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ΟΗ ΠΔΡΗ ΒΔΒΑΗΩΔΩ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΔΩ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1978 ΔΩ 2020 

____________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6(16) ηνπ Νφκνπ 
 

Πξννίκην 
 

ΔΠΔΗΓΖ ε Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ε Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 
ηεο Ακεξηθήο, ζπλήςαλ ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014, πκθσλία γηα ηε βειηίσζε ηεο Γηεζλνχο 
Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ FATCA –(Foreign Account Tax 
Compliance Act), φπσο δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, 
 
ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖ ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο ζηελ Γεκνθξαηία αιιά θαη γηα 
ηελ παξνρή θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ ππνβνιήο πιεξνθνξηψλ ησλ Κππξηαθψλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Ηδξπκάησλ, 

  
 

4 ηνπ 1978 
23 ηνπ 1978 
41 ηνπ 1979 

164 ηνπ 1987 
159 ηνπ 1988 
196 ηνπ 1989 

10 ηνπ 1991 
57 ηνπ 1991 

86(Η) ηνπ 1994 
104(Η) ηνπ 1995 

80(Η) ηνπ 1999 
153(Η) ηνπ 1999 
122(Η) ηνπ 2002 
146(Η) ηνπ 2004 
214(Η) ηνπ 2004 
106(Η) ηνπ 2005 
135(Η) ηνπ 2005 

72(Η) ηνπ 2008 
46(Η) ηνπ 2009 

136(Η) ηνπ 2010 
163(Η) ηνπ 2012 
197(Η) ηνπ 2012 
198(Η) ηνπ 2012 

91(Η) ηνπ 2013 
78(Η) ηνπ 2014 
79(Η) ηνπ 2014 

108(Η) ηνπ 2015 
37(Η) ηνπ 2016 
97(I) ηνπ 2017 
44(I) ηνπ 2018 
50(I) ηνπ 2018 

26(I) ηνπ 2020. 

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην εδάθην (16) ηνπ 
άξζξνπ 6 ησλ πεξί Βεβαηψζεσο θαη Δηζπξάμεσο Φφξσλ Νφκσλ ηνπ 1978 έσο 2015, εθδίδεη ην 
αθφινπζν Γηάηαγκα: 
 

  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

1.  Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην Πεξί Βεβαηψζεσο θαη Δηζπξάμεσο Φφξσλ 
(Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα ηεο πκθσλίαο γηα ηελ Φνξνινγηθή πκκφξθσζε 
Λνγαξηαζκψλ ζηελ Αιινδαπή) Γηάηαγκα, ηνπ 2020. 

  
Οξηζκνί. 2.-(1) ε απηφ ην Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 
  
 «αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ή ην πξφζσπν ή ε αξρή πνπ νξίδεηαη απφ 

απηφ ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη πεξηιακβάλεη ηνλ Γηεπζπληή ζχκθσλα κε ην εδάθην (2) ηνπ 
άξζξνπ 3, ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 4 θαη ην εδάθην (15) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νφκνπˑ 

 
«εγγεγξακκέλν ζεσξνχκελν ζπκκνξθνχκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα» (Registered Deemed 
Compliant Financial Institution) ζεκαίλεη ην θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ δελ 
ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο θαη γηα ην νπνίν ν παγθφζκηνο ελδηάκεζνο αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο έρεη 
δνζεί νξζάˑ 
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 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Βεβαηψζεσο θαη Δηζπξάμεσο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαηˑ 
«παγθφζκηνο ελδηάκεζνο αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο» είλαη ν αξηζκφο πνπ δίδεηαη ζε έλα 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα απφ ηε Φνξνινγηθή Τπεξεζία ησλ Ζ.Π.Α. (IRS) γηα ζθνπνχο FATCAˑ 

 «Πξφζσπα Πνπ Αζθνχλ Έιεγρν» ζεκαίλεη: ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ έιεγρν ηεο 
νληφηεηαο. ηελ πεξίπησζε θαηαπηζηεχκαηνο ν φξνο απηφο ζεκαίλεη ηνλ(νπο) 
εκπηζηεπκαηνπάξνρν(νπο), ηνλ(πο) εκπηζηεπκαηνδφρν(νπο), ηνλ πξνζηάηε(εο) (εάλ ππάξρνπλ), 
ηνλ (νπο) δηθαηνχρν(νπο) ή ηάμεηο ησλ δηθαηνχρσλ θαη θάζε άιιν θπζηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί 
ηειηθφ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν επί ηνπ θαηαπηζηεχκαηνο θαη ζε πεξίπησζε άιινπ λνκηθνχ 
δηαθαλνληζκνχ απφ θαηαπίζηεπκα ζεκαίλεη πξφζσπα ζε ηζνδχλακεο ή παξφκνηεο ζέζεηο. Ο φξνο 
Πξφζσπα Πνπ Αζθνχλ Έιεγρν πξέπεη λα εξκελεχεηαη θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο 
Οκάδαο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο· 

  
 «πκθσλία» ζεκαίλεη  ηελ ζπκθσλία ε νπνία ππνγξάθεθε απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ ηνπ 
2014 γηα ηε Βειηίσζε ηεο Γηεζλνχο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ FATCA. 

  
      (2) ηελ παξνχζα παξάγξαθν, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο ΗΗ, παξ. Α, Μέξνο ΗΗΗ, 

παξ. Α, Μέξνπο IV, παξ. Α, Μέξνπο V  παξ. Α θαη Μέξνπο VI  παξ Θ, Παξάξηεκα Η ηεο 
πκθσλίαο. 

  
      (3) Οπνηνηδήπνηε φξνη νη νπνίνη δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ Γηάηαγκα, ζα έρνπλ ηελ 

έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηε πκθσλία θαη ζηνλ Νφκν.  
  
      (4)  Οη φξνη ηεο πκθσλίαο είλαη δεζκεπηηθνί γηα θάζε θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα 

πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο. 

 3. Οη ινγαξηαζκνί πνπ ππφθεηληαη ζε ππνβνιή πιεξνθνξηψλ (reportable accounts),  νξίδνληαη 
ζηε πκθσλία θαη απφ απηνχο, εμαηξνχληαη νη αθφινπζνη: 

  (α)  Λνγαξηαζκνί πνπ θαηέρνληαη απφ Σακεία Πξνλνίαο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν 
Δμαηξνχκελν Γηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο πκθσλίαο,  

   
 
 
 
 
 
Παξάξηεκα ΗΗ. 
 

 (β)  ινγαξηαζκνί νη νπνίνη ηεξνχληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα κε κηθξφ ή 
πεξηνξηζκέλν πεδίν ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο σο ζεσξνχκελα 
ζπκκνξθσκέλα αιινδαπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα ή ζε επελδπηηθέο 
νληφηεηεο νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο σο ζεσξνχκελα ζπκκνξθσκέλα 
αιινδαπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο πκθσλίαο θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο πκθσλίαο γηα 
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ελ ιφγσ Ηδξπκάησλ, 

   
  (γ)  ινγαξηαζκνί φπνπ ν θάηνρνο είλαη απνβηψζαο, 

  (δ)  ινγαξηαζκνί νη νπνίνη είλαη ππφ ηε δηαρείξηζε δηαρεηξηζηή πεξηνπζίαο απνζαλφλησλ 
ή αλίθαλσλ ή αγλννπκέλσλ αηφκσλ· 

  (ε)  νπνηνηδήπνηε άιινη ινγαξηαζκνί εμαηξνχληαη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ 
Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο πκθσλίαο ή εκπίπηνπλ 
ζηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπεη ε πκθσλία θαη ην Γηάηαγκα· 

   
 

   35(Η)ηνπ 2002 
  141(Η) ηνπ 2003 
  165(Η) ηνπ 2003 
    69(Η) ηνπ 2004 
    70(Η)ηνπ 2004 

  136(Η) ηνπ 2004 
  152(Η)ηνπ 2004 
  153(Η)ηνπ 2004 

  240(Η) ηνπ 2004 
    17(Η)ηνπ 2005 
    26(Η) ηνπ 2008 
  105(Η) ηνπ 2009 
    50(Η) ηνπ 2011 

  132(Η) ηνπ  2013. 

 (ζη)  ζπληαμηνδνηηθά πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη κε βάζε ηνλ πεξί Αζθήζεσο 
Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκν, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

   
Οξηζκφο θππξηαθνχ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
ηδξχκαηνο  
πνπ ππνβάιιεη 
πιεξνθνξίεο.  

4.-(1)  Ωο θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο είλαη φπσο απηφ  
νξίδεηαη ζηε πκθσλία.  
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      (2) Κάζε θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο θαη θάζε 
εγγεγξακκέλν ζπκκνξθνχκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε - 

   
  (α)  ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο εγγξαθήο πνπ επηβάιιεη ε Φνξνινγηθή Τπεξεζία ησλ 

ΖΠΑ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πκθσλίαο, θαη 
 

(β)  ηνλ ηξφπν πνπ απαηηεί ε Φνξνινγηθή Τπεξεζία ησλ ΖΠΑ γηα ηελ εγγξαθή ν νπνίνο 
δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθά κέζα. 

  
      (3) Ζ αίηεζε εγγξαθήο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή  απφ θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο ή εγγεγξακκέλν ζπκκνξθνχκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα 
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ  ή εάλ ην ίδξπκα δελ έρεη αξρίζεη λα αζθεί ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, ην αξγφηεξν 30 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ. 

  
Δμαθξίβσζε 
ρξεκαηννηθνλνκη-
θψλ ινγαξηαζκψλ. 

5.-(1) Κάζε θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο νθείιεη λα 
θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί κεζφδνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ινγαξηαζκψλ Ζ.Π.Α. 
πνπ ππφθεηληαη ζε ππνβνιή πιεξνθνξηψλ θαη ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχληαη απφ κε ζπκκεηέρνληα  
ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα. 

  
      (2) Οη κέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1)   πξέπεη - 
  
 
Παξάξηεκα Η. 

 (α)  λα πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο δένπζαο επηκέιεηαο, φπσο νξίδνληαη ζην  
Παξάξηεκα I ηεο πκθσλίαο, θαη 

   
  (β)   λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή ε θαηαγξαθή ησλ κέηξσλ 

πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ Γηάηαγκα δηαηεξνχληαη γηα πεξίνδν 
ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ην δεινχλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πξέπεη λα αλαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 
δεισζνχλ. 

  
 
 
Παξάξηεκα Η. 

     (3) ε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο δένπζαο επηκέιεηαο γηα πξνζδηνξηζκφ θαη ππνβνιή 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ινγαξηαζκνχο Ζ.Π.Α. πνπ ππφθεηληαη ζε πιεξσκέο ζε νξηζκέλα 
κε ζπκκεηέρνληα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η 
ηεο πκθσλίαο.  

  
      (4) ηελ παξνχζα παξάγξαθν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. Α ηνπ Μέξνπο ΗΗ, ΗΗΗ, IV,V 

θαη ηεο Παξ. Θ ηνπ Μέξνπο VI ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο πκθσλίαο.  
  
      (5) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, έλα θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα 

πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο ή έλα εγγεγξακκέλν ζπκκνξθνχκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα 
δχλαηαη λα βαζηζηεί ζηηο δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο πνπ εθηεινχληαη απφ ηξίηνπο. 

  
      (6)  ε ζρέζε κε ηνπο ινγαξηαζκνχο νη νπνίνη αλνίρζεθαλ θαηά ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηνπιίνπ 2014 θαη 

πξηλ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα παξαιεθζεί έληππν 

απηφ-πηζηνπνίεζεο, ηα θππξηαθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα πνπ ππνβάιινπλ πιεξνθνξίεο 
έρνπλ ηελ επηινγή είηε λα θιείζνπλ ηνπο ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχο είηε λα ρεηξηζηνχλ ηνπο ελ ιφγσ 
ινγαξηαζκνχο σο ινγαξηαζκνχο Ζ.Π.Α. πνπ ππφθεηληαη ζε ππνβνιή πιεξνθνξηψλ. 

  
Νένη ινγαξηαζκνί   
θαηφρσλ 
πξνυπάξρνλησλ 
ινγαξηαζκψλ. 

6.-(1) Όηαλ έλαο θάηνρνο πξνυπάξρνληνο ινγαξηαζκνχ επηζπκεί λα αλνίμεη λέν ινγαξηαζκφ κε ην 
ίδην θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
ίδξπκα δελ ζα έρεη ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη εθ λένπ ζε εμαθξίβσζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θαηφρνπ ινγαξηαζκνχ ππφ ηηο πην θάησ πξνυπνζέζεηο: 

  
  (α)  νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο έρνπλ ήδε δηεμαρζεί ή δηεμάγνληαη 

κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ πξνθαζνξίδεη ε πκθσλία γηα ηνπο πξνυπάξρνληεο 
ινγαξηαζκνχο, θαη  

  (β)  νη ινγαξηαζκνί αληηκεησπίδνληαη σο ζπλδεφκελνη ή σο έλαο ινγαξηαζκφο γηα 
ζθνπνχο εθαξκνγήο νπνησλδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο δένπζαο επηκέιεηαο θαη 
ππνβνιήο ζηνηρείσλː  

        Ννείηαη φηη,  ηα θξηηήξηα πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδνληαη, νη θαλφλεο γηα αιιαγή 
ζπλζεθψλ θαη νη θαλφλεο ζπλάζξνηζεο ινγαξηαζκψλ ζα εθαξκφδνληαη ζε φινπο 
ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ θαηέρνληαη απφ ηνλ θάηνρν ινγαξηαζκνχ.  

  
      (2) ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αιιαγή ζπλζεθψλ ή φηαλ ην θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο έρεη ιφγνπο  λα πηζηεχεη φηη ην θαζεζηψο ηνπ θαηφρνπ 
ινγαξηαζκνχ είλαη αλαθξηβέο ζε ζρέζε κε έλα ινγαξηαζκφ, απηφ ζα ηζρχεη ζε φινπο ηνπο άιινπο 
ινγαξηαζκνχο πνπ θαηέρεη ν θάηνρνο ινγαξηαζκνχ.  
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      (3) Όπνπ ην θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο επέιεμε λα 
εθαξκφζεη ηηο εμαηξέζεηο ινγαξηαζκψλ πνπ είλαη κηθξφηεξεο αμίαο απφ ηα φξηα, νη ινγαξηαζκνί ζα 
πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο ζπλδεφκελνη γηα ζθνπνχο ζπλάζξνηζεοː 

  
      Ννείηαη φηη, ε παξάγξαθνο απηή εθαξκφδεηαη θαη  ζε επίπεδν νκίινπ, φηαλ ε ηεθκεξίσζε είλαη 

θνηλή εληφο ηνπ νκίινπ. 
  
Τπνρξέσζε 
ππνβνιήο 
πιεξνθνξηψλ. 

7.-(1) Kππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο νθείιεη, ζε ζρέζε κε ην 
έηνο 2014 θαη ηα κεηαγελέζηεξα εκεξνινγηαθά έηε, λα πξνεηνηκάζεη δήισζε φπσο θαζνξίδεηαη 
ζηε πκθσλία.  

  
      (2) Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιφγσ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ην θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο δελ δηαηεξεί ινγαξηαζκνχο πνπ ππφθεηληαη ζε ππνβνιή 
πιεξνθνξηψλ, ππνρξενχηαη  λα ππνβάιεη δήισζε  θαη ε δήισζε λα αλαθέξεη ην γεγνλφο απηφ.  

  
      (3) θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ππνβάιεη 

δήισζε δπλάκεη ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο ζηελ αξκφδηα αξρή  κέρξη ηελ 30 Ηνπλίνπ ηνπ 
επφκελνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ην έηνο αλαθνξάο απφ ην 2015 θαη κεηά: 

  
      Ννείηαη φηη, γηα ην έηνο 2019, ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID – 19 δίδεηαη ηξείο κήλεο παξάηαζε 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ αξκφδηα αξρή κέρξη ηελ 30ή επηεκβξίνπ 2020. 
  
      (4) Οη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ν ρξφλνο θαη ηξφπνο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

νξίδνληαη απφ ηε πκθσλία.  
  
      (5) Γηα ζθνπνχο ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πιεξνθνξηψλ βάζεη ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, 

νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζα πξνζδηνξίδνπλ ην λφκηζκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην 
ζρεηηθφ πνζφ. 

  
Τπνρξέσζε 
ππνβνιήο 
πιεξνθνξηψλ: 
ινγαξηαζκνί 
πειαηψλ ζην φλνκα 
ηξίηνπ πξνζψπνπ 
(“client accounts”). 

8.-(1) Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ησλ ζπλήζσλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, ηξίηα 
πξφζσπα ελεξγψληαο σο κεζάδνληεο, δηαηεξνχλ ρξήκαηα εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ ηνπο ζε 
εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο πειαηψλ (“client accounts”) πνπ ηεξνχλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα.  
 

  
      (2)(α) Οη ελ ιφγσ ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί δχλαηαη λα είλαη είηε γεληθνί ινγαξηαζκνί (pooled 

accounts) ζηνπο νπνίνπο πηζηψλνληαη ρξήκαηα πνιιψλ πειαηψλ ή λα είλαη ινγαξηαζκνί ζηνπο 
νπνίνπο  πηζηψλνληαη ρξήκαηα πνπ αλήθνπλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλν πειάηε ηνπ ηξίηνπ 
πξνζψπνπ (specific client account). 

  
 (β) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ: 
   
  (i) ν ινγαξηαζκφο είλαη κφλν ζην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ πνπ ελεξγεί σο 

κεζάδνληαο θαη ν νπνίνο δελ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα; θαη 

(ii) ν κεζάδνληαο δελ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
ίδξπκα θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα ησλ πειαηψλ ηνπ θαη ην αληίζηνηρν πνζφ 
ηεο θαηάζεζεο γηα ζθνπνχο παξεκπφδηζεο μεπιχκαηνο παξάλνκνπ 
ρξήκαηνο ή άιιεο απαηηήζεηο, 

  
 ηφηε, αλ ηθαλνπνηνχληαη θαη νη δχν πην πάλσ πξνυπνζέζεηο, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα νθείιεη 

λα δηεμάγεη ηηο δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο πνπ πξνβιέπεη ε πκθσλία, κφλν γηα ηνλ 
κεζάδνληα. 

      (3)(α) Γηα ινγαξηαζκνχο πειαηψλ πνπ αλήθνπλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλν πειάηε ηνπ ηξίηνπ 
πξνζψπνπ (“specific client account”), ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα εμαθξηβψλεη ηελ ηαπηφηεηα 
ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ πξηλ ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ, κε βάζε Οδεγηψλ ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.   

 (β) Γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξαγξάθν (α), ην 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα ζα έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ινγαξηαζκψλ 
Ζ.Π.Α. πνπ ππφθεηληαη ζε ππνβνιή πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ππνβνιήο 
πιεξνθνξηψλ σο αλαθέξνληαη ζηε πκθσλία. 

Ζιεθηξνληθή     
ππνβνιή. 

9. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ  δεινχληνο θππξηαθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο γηα ππνβνιή 
πιεξνθνξηψλ ζηελ αξκφδηα αξρή πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

  (α)  Ζ ππνβνιή ζηνηρείσλ πξέπεη λα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά κέρξη ηελ 22
ε
 Ηνπιίνπ θαη 

γηα ην έηνο 2016 θαη γηα ηα επφκελα έηε λα ππνβάιιεηαη  πξηλ ην ηέινο ηεο 30εο 
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Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ην εκεξνινγηαθφ έηνο κε ηνλ νπνίν ε ππνβνιή 
ζρεηίδεηαη  ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνβνιήο, 

   
    Ννείηαη φηη, γηα ην έηνο 2019, ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID – 19 δίδεηαη 

ηξείο κήλεο παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο πιεξνθνξηψλ  κέρξη ηελ 30ή 
επηεκβξίνπ 2020. 

 
 

205(Η) ηνπ 2012 
 162(Η) ηνπ 2014  

95(Η) ηνπ 2015 
60(I) ηνπ 2016. 

 (β)  Ζ κνξθή θαη ν ηξφπνο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο ζα θαζνξίδνληαη ζε 
Γηάηαγκα πνπ εθδίδεη ν Τπνπξγφο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3Β) ηνπ άξζξνπ 7  θαη ηεο 
παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 22Α ηνπ πεξί Γηνηθεηηθήο πλεξγαζίαο 
ζηνλ Σνκέα ηεο Φνξνινγίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

   
  (γ)  Ζ ππνβνιή ζα είλαη δεθηή φηαλ είλαη έγθπξε ζε ζρέζε κε ηε κνξθή πνπ αλαθέξεηαη  

ζηελ ππνπαξάγξαθν (β). 
 

(δ)  Δθηφο θαη αλ απνδεηρζεί ην αληίζεην: 
    
   (i) Ζ ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο ηεθκαίξεηαη φηη έρεη 

σο απνηέιεζκα ε ππνβνιή λα γίλεηαη κφλν εάλ έγηλε επηηπρψο δεθηή απφ 
ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνβνιήο, 

(ii) ε ψξα ιήςεο ηεο ππνβνιήο ζεσξείηαη φηη είλαη ε ψξα πνπ θαηαγξάθεθε 
απφ ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, ην πξφζσπν πνπ επηδίδεη ηελ 
ππνβνιή ζεσξείηαη φηη είλαη ην πξφζσπν πνπ θαζνξίζηεθε απφ ην ζρεηηθφ  
ειεθηξνληθφ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο 

   
  (ε)  ε ππνβνιή πνπ γίλεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεινχληνο Κππξηαθνχ 

Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Ηδξχκαηνο ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη απφ απηφ, εθηφο εάλ ην 
ίδξπκα απνδείμεη φηη ε ππνβνιή έγηλε ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

  
 10. Κππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο νθείιεη λα θαζηεξψζεη θαη 

λα δηαηεξεί κεζφδνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ εληνπηζκφ πιεξσκψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην 
ελ ιφγσ ίδξπκα ζε κε ζπκκεηέρνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα ζχκθσλα κε ηεο πξφλνηεο ηεο 
πκθσλίαο. 

  
Τπνρξέσζε 
ππνβνιήο 
πιεξνθνξηψλ:  
Με πκκεηέρνληα  
Υξεκαηννηθνλνκηθά 
Ηδξχκαηα. 

11. Κππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πιεξσκέο ζε κε ζπκκεηέρνληα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα 
φπσο νξίδεη ε πκθσλία.  
 

Σήξεζε 
Πιεξνθνξηψλ θαη 
άιισλ ζηνηρείσλ. 

12.-(1) Γηα λα εμεηαζηεί ην θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ θππξηαθφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο ήηαλ νξζέο θαη πιήξεηο, ε αξκφδηα αξρή 
δχλαηαη λα απαηηήζεη απφ ην θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο - 

  
  (α)  λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα αξρή, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή, ηηο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ ζρεηηθψλ 
βηβιίσλ, έγγξαθα ή άιια ζηνηρεία, ή νπνηεζδήπνηε ειεθηξνληθά απνζεθεπκέλεο 
πιεξνθνξίεο, πνπ ε αξκφδηα αξρή εχινγα δχλαηαη λα απαηηήζεη, ή 

   
  (β)  λα δψζεη ζηελ αξκφδηα αξρή γηα επηζεψξεζε, θαηά ην ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα αξρή, φια ηα αληίηππα ησλ βηβιίσλ, έγγξαθα ή άιια ζηνηρεία, ή 
νπνηεζδήπνηε ειεθηξνληθά απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο, πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 
ηνπ ην θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο ή είλαη 
ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ. 

      (2) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάζε πιεξνθνξία ε νπνία απαηηείηαη λα παξέρεηαη ή  λα ειέγρεηαη, 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή, βξίζθεηαη εθηφο Γεκνθξαηίαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ην θππξηαθφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα 
γηα λα κεηαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηε Γεκνθξαηία εγγξάθσο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπκκφξθσζε ηνπ θππξηαθνχ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αξκφδηαο 
αξρήο βάζεη ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνοː   

 
    Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα 
λα κεηαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ  Γεκνθξαηία απφ ηξίηεο ρψξεο, αιιά δελ θαηέζηε δπλαηφ λα 
ηηο ιάβεη ιφγσ λνκνζεζηψλ ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ, ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
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      (3) Κάζε Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο νθείιεη λα 
δηαηεξεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ησλ 5 εηψλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ 
νπνία ην δεινχλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πξέπεη λα αλαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 
δεισζνχλ φια ηα βηβιία, έγγξαθα θαη δηάθνξα αξρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ 
απνζεθεχνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηείηαη λα 
ππνβάιινληαη ζηελ Αξκφδηα Αξρή γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 

  
Γηνξηζκνί 
Αληηπξνζψπνπ.  

13.-(1) Κππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο δχλαηαη λα δηνξίζεη 
πξφζσπν σο αληηπξφζσπν ηνπ γηα λα αζθεί ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
επηβάιινληαη απφ ην παξφλ Γηάηαγκα ή ηε πκθσλία. 

  
      (2) Όηαλ θάπνην πξφζσπν δηνξίδεηαη δπλάκεη ηεο ππν-παξαγξάθνπ (1)– 
  
  (α)        ην θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο, ζα είλαη ζε 

ζέζε λα παξέρεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ηα αξρεία θαη ηα 
έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε θαη ηελ ππνβνιή 
πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ππφθεηληαη ζε ππνβνιή 
πιεξνθνξηψλ,  θαη 

 
(β)  ην θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο είλαη 

ππεχζπλν γηα νπνηαδήπνηε απνηπρία ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ λα εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη νη ελέξγεηεο απνηεινχζαλ ελέξγεηεο ηνπ ελ 
ιφγσ πξνζψπνπ ή φηη ε παξάιεηςε λα ελεξγήζεη απνηεινχζε απνηπρία ηνπ ελ 
ιφγσ πξνζψπνπ λα ελεξγήζεη. 

  
Έθδνζε 
Καηεπζπληήξησλ 
Οδεγηψλ. 

14. Γηα ζθνπνχο δηεπθνιχλζεσο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην παξφλ Γηάηαγκα ε αξκφδηα αξρή 
δχλαηαη λα εθδψζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ζηελ κνξθή πνπ θξίλεηαη θαηάιιειε απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή. 

  
Καηάξγεζε 
Γηαηάγκαηνο. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
18.5.2018. 

15. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ην πεξί Βεβαηψζεσο θαη  Δηζπξάμεσο 
Φφξσλ (Αληαιιαγή Πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα ηεο πκθσλίαο γηα ηελ Φνξνινγηθή πκκφξθσζε 
Λνγαξηαζκψλ ζηελ Αιινδαπή)  Γηάηαγκα ηνπ 2018 θαηαξγείηαη.  
 

____________________ 

Δθδφζεθε ζηηο 18 επηεκβξίνπ 2020. 
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΣΡΗΓΖ, 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ. 
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