othello said that he represented the family office of the prospective shareholders. These 

shareholders were stated to be ultra-high net worth individuals, residing in Latin America. The company was required as the individuals wanted to use it to distribute perishable 

food to the UK market. 

The shares in the company were to be held by a trust. This trust appeared to be formed under New Zealand law, but the trustees were a Trust company based in Bermuda. 

Othello & Co could find very little information about the Trust company. The funds to capitalize the company and pay fees and expenses were to be paid by a legal firm based 

in Miami. Identity documents were provided for the beneficiaries and settlors of the trust, who were apparently the ultra-high net worth individuals. However, they appeared to 

have an extremely low profile, with no public information about their business or social activities recorded anywhere. Othello could find no evidence of the source of their wealth. 

It inquired about the name of the business (which was to source and supply the food to the UK company) in Latin America, but although there was a website, there did not 

appear to be any details of how to purchase goods or even contact details for a sales agent. 

Othello & Co politely declined the opportunity. *Note: names have been changed to preserve confidentiality. 

Key Red Flags When to Walk Away 

Professional accountants should be aware of the key red flags for money • If doubts arise on the authenticity of the documents presented during 

the laundering risk in the company formation process. While not dispositive,  CDD process. 

professional accountants should rely on their professional judgment and walk • If the client is seeking to falsify director or beneficial ownership details 

on ay and/or file a suspicious activity report if necessary. Red flags include:  official records. 

• Being asked to form a company structure with no clear commercial • If inquiries into source of wealth identify suspicions that the funds may 

have purpose for the structure.  a criminal origin. 

• Forming companies with complex ownership structures, in multiple • If background checks on the client fail to identify the substantive 

jurisdictions, without commercial rationale.  information you would expect for that type or size of client (see case 

study) 

• Prospective clients that are reluctant to provide client due diligence and no satisfactory explanation is 

provided. information that is needed in the client acceptance process. 

• Prospective clients who are evasive about their source of wealth. Filing a Suspicious Activity Report (SAR) 
  

• Prospective clients seeking to purchase a shelf company with banking and/ Intelligence Unit. 

or credit history. • A SAR notifies law enforcement agencies of your suspicion of money laundering 
activity. 

• In some countries there is a legal obligation on professional accountants to make SARs. 

• A SAR adds to the intelligence picture of law enforcement and can be the missing 

piece of the puzzle in solving crimes. 

• In some countries (such as the UK), SARs can alert authorities to concerns about 

vulnerable 

people who are victims of the underlying crime, such as human trafficking. 

For general anti-money laundering guidance, see the FATFs 

Guidance for a Risk-Based Approach for the Accountancy Profession. 

For detailed local information, including applicable regulatory 

requirements, contact your professional accountancy organization. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  საფრთხის ძირითადი ნიშნები 
კომპანიის დაფუძნების პროცესში პროფესიონალ ბუღალტრებს უნდა 
შეეძლოთ ფულის გათეთრების რისკთან დაკავშირებული საფრთხის ძირი-
თადი ნიშნების შეცნობა. პროფესიონალმა ბუღალტრებმა უნდა გამოიყენონ 
პროფესიული განსჯა და თავი აარიდონ ასეთ გარიგებას ან/და, საჭიროების 
შემთხვევაში, წარადგინონ ანგარიში საეჭვო საქმიანობის შესახებ. საფრთხის 
ძირითადი ნიშნებია: 
 
 მოთხოვნა კომპანიის სტრუქტურის ფორმირებასთან დაკავშირებით, ამგვა-

რი სტრუქტურის მკაფიო კომერციული მიზნის გარეშე; 
 კომპანიების დაფუძნება მფლობელობის რთული სტრუქტურებით, ბევრ 

ქვეყანაში, კომერციული დასაბუთების გარეშე; 
 პოტენციური დამკვეთები, რომელთაც არ სურთ დამკვეთის დიუ 

დილიჯენსის ჩასატარებლად საჭირო ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც 
აუცილებელია ახალ დამკვეთთან ურთიერთობის დასამყარებლად; 

 პოტენციური დამკვეთები, რომლებიც თავს არიდებენ ინფორმაციის 
გამჟღავნებას საკუთარი სიმდიდრის/ქონების წყაროს შესახებ; 

 პოტენციური დამკვეთები, რომლებიც ზედმეტად ჩქარობენ ამა თუ იმ 
სტრუქტურის შექმნას, განსაკუთრებით ბევრ  ქვეყანაში; 

 პოტენციური დამკვეთები, რომლებიც ცდილობენ საბანკო ან/და 
საკრედიტო ისტორიის მქონე, მაგრამ უმოქმედო კომპანიის შეძენას. 
 

 

     დამატებითი დახმარება 

 ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებული ზოგადი 

მითითებების გასაცნობად იხილეთ FATF-ის „სახელმძღვანელო მითითებები 
ბუღალტერიის პროფესიის რისკზე დაფუძნებული მიდგომის შესახებ“. ხოლო 

ადგილობრივი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, მათ შორის, შესაბამისი 

მარეგულირებელი მოთხოვნების შესახებ, დაუკავშირდით ბუღალტერთა 

პროფესიულ ორგანიზაციას, რომლის წევრიც ხართ. 

. 

რა შემთხვევაში უნდა თქვათ უარი გარიგებაზე 
  თუ ეჭვი გაგიჩნდებათ დამკვეთის დიუ დილიჯენსის (CDD) დროს 

წარმოდგენილი დოკუმენტების ავთენტიკურობასთან დაკავშირებით. 
  თუ დამკვეთი ცდილობს დირექტორის ან ბენეფიციარი მფლობელის შესახებ 

ინფორმაციის გაყალბებას ოფიციალურ დოკუმენტებში. 
  თუ  სიმდიდრის/ქონების წყაროს გამოკვლევა ეჭვს ბადებს ფულადი სახსრების 

დანაშაულებრივი წარმოშობის შესახებ. 
  თუ დამკვეთის შესახებ ინფორმაციის გადამოწმების შედეგად შეუძლებელია 

არსებითი მონაცემების მოპოვება, რომლის არსებობასაც მოელით ასეთი ტიპის ან 
სიდიდის დამკვეთის შესახებ (იხ. მაგალითი ზემოთ) და ამასთან დაკავშირებით ვერ 
მიიღებთ დამაკმაყოფილებელ ახსნას. 

ანგარიშის წარდგენა საეჭვო საქმიანობის შესახებ (SAR) 
 
თუ ეჭვი გაქვთ, რომ დამკვეთს ან პოტენციურ დამკვეთს ჩადენილი აქვს დანაშაული 
უკანონო შემოსავლების მიღების სახით, მაშინ თქვენ შეიძლება ვალდებული იყოთ, 
ფინანსური მონიტორინგის ადგილობრივ ორგანოს წარუდგინოთ ანგარიში საეჭვო 
საქმიანობის შესახებ. 

  აღნიშნული ანგარიშით სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ცნობილი გახდება 
თქვენი ეჭვი  ფულის გათეთრების შესაძლებლობის შესახებ. 

  ზოგიერთ ქვეყანაში პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის განსაზღვრულია სამართლებ-
რივი ვალდებულება, საეჭვო საქმიანობის შესახებ ანგარიშის წარდგენასთან დაკავში-
რებით. 

 საეჭვო საქმიანობის შესახებ ანგარიში ავსებს სამართალდამცავი ორგანოს საინფო-
რმაციო-საგამოძიებო სურათს და შეიძლება დანაშაულის გახსნის დროს თავსატეხის 
ერთ-ერთი საჭირო ელემენტი იყოს. 

  ზოგიერთ ქვეყანაში (მაგალითად გაერთიანებულ სამეფოში) საეჭვო საქმიანობის 
შესახებ ანგარიში სამართალდამცავ ორგანოებს აწვდის სიგნალს მოწყვლად 
ადამიანებთან დაკავშირებით, რომლებიც შესაბამისი დანაშაულის, მაგალითად 
ადამიანების ტრეფიკინგის, მსხვერპლნი არიან. 
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 მაგალითი კომპანიის დაფუძნების შესახებ*    

Othello & Co-ს მიმართეს გაერთიანებულ სამეფოში კომპანიის დასაფუძნებლად. პირმა, რომელიც Othello-ს დაუკავშირდა, განაცხადა, რომ ის მომავალი აქციონერების 
საოჯახო ოფისის წარმომადგენელია. ცნობილია, რომ ეს აქციონერები უაღრესად მდიდარი ადამიანები არიან, რომლებიც ლათინურ ამერიკაში ცხოვრობენ. მათ 
იმიტომ სჭირდებოდათ კომპანიის დაფუძნება, რომ აპირებდნენ მისი საშუალებით მალფუჭებადი საკვები პროდუქტების დისტრიბუციას გაერთიანებული სამეფოს 
ბაზარზე. 
კომპანიის აქციების მფლობელი იქნებოდა სატრასტო კომპანია (ტრასტი). როგორც აღმოჩნდა, ტრასტი შექმნილი იყო ახალი ზელანდიის კანონმდებლობის 
შესაბამისად, მაგრამ მდებარეობს ბერმუდის კუნძულებზე. Othello & Co-მ ძალზე მწირი ინფორმაციის მოპოვება შეძლო ტრასტის შესახებ. ახალი კომპანიის 
კაპიტალიზაციისთვის, მოსაკრებლებისა და ხარჯების დასაფარად საჭირო ფულადი სახსრები უნდა გადაეხადა იურიდიულ ფირმას, რომელიც მაიამიში 
მდებარეობს. Othello & Co-ს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები წარუდგინეს ტრასტის ბენეფიციარებისა და დამფუძნებლების შესახებ, რომლებიც, 
როგორც ჩანდა, ძალიან მდიდარი ადამიანები იყვნენ. თუმცა, მათი პროფაილები ძალიან მწირია და არსად არ ფიქსირდება საჯარო ინფორმაცია მათი ბიზნესის ან 
სოციალური აქტივობის შესახებ. Othello-მ ვერ მოიპოვა მტკიცებულებები მათი ქონების წყაროს შესახებ. იგი შეეცადა ინფორმაციის მოპოვებას ლათინურ ამერიკაში 
იმ კომპანიის საქმიანობის შესახებ, რომელსაც სასურსათო პროდუქტები უნდა შეესყიდა და მიეწოდებინა გაერთიანებულ სამეფოში დაარსებული კომპანიისთვის. 
მართალია  არსებობდა ამ კომპანიის ვებგვერდი, მაგრამ ვებგვერდზე არ არსებობდა არანაირი ინფორმაცია იმის თაობაზე, როგორ შეიძლებოდა საქონლის ყიდვა, არც 
სავაჭრო აგენტის საკონტაქტო ინფორმაცია იყო მითითებული. 

Othello & Co-მ კომპანიის დაფუძნების თხოვნას თავაზიანი უარით უპასუხა. *შენიშვნა: სახელწოდებები შეცვლილია კონფიდენციალობის დაცვის მიზნით. 

http://www.ifac.org/
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                              ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) თანხმობით მის მიერ ინგლისურ ენაზე გამოცემული დოკუმენტი „ფულის 
გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა: საფუძვლები - ნაწილი 3: კომპანიის დაფუძნება“ - ქართულ ენაზე ითარგმნა და 
გამოქვეყნდა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის მიერ. IFAC-ის მიერ დამტკიცებულ ტექსტს 
წარმოადგენს მის მიერ გამოცემული ინგლისურენოვანი ვერსია. IFAC თავის თავზე არ იღებს პასუხისმგებლობას თარგმანის 
სისწორესა და სისრულეზე, არც მისგან გამომდინარე ნებისმიერ ქმედებაზე.  

                          „ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა: საფუძვლები - ნაწილი 3: კომპანიის დაფუძნება“ - ინგლისურენოვანი ვერსია © 

[2020], IFAC. ყველა უფლება დაცულია.  

                          „ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა: საფუძვლები - ნაწილი 3: კომპანიის დაფუძნება“ - ქართულენოვანი   ვერსია © 

[2020], IFAC. ყველა უფლება დაცულია. 

                         სათაური ინგლისურ ენაზე: Anti-money laundering: The Basics _ Installment 3: Company Formation. 

 

                          წინამდებარე დოკუმენტის გავრცელების, შენახვისა და გადაცემის, ან ნებისმიერი სხვა სახით მისი გამოყენების თაობაზე 

დაუკავშირდით IFAC-ს:  Permissions@ifac.org 
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