ساهنمای شناسایی رینفع واقعی دسباصاسسشمایۀ هنذوستان
وُاد واظش بًسس َىذيستان( )SEBIدس سال  0202اشخاص تحت وظاست سامکلف بٍ دسیافت اطالػات کامل اص مشتشیان خًد
جُت شىاسایی ًَیت کساوی کٍ ریىفغ يالؼی حساب مؼامالتی َستىذ ومًدٌ است.
ریىفغ يالؼی شخض حمیمی/حمًلی است کٍ وُایتاً بش مؼامالت یک مشتشی مالکیت ،کىتشل يیا تاثیشگزاسباشذ ي یا ایىکٍ بش
شخض حمًلی کىتشل مًثش داشتٍ باشذ.
 :Aبشایمشتشیانی به غیشاص اشخاص حقیقی و یا ششکتهای امانی:
َمچىیه بش اساس لًاویه مباسصٌ با پًلشًیی دس سال  ،0222تمامی باوکَا ،مًسسات ي ياسطٍ َای مالی میبایذ ریىفغ يالؼی سا
شىاسایی ومایىذ.
صماویکٍ شخض مًسد وظش یک فشد ي یا امیه وباشذ بٍ ػىًان مثال یک ششکت ي یا یک ششکت تضامىی باشذ اشخاص تحت
وظاست میبایذ ریىفغ يالؼی مشتشی سا شىاسایی ي اطالػات صیش سا اص يی دسیافت ومایىذ:
)0مشخظات شخض حمیمی کٍ بٍ تىُایی ي یا َمشاٌ اشخاص حمًلی دیگش بش مىافغ مالک کىتشل داسد .کىتشل بش مىافغ مالک بٍ
مؼىی :
مالک بیش اص  02دسطذ سُام ،سشمایٍ ي یا سًد شخض حمًلی (ششکت) باشذ.
مالک بیش اص  02دسطذ داس

ایی ،سشمایٍ ي یا سًد شخض حمًلی کٍ بٍ طًست تضامىی شکل گشفتٍ باشذ.
مالک بیش اص  02دسطذ داسایی،سشمایٍ ي یا سًد شخض حمًلی کٍ بٍ طًست یک اوجمه(گشيٌ داخلی) شکل گشفتٍ باشذ.
دس طًستی کٍ وسبت بٍ شخظی کٍ داسای کىتشل بش مىافغ مالک میباشذ ،بٍ ػىًان شىاسایی ریىفغ يالؼی تشدیذ يجًدداشتٍ باشذي
یا ایىکٍ َیچ شخض حمیمی بش مىافغ مالک کىتشلی وذاشتٍ باشذ ،شىاسایی شخض حمیمی کٍ بش شخض حمًلی داسای کىتشل می-
باشذ میبایذ اص طشق دیگش (حك سای َا ،لشاسدادَا ي یا مىاسبات شخض ي )...اوجام پزیشد.

 :Bبشای ششکتهای امانی :
دس صماوی کٍ مشتشی یک ششکت اماوی باشذ .ياسطٍَای مالی میبایذ دس َىگام احشاص ًَیت تسًیٍ کىىذٌ ،اماوت گیشوذٌ ي ضامه ،
ریىفؼان بیش اص  % 02مؼامالت اماوی ي تمامی اشخاص حمیمی کٍ بش ایه وًع مؼامالت کىتشل داسوذ ،وظاست ي ریىفغ يالؼی سا
شىاسایی ومًدٌ ي ًَیت آن سا مشخض ومایىذ.
معافیت دس خصوص ششکت های پزیشفته شذه دس بوسس:
صماوی کٍ مشتشی يیا ریىفغ یک ششکت پزیشفتٍ شذٌ دس بًسس ايساق بُاداس باشذ ،ویاصی بٍ احشاص ًَیت سُامذاسان ي ریىفؼان ایه
وًع اص ششکتَا ومیباشذ.

