A SZANKCIÓS KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEKRŐL
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NÉHÁNY PÉLDA A SZANKCIÓK MEGSÉRTÉSE MIATTI BÜNTETÉSEKRE
2016 - Barclays és 7 cég 21,6 millió USD

?

2015 - Deutsche Bank 14 Mrd USD

?

2014 - BNP Paribas 8,9 Mrd USD
2014 - Commerzbank 1 Mrd USD
2014 - HSBC 1,9 Mrd USD
2012 - HSBC 1,25 Mrd USD
2010 - Barclays 298 millió USD
2009 - Lloyds 217 milló USD
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A SZANKCIÓK TÍPUSAI

• pénzügyi és vagyoni jellegű korlátozó intézkedések (például
vagyonbefagyasztás)
• beutazási és tartózkodási tilalmak
• kereskedelmi jellegű korlátozások
• katonai jellegű tevékenységek finanszírozásának tilalma
• repülési tilalom
• diplomáciai kapcsolatok felfüggesztése
• sport- és kulturális események bojkottja

A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK FORRÁSAI

•
•
•
•
•

Egyesült Királyság
Japán
Kanada
Ausztrália
Oroszország által elrendelt szankciók
(indirekt hatás az import tilalmak miatt)
• ENSZ
• Európai Unió
• USA

KI(K)RE VONATKOZNAK AZ EU SZANKCIÓK?

EU szankciók hatálya:
• territoriális hatály (EU területe)
• személyi hatály (EU polgár bárhol)
• kiterjesztett hatály (hajó, repülő)
A korlátozások célpontjai:
• terroristák, terrorista szervezetek
• bizonyos országok (pl.: korábban Irán), vagy térségek (pl.: Krím-félsziget)
• egyes államok vezető politikusai, hivatalnokai és hozzátartozóik,
környezetük, gazdasági érdekeltségeik
• a listázott személyeket, entitásokat tilos forráshoz juttatni, direkt és
indirekt módon egyaránt

AZ EU SZANKCIÓKKAL KAPCSOLATOS KÖZÖSSÉGI SZERVEZET ÉS
HATÁSKÖRE
A szankciókat az EU Tanácsa hozza
• határozat: végrehajtása nemzeti jogszabály útján (pl. beutazási tilalom)
• rendelet: a tagállamokban közvetlenül alkalmazandó és hatályos (pl.
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések)
Mentesítés:
• a szankció végrehajtása alóli kivétel (pl. vagyonbefagyasztásnál a
mindennapi életvitelhez szükséges pénzeszköz biztosítása)

AZ EU SZANKCIÓKKAL KAPCSOLATOS NEMZETI HATÓSÁGOK ÉS
HATÁSKÖRÜK
A szankciók végrehajtásának ellenőrzése és a mentesítés megadása a
tagállami hatóságok feladata.
Magyarországon:
• MKEH: engedélyhez kötött egyes termékek (pl. hadiipari, kettős
felhasználású)
• BÁH: beutazási és tartózkodási korlátozások
• NAV PEII: a pénzügyi és vagyoni jellegű szankciók

KI(K)RE VONATKOZNAK AZ USA SZANKCIÓI?

USA szankciók (alapvetően „U.S. person”-ökre)
• USA jog alatt működő entitások és leányvállalataik, ezen entitások
alkalmazottai
• USA állampolgárok és az Egyesült Államokban rezidens külföldiek (a
zöldkártya tulajdonosok is!), akárhol is élnek/dolgoznak
• Bármely természetes személy vagy entitás, aki az USA-ban van, akár csak
időlegesen
• A Kubával és az Iránnal szembeni szankciók azokra a nem US-entitásokra is
vonatkoznak, akiket „U.S. person” tulajdonol, vagy irányít
• Bármely ügylet, amiben USA eredetű/tartalmú termék szerepel, vagy
dollárban fizetnek!

AZ USA SZANKCIÓKKAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGOK ÉS AZOK HATÁSKÖRE

A szankciók törvényekben kapott felhatalmazáson alapuló elnöki rendelet
(Executive Order) formájában jelennek meg, három intézmény felügyeli a
rendelkezések betartását:
• Kereskedelmi Minisztérium (U.S. Department of Commerce, Bureau of
Industry and Security – BIS)
• Külügyminisztérium (U.S. Department of State)
• Pénzügyminisztérium (U.S. Department of the Treasury, Office of
Foreign Assets Control – OFAC)
A minisztériumok a szankciók megsértőivel szemben felléphetnek, és
bírságot (civil penalty) szabhatnak ki.

AZ USA ˝RETTEGETT˝ LISTÁI

SDN lista (Specially Designated Nationals & Blocked Persons List)
• ˝50% rule˝: egy SDN által 50%+ tulajdoni hányaddal birtokolt, vagy

irányított entitás is SDN, akkor is, ha nincs nevesítve;
• ha egy SDN aggregált tulajdoni hányada 50%-nál kevesebb, akkor is
fokozott elővigyázatossággal kezelendő;
• Irán, Kuba, Szíria, Szudán által tulajdonolt társaság = SDN.

FSE lista (Foreign Sanctions Evaders List)
SSI lista (Sectoral Sanctions Identifications List)

MI TÖRTÉNIK, HA MEGSÉRTIK AZ USA SZANKCIÓKAT?
Non-U.S. Person: a kínai Bank of Kunlun esete
• szándékosan
jelentős
volumenű,
tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos
tranzakciót
folytatott
iráni
illetőségű
bankokkal
„szürke” listára került
U.S. Person:
• 250.000 USD-től a tranzakciókban
szereplő összeg duplájáig terjedő
közigazgatási bírság, és 1 M USD
büntetőeljárásban
kiszabott
pénzbírság, 20 év szabadságvesztés

IRÁNNAL SZEMBENI SZANKCIÓK
Mióta:
• 1979.11.14. – 12170. sz. USA Elnöki rendelet
• 2006.07.31. – ENSZ BT 1696 (2006) sz. határozat
• 2007.02.27. – EU 2007/147/KKBP Közös álláspont
Miért:
• terrorizmus finanszírozása
• nukleáris tömegpusztító fegyver
és hordozóeszközének fejlesztése
• emberi jogok súlyos megsértése

IRÁNNAL SZEMBENI SZANKCIÓK 2.

Enyhítési folyamat
• 2013.11.24. – Genf, Közös Cselekvési Terv
Aláírók: Irán – Egyesült Királyság, Franciaország,
Németország, USA, Oroszország, Kína

• 2015.07.15. – Bécs, Átfogó Közös Cselekvési Terv (JCPOA)
Aláírók: ugyanazok
Az IAEA 2016. január 16-án igazolta, hogy Irán teljesítette a JCPOA-ban vállalt
kötelezettségeit (implementation day)

IRÁNNAL SZEMBENI SZANKCIÓK 3.

A 2016. január 16-i hatállyal bevezetett
enyhítések
• ENSZ BT: mindent felfüggesztett
• EU:
- szabad a pénzügyi és biztosítási
szolgáltatás nyújtása
- más szektorokat érintő könnyítések:
olaj és gázexport Iránból, hajóipar és kikötő üzemeltetés; nemesfém és
drágakő kereskedelem
- az érintettek nagy részénél a vagyonbefagyasztás és beutazási tilalom
feloldása
• USA: az enyhítések lényegében azonosak az EU könnyítéseivel, de csak a
non-U.S. person-ök ügyleteire vonatkoznak és az ún. secondary sanction
alól mentesítenek!

IRÁNNAL SZEMBENI SZANKCIÓK 4.

Továbbra is tilos (az EU szankciói alapján)
• rakétatechnológiai eszközök exportja
• fegyver és hadianyag export
• bármely üzleti kapcsolat az Ansar, és a Mehr
Bankkal
Egyedi engedéllyel végezhető
az EU-ban
• nehézvizes és hasonló nukleáris anyagok és technológiák exportja
• ezekhez kapcsolódó szolgáltatások (pl. finanszírozás, karbantartás)
• egyes szoftverek exportja
• egyes grafit és különleges fémek exportja-importja
az USA-ban
• az SDN (szankciós) listán lévő személyekkel és szervezetekkel kapcsolatos
ügyletek

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓVAL SZEMBENI SZANKCIÓK

Az Európai Unió Tanácsának szankciói
Mióta:
• 2014.03.06-án az EU állam- és kormányfői elítélték az Ukrajna integritását
sértő orosz beavatkozást, és szankciókat helyeztek kilátásba
• 2014.03.17. 2014/145/KKBP határozat, és a 2014.07.31. 833/2014/EU
rendelet.

Miért:
• Ukrajna szuverenitásának megsértése a Krímfélsziget annektálásával (Oroszország által)
• a további, kelet-ukrajnai szakadár törekvések
támogatása (Oroszország által)

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓVAL SZEMBENI SZANKCIÓK 2.

A szankciók jellege
•

pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása

•

beutazási tilalom

•

érzékeny területeket érintő kereskedelmi embargó

•

pénzügyi korlátozó intézkedések

AKTUALITÁS:
• 2016. szeptember 1-én az EU további 17 magánszeméllyel és 19 vállalattal –
köztük a Gazprom állami gázipari óriás több leányvállalatával – bővítette az
ukrajnai

konfliktusban

való

orosz

szerepvállalás

miatt

gazdasági

büntetőintézkedésekkel sújtott magán- és jogi személyek listáját.
• 2016. december 29-én 35 orosz diplomatát utasított ki Washington a
választások meghekkelése miatt.

• Trump?

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓVAL SZEMBENI SZANKCIÓK 3.

Az EU kereskedelmi szankcióinak tartalma részletesen
Tilos a(z)
• közös katonai listán lévő termékek és a kapcsolódó szolgáltatások
• kettős felhasználású termékek és a kapcsolódó szolgáltatások, kivéve:

repüléstechnika, űripar, polgári célú atomenergia ipar
• olaj- és gázipari kitermelő, feldolgozó
berendezések, alkatrészeik és
a kapcsolódó szolgáltatások exportja

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓVAL SZEMBENI SZANKCIÓK 4.

Az EU pénzügyi szankcióinak tartalma részletesen
Tilos
• biztosítást, finanszírozást nyújtani az előző dián felsorolt ügyletekhez
• többségi, állami tulajdonú társaságok értékpapírjait, pénzpiaci
eszközeit forgalmazni, kibocsátásában közreműködni
• többségi állami tulajdonú banknak vagy vállalatnak 30 napnál hosszabb
futamidővel kölcsönt vagy hitelt nyújtani; kivéve: az EU és harmadik
állam közötti áruszállítás, (nem pénzügyi) szolgáltatás nyújtása, EU-ban
lévő leánybanknak likviditási (sürgősségi) finanszírozás

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓVAL SZEMBENI SZANKCIÓK 5.
Az USA szankciók tartalma
• USA-ban található, oda érkező, vagy máshol az USA
joghatósága alatt álló pénzeszközök,
gazdasági források befagyasztása
Tilos:
• 30 napnál hosszabb futamidejű hitelt nyújtani az orosz pénzügyi szektor
résztvevőinek (Directive 1 – EO 13662)
• 90 napnál hosszabb futamidejű hitelt nyújtani az orosz energia szektor
résztvevőinek (Directive 2 – EO 13662)
• 30 napnál hosszabb futamidejű hitelt nyújtani az orosz védelmi és hadiipari
szektor résztvevőinek (Directive 3 – EO 13662)
• árut és szolgáltatást exportálni a sarkvidéki, és tengeri olajkitermeléshez
(Directive 4 – EO 13662)
Aktualitás:
• 2016. december 29-én 35 orosz diplomatát utasított ki Washington a
választások meghekkelése miatt.
• Trump?

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓVAL SZEMBENI SZANKCIÓK 6.

SSI List (Sectorial Sanctions Identifications List)
Az előző négy direktívának megfelelő tagolásban tünteti fel azokat a
társaságokat, szervezeteket, amelyek a direktívában leírt szankció hatálya alá
tartoznak
• Pénzügyi intézmények (Directive 1): pl. Sberbank, Gazprombank,
Vnesheconombank, Bank of Moscow, Rosselkhozbank, VTB Bank.
• Energetikai cégek (Directive 2): pl. Gazprom Neft, Rosneft, Transneft .
• Hadiipari cégek (Directive 3): pl. Rostec.
• Olajipari cégek (Directive 4): pl. Gazprom, Lukoil, Surgutneftegas.

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓVAL SZEMBENI SZANKCIÓK 7.

Általános kivételek:
• egyes derivatív termékekre (GL no. 1)
• veszélyes olajkitermelés megszüntetése (GL no. 2)
• a Deniz Bank AS finanszírozható (GL no. 3)

• egyedi OFAC-engedéllyel
EU és USA szankciók közötti különbség:
• EU-s leánybankokra nem vonatkoznak

• Az EU szankciós listájában nincs szektoriális
elhatárolás

A SZANKCIÓSÉRTÉS ELKERÜLÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI
• egységes üzletpolitika: kivel, milyen
relációban szeretnénk ügyletet kötni, illetve kikkel nem

• stabil és hozzáértő üzleti, compliance, jogász állomány
• elektronikus szűrőrendszerek használata
• KYC – világítsd át alaposan ügyfeledet (know your customer)
• KYCC – ismerd meg az ügyfeled ügyfeleit is (know your customer’s
customers)
• KYS – Ismerd jól a lehetséges szankciókat (know your sanctions)

A SZANKCIÓSÉRTÉS ELKERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 2.

A „red flag”-ek meghatározása (a szankciós szűrésen túl):
• az
ügyfél
tevékenyégi
köre
nem
egyeztethető
finanszírozott/biztosított termékkel, szolgáltatással

össze

a

• az ügyfél ismert termelési kapacitását meghaladja az exportra szánt
mennyiség
• az ügyfél vonakodva ad kiegészítő információkat
• a külföldi teljesítés helye fuvarozó cég, postafiók cím, repülőtér: nem
biztos, hogy a végső felhasználás helye az, amit az ügyfél megadott
• a célország technikai színvonalát meghaladó
exportálandó termék, szolgáltatás

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Elérhetőségek
Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 18.
Telefon: +36 (1) 268 7451
Email: bacsfalvi.andras@mkb.hu
A felhasznált képek forrása az internet.

