A pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények
- az ügyfél magáról, a tényleges tulajdonosról, illetve az egyes gazdasági eseményekről
hamis, félrevezető információt, adatot szolgáltatott, a vállalkozónak szegényes a tudása a saját
üzletéről;
- nem valós gazdasági eseményekkel kapcsolatos dokumentumok, bizonylatok kibocsátása,
illetve befogadása;
- nem létező, illetve azonosítatlan gazdálkodókkal (társaságokkal) kapcsolatos gazdasági
események dokumentumainak, bizonylatainak befogadhatósága;
- ismeretlen eredetű, jogcím nélküli (jogszabályi előírással, ügyfél nyilatkozatával, illetve
szerződéssel, megállapodással alá nem támasztott) átutalások, készpénzmozgások;
- vállalkozási tevékenységet végzők esetében kiugróan magas árbevétel kerül elszámolásra,
amellyel szemben nem áll arányos költség (növekedés);
- aránytalanul magas összegű törzstőke emelés, vagy tulajdonosi kölcsön nyújtása, amelyet
nem indokol a vállalkozás működése;
- nem valós gazdasági eseményekről kiállított számla, illetve azonosítatlan számlák, nyugták
könyvelésére irányuló kérés, megbízás;
- az áru vagy szolgáltatás ügyletek nem illenek a cég profiljába;
- adatok vagy dokumentumok manipulálása, megváltoztatása, esetleg meghamisítása;
- rendszeres és nagy összegű indokolatlan leltári többletek, illetve hiányok, azok okainak
tényleges meghatározása nélkül;
- minimális összegű saját tőkével (vagyonnal) rendelkező gazdálkodó (társaság) szabályos
hitelfelvétellel, kölcsönnel nem igazolható nagy összegű befektetése;
- az ügyfél kötelezettségeit (szerződés, megállapodás hiányában) rendszeresen más teljesíti és
fordítva;
- ténylegesen nem folytatott üzleti tevékenység számlázása, bizonylatolása;
- szokatlanul nagy összegű és nemű valuta-tranzakciók;
- házipénztár indokolatlan, gyors növekedése, illetve tagi kölcsön indokolatlannak tűnő
nyújtása;
- banki befizetések a cég számlájára, amelyek nem a bevallott forgalomból származnak;
- a cég valamelyik bankszámláján csak „átfolyatják” a pénzt;
- offshore taggal rendelkező ügyfél szervezet képviseletében eljáró személy a tényleges
tulajdonosokra vonatkozó nyilatkozatában azonosítási kötelezettség (25%) alatti
tulajdonrésszel rendelkező természetes személyek ürügyén nem nyilatkozik az offshore
szervezet természetes személy tulajdonosaira vonatkozóan;
- az ügyfél szervezetben offshore tag van, amely az általa nyújtott tagi hitelt kamatokkal
növelve vagy a szolgáltató által ellenőrizhetetlen részletekben veszi ki;
- az ügyfél cégben tulajdonos és/vagy vezető tisztségviselő váltás következtében külföldi
lakóhellyel rendelkező személy(ek) lett(ek) a tag(ok), vezető tisztségviselő(k), aki(k)
képviseletében más személy(ek) jár(nak) el a szolgáltatónál;
- havi több millió forintos nagyságrendben import tevékenységgel (is) foglalkozó ügyfél cég
ugyanazt a terméket, a későbbiek folyamán belföldi gazdasági társaság közbeiktatásával
szerzi be, amelynek következtében import ÁFA fizetési kötelezettsége megszűnik, vagy
nagymértékben csökken;
- szolgáltatási – különösen: tanácsadás, takarítás, építőipari szolgáltatás, munkaerő
kölcsönzés, hirdetés, reklám, filmgyártás – tevékenységgel foglalkozó ügyfél társaság a
számlájára érkező több millió forintos jóváírásokat rövid időn belül készpénzben felveszi;
- az ügyfél többször késve, vagy felszólítás ellenére sem adja át az adott időszak gazdasági
eseményeire vonatkozó dokumentumokat;

- nemzetközi kereskedelemben résztvevő cég esetében az export vagy import ügyeletek alul
vagy túlszámlázása történik; az árukat indokolatlanul külföldre majd visszaszállítják;
semmilyen körülmény nem utal arra, hogy az áruk a valóságban kiszállításra kerülnek (nincs
fuvarköltség sem gépjármű bérleti díj, üzemanyagköltség nem merül fel, szállítóeszközzel
nem rendelkezik stb.) viszont számla birtokában a pénzt mozgatják, offshore cégek a szállítók
vagy a vevők; az áru mennyisége és típusa nem illik bele a szállító vagy vevő profiljába. a
számlák és a vámokmányok között nagy különbségek mutatkoznak;
- szokatlan kölcsön ügyletek: a kölcsönadónak nincsenek látható tulajdonjogai; a pénz nem a
kölcsönadó országból érkezik; nincs írott kölcsönszerződés; a kamatfizetés vagy a törlesztő
részlet fizetése nem szerepel tervekben, vagy nincs betartva; a visszafizetésnek nincs
gyakorlati nyoma; a kamatláb lényegesen eltér a piaci értékektől; a tartozás begyűjtésére nem
történik semmilyen intézkedés.

