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ΟΓΗΓΙΑ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΟΤ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΔΡΙ ΣΔΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΑΛΛΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΙΟΤΝΙΟ 2017 

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΤΓΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΣΔΛΩΝ, ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ 
Δ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2017 

____________________ 

Οδεγία κε βάζε ηα άξζξα 5(3), 6(2) θαη 7, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 32,  
ηνπ πεξί ηεο πγθξηζηκφηεηαο ησλ Σειψλ, ηεο Αιιαγήο Λνγαξηαζκνχ Πιεξσκψλ  

θαη ηεο Πξφζβαζεο ζε Λνγαξηαζκνχο Πιεξσκψλ Νφκνπ ηνπ 2017 

 

64(Ι) ηνπ 2017. 

 

 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L257, 
28.08.2014, 
 ζ. 214. 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 
5(3), 6(2) θαη 7, ζε ζπλδπαζκφ  κε ην άξζξν 32, ηνπ πεξί ηεο πγθξηζηκφηεηαο ησλ Σειψλ, ηεο 
Αιιαγήο Λνγαξηαζκνχ Πιεξσκψλ θαη ηεο Πξφζβαζεο ζε Λνγαξηαζκνχο Πιεξσκψλ Νφκνπ ηνπ 
2017 (εθεμήο «ν Νφκνο»), εθδίδεη ηελ παξνχζα Οδεγία γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ην άξζξν 4, 
παξάγξαθνη 2,3, 4 (δεχηεξν εδάθην) θαη 5, ην άξζξν 5, παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3, θαη ην άξζξν 6 ηεο 
πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2014/92/ΔE ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ινπιίνπ 2014 γηα ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ηειψλ πνπ ζπλδένληαη κε 
ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ, ηελ αιιαγή ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε 
ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά». 

 

ΜΔΡΟ I - ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Η παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηεο Πιεξνθφξεζεο πεξί Σειψλ θαη Παξνρήο 
Άιισλ Πιεξνθνξηψλ ρεηηθά κε Λνγαξηαζκνχο Πιεξσκψλ Οδεγία ηνπ 2017.   

Πεδίν 
Δθαξκνγήο. 

θνπφο. 

2. Η παξνχζα Οδεγία εθαξκφδεηαη απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. 

 

3. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο είλαη λα νξίζεη ηε κνξθή, ην πεξηερφκελν, ηελ παξνπζίαζε, ηε 
ζχληαμε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηνπο θαηαλαισηέο ην δειηίν 
πιεξνθφξεζεο πεξί ηειψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νφκνπ, ην 
γισζζάξην πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νφκνπ θαη ε δήισζε ηειψλ πνπ 
αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νφκνπ, θαζψο θαη λα δηαζθαιίζεη φηη ζηηο νηθείεο 
ζπκβαηηθέο θαη εκπνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηηο νηθείεο πιεξνθνξίεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά πξνο 
ηνπο θαηαλαισηέο, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ρξεζηκνπνηνχλ, φπνπ απαηηείηαη, ηνπο 
ηππνπνηεκέλνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ νξηζηηθφ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (3) 
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ. 

Δξκελεία.  4. Δθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα, φξνη πνπ επεμεγνχληαη ζην άξζξν 2 
ηνπ Νφκνπ έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα θαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Οδεγία. 

 ΜΔΡΟ II –ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΔΡΙ ΣΔΛΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΑΡΙΟ 

Γειηίν 
πιεξνθφξεζεο 
πεξί ηειψλ θαη 
γισζζάξην. 

 

5. (1) Σν δειηίν πιεξνθφξεζεο πεξί ηειψλ πνπ παξέρεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ Νφκνπ-  

 

(α) είλαη ζχληνκν θαη ρσξηζηφ έγγξαθν· 

(β) παξνπζηάδεηαη θαη είλαη δηακνξθσκέλν έηζη ψζηε λα είλαη ζαθέο θαη επαλάγλσζην, κε 
ραξαθηήξεο αλαγλψζηκνπ κεγέζνπο· 

(γ) δελ είλαη ιηγφηεξν θαηαλνεηφ ζε πεξίπησζε πνπ, φηαλ αξρηθά ήηαλ έγρξσκν, εθηππψλεηαη ή 
αληηγξάθεηαη ζε θσηνηππηθφ κεράλεκα ζε αζπξφκαπξε κνξθή· 

 (δ) έρεη ζπληαρζεί ζηελ επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο ή, εάλ ζπκθσλήζνπλ ν θαηαλαισηήο 
θαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ζε άιιε γιψζζα· 

(ε) είλαη αθξηβέο, δελ παξαπιαλεί θαη εθθξάδεηαη ζην λφκηζκα ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ή, εάλ 
ζπκθσλήζνπλ ν θαηαλαισηήο θαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ζε άιιν λφκηζκα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο· 
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 (ζη) πεξηέρεη ηνλ ηίηιν «δειηίν πιεξνθφξεζεο πεξί ηειψλ» ζηελ αξρή ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ, 
δίπια ζε έλα θνηλφ ζχκβνιν, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξίλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν απφ άιια 
έγγξαθα, θαη 

 (δ) πεξηιακβάλεη δήισζε φηη πεξηέρεη ηα ηέιε ησλ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηνλ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ θαη φηη πιήξεηο πξνζπκβαηηθέο θαη ζπκβαηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζε άιια έγγξαθα. 

 (2) Όηαλ κία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη σο κέξνο παθέηνπ ππεξεζηψλ πνπ 
ζπλδένληαη κε θάπνηνλ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ, ην δειηίν πιεξνθφξεζεο πεξί ηειψλ δειψλεη ην 
ηέινο γηα ην ζχλνιν ηνπ παθέηνπ, ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παθέην θαη ηελ 
πνζφηεηά ηνπο θαη ην πξφζζεην ηέινο γηα θάζε ππεξεζία πνπ ππεξβαίλεη ηελ πνζφηεηα πνπ 
θαιχπηεηαη απφ ην παθέην ακνηβήο. 

 (3) Σν γισζζάξην πνπ παξέρεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νφκνπ θαη 
ελδερνκέλσο άιινη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, 
ζπληάζζνληαη κε ζαθήλεηα, ρσξίο ακθηζεκίεο θαη ζε κε ηερληθή γιψζζα θαη δελ έρνπλ 
παξαπιαλεηηθφ ραξαθηήξα. 

 (4) Σν δειηίν πιεξνθφξεζεο πεξί ηειψλ θαη ην γισζζάξην πνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ 
(1) θαη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νφκνπ δηαηίζεληαη ζηνπο θαηαλαισηέο αλά πάζα ζηηγκή 
απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη παξέρνληαη κε εχθνια πξνζβάζηκν ηξφπν, κεηαμχ 
άιισλ ζε κε πειάηεο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ 
πιεξσκψλ, εη δπλαηφλ, θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ είλαη 
πξνζηηέο ζηνπο θαηαλαισηέο. Καη’ αίηεζε θαηαλαισηή, ην ελ ιφγσ δειηίν πιεξνθφξεζεο πεξί 
ηειψλ θαη ην γισζζάξην παξέρνληαη επίζεο ζε ραξηί ή άιιν ζηαζεξφ ππφζεκα, δσξεάλ. 

 ΜΔΡΟ IIΙ–ΓΗΛΩΗ ΣΔΛΩΝ 

Γήισζε Σειψλ. 6. (1) Γηα ζθνπνχο ηεο δήισζεο ηειψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νφκνπ, 
νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ηππνπνηεκέλνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηνλ ηειηθφ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ. 

 (2) Ο δίαπινο επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή ηεο δήισζεο ηειψλ πνπ 
αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νφκνπ ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ 
πιεξσκψλ θαη ηνπ θαηαλαισηή. Η δήισζε ηειψλ παξέρεηαη ζε ραξηί, ηνπιάρηζηνλ κεηά απφ 
ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή. 

 (3) Η δήισζε ηειψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νφκνπ, αλαθέξεη 
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 (α) ην ηέινο κνλάδαο πνπ ρξεψλεηαη γηα θάζε ππεξεζία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο 
νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ θαη, φηαλ νη 
ππεξεζίεο ζπλδπάδνληαη ζε παθέην, ην ηέινο πνπ ρξεψλεηαη γηα ην παθέην ζπλνιηθά, ηνλ αξηζκφ 
ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ρξεψζεθε ην ηέινο παθέηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ 
θαη ην πξφζζεην ηέινο πνπ ρξεψλεηαη γηα θάζε ππεξεζία πνπ ππεξβαίλεη ηελ πνζφηεηα πνπ 
θαιχπηεηαη απφ ην ηέινο ηνπ παθέηνπ· 

 (β) ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηειψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ γηα 
θάζε ππεξεζία, θάζε παθέην παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ 
πνζφηεηα ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην ηέινο ηνπ παθέηνπ· 

 (γ) ην επηηφθην ππεξαλάιεςεο πνπ ηζρχεη γηα ηνλ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ 
ησλ ηφθσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζρεηηθά κε ηελ ππεξαλάιεςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίζηνηρεο 
πεξηφδνπ, θαηά πεξίπησζε· 

 (δ) ην πηζησηηθφ επηηφθην πνπ ηζρχεη γηα ηνλ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 
ηφθσλ πνπ εηζπξάρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ, θαηά πεξίπησζε, θαη 

 (ε) ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηειψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο παξαζρέζεθαλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ. 

 (4)  Η δήισζε ηειψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νφκνπ-  

 (α) παξνπζηάδεηαη θαη είλαη δηακνξθσκέλε έηζη ψζηε λα είλαη ζαθήο θαη επαλάγλσζηε, κε 
ραξαθηήξεο αλαγλψζηκνπ κεγέζνπο· 

 (β) είλαη αθξηβήο, δελ παξαπιαλεί θαη εθθξάδεηαη ζην λφκηζκα ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ή, εάλ 
ζπκθσλήζνπλ ν θαηαλαισηήο θαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ζε άιιν λφκηζκα· 
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 (γ) πεξηέρεη ηνλ ηίηιν «δήισζε ηειψλ» ζηελ αξρή ηεο πξψηεο ζειίδαο ηεο δήισζεο, δίπια ζε έλα 
θνηλφ ζχκβνιν, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξίλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν απφ άιιε ηεθκεξίσζε, θαη 

 (δ) έρεη ζπληαρζεί ζηελ επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο ή, εάλ ζπκθσλήζνπλ ν θαηαλαισηήο 
θαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ζε άιιε γιψζζα. 

 ΜΔΡΟ IV–ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 

Δλεκέξσζε 
Καηαλαισηψλ. 

7. (1) ηηο ζπκβαηηθέο θαη εκπνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηηο πιεξνθνξίεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά 
πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ρξεζηκνπνηνχλ, φπνπ απηφ κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί, ηνπο ηππνπνηεκέλνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ ηειηθφ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη 
ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ.  

 (2) Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εκπνξηθέο νλνκαζίεο ζην 
δειηίν πιεξνθφξεζεο πεξί ηειψλ θαη ζηε δήισζε ηειψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εκπνξηθέο 
απηέο νλνκαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη πέξαλ ησλ ηππνπνηεκέλσλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ ηειηθφ 
θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζην  εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ σο δεπηεξεχσλ 
ραξαθηεξηζκφο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 (3) Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εκπνξηθέο νλνκαζίεο γηα ηνλ 
ραξαθηεξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζηηο ζπκβαηηθέο θαη εκπνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηηο 
πιεξνθνξίεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
πξνζδηνξίδνπλ κε ζαθήλεηα, θαηά πεξίπησζε, ηνπο αληίζηνηρνπο ηππνπνηεκέλνπο φξνπο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ ηειηθφ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ. 

ΜΔΡΟ V–ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

8. Η παξνχζα Οδεγία ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ζπκπιεξψλνληαη ελλέα κήλεο απφ 
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 
άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο 2014/92/ΔΔ. 

 

Έλαξμε ηζρχνο.  
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Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 

 

1825

http://www.mof.gov.cy/gpo

