نشرة إعالمية
حول
واجب اإلفصاح عن النقود ووسائل الدفع المساوية النقود من قبل المسافرين في إقليم اإلتحاد األوروبي

واجب اإلفصاح للمسافرين في إقليم اإلتحاد األوروبي
تراقب وحدات المراقبة لمصلحة الجمارك وللشرطة اإلتحادية نقل األموال النقدية ووسائل الدفع المشابھة لھا عبر حدود
إلى غيرھا من دول اإلتحاد األوروبي .ويتعين على أي مسافر يدخل ألمانيا قادما◌ً من إحدى دولة اإلتحاد األوروبي أو
ذاھبا◌ً إلى دولة من دول أعضاء اإلتحاد األوروبي ويصطحب نقودا◌ً أو وسائل دفع مساوية للنقود تعادل أو تفوق ألمانيا
) 10000عشرة آالف( يورو أن ُ
ي◌فصح إفصاحا◌ً شفھيا◌ً عن ذلك للموظفين المراقبين السائلين عنه وقت يغادر ألمانيا
أو مغادرتھا .يؤدي عدم اإلفصاح عن النقود أو وسائل الدفع المساوية للنقود أو اإلفصاح عنھا بإعطاء قيمته اإلجمالية
الوصول إلى ألمانيا
معلومات غير حقيقية أو غير كاملة إلى تعريض صاحب العالقة بغرامة مالية باھظة الثمن.
ما ھو ھدف واجب التصريح؟
يخدم واجب التصريح منع النقل السري ألموال عبر الحدود األلمانية ،وذلك بھدف مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب
والجريمة.
تضايق ھذه اإلجراءات الحركة الحرة لرأس المال ،فإنه يجوز أيضا◌ً في المستقبل حمل النقود أو وسائل الدفع المساوية
ال
النقود بكميات غير محدودة بدون الترخيص له.
◌َمن يتعين عليه اإلفصاح عن النقود ووسائل الدفع المساوية للنقود؟
كل مسافر يصطحب )في شنطة يد مثال◌ً  ،أو في حقيبة أمتعة أو حقيبة ظھر( نقودا◌ً أو وسائل دفع مساوية النقود تعادل
قيمتھا اإلجمالية ) 10000عشرة آالف( يورو أن يفصح شفھيا◌ً عن المبلغ الكامل لھا لموظفي مصلحة الجمارك على
أو تفوق
عندما يسألونه عن ذلك.
وذلك بغض النظر عن اسم مالك النقود أو وسائل الدفع المساوية النقود وسبب اصطحابھا.
مثال:
تسافر مجموعة من المسافرين بالقطار من النمسا إلى ألمانيا ،تتألف ھذه المجموعة من أب ،وأم ،وثالثة أوالد .وتحمل األم
في شنطة يدھا مبلغا◌ً قدره ) 40000أربعون ألف( يورو ،وتعود ھذه النقود لألب واألوالد .يسأل موظفو مصلحة الجمارك
األلمانية أفراد مجموعة المسافرين عن النقود ووسائل الدفع المساوية للنقود بحوزتھم.
يجب على األم أن تص ّ◌رح عن مبلغ النقود )أربعون ألف يورو( لموظفي الجمارك كونھا تحمل كل ھذه النقود في شنطتھا.
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ماھي النقود ووسائل الدفع المساوية النقود؟
النقود ھي على سبيل المثال
• أوراق نقد وعملة نقدية صالحة للدفع
• أوراق نقد وعملة نقدية غير صالحة للدفع ولكنھا قابلة للتحويل إلى
األلماني والشيلنغ النمساوي – يمكن تحويلھما إلى اليورو(

صالحة للدفع )على سبيل المثال المارك
ُ◌عملة

إن وسائل الدفع المساوية النقود ھي دفاتر اإلدخار والعملة اإللكترونية والمعادن الثمينة والحجارة الكريمة )المصقولة منھا
والخامة( ،وھي التالية على سبيل المثال:
 البالتين ،الذھب ،الفضة
 الماس ،الياقوت األحمر واألزرق ،الزمرد
ال تعتبر المجوھرات وغيرھا من البضائع المصنوعة من األحجار الكريمة والمعادن الثمينة وسائل دفع مساوية النقود،
ولذلك ال تخضع لواجب التصريح.
أجنبية على أساس سعر صرف اليورو المعمول به في يوم رحلة القدوم/المغادرة.
يجب تحديد قيمة مبالغ من
ُ◌عملة
وعندما يقتضي األمر تحديد قيمة
ھوات الجمع أو العمالت االستثمارية )على سبيل المثال " "Maple Leafأو
ُ◌عمالت
" "Eagleأو " ("Wiener Philharmonikerيتم مراعاة قيمتھا الحقيقية وال قيمتھا اإلسمية.
كيف يتم التصريح وماھي المعطيات التي يجب إعطائھا ؟
عندما ُ
ي◌طلب من المسافر الذي يتعرض إلجراءات مراقبة أن يفصح عن النقود ووسائل الدفع المساوية للنقود التي يصطحبھا
يتعين عليه أن يذكر شفھيا◌ً نوعھا وقيمتھا ،باإلضافة إلى بيان مصدرھا واسم الجھة المستحقة بھا وغرض استخدامھا.
في حالة أي شك فيما إذا كانت وسائل الدفع المصطحبة تنطوي تحت واجب اإلبالغ أو في حالة أية أمور غامضة أخرى
فيمكن اإلستفسار لدى الموظف الذي يقوم بالمراقبة ،ألن نتائج اإلدالء بمعطيات غير صحيحة أو غير كاملة قد تكون باھظة
الثمن.
ماذا يحدث بعد تقديم كل المعطيات الضرورية؟
بعد تسليم التصريح إلى مصلحة الجمارك األلمانية حسب التعليمات الوارد ذكرھا أعاله ،وتكون ھذه المعطيات كاملة
ومعقولة وال تظھر مؤشرات إلى غسل األموال أو تمويل اإلرھاب ،يجوز للمسافر أن يواصل رحلته ويحمل نقوده بحرية
تامة
ماذا يحدث في حال وجود مؤشرات إلى وقوع غسل األموال أو تمويل اإلرھاب؟
في العادة ال يمكن التحقيق في حاالت الشك في صحة التصريح أو ظھور مؤشرات إلى وقوع غسل األموال أو تمويل
على الفور في الميدان ،فموظفو الجمارك ُ
ي◌حيلون القضية إلى دائرة التحقيقات الجمركية التي تنظر في القضية من
مزيد من إجراءات التحري .إذا تعذرت على تسوية القضية على المدى القصير يتم حجز النقود أو وسائل الدفع اإلرھاب
المساوية النقود التي يصطحبھا المسافر .في حال وجود أدلة لغسل األموال أو تمويل اإلرھاب تفتح دائرة التحقيقات خالل
الجمركية ملفا ً◌ للتحقيق القضائي.
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ماھي عواقب إعطاء معطيات كاذبة أو غير كاملة أو عدم إعطائھا فيما يخص النقود ووسائل الدفع المساوية للنقود؟
ي◌فصح عنھا بالكامل أو ُ
◌َمن ال يقوم بالتصريح عن النقود ووسائل الدفع المساوية للنقود التي يصطحبھا أو ال ُ
ي◌عطي معلومات
غير صحيحة عنھا يرتكب مخالفة ،يمكن المعاقبة على ذلك بغرامة إدارية قد تبلغ مبلغا◌ً قدره واحد مليون يورو كحد أقصى.
عالوة على ذلك يجب على كل ال يكون عنده مكان ثابت للسكن أو اإلقامة في ألمانيا إيداع كفالة لتمويل اإلجراءات
المتصلة بالغرامة اإلدارية.
◌َمن
◌ً
فال يعتبر ھذا المبلغ المو ◌َدع لدى مركز الجمارك غرامة إدارية بل ضمانا إلتمام إجراءات الغرامة اإلدارية.
يتحدد مبلغ الكفالة على أساس حجم الغرامة اإلدارية المتوقعة وتكاليف التدابير اإلدارية المتعلقة بھا.
عند استكمال إجراءات تحديد الغرامة اإلدارية ت ُ◌حسب الكفالة على مبلغ الغرامة .وإذا تجاوز مبلغ الكفالة مبلغ الغرامة
اإلدارية ُ
ي◌رجع الفائض إلى صاحب العالقة.
ما ھي المھام األخرى المناطة على مصلحة الجمارك في سياق مراقبة واجب التصريح عن النقود ووسائل الدفع
المساوية النقود؟
في حال العثور على أدلة ارتكاب مخالفات أخرى )التھرب الضريبي أو الحصول الغير شرعي على معونات اجتماعية
في مجرى الفحص الجمركي يجوز إحالة ھذه المعلومات إلى السلطات اإلدارية والقضائية المختصة حتى تقوم
مثال◌ً (
بالتحقيق فيھا.
ما ھي الجھات التي يمكن االتصال بھا باستفھامات أخرى؟
في حال وجود أسئلة فيما يخص واجب اإلفصاح عن النقود ووسائل الدفع المساوية النقود يمكن االتصال بأي مركز من
مراكز الجمارك األلمانية.
مزيد من المعلومات يتوافر في ما يلي:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/AussenwirtschaftBargeldverkehr/Barmittelverkehr/Anzeigepflicht-EUMitgliedstaaten/anzeigepflicht-eu-mitgliedstaaten_node.html
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