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Αριθμός 434 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΒΔΒΑΗΩΔΩ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΔΩ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1978 ΔΩ 2020 
_____________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6(16) 
 

Πξννίκην. 
 

ΔΠΔΗΓΖ  ζηα πιαίζηα βειηίσζεο ηεο δηεζλνχο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε βάζε ην πξφηππν γηα ηελ 
απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ [Κνηλφ Πξφηππν Αλαθνξάο 
(“CRS”)] πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Παγθφζκην Φφξνπκ ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 
Αλάπηπμεο (OΟΑ), ε Γεκνθξαηία ππέγξαςε,  ζηηο 29 Οθησβξίνπ, 2014, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ εκεξνκελίαο 22 Οθησβξίνπ 2014, ηελ Πνιπκεξή πκθσλία Αξκφδησλ Αξρψλ 
γηα ηελ απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ, 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Έβδνκν (Η)ː 
18.12.2015. 

ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖ πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηεο Πνιπκεξνχο πκθσλίαο 
Αξκφδησλ Αξρψλ γηα ηελ απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ, πνπ 
πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή θαη ζπληνληζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θππξηαθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  
ηδξπκάησλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ πιεξνθνξηψλ, 

  
                          

           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 
  188(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 δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (16) ηνπ  
άξζξνπ 6 ησλ πεξί Βεβαηψζεσο θαη Δηζπξάμεσο Φφξσλ Νφκσλ ηνπ 1978 έσο (Αξ.2) ηνπ 2020, εθδίδεη 
ην αθφινπζν Γηάηαγκα, 
 
 
 
 

πλνπηηθφο  
ηίηινο.  

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Βεβαηψζεσο θαη Δηζπξάμεσο Φφξσλ (Αληαιιαγή 
Πιεξνθνξηψλ) ζηα πιαίζηα ηεο Πνιπκεξνχο πκθσλίαο Αξκνδίσλ Αξρψλ γηα ηελ Απηφκαηε Αληαιιαγή 
Πιεξνθνξηψλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Λνγαξηαζκψλ Γηάηαγκα ηνπ 2020.   

Πεδίν εθαξκνγήο. 
 

2. Σν Γηάηαγκα εθαξκφδεη ην πξφηππν γηα ηελ απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ινγαξηαζκψλ ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε πκθσλία Αξκφδησλ Αξρψλ γηα ηελ Απηφκαηε Αληαιιαγή 
Πιεξνθνξηψλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ  Λνγαξηαζκψλ.  

Δξκελεία. 3.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

 «Απνδεηθηηθφ έγγξαθν» πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα: 
  
  (α)  πηζηνπνηεηηθφ δηακνλήο πνπ εθδίδεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν θπβεξλεηηθφ θνξέα (γηα 

παξάδεηγκα θπβέξλεζε ή εθπξφζσπν ηνπ, ή δεκνηηθή Αξρή) ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν ν 
δηθαηνχρνο ηζρπξίδεηαη φηη είλαη θάηνηθνο. 
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  (β)  ζε ζρέζε κε ηα άηνκα θάζε έγθπξε ηαπηφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν 
θπβεξλεηηθφ θνξέα (γηα παξάδεηγκα θπβέξλεζε ή εθπξφζσπν ηνπ ή δεκνηηθή  Αξρή) πνπ 
πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηνπ αηφκνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο αλαγλψξηζεο. 

 
(γ)  ε ζρέζε κε ηηο νληφηεηεο, θάζε επίζεκε ηεθκεξίσζε πνπ εθδίδεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν 

θπβεξλεηηθφ θνξέα (απφ θπβέξλεζε ή εθπξφζσπν ηνπ ή δεκνηηθή Αξρή) πνπ 
πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηεο νληφηεηαο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θπξίνπ γξαθείνπ ζην θξάηνο 
ζην νπνίν απηή ηζρπξίδεηαη φηη είλαη θάηνηθνο ή ην θξάηνο ζην νπνίν ε νληφηεηα έρεη 
ζπζηαζεί ή νξγαλσζεί. 

 
(δ)  νπνηεζδήπνηε ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έθζεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

ηξίηνπ κέξνπο, ή έθζεζε ξπζκηζηή θηλεηψλ αμηψλ. 
  
 «αδξαλήο ινγαξηαζκφο» είλαη έλαο ινγαξηαζκφο (εθηφο απφ κηα ζχκβαζε εηήζησλ απνδεκηψζεσλ) εάλ: 
  
  (α)  ν θάηνρνο ηνπ νπνίνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγή ζε ζρέζε κε ηνλ ινγαξηαζκφ 

ή νπνηαδήπνηε άιιν ινγαξηαζκφ ππφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ θάηνρνπ ινγαξηαζκνχ κε ην 
Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, 

 
(β)  ν θάηνρνο ηνπ νπνίνπ δελ έρεη επηθνηλσλήζεη κε ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ 

χζηεκα ην νπνίν δηαηεξεί ηέηνην ινγαξηαζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ ινγαξηαζκφ ή νπνηνδήπνηε 
άιιν ινγαξηαζκφ  ππφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ θαηφρνπ ινγαξηαζκνχ κε ην Γεινχλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα, ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα θαη, 

   
  (γ)  ζηε πεξίπησζε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κε αμία εμαγνξάο, ην Γεινχλ Κππξηαθφ 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα δελ έρεη επηθνηλσλήζεη κε ηνλ θάηνρν ινγαξηαζκνχ ν νπνίνο 
βξίζθεηαη ππφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ή άιινπ ινγαξηαζκνχ ππφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ θάηνρνπ 
ινγαξηαζκνχ ζε ζρέζε κε ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ηα ηειεπηαία 
έμη ρξφληα,  

  
 Δλαιιαθηηθά έλαο ινγαξηαζκφο κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί σο αδξαλήο ινγαξηαζκφο φηαλ ην δεινχλ 

Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα αληηκεησπίδεη ην ινγαξηαζκφ σο αδξαλή, ζχκθσλα κε ηηο 
ζπλήζεηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο γηα φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξεί έλα ηέηνην 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, δεδνκέλνπ φηη ηέηνηεο δηαδηθαζίεο έρνπλ παξφκνηεο απαηηήζεηο κε απηέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (α) έσο (γ). 

  
 «αιινδαπφ θξάηνο»  ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα άιιν απφ ην θξάηνο κέινο ή 

ηξίηε ρψξα, ηνπ Γεινχλ Κππξηαθνχ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Ηδξχκαηνοˑ 
 
«αμία εμαγνξάο ζεκαίλεη ην κεγαιχηεξν απφ ηα δχν αθφινπζα πνζά:  

  
  (α)  ην πνζφ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ζε πεξίπησζε εμαγνξάο ή 

ιχζεο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο αθαίξεζε ηπρφλ πνηλήο εμαγνξάο ή δαλείνπ ιεθζέληνο 
δπλάκεη ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο), θαη  

 
(β)  ην πνζφ πνπ κπνξεί λα δαλείδεηαη ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δπλάκεη ηεο ζχκβαζεο ή ζε 

ζρέζε κε ηε ζχκβαζε απηήː 
   
       Nνείηαη φηη, ν νξηζκφο ηνπ φξνπ απηνχ, δελ πεξηιακβάλεη ηα πνζά πνπ είλαη θαηαβιεηέα 

δπλάκεη αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ: 
   (i)  απνθιεηζηηθά ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ήηαλ αζθαιηζκέλν κε 

ζπκβφιαην αζθάιηζεο δσήο·   

(ii)  σο παξνρή ιφγσ πξνζσπηθήο βιάβεο ή αζζέλεηαο ή άιιε παξνρή πνπ 
ρνξεγείηαη σο απνδεκίσζε γηα νηθνλνκηθή δεκηά πξνθαινχκελε κε ηελ επέιεπζε 
ηνπ πεξηζηαηηθνχ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ αζθάιηζε· 

(iii)  σο επηζηξνθή θαηαβιεζέλησλ αζθαιίζηξσλ (κείνλ ην θφζηνο ησλ αζθαιηζηηθψλ 
ηειψλ, είηε έρνπλ φλησο επηβιεζεί είηε φρη) δπλάκεη αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ 
(πιελ ζπλδεδεκέλεο κε επελδχζεηο ζπκβνιαίνπ αζθάιηζεο δσήο ή εηήζησλ 
απνδεκηψζεσλ) ιφγσ αθχξσζεο ή ιχζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, κείσζεο ηεο έθζεζεο 
ζε θηλδχλνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ή δηφξζσζεο 
θαηαρψξηζεο ή παξφκνηνπ ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ηα αζθάιηζηξα πνπ 
θαηαβάιινληαη γηα ην ζπκβφιαην· 

(iv)  σο κέξηζκα ππέξ ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο (πιελ ηνπ κεξίζκαηνο ιχζεο) εθφζνλ 
ην κέξηζκα ζρεηίδεηαη κε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δπλάκεη ηνπ νπνίνπ 
θαηαβιεηέεο είλαη κφλνλ νη παξνρέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ππφ-παξάγξαθν (β)· 
ή 
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(v)  σο επηζηξνθή πξνθαηαβιεζέληνο αζθαιίζηξνπ ή πνζνχ θαηαηεζεηκέλνπ γηα ηελ 
θάιπςε κειινληηθψλ αζθαιίζηξσλ ζην πιαίζην αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ γηα 
ηελ νπνία ην αζθάιηζηξν θαηαβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο, εάλ ην πνζφ ηνπ 
πξνθαηαβιεζέληνο αζθαιίζηξνπ ή ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ γηα ηελ θάιπςε 
κειινληηθψλ αζθαιίζηξσλ πνζνχ δελ ππεξβαίλεη ην επφκελν εηήζην αζθάιηζηξν 
πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί δπλάκεη ηνπ ζπκβνιαίνπˑ 

   
 «απαιιαζζφκελνο νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ» ζεκαίλεη θάζε επελδπηηθή νληφηεηα πνπ 

ππφθεηηαη ζε θαλνληζηηθή ξχζκηζε σο νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
φια ηα δηθαηψκαηα επί ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ηεξνχληαη απφ άηνκα ή νληφηεηεο πνπ 
δελ είλαη δεισηέα πξφζσπα, εθηφο απφ παζεηηθέο ΜΥΟ κε ειέγρνληα πξφζσπα πνπ είλαη δεισηέα 
πξφζσπαˑ 

 «αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ∙  
  
 «αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην κε αμία εμαγνξάο» ζεκαίλεη θάζε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην (εθηφο απφ 

ζχκβαζε αληαζθάιηζεο απνδεκίσζεο κεηαμχ δχν αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ) πνπ έρεη αμία εμαγνξάοˑ 
  
 «αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην» ζεκαίλεη θάζε ζπκβφιαην (πιελ ησλ πκβνιαίσλ Δηήζησλ Απνδεκηψζεσλ) 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ν εθδφηεο  ζπκθσλεί λα θαηαβάιεη πνζφ φηαλ επέιζεη θαζνξηζκέλν πεξηζηαηηθφ πνπ 
αθνξά ζάλαην, αζζέλεηα, αηχρεκα, δεκηά ή θίλδπλν ζρεηηδφκελν κε αθίλεηε πεξηνπζίαˑ 
 

«απηνπηζηνπνίεζε»  ζεκαίλεη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ πνπ νξίδεη ην θαζεζηψο ηνπ 
δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ηελ νπνία κπνξεί λα δεηήζεη ην Γεινχλ 
Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα γηα λα ηεξήζεη ηηο απαηηήζεηο ππνβνιήο ζηνηρείσλ θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο δένπζαο επηκέιεηαο, φπσο εάλ ν δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ θαηνηθεί γηα θνξνινγηθνχο 
ζθνπνχο ζε δεισηέν  θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξαˑ 

  
 «ΑΦΣ» ζεκαίλεη ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη αλ δελ πθίζηαηαη   ηέηνηνο 

αξηζκφο, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ιεηηνπξγηθφ ηζνδχλακν γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξνζψπνπ ή ηεο 
Οληφηεηαο γηα ζθνπνχο δηαρείξηζεο κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ηνπ αιινδαπνχ θξάηνπο· 
 
«Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα» ζεκαίλεη Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πνπ 
δελ είλαη “Με Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα·  

  
 
 
 

188(Η) ηνπ 2007 
58(Η) ηνπ 2010 

192(Η) ηνπ 2012 
109(Η) ηνπ 2013 

184(Η) ηνπ 2014. 

«δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο/γλψξηζε ηνλ 
πειάηε ζνπ» ζεκαίλεη ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ πειάηε δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο ηηο νπνίεο 
ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ην ελ ιφγσ δεινχλ θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, ζχκθσλα κε ηνλ 
πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο 
Γξαζηεξηφηεηεο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·   

  
 «δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ» ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν θαηαγξάθεηαη ή θαηνλνκάδεηαη σο δηθαηνχρνο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, ην νπνίν ηεξεί ηνλ ινγαξηαζκφː 
 
   Ννείηαη φηη, πξφζσπν, άιιν απφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, πνπ ηεξεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
ινγαξηαζκφ πξνο φθεινο ή γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ σο αληηπξφζσπνο, ζεκαηνθχιαθαο, 
εληνινδφρνο, ππνγξάθσλ, ζχκβνπινο επελδχζεσλ ή  κεζάδνληαο εθηφο απφ ηξίην άηνκν ην νπνίν 
ελεξγεί σο κεζάδνληαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7, δελ ινγίδεηαη δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα 
ηνπο ζθνπνχο ηνπ  πξνηχπνπ γηα ηελ απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ινγαξηαζκψλ, αιιά δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ινγίδεηαη ην ελ ιφγσ άιιν πξφζσπνˑ 

  
     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κε αμία εμαγνξάο ή ζχκβαζεο 

εηήζησλ απνδεκηψζεσλ, δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ είλαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ έρεη δηθαίσκα λα 
ιάβεη ηελ αμία εμαγνξάο ή λα αιιάμεη ηνλ δηθαηνχρν ηεο ζχκβαζεοˑ 

  
     Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαλέλα πξφζσπν δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη ηελ 

αμία εμαγνξάο ή λα αιιάμεη ηνλ δηθαηνχρν, δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ είλαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν 
νξίδεηαη ζην ζπκβφιαην σο θχξηνο θαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη θαηνρπξσκέλε απαίηεζε γηα ηελ 
πιεξσκή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη θαηά ηε ιήμε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κε αμία 
εμαγνξάο ή ζχκβαζεο εηήζησλ απνδεκηψζεσλ, θάζε πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη πιεξσκή 
ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαην είλαη δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχˑ 

 «δηεζλήο νξγαληζκφο» ζεκαίλεη θάζε δηεζλή νξγαληζκφ ή ππεξεζία ή φξγαλν πνπ ηειεί ππφ ηελ πιήξε 
θπξηφηεηα απηνχ θαη ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη θάζε δηαθπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζληθψλː 

   
  (α)  πνπ απαξηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ θπβεξλήζεηο·  
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(β)  πνπ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία θαηνηθία ή παξεκθεξή επί ηεο νπζίαο ζπκθσλία κε θξάηνο 
κέινο ή ηξίηε ρψξαˑ θαη  

 
(γ)  ηνπ νπνίνπ ην εηζφδεκα δελ θαηαιήγεη πξνο φθεινο ηδησηψλˑ 

  
 «δεισηέo θξάηνο» ζεκαίλεη θξάηνο· 
   
  (α)  κε ηo νπνίo έρεη ζπλαθζεί ζπκθσλία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε 

παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο 
δηαηάγκαηνο, θαη  

 
(β)  ην νπνίν  πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ αλαξηάηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο Φνξνινγίαο  ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.    
  
 «δεισηένο ινγαξηαζκφο» ζεκαίλεη ρξεκαηννηθνλνκηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη απφ Γεινχλ Κππξηαθφ 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα κε δηθαηνχρνπο έλα ή πεξηζζφηεξα δεισηέα πξφζσπα ή παζεηηθή ΜΥΟ κε 
έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα  πνπ αζθνχλ έιεγρν λα  είλαη δεισηέα πξφζσπα, εθφζνλ πξνζδηνξίδεηαη 
σο ηέηνηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκαˑ 
 
«Γεισηέν Πξφζσπν» ζεκαίλεη πξφζσπν δεισηένπ θξάηνπο, άιιν απφ: 

   
  (α)  εηαηξείεο, νη ηίηινη θεθαιαίνπ ησλ νπνίσλ απνηεινχλ αληηθείκελν ηαθηηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ειεγρφκελεο αγνξέο θηλεηψλ αμηψλ· 
   
  (β)  νπνηεζδήπνηε θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο απνηεινχλ ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο εηαηξείαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α)ˑ 

(γ)  θξαηηθέο νληφηεηεο· 

(δ)  δηεζλείο νξγαληζκνχο·  

(ε)  Κεληξηθέο Σξάπεδεο, ή  

(ζη)  ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηαˑ 

 «δεισηέν πξφζσπν δεισηένπ θξάηνπο ζεκαίλεη άηνκν ή νληφηεηα κε θνξνινγηθή θαηνηθία ζε δεισηέν 
θξάηνο ή θιεξνλνκηά ζαλφληνο, ν νπνίνο ήηαλ θάηνηθνο ζε δεισηέν θξάηνοː 
 
   Nνείηαη φηη, γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, νληφηεηεο φπσο ζπλεηαηξηζκνί, ζπλεηαηξηζκνί πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο ή παξφκνηα λνκηθά κνξθψκαηα, ηα νπνία δελ έρνπλ θαηνηθία γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 
ινγίδνληαη σο θάηνηθνη ζην δεισηέν θξάηνο φπνπ βξίζθεηαη ν ηφπνο άζθεζεο ηεο πξαγκαηηθήο 
δηνίθεζήο ηνποˑ 

  
 Δμνπζηνδνηεκέλνο Δθδφηεο Πηζησηηθήο Κάξηαο ζεκαίλεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ πιεξνί ηηο 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
  
  (α)  Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα είλαη απνθιεηζηηθφο εθδφηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ πνπ 

δέρεηαη θαηαζέζεηο κφλνλ ζηε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο πξαγκαηνπνηεί πιεξσκή πνπ 
ππεξβαίλεη ην νθεηιφκελν ππφινηπν ηεο θάξηαο θαη ε ππεξπιεξσκή δελ επηζηξέθεηαη 
ακέζσο ζηνλ πειάηε θαη 

   
  (β)  Αξρήο γελνκέλεο ή πξνεγνπκέλσο ηεο 01/01/2016 ην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα 

εθαξκφδεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο είηε γηα λα απνηξέςεη ηνλ πειάηε απφ ην λα θαηαβάιεη 
ππεξβάιινλ πνζφ άλσ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50000) δνιαξίσλ ΖΠΑ, είηε γηα λα 
εμαζθαιίζεη φηη ηπρφλ ππεξπιεξσκή ηνπ πειάηε πνπ ππεξβαίλεη ηα  πελήληα ρηιηάδεο 
(50000) δνιάξηα  ΖΠΑ επηζηξέθεηαη ζηνλ πειάηε εληφο 60 εκεξψλ  εθαξκφδνληαο  ζε 
θάζε πεξίπησζε ηνπο θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 30 θαη 32 ηνπ 
παξφληνο δηαηάγκαηνο γηα ην άζξνηζκα  ινγαξηαζκνχ θαη ηε κεηαηξνπή λνκηζκάησλ. Γηα 
ην ζθνπφ απηφ νη ππεξπιεξσκέο ηνπ πειάηε δελ αλαθέξνληαη ζε πηζησηηθφ ππφινηπν ζην 
χςνο ησλ ακθηζβεηνχκελσλ ρξεψζεσλ αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ πηζησηηθά ππφινηπα 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηζηξνθή εκπνξεπκάησλ.  

  
 «ελεξγή ΜΥΟ» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ΜΥΟ πνπ πιεξνί νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
  
  (α)  πνζνζηφ  κηθξφηεξν ηνπ 50% ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο ΜΥΟ γηα ην πξνεγνχκελν 

εκεξνινγηαθφ έηνο ή άιιε θαηάιιειε πεξίνδν δήισζεο ζηνηρείσλ είλαη παζεηηθφ 
εηζφδεκα θαη  πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 50% ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία 
θαηέρνληαη απφ ηε ΜΥΟ θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο ή άιιε αληίζηνηρε 
πεξίνδν ππνβνιήο ζηνηρείσλ απνηειείηαη απφ  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξάγνπλ 
παζεηηθφ εηζφδεκα ή θαηέρνληαη γηα ηελ παξαγσγή παζεηηθνχ εηζνδήκαηνο· 
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(β)  νη ηίηινη θεθαιαίνπ ηεο ΜΥΟ απνηεινχλ αληηθείκελν ηαθηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζε 
ειεγρφκελε αγνξά θηλεηψλ αμηψλ ή ε ΜΥΟ είλαη πλδεδεκέλε νληφηεηα  κηαο νληφηεηαο νη 
ηίηινη θεθαιαίνπ ηεο νπνίαο απνηεινχλ αληηθείκελν ηαθηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζε 
ειεγρφκελε αγνξά θηλεηψλ αμηψλ· 

   
  (γ)   ε ΜΥΟ είλαη θξαηηθή νληφηεηα, δηεζλήο νξγαληζκφο, Κεληξηθή Σξάπεδα ή νληφηεηα πνπ 

αλήθεη εμνινθιήξνπ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ απηά· 
   
  (δ)  φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΜΥΟ ζπλίζηαληαη ζηελ θαηνρή (ελ φιν ή ελ κέξεη) ησλ ελ 

θπθινθνξία ηίηισλ θεθαιαίνπ, ή ηελ παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο θαη ππεξεζηψλ ζε κία ή 
πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο ή 
ηνκείο άιινπο απφ απηνχο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ, λννπκέλνπ φηη ζηελ 
θαηεγνξία απηή δελ δχλαηαη λα ππαρζεί νληφηεηα ε νπνία ιεηηνπξγεί ή παξνπζηάδεηαη σο 
λα ελεξγεί σο επελδπηηθφ ηακείν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηδησηηθφ επελδπηηθφ ηακείν , 
εηαηξεία επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ  ή ηακείν εμαγνξψλ κέζσ κφριεπζεο, ή νπνηνζδήπνηε 
άιινο νξγαληζκφο επελδχζεσλ ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε εμαγνξά ή ε ρξεκαηνδφηεζε 
εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο δηαηεξεί ζηε ζπλέρεηα ζπκθέξνληα ππφ ηελ κνξθή θεθαιαίνπ γηα 
επελδπηηθνχο ζθνπνχο·  
 

(ε)  ε ΜΥΟ δελ έρεη αθφκε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δελ έρεη πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ 
ιεηηνπξγίαο, αιιά επελδχεη θεθάιαην ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ άζθεζε 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο άιιεο απφ απηήλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ, 
λννπκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ εμαίξεζε δελ εθαξκφδεηαη ζηελ ΜΥΟ κεηά ηελ πάξνδν 
εηθνζηεζζάξσλ  (24) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αξρηθήο ζχζηαζεο ηεο ΜΥΟ·  

   
  (ζη)  ε ΜΥΟ δελ ππήξμε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε θαη 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ ή ε 
ΜΥΟ αλαδηνξγαλψλεηαη κε ζθνπφ λα εμαθνινπζήζεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ή λα 
δξαζηεξηνπνηεζεί εθ λένπ ζε επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα άιινλ απφ απηφλ ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ· 

   
  (δ)  ε ΜΥΟ αζθεί θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ κε ή 

γηα ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο πνπ δελ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα θαη δελ παξέρεη 
ππεξεζίεο ρξεκαηνδφηεζεο ή αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ζε νληφηεηα πνπ δελ είλαη 
ζπλδεδεκέλε νληφηεηα, εθφζνλ ν φκηινο νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο ζπλδεδεκέλεο νληφηεηαο 
δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζε ρψξν άιιν απφ απηφλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ·  
ή 

   
  (ε)  ε ΜΥΟ πιεξνί φιεο ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 
   
   

(i)  έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζην θξάηνο φπνπ έρεη ηελ θαηνηθία ηεο απνθιεηζηηθά 
γηα ζξεζθεπηηθνχο, θηιαλζξσπηθνχο, επηζηεκνληθνχο, θαιιηηερληθνχο, 
πνιηηηζηηθνχο, αζιεηηθνχο ή εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο· ή έρεη ζπζηαζεί θαη 
ιεηηνπξγεί ζην θξάηνο φπνπ έρεη ηελ θαηνηθία ηεο θαη απνηειεί επαγγεικαηηθή 
νξγάλσζε, ζχιινγν επηρεηξήζεσλ, εκπνξηθφ επηκειεηήξην, νξγάλσζε 
εξγαδνκέλσλ, νξγάλσζε αγξνηηθψλ ή νπσξνθεπεπηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, 
έλσζε πνιηηψλ ή νξγάλσζε πνπ ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξναγσγή 
ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο· 

(ii)  απαιιάζζεηαη απφ θφξν εηζνδήκαηνο ζην θξάηνο φπνπ έρεη ηελ θαηνηθία ηεο· 

(iii)  δελ δηαζέηεη κεηφρνπο ή κέιε πνπ έρνπλ δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο 
επί ησλ εζφδσλ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ· 

(iv)  ε ηζρχνπζα λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ θαηνηθία 
ηεο ε ΜΥΟ ή ηα ζπζηαηηθά έγγξαθα ηεο ΜΥΟ δελ επηηξέπνπλ νπνηαδήπνηε 
δηαλνκή εζφδσλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΜΥΟ ζε θπζηθφ πξφζσπν ή κε 
θηιαλζξσπηθφ νξγαληζκφ ή ηε ρξήζε ησλ εζφδσλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
πξνο φθεινο ηνπο, εθηφο αλ ε δηαλνκή ή ρξήζε απηή γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 
άζθεζεο ησλ θηιαλζξσπηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΜΥΟ ή σο πιεξσκή 
εχινγεο ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή σο πιεξσκή ηηκήκαηνο πνπ 
αληηπξνζσπεχεη ηελ πξαγκαηηθή εκπνξηθή αμία ηδηνθηεζίαο πνπ αγφξαζε ε 
ΜΥΟ, θαη· 

(v)  ε ηζρχνπζα λνκνζεζία  ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ 
θαηνηθία ηεο ε  ΜΥΟ ή ηα ζπζηαηηθά έγγξαθα ηεο ΜΥΟ απαηηνχλ, ζε 
πεξίπησζε εθθαζάξηζεο ή δηάιπζεο, λα δηαλέκνληαη φια ηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ηεο ΜΥΟ ζε θξαηηθή νληφηεηα ή ζε άιιε κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε 
ή ζην θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα φπνπ έρεη ηελ θαηνηθία ηεο ε ΜΥΟ ή ζε άιιε 
δηνηθεηηθή ππνδηαίξεζε ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο· 
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 «Δμαηξνχκελνο Λνγαξηαζκφο» ζεκαίλεη νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο αθφινπζνπο ινγαξηαζκνχο: 

  (α) ζπληαμηνδνηηθφο ινγαξηαζκφο πνπ πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 
    
   (i) ν ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε ξχζκηζε σο πξνζσπηθφο ζπληαμηνδνηηθφο 

ινγαξηαζκφο ή απνηειεί κέξνο θαηαρσξηζκέλνπ ή ξπζκηδφκελνπ 
ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα παξνρέο ζχληαμεο (πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ παξνρψλ αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ)· 

(ii)  ν ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε επλντθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο (δειαδή, νη 
εηζθνξέο ζηνλ ινγαξηαζκφ, νη νπνίεο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα 
θνξνινγνχληαλ, εθπίπηνπλ ή εμαηξνχληαη απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα ηνπ 
Γηθαηνχρνπ ηνπ Λνγαξηαζκνχ ή θνξνινγνχληαη κε κεησκέλν ζπληειεζηή, ή ην 
εηζφδεκα απφ επελδχζεηο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ππφθεηηαη ζε 
αλαβαιιφκελν θφξν ή ζε κεησκέλν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή)· 

(iii)   απαηηείηαη ε δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ζε φ,ηη 
αθνξά ηνλ ινγαξηαζκφ· 

(iv)   επηηξέπνληαη νη αλαιήςεηο κφλνλ εθφζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί ζπγθεθξηκέλν 
φξην ειηθίαο, έρεη επέιζεη ζάλαηνο ή αληθαλφηεηα· ή επηβάιινληαη πνηλέο γηα ηηο 
αλαιήςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ηέηνησλ 
θαζνξηζκέλσλ γεγνλφησλ· θαη 

(v) είηε  νη εηήζηεο εηζθνξέο είλαη ίζεο ή θαηψηεξεο ησλ  πελήληα ρηιηάδσλ (50 000) 
δνιαξίσλ ΖΠΑ είηε πξνβιέπεηαη κέγηζην φξην εηζθνξψλ εθ' φξνπ δσήο ίζσλ ή 
θαηψηεξσλ ηνπ έλα εθαηνκκχξην (1 000 000 ) δνιάξηα ΖΠΑ, ελψ εθαξκφδνληαη 
θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη  ζηηο παξαγξάθνπο 30 
θαη 31 γηα ηελ ζπλάζξνηζε ινγαξηαζκψλ θαη ηε κεηαηξνπή λνκηζκάησλː 

    
    Ννείηαη φηη, ρξεκαηννηθνλνκηθφο ινγαξηαζκφο, ν νπνίνο  πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη  ζηελ ππφ-παξάγξαθν  (η) ηεο παξαγξάθνπ (v) ηεο παξαγξάθνπ (α) , 
δελ παξαβηάδεη ηελ απαίηεζε απηή γηα ηνλ ιφγν θαη κφλνλ φηη ν ελ ιφγσ 
ρξεκαηννηθνλνκηθφο ινγαξηαζκφο κπνξεί λα δερζεί πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή θεθάιαηα 
πνπ κεηαθέξνληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) ή (β) απφ έλα ή 
πεξηζζφηεξα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ  ζπληαμηνδνηηθψλ 
ηακείσλ επξείαο ζπκκεηνρήο, ή  ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο ή 
ηακείν ζπληάμεσλ θξαηηθήο νληφηεηαο, δηεζλνχο νξγαληζκνχ ή Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

   
  (β) ινγαξηαζκφο πνπ πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 
    
   (i) ν ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε ξχζκηζε σο νξγαληζκφο επελδχζεσλ κε ζθνπνχο 

άιινπο απφ απηνχο ηεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη απνηειεί αληηθείκελν ηαθηηθήο 
δηαπξαγκάηεπζεο ζε ειεγρφκελε αγνξά θηλεηψλ αμηψλ ή ν ινγαξηαζκφο 
ππφθεηηαη ζε ξχζκηζε σο Oξγαληζκφο απνηακίεπζεο κε ζθνπνχο άιινπο απφ 
απηνχ ηεο ζπληαμηνδφηεζεο, 

(ii) ν ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε επλντθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο (δειαδή, νη εηζθνξέο 
ζηνλ ινγαξηαζκφ, νη νπνίεο άιισο ζα θνξνινγνχληαλ, εθπίπηνπλ ή εμαηξνχληαη 
απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ή θνξνινγνχληαη 
κε κεησκέλν ζπληειεζηή, ή ην εηζφδεκα απφ επελδχζεηο πνπ πξνέξρεηαη απφ 
ηνλ ινγαξηαζκφ ππφθεηηαη ζε αλαβαιιφκελν θφξν ή ζε κεησκέλν θνξνινγηθφ 
ζπληειεζηή), 

(iii) επηηξέπνληαη νη αλαιήςεηο κφλνλ εθφζνλ έρνπλ εθπιεξσζεί ζπγθεθξηκέλα 
θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ζθνπφ ηνπ ινγαξηαζκνχ επέλδπζεο ή απνηακίεπζεο 
(γηα παξάδεηγκα ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ή ηαηξηθψλ σθειεηψλ)· ή 
επηβάιινληαη πνηλέο γηα ηηο αλαιήςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ θξηηεξίσλ· θαη 

(iv) νη εηήζηεο εηζθνξέο είλαη ίζεο ή θαηψηεξεο πνζνχ εθθξαζκέλνπ ζην εγρψξην 
λφκηζκα θάζε θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο πνπ αληηζηνηρεί ζε πελήληα 
ρηιηάδεο (50 000) δνιάξηα ΖΠΑ, εθαξκνδφκελσλ ησλ θαλφλσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 30 θαη 31 γηα ηελ άζξνηζε ινγαξηαζκψλ θαη ηε 
κεηαηξνπή λνκηζκάησλː 

    
    Ννείηαη φηη, ρξεκαηννηθνλνκηθφο ινγαξηαζκφο, ν νπνίνο πιεξνί θαηά ηα ινηπά 

ηελ απαίηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππφ-παξάγξαθν (iv) ηεο παξαγξάθνπ (β), δελ 
παξαβηάδεη ηελ απαίηεζε απηή γηα ηνλ ιφγν θαη κφλνλ φηη ν ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθφο 
ινγαξηαζκφο κπνξεί λα δερζεί πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή θεθάιαηα πνπ κεηαθέξνληαη απφ 
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη  ζηηο παξαγξάθνπο (α) ή (β) ή απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ζπληαμηνδνηηθά 
ηακεία πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο νπνηνπδήπνηε ζπληαμηνδνηηθνχ ηακείνπ επξείαο 
ζπκκεηνρήο ή  ζπληαμηνδνηηθνχ ηακείνπ πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο ή Σακείνπ Πξνλνίαο 
θπβεξλεηηθήο νληφηεηαο, δηεζλψλ νξγαληζκψλ ή Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 
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  (γ) ζπκβφιαην αζθάιηζεο δσήο κε πεξίνδν θάιπςεο πνπ ιήγεη πξηλ ζπκπιεξψζεη ν 
αζθαιηζκέλνο ην ελελεθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπκβφιαην 
πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

    
   (i) θαηαβάιινληαη πεξηνδηθά αζθάιηζηξα, ηα νπνία δελ κεηψλνληαη κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ, ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο 
ηνπ ζπκβνιαίνπ ή κέρξη λα ζπκπιεξψζεη ν αζθαιηζκέλνο ην ελελεθνζηφ έηνο 
ηεο ειηθίαο ηνπ, αλαιφγσο πνην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη βξαρχηεξν, 

(ii) δελ είλαη δπλαηφλ γηα νπνηνδήπνηε πξφζσπν λα ιάβεη παξνρέο ηνπ ζπκβνιαίνπ 
(κέζσ αλάιεςεο, δαλείνπ ή κε άιινλ ηξφπν), ρσξίο  ην ηεξκαηηζκφ  ηνπ, 

(iii) ην πνζφ (εθηφο ηεο παξνρψλ ζαλάηνπ) πνπ είλαη πιεξσηέν ζε πεξίπησζε 
αθχξσζεο ή ιχζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην άζξνηζκα ησλ 
αζθαιίζηξσλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί γηα ην ζπκβφιαην, κείνλ ην πνζφ πνπ 
αληηζηνηρεί ζηηο επηβαξχλζεηο ιφγσ ζαλάηνπ, αζζέλεηαο θαη δαπαλψλ (είηε έρνπλ 
πξάγκαηη επηβιεζεί είηε φρη) γηα ηελ πεξίνδν ή ηηο πεξηφδνπο ηζρχνο ηνπ 
ζπκβνιαίνπ θαη ηπρφλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί πξηλ απφ ηελ αθχξσζε ή 
ηεξκαηηζκφ ηνπ ζπκβνιαίνπ, θαη 

(iv) ην ζπκβφιαην δελ θξαηείηαη απφ εθδνρέα έλαληη αμίαο· 
   
  (δ) ινγαξηαζκφο πνπ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζε θιεξνλνκηά, εθφζνλ ζηα έγγξαθα ηνπ 

ινγαξηαζκνχ πεξηιακβάλεηαη αληίγξαθν ηεο δηαζήθεο ηνπ ζαλνχληνο ή πηζηνπνηεηηθφ 
ζαλάηνπ· 

   
  (ε) ινγαξηαζκφο πνπ έρεη αλνηρζεί ζε ζχλδεζε κε νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα: 
    
   (i) δηάηαγκα ή απφθαζε δηθαζηεξίνπ, 

(ii) πψιεζε, αληαιιαγή ή κίζζσζε εκπξάγκαηεο ή πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο, ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ινγαξηαζκφο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

     
    (i) ν ινγαξηαζκφο ηξνθνδνηείηαη απνθιεηζηηθά κε πνζά πνπ πξνέξρνληαη 

απφ πξνθαηαβνιή, ρξήκαηα πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ επηβεβαίσζε 
ζχκβαζεο, θαηάζεζε πνζνχ θαηάιιεινπ γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ππνρξέσζεο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπλαιιαγή ή παξφκνηα 
πιεξσκή, ή ηξνθνδνηείηαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν πνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ζε ζχλδεζε κε ηελ 
πψιεζε, ηελ αληαιιαγή ή ηε κίζζσζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 

(ii) ν ινγαξηαζκφο αλνίγεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ 
ηελ εμαζθάιηζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ αγνξαζηή λα θαηαβάιεη ην 
ηίκεκα ηεο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηνπ πσιεηή λα 
θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα ελδερφκελε ππνρξέσζε, ή 
ηνπ εθκηζζσηή ή ηνπ κηζζσηή λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ζρεηηθά κε ην 
κηζζσκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, φπσο έρεη ζπκθσλεζεί ζηα πιαίζηα 
ηεο κίζζσζεο, 

(iii) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην ινγαξηαζκφ, 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 
ινγαξηαζκφ, ζα θαηαβιεζνχλ ή ζα δηαηεζνχλ κε άιινλ ηξφπν πξνο 
φθεινο ηνπ αγνξαζηή, ηνπ πσιεηή, ηνπ εθκηζζσηή ή ηνπ κηζζσηή 
(κεηαμχ άιισλ γηα λα εθπιεξσζεί ππνρξέσζε ηνπ ελ ιφγσ 
πξνζψπνπ), φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πσιεζεί, αληαιιαγεί ή 
παξαδνζεί, ή φηαλ ιπζεί ε κίζζσζε, 

(iv) ν ινγαξηαζκφο δελ είλαη ινγαξηαζκφο πεξηζσξίνπ ή παξφκνηνο 
ινγαξηαζκφο πνπ έρεη αλνηρζεί ζηα πιαίζηα πψιεζεο ή αληαιιαγήο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ  πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαη 

(v) ν ινγαξηαζκφο δελ ζπλδέεηαη κε ινγαξηαζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (ζη), 

    
   (iii) ππνρξέσζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο πνπ δηαρεηξίδεηαη δάλεην 

εμαζθαιηδφκελν κε εκπξάγκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν λα θξαηά κέξνο ηνπ 
θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο πιεξσκήο 
θφξσλ ή αζθάιηζεο ζρεηηθά κε ην εκπξάγκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε 
κεηαγελέζηεξν ρξφλν, 

(iv) ππνρξέσζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο πνπ έρεη απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 
πιεξσκή θφξσλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν· 

  (ζη) θαηαζεηηθφο  ινγαξηαζκφο πνπ πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

   (i) ν ινγαξηαζκφο ππάξρεη κφλνλ δηφηη ν πειάηεο θαηαβάιιεη πνζφ πνπ ππεξβαίλεη 
ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν πηζησηηθήο θάξηαο ή άιιεο αλαπιεξνχκελεο 
πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο θαη ην πιενλάδνλ πνζφ δελ επηζηξέθεηαη ακέζσο ζηνλ 
πειάηε, θαη 
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(ii) απφ ή πξηλ απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2016, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα 

εθαξκφδεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ψζηε είηε λα κε δχλαηαη ν πειάηεο λα 
θαηαβάιεη πιενλάδνλ πνζφ πνπ λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ 
(50 000) δνιάξηα ΖΠΑ, είηε λα βεβαηψλεηαη φηη εάλ ν πειάηεο θαηαβάιεη  
πιενλάδνλ πνζφ πνπ λα ππεξβαίλεη ην πνζφ  ησλ πελήληα ρηιηάδσλ  (50 000) 
δνιάξηα ΖΠΑ απηφ επηζηξέθεηαη ζηνλ πειάηε εληφο 60 εκεξψλ, εθαξκνδφκελσλ 
ζε ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαλφλσλ πνπ νξίδνληαη ζε παξάγξαθν 31 
γηα ηε κεηαηξνπή λνκηζκάησλː 

    
       Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ, ην θαηαβιεζέλ απφ ηνλ 

πειάηε πιενλάδνλ πνζφ δελ αλαθέξεηαη ζε πηζησηηθά ππφινηπα ζηνλ βαζκφ πνπ απηά 
ζρεηίδνληαη κε ακθηζβεηεζείζεο ρξεψζεηο, αιιά πεξηιακβάλεη πηζησηηθά ππφινηπα πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ επηζηξνθέο εκπνξεπκάησλ· 

   
  (ε)(1)    Πξνυπάξρσλ ινγαξηαζκφο (άιινο απφ εηήζηα ζχκβαζε πξνζφδνπ) κε εηήζην ππφινηπν 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα (1000) δνιάξηα ΖΠΑ, ν νπνίνο είλαη αδξαλήο ινγαξηαζκφο 
ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην κέξνο ΗΗΗ ηνπ Κνηλνχ Πξνηχπνπ Αλαθνξάο. 

   
  (2) νπνηνζδήπνηε άιινο ινγαξηαζκφο παξνπζηάδεη ρακειφ θίλδπλν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

θνξνδηαθπγή, έρεη παξεκθεξή επί ηεο νπζίαο ραξαθηεξηζηηθά κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 
ινγαξηαζκνχο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α) έσο (ζη) θαη νξίδεηαη σο 
εμαηξνχκελνο ινγαξηαζκφο, εθφζνλ ην θαζεζηψο ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ σο 
εμαηξνχκελνπ ινγαξηαζκνχ δελ αληηβαίλεη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνηχπνπ γηα ηελ απηφκαηε 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

  
 «Δπελδπηηθή»  ζεκαίλεη  θάζε Οληφηεηα: 
  
  (α) ε νπνία αζθεί θαηά θχξην ιφγν σο δξαζηεξηφηεηα κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο 

εξγαζίεο  γηα ινγαξηαζκφ πειάηε: 
    
   (i) Αγνξαπσιεζίεο κέζσλ  ηεο ρξεκαηαγνξάο (επηηαγέο, ινγαξηαζκνί, 

πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ, παξάγσγα) μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο· κέζα 
ζπλδεδεκέλα κε ζπλάιιαγκα, επηηφθηα θαη δείθηεο· θηλεηέο αμίεο· ή ζπκβνιαίσλ 
κειινληηθήο εθπιήξσζεο επί βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ, 

(ii) αηνκηθή θαη ζπιινγηθή δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ, ή 
(iii) άιιεο δξαζηεξηφηεηεο επέλδπζεο ή δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ρξεκάησλ εμ νλφκαηνο άιισλ πξνζψπσλ 
   
  (β) ην αθαζάξηζην εηζφδεκα ηεο νπνίαο πξνθχπηεη θαηά θχξην ιφγν απφ επελδχζεηο, 

επαλεπελδχζεηο ή αγνξαπσιεζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εάλ ηελ 
νληφηεηα δηαρεηξίδεηαη άιιε νληφηεηα πνπ είλαη ίδξπκα θαηαζέζεσλ, ίδξπκα 
ζεκαηνθπιαθήο, θαζνξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ή επελδπηηθή νληφηεηα  πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν (α)ː 

   
        Ννείηαη φηη, νληφηεηα ζεσξείηαη φηη αζθεί θαηά θχξην ιφγν σο δξαζηεξηφηεηα κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ή ην 
αθαζάξηζην εηζφδεκά ηεο νληφηεηαο πξνθχπηεη θαηά θχξην ιφγν απφ επελδχζεηο, 
επαλεπελδχζεηο ή αγνξαπσιεζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ εάλ ην αθαζάξηζην εηζφδεκά ηεο απφ ηηο 
ζρεηηθέο εξγαζίεο αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 50 % ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηφο ηεο θαηά 
ην ζπληνκφηεξν απφ ηα αθφινπζα ρξνληθά δηαζηήκαηα:  

   (i) ηελ ηξηεηία πνπ ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο 
ηνπ πξνζδηνξηζκνχ, ή 

(ii)  ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν πθίζηαηαη ε νληφηεηα. 

  (γ)  ηνλ φξν απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη Οληφηεηεο πνπ απνηεινχλ ελεξγέο ΜΥΟ ζχκθσλα κε 
ηα θξηηήξηα ησλ ππνπαξαγξάθσλ (δ) έσο (δ)ː 

 
      Ννείηαη φηη, ε παξνχζα παξάγξαθνο εξκελεχεηαη θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ηνλ νξηζκφ 

ηνπ “Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Ηδξχκαηνο” ζηηο πζηάζεηο ηεο Δηδηθήο Οκάδαο 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεοˑ 

 «ίδξπκα ζεκαηνθπιαθήο» ζεκαίλεη θάζε νληφηεηα πνπ θπιάζζεη, σο νπζηψδε πηπρή ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο,  ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ινγαξηαζκφ άιισλ εάλ ην 
αθαζάξηζην εηζφδεκα ηεο νληφηεηαο απφ ηε θχιαμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη νη 
ζπλαθείο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 20% ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηφο 
ηεο, θαηά ην ζπληνκφηεξν απφ ηα αθφινπζα ρξνληθά δηαζηήκαηα:  

  (α)  ηελ ηξηεηία πνπ ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ (ή ηελ ηειεπηαία εκέξα κε εκεξνινγηαθήο 
εηήζηαο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ) πξηλ απφ ην έηνο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ή  
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(β)  ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν πθίζηαηαη ε νληφηεηαˑ 
  
 «ίδξπκα θαηαζέζεσλ»  ζεκαίλεη θάζε νληφηεηα πνπ απνδέρεηαη θαηαζέζεηο ζην ζχλεζεο πιαίζην 

ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ή παξεκθεξψλ δξαζηεξηνηήησλ∙ 
 
«θαζνξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία» ζεκαίλεη θάζε Οληφηεηα ε νπνία είλαη αζθαιηζηηθή εηαηξεία (ή 
εηαηξεία ζπκκεηνρψλ πνπ ειέγρεη αζθαιηζηηθή εηαηξεία) πνπ πξνζθέξεη Αζθαιηζηήξην πκβφιαην κε 
Αμία Δμαγνξάο ή ζχκβαζε εηήζησλ απνδεκηψζεσλ ή ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πιεξσκέο δπλάκεη 
ηέηνηνπ είδνπο ζπκβνιαίσλˑ 

  
 «θαηάινγνο  πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε»  ζεκαίλεη δεκνζηεπκέλν θαηάινγν πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα ζπκκεηέρνληα θαη δεισηέα θξάηε∙ 
 
«θξαηηθή νληφηεηα»  ζεκαίλεη  θπβέξλεζε  θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο, θάζε δηνηθεηηθή ππνδηαίξεζε 
(πνπ γηα ηελ απνθπγή ακθηβνιηψλ πεξηιακβάλεη έλα θξάηνο, κηα επαξρία, έλα λνκφ ή έλα δήκν)  ή θάζε 
ππεξεζία ή φξγαλν πνπ ηειεί ππφ ηνλ πιήξε  έιεγρν ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο ή ελφο ή 
πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ πξναλαθεξφκελσλ (θάζε κία, ”Κπβεξλεηηθή Οληφηεηα”) θαη ζηελ θαηεγνξία απηή 
πεξηιακβάλνληαη ηα ζπληζηψληα κέξε, νη ειεγρφκελεο νληφηεηεο θαη νη πνιηηηθέο ππνδηαηξέζεηο ηνπ 
θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο∙ 

  
     Ννείηαη φηη σο ζπληζηψλ κέξνο θξάηνπο  κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο ζεσξείηαη θάζε πξφζσπν, 

νξγαληζκφο, ππεξεζία, γξαθείν, ηακείν, φξγαλν ή άιινο θνξέαο, αλεμαξηήησο νλνκαζίαο, πνπ απνηειεί 
δηνηθνχζα αξρή ζην θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα  θαη ηα θαζαξά έζνδα ηεο δηνηθνχζαο αξρήο πξέπεη λα 
πηζηψλνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ή ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ θξάηνπο θαη θαλέλα κεξίδηφ ηνπο δελ 
πξέπεη λα θαηαιήγεη πξνο φθεινο ηδηψηε θαη ζηνλ φξν απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη θπζηθά πξφζσπα 
αζθνχληα εμνπζία ή θαηέρνληα επίζεκεο ή δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηα νπνία ελεξγνχλ σο ηδηψηεο ή ππφ ηελ 
πξνζσπηθή ηνπο ηδηφηεηα: 

  
     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ειεγρφκελε νληφηεηα  πεξηιακβάλεη  θάζε νληφηεηα πνπ είλαη δηαθξηηή σο πξνο 

ηε κνξθή ηεο απφ ην θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα  ή ζπληζηά άιισο δηαθξηηή λνκηθή νληφηεηα, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη: 

  
  (i) ε νληφηεηα ηειεί ππφ ηελ πιήξε θπξηφηεηα θαη ηνλ πιήξε έιεγρν κηαο ή πεξηζζνηέξσλ 

θξαηηθψλ νληνηήησλ είηε άκεζα είηε έκκεζα κηα ή πεξηζζνηέξσλ ειεγρφκελσλ 
νληνηήησλ, 

(ii)  ηα θαζαξά έζνδα ηεο νληφηεηαο πηζηψλνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ή ζηνπο 
ινγαξηαζκνχο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θξαηηθψλ νληνηήησλ θαη θαλέλα κεξίδηφ ηνπ 
εηζνδήκαηφο ηεο δελ θαηαιήγεη πξνο φθεινο ηδηψηε, θαη 

(iii)  κε ηε δηάιπζή ηεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο πεξηέξρνληαη ζε κηα ή 
πεξηζζφηεξεο θξαηηθέο νληφηεηεο. 

  
      Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ην εηζφδεκα δελ ζεσξείηαη φηη θαηαιήγεη πξνο φθεινο ηδησηψλ εάλ ηα 

πξφζσπα απηά είλαη νη πξνβιεπφκελνη δηθαηνχρνη θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο εθηεινχληαη ππέξ ηεο θνηλήο σθέιεηαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ή αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε 
νξηζκέλεο πηπρήο ηεο δηαθπβέξλεζεο, εθηφο, θαηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ, ην εηζφδεκα ζεσξείηαη φηη 
θαηαιήγεη πξνο φθεινο ηδησηψλ εάλ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε θξαηηθήο νληφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο, παξαδείγκαηνο ράξε, εκπνξηθψλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζε ηδηψηεοˑ 

 «Κεληξηθή Σξάπεδα» ζεκαίλεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα άιισλ 
θξαηψλ κειψλ ή ηξίησλ ρσξψλ∙ 
 
«Μεηαβνιή πλζεθψλ» πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζζήθε 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηάζηαζε ελφο πξνζψπνπ ή είλαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ  θαηάζηαζε 
θάπνηνπ πξνζψπνπ. Δπηπιένλ κηα αιιαγή ζπλζεθψλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ θαηφρνπ ινγαξηαζκνχ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηθαηάζηαζεο ή άιιεο ηξνπνπνίεζεο θαηφρνπ ινγαξηαζκνχ) ή 
νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ πνπ ζπλδέεηαη κε 
απηφλ ην ινγαξηαζκφ (εθαξκφδνληαο ηνπο θαλφλεο ζπλππνινγηζκνχ ινγαξηαζκνχ φπσο πεξηγξάθεηαη 
ζηελ παξάγξαθν 30) εάλ ε κεηαβνιή ή ε πξνζζήθε πιεξνθνξηψλ επεξεάδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 
θαηφρνπ ινγαξηαζκνχ.  

 «Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα» ζεκαίλεη: 
   
  (α)  θάζε θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ Γεκνθξαηία, 

αιιά εμαηξείηαη θάζε ππνθαηάζηεκα ηνπ ελ ιφγσ Κππξηαθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
ηδξχκαηνο πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο  επηθξάηεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη  

   
  (β)  νπνηνδήπνηε ππνθαηάζηεκα θππξηαθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο πνπ δελ έρεη ηελ 

θαηνηθία ηνπ ζηελ Γεκνθξαηία, αιιά ην ππνθαηάζηεκα βξίζθεηαη εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο 
Γεκνθξαηίαο.  
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 «ινγαξηαζκφο ζεκαηνθπιαθήο» ζεκαίλεη θάζε ινγαξηαζκφο (πιελ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ κε 
αμία εμαγνξάο ή ζπκβάζεσλ εηήζησλ απνδεκηψζεσλ) ζηνλ νπνίν θπιάζζεηαη έλα ή πεξηζζφηεξα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο φθεινο άιινπ πξνζψπνπˑ 
 
«ινγαξηαζκφο θαηαζεηηθφο» πεξηιακβάλεη νπνηνζδήπνηε εκπνξηθφ, ηξερνχκελν, απνηακηεπηηθφ 
ινγαξηαζκφ, θαζψο θαη ινγαξηαζκφ κε πξνεηδνπνίεζε, ινγαξηαζκφ ηακηεπηεξίνπ θαη ινγαξηαζκφ 
πξνζεζκίαο, ή ινγαξηαζκφ πνπ πθίζηαηαη κέζσ πηζηνπνηεηηθνχ θαηάζεζεο, πηζηνπνηεηηθνχ επέλδπζεο, 
πηζηνπνηεηηθνχ απνηακίεπζεο, πηζηνπνηεηηθνχ ρξένπο ή άιινπ παξφκνηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ 
ην νπνίν δηαηεξεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα θαηά ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ ή παξφκνησλ 
εξγαζηψλ. Έλαο θαηαζεηηθφο ινγαξηαζκφο πεξηιακβάλεη επίζεο  έλα πνζφ πνπ θαηέρεηαη απφ κηα 
αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζχκθσλα κε έλα εγγπεκέλν ζπκβφιαην επέλδπζεο ή παξφκνηα επέλδπζε γηα ηελ 
πιεξσκή ή ηελ πίζησζε ησλ ζρεηηθψλ ηφθσλ. 
 
«ινγαξηαζκφο ρακειήο αμίαο» ζεκαίλεη πξν-ππάξρσλ ινγαξηαζκφο θπζηθψλ πξνζψπσλ κε ππφινηπν 
ή αμία πνπ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 δελ ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) δνιάξηα 
ΖΠΑˑ 

  
 «ινγαξηαζκφο πςειήο αμίαο» ζεκαίλεη πξνυπάξρσλ Λνγαξηαζκφο θπζηθψλ πξνζψπσλ ην ππφινηπν ή 

ε αμία ηνπ νπνίνπ ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) δνιάξηα ΖΠΑ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2015 ή θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ νπνηνπδήπνηε επφκελνπ έηνποˑ 

 «ΜΥΟ» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε νληφηεηα δελ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ  ίδξπκαˑ 
 
«Με Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα» ζεκαίλεη θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ 
είλαη: 

  
  (α) Κξαηηθή νληφηεηα, δηεζλή νξγαληζκφο ή Κεληξηθή Σξάπεδα, φρη φκσο φζνλ αθνξά 

πιεξσκή πξνθχπηνπζα απφ ππνρξέσζε πνπ έρεη αλαιεθζεί ζε ζρέζε κε εκπνξηθή 
ρξεκαηννηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλήθνπζα ζε είδνο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθείηαη απφ 
θαζνξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ίδξπκα ζεκαηνθπιαθήο ή ίδξπκα θαηαζέζεσλ· 

 
(β) ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν επξείαο ζπκκεηνρήο, ζπληαμηνδνηηθφ Σακείν Πεξηνξηζκέλεο 

πκκεηνρήο, ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν θξαηηθήο νληφηεηαο, δηεζλνχο νξγαληζκνχ ή Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο· ή εγθεθξηκέλνο εθδφηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ· 

 
(γ) άιιε Οληφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ρακειφ θίλδπλν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θνξνδηαθπγή, 

έρεη παξεκθεξή επί ηεο νπζίαο ραξαθηεξηζηηθά κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο Οληφηεηεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηηο πην πάλσ ππνπαξαγξάθνπο (α) θαη (β) θαη νξίδεηαη σο Με Γεινχλ 
Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα, εθφζνλ ην θαζεζηψο ηεο νληφηεηαο απηήο σο Με 
Γεινχληνο Κππξηαθνχ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Ηδξχκαηνο δελ παξεκπνδίδεη ηελ επίηεπμε 
ησλ ζθνπψλ ηνπ Κνηλνχ Πξνηχπνπ Αλαθνξάο· 

 
(δ) απαιιαζζφκελνο νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ· 

   
  (ε) θαηαπίζηεπκα ζηνλ βαζκφ πνπ ν θαηαπηζηεπκαηνδφρνο είλαη Γεινχλ Κππξηαθφ 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα θαη δειψλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα δειψλνληαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 1  ηεο πκθσλίαο γηα φινπο ηνπο δεισηένπο Λνγαξηαζκνχο ηνπ 
θαηαπηζηεχκαηνοˑ 

  
 «λένο ινγαξηαζκφο» ζεκαίλεη ρξεκαηννηθνλνκηθφο ινγαξηαζκφο πνπ ηεξείηαη ζε Γεινχλ Κππξηαθφ 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα θαη έρεη αλνηρζεί ηελ ή κεηά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016ˑ 
 
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο Πεξί Βεβαηψζεσο θαη Δηζπξάμεσο Φφξσλ Νφκνπο ηνπ 1978 έσο (Αξ.2) ηνπ 
2015, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαηˑ 
 
«Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην πκβφιαην κε Αμία Δμαγνξάο» ζεκαίλεη Αζθαιηζηηθή χκβαζε κε Αμία 
Δμαγνξάο ε νπνία  (i) παξέρεη θάιπςε ζε άηνκα ηα νπνία ζπλδένληαη κέζσ εξγνδφηε, εκπνξηθήο 
έλσζεο, ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ή άιιεο έλσζεο ή νκάδαο θαη (ii) ρξεψλεη αζθάιηζηξν γηα θάζε 
κέινο ηεο νκάδαο (ή κέινο θαηεγνξίαο εληφο ηεο νκάδαο) ην νπνίν θαζνξίδεηαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη 
ππφςε άιια αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πγείαο εθηφο ηεο ειηθίαο, ηνπ θχινπ θαη ησλ θαπληζηηθψλ 
ζπλεζεηψλ ηνπ κέινπο (ή ηεο θαηεγνξίαο κειψλ) ηεο νκάδαοˑ 
 
«Οκαδηθή χκβαζε Δηήζησλ Απνδεκηψζεσλ» ζεκαίλεη χκβαζε Δηήζησλ Απνδεκηψζεσλ ζχκθσλα κε 
ηελ νπνία νη δαλεηζηέο είλαη άηνκα πνπ ζπλδένληαη κέζσ εξγνδφηε, εκπνξηθήο έλσζεο, ζπλδηθαιηζηηθήο 
νξγάλσζεο ή άιιεο έλσζεο ή νκάδαοˑ 
 
«νληφηεηα» ζεκαίλεη λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθφ κφξθσκα, φπσο θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία, 
ζπλεηαηξηζκφο, θαηαπίζηεπκα ή ίδξπκαˑ 
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 «Παζεηηθή ΜΥΟ» ζεκαίλεη: 
   
  (i) ΜΥΟ πνπ δελ είλαη ελεξγή ΜΥΟ· ή 

(ii)  επελδπηηθή νληφηεηα φπσο νξίδεηαη ζηελ ππν-παξάγξαθν (β) ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ 
επελδπηηθή νληφηεηα, ε νπνία δελ απνηειεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα ζπκκεηέρνληνο 
θξάηνποˑ 

 «πξφζσπν  δεισηένπ  θξάηνπο» ζεκαίλεη θπζηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα κε θαηνηθία ζε δεισηέν θξάηνο 
ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ηνπ ελ ιφγσ δεισηένπ θξάηνπο, ή θιεξνλνκηά ζαλνχληνο, ν 
νπνίνο ήηαλ θάηνηθνο Γεισηένπ θξάηνπο θαη  γηα απηφ ηνλ ζθνπφ, νληφηεηεο φπσο ζπλεηαηξηζκνί, 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζπλεηαηξηζκνί ή παξφκνηα λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία δελ έρνπλ θαηνηθία γηα 
θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ινγίδνληαη σο θάηνηθνη  ζην θξάηνο  κέινο ή ηξίηε ρψξα φπνπ βξίζθεηαη ν ηφπνο 
άζθεζεο ηεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο ηνπο∙ 
 
«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. 
 
«πξνυπάξρσλ ινγαξηαζκφο νληνηήησλ» ζεκαίλεη ηνλ πξνυπάξρνληα ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη απφ κία 
ή πεξηζζφηεξεο νληφηεηεοˑ 
 
«πξνυπάξρσλ ινγαξηαζκφο θπζηθψλ πξνζψπσλ» ζεκαίλεη ηνλ πξνυπάξρνληα ινγαξηαζκφ πνπ 
ηεξείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά πξφζσπαˑ 

 «πξνυπάξρσλ ινγαξηαζκφο» ζεκαίλεη: 
   
  (α) Υξεκαηννηθνλνκηθφο ινγαξηαζκφο πνπ ηεξείηαη ζε Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ 

Ίδξπκα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015· 
   
  (β) θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφο ινγαξηαζκφο δηθαηνχρνπ, αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο θαηά 

ηελ νπνία αλνίρζεθε, εάλ: 
    
   (i) ν δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ ηεξεί ζην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ 

Ίδξπκα (ή ζε ζπλδεδεκέλε νληφηεηα εληφο  ηνπ ηδίνπ θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο 
ρψξαο  κε ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα) ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
ινγαξηαζκφ ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (α)· 

(ii) ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα (θαη, θαηά πεξίπησζε, ε 
ζπλδεδεκέλε νληφηεηα εληφο ηνπ ηδίνπ θξάηνπο κε ην Γεινχλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα) ζεσξεί ηνπο δχν πξναλαθεξφκελνπο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο, θαη θάζε άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ζεσξείηαη πξνυπάξρσλ 
ινγαξηαζκφο θαηά ηελ ππνπαξάγξαθν (α), ζαλ εληαίν ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
ινγαξηαζκφ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ γλψζεο θαη γηα 
ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ππνινίπνπ ή ηεο αμίαο νπνηνπδήπνηε 
απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο απηνχο, φηαλ εθαξκφδεη 
νπνηνδήπνηε απφ ηα φξηα γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο· 

(iii) γηα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζίεο   
θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο/γλψξηζε ηνλ πειάηε ζνπ, ην Γεινχλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα επηηξέπεηαη λα εθπιεξψζεη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν  
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ινγαξηαζκφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο, 
ζηεξηδφκελν ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο/γλψξηζε ηνλ πειάηε ζνπ   πνπ έρνπλ εθηειεζηεί γηα 
ηνλ πξνυπάξρνληα ινγαξηαζκφ· θαη 

(iv) ην άλνηγκα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ινγαξηαζκνχ δελ απαηηεί ηελ παξνρή λέσλ, 
πξφζζεησλ ή ηξνπνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ πειάηε απφ ηνλ δηθαηνχρν ηνπ 
ινγαξηαζκνχ, εθηφο εάλ απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θνηλνχ πξνηχπνπ 
αλαθνξάο. 

  
 «ζχκβαζε εηήζησλ απνδεκηψζεσλ» ζεκαίλεη θάζε ζπκβφιαην βάζεη ηνπ νπνίνπ ν εθδφηεο ζπκθσλεί λα 

θαηαβάιιεη πιεξσκέο γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη ελ φιν ή ελ κέξεη ζε ζρέζε κε ην 
πξνζδφθηκν δσήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαζψο θαη ζπκβφιαηα πνπ ζεσξνχληαη 
ζπκβάζεηο εηήζησλ απνδεκηψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία, ηνπο  ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο 
πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο ή ηηο πξαθηηθέο ηνπ θξάηνπο φπνπ ζπλάπηεηαη ην 
ζπκβφιαην θαη βάζεη ηεο νπνίαο ν εθδφηεο ζπκθσλεί λα θαηαβάιιεη πιεξσκέο γηα κηα ζεηξά εηψλ·   
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«πκκεηνρηθφ Γηθαίσκα» ζεκαίλεη ζηελ πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ (σλ) πνπ απνηειεί (νχλ) 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο πνπ πξνθχπηεη απφ θεθάιαην ή θέξδνο ζην 
ζπλεηαηξηζκφ. ηελ πεξίπησζε θαηαπηζηεχκαηνο πνπ είλαη Υξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα έλα ζπκκεηνρηθφ 
δηθαίσκα ζεσξείηαη φηη θαηέρεηαη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ αληηκεησπίδεηαη σο ν 
εκπζηεπκαηνπάξνρνο, ή δηθαηνχρνο ηνπ ζπλφινπ  ή  κέξνπο ηνπ θαηαπηζηεχκαηνο, ή νπνηνδήπνηε άιιν 
θπζηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί ηειηθφ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν επί ηνπ θαηαπηζηεχκαηνο. Έλα δεισηέν 
πξφζσπν ζα αληηκεησπίδεηαη σο δηθαηνχρνο θαηαπηζηεχκαηνο εάλ  έλα  ηέηνην δεισηέν πξφζσπν έρεη 
ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη άκεζα ή έκκεζα (φπσο κέζσ εληνινδφρνπ) ππνρξεσηηθή δηαλνκή ή κπνξεί λα 
ιακβάλεη άκεζα ή έκκεζα, δηαθξηηηθή δηαλνκή ελφο θαηαπηζηεχκαηνο. 
 
«πκθσλία» ζεκαίλεη ηελ Πνιπκεξή πκθσλία Αξκφδησλ Αξρψλ γηα ηελ απηφκαηε αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ∙  

  
 «ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν επξείαο ζπκκεηνρήο» ζεκαίλεη θάζε ηακείν πνπ ζπληζηάηαη γηα λα ρνξεγεί 

παξνρέο ζχληαμεο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ ή ζπλδπαζκφ απηψλ, σο αληάιιαγκα γηα παξαζρεζείζεο 
ππεξεζίεο, ζε δηθαηνχρνπο πνπ είλαη ελ ελεξγεία ή πξψελ εξγαδφκελνη (ή πξφζσπα νξηδφκελα απφ 
ηνπο εξγαδνκέλνπο απηνχο) ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εξγνδφηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ηακείν: 

  
  (α)  δελ έρεη δηθαηνχρν κε δηθαίσκα επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηακείνπ πνπ λα 

ππεξβαίλεη ην 5%·  
 
(β)  ππφθεηηαη ζε θξαηηθή ξχζκηζε θαη ππνβάιιεη δήισζε πιεξνθνξηψλ ζηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο· θαη 
 
(γ)  πιεξνί ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

   
  (i) ην ηακείν απαιιάζζεηαη γεληθά απφ θφξνπο επί ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ επελδχζεηο ή ζην εηζφδεκα απηφ επηβάιιεηαη αλαβαιιφκελνο 
θφξνο ή θφξνο κε κεησκέλν ζπληειεζηή, επεηδή πξφθεηηαη γηα ζπληαμηνδνηηθφ 
πξφγξακκα· 

(ii) ην ηακείν ιακβάλεη απφ ηνπο εξγνδφηεο πνπ ην ρξεκαηνδνηνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 
50% ησλ ζπλνιηθψλ εηζθνξψλ ηνπ (πιελ κεηαθνξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
απφ άιια πξνγξάκκαηα πεξηγξαθφκελα  ζηνλ παξφληα νξηζκφ, θαζψο θαη 
ζηνπο νξηζκνχο ησλ φξσλ   “ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν πεξηνξηζκέλεο 
ζπκκεηνρήο» θαη «ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν θξαηηθήο νληφηεηαο, δηεζλνχο 
νξγαληζκνχ ή Κεληξηθήο Σξάπεδαο» ή απφ ζπληαμηνδνηηθνχο ινγαξηαζκνχο 
πεξηγξαθφκελνπο ζηελ ππν-παξάγξαθν (α) ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ 
“εμαηξνχκελνο ινγαξηαζκφο” απφ ηνπο εξγνδφηεο πνπ ην ρνξεγνχλ)· 

(iii)  δηαλνκή ή αλάιεςε πνζψλ απφ ην ηακείν επηηξέπεηαη κφλν φηαλ επέξρνληαη 
ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά ζρεηηδφκελα κε ζπληαμηνδφηεζε, αλαπεξία ή ζάλαην 
(πιελ δηαλεκφκελσλ πνζψλ πνπ επαλαηνπνζεηνχληαη ζε άιια ζπληαμηνδνηηθά 
ηακεία πεξηγξαθφκελα  ζηνλ παξφληα νξηζκφ, θαζψο θαη ζηνπο νξηζκνχο ησλ 
φξσλ  “ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο» θαη «ζπληαμηνδνηηθφ 
ηακείν θξαηηθήο νληφηεηαο, δηεζλνχο νξγαληζκνχ ή Κεληξηθήο Σξάπεδαο» ή ζε 
ζπληαμηνδνηηθνχο ινγαξηαζκνχο πεξηγξαθφκελνπο  ζηελ ππν-παξάγξαθν (α) 
ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ “εμαηξνχκελνο ινγαξηαζκφο” απφ ηνπο εξγνδφηεο πνπ ην 
ρνξεγνχλ),  ή θπξψζεηο ηζρχνπλ γηα δηαλνκέο ή απνζχξζεηο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ή 

(iv) νη εηζθνξέο (πιελ νξηζκέλσλ επηηξεπφκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζθνξψλ) 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ηακείν πεξηνξίδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ην δεδνπιεπκέλν 
εηζφδεκα ηνπ εξγαδνκέλνπ ή δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ εηεζίσο ηα πελήληα 
ρηιηάδεο (50. 000) δνιάξηα ΖΠΑ, εθαξκνδφκελσλ ησλ θαλφλσλ πνπ νξίδνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 30 θαη 31 γηα ηελ άζξνηζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηε 
κεηαηξνπή λνκηζκάησλˑ 

  
 «ζπλδεδεκέλε νληφηεηα» ζεκαίλεη: 
   
  (α)  νπνηαδήπνηε εθ ησλ δχν Οληνηήησλ ειέγρεη ηελ άιιε, 

 
(β)  ή δχν Οληφηεηεο ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν, ή 

 
(γ)  νη δχν νληφηεηεο είλαη επελδπηηθέο νληφηεηεο (νπνηεζδήπνηε νληφηεηεο φπσο ζην κέξνο 

(β) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ζην παξφλ δηάηαγκα) βξίζθνληαη ππφ θνηλή δηνίθεζε θαη ε ελ 
ιφγσ δηνίθεζε εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο δένπζαο επηκέιεηαο ησλ ελ ιφγσ 
επελδπηηθψλ νληνηήησλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη άκεζε ή έκκεζε 
ηδηνθηεζία άλσ ηνπ 50% ηεο ςήθνπ θαη ηεο αμίαο ζε κηα νληφηεηα. 
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 «ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο» ζεκαίλεη θάζε ηακείν πνπ ζπληζηάηαη γηα λα ρνξεγεί 
παξνρέο ζχληαμεο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ, σο αληάιιαγκα γηα παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο, ζε 
δηθαηνχρνπο πνπ είλαη ελ ελεξγεία ή πξψελ εξγαδφκελνη (ή πξφζσπα νξηδφκελα απφ ηνπο 
εξγαδνκέλνπο απηνχο) ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εξγνδφηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: 

   
  (α) ην ηακείν έρεη ιηγφηεξνπο απφ 50 ζπκκεηέρνληεο· 

 
(β) ην ηακείν ρξεκαηνδνηείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εξγνδφηεο πνπ δελ είλαη επελδπηηθέο 

νληφηεηεο ή παζεηηθέο ΜΥΟ· 
 
(γ) νη εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ ζην ηακείν [πιελ κεηαθνξψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ζπληαμηνδνηηθνχο ινγαξηαζκνχο πεξηγξαθφκελνπο ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α) ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ «εμαηξνχκελνο ινγαξηαζκφο», πεξηνξίδνληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ην δεδνπιεπκέλν εηζφδεκα θαη ηελ ακνηβή ηνπ εξγαδνκέλνπ, αληηζηνίρσο· 

 
(δ) νη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα ζην νπνίν 

έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ην Σακείν, δελ έρνπλ δηθαίσκα επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ηακείνπ πνπ λα ππεξβαίλεη ην 20 %· θαη 

 
(ε) ην ηακείν ππφθεηηαη ζε θξαηηθή θαλνληζηηθή ξχζκηζε θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. 
  
 «ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν θξαηηθήο νληφηεηαο, δηεζλνχο νξγαληζκνχ ή Κεληξηθήο Σξάπεδαο» ζεκαίλεη θάζε 

ηακείν πνπ ζπληζηάηαη απφ θξαηηθή νληφηεηα, δηεζλή νξγαληζκφ ή Κεληξηθή Σξάπεδα, γηα λα ρνξεγεί 
παξνρέο ζχληαμεο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ ζε δηθαηνχρνπο ή ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη ελ ελεξγεία ή 
πξψελ εξγαδφκελνη (ή πξφζσπα νξηδφκελα απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο απηνχο) ή πνπ δελ είλαη ελ ελεξγεία 
ή πξψελ εξγαδφκελνη, εάλ νη παξνρέο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ή ηνπο ζπκκεηέρνληεο απηνχο 
ρνξεγνχληαη σο αληάιιαγκα γηα πξνζσπηθέο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ γηα ηελ θξαηηθή νληφηεηα, 
ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ ή ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα· 

  
 «ζπκκεηέρνλ θξάηνο» ζεκαίλεη θξάηνο (α) κε ην νπνίν έρεη ζπλαθζεί ζπκθσλία ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ζα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 9 θαη (β) ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ζε 
δεκνζηεπκέλν θαηάινγν. 
 
«ηππνπνηεκέλν ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο» ζεκαίλεη ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ θαηάηαμε αλά είδνο επηρείξεζεο γηα ζθνπνχο άιινπο απφ θνξνινγηθνχοˑ 
 
«ππνθαηάζηεκα» ζεκαίλεη κηα κνλάδα, επηρείξεζε, ή γξαθείν ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο, πνπ 
αληηκεησπίδεηαη σο ππνθαηάζηεκα ππφ ην ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο  ηνπ δεινχλ θξάηνπο ή φπσο 
ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ δεινχλ θξάηνπο σο μερσξηζηφ απφ ηα άιια 
γξαθεία, κνλάδεο, ή ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνοˑ 
 
«ρξεκαηννηθνλνκηθφο ινγαξηαζκφο» εκαίλεη ινγαξηαζκφο πνπ ηεξείηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα 
θαη πεξηιακβάλεη ηνπο θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο,  ινγαξηαζκνχο ζεκαηνθπιαθήο θαη: 

  
  (α)  ζε πεξίπησζε επελδπηηθήο νληφηεηαο, θάζε κεηνρηθφ ή ζπλδεδεκέλν κε νθεηιή δηθαίσκα 

επί ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνοː 
   
    Ννείηαη φηη, ζηνλ νξηζκφ απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη κεηνρηθά ή ζπλδεδεκέλα κε 

νθεηιή δηθαηψκαηα επί νληφηεηαο πνπ απνηειεί επελδπηηθή νληφηεηα απιψο θαη κφλνλ 
επεηδή παξέρεη επελδπηηθέο ζπκβνπιέο ζε πειάηε θαη ελεξγεί εμ νλφκαηφο ηνπ ή  
δηαρεηξίδεηαη ραξηνθπιάθηα γηα πειάηε θαη ελεξγεί εμ νλφκαηνο πειάηε γηα ηελ επέλδπζε ή 
ηε δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαηεζεηκέλσλ ζην φλνκα 
ηνπ πειάηε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ελ ιφγσ νληφηεηα· 

   
  (β)  ζε πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο, άιινπ απφ απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ππν-παξάγξαθν (α), θάζε ζπκκεηνρηθφ ή ζπλδεφκελν κε νθεηιή δηθαίσκα επί ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο, εάλ ε θαηεγνξία ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ 
δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο ππνβνιήο δειψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 11· θαη 

 
(γ)  θάζε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην κε αμία εμαγνξάο ή εηήζησλ απνδεκηψζεσλ πνπ 

πξνζθέξεηαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα ή ηεξείηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, 
πιελ ησλ κε ζπλδεδεκέλσλ κε επελδχζεηο θαη κε κεηαβηβάζηκσλ ζπκβνιαίσλ εηήζηαο 
απφδνζεο θαηαβνιήο πνπ πξνζθέξνληαη ζε θπζηθά πξφζσπα θαη θαιχπηνπλ παξνρέο 
ζχληαμεο ή αλαπεξίαο θαηαβαιιφκελεο ζην πιαίζην εμαηξνχκελνπ ινγαξηαζκνχ θαη δελ 
πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ πνπ ζεσξείηαη εμαηξνχκελνο ινγαξηαζκφο. 
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 «ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν» ζεκαίλεη ηνπο ηίηινπο (γηα παξάδεηγκα, κεξίδην κεηνρψλ ζε 
εηαηξεία, εηαηξηθή ζρέζε, ή ζπκκεηνρή ζε πξαγκαηηθνχ ζπκθέξνληνο ηδηνθηεζία ζε έλα επξέσο 
δηαδεδνκέλν, ή δεκφζηα δηαπξαγκαηεχζηκν ζπλεηαηξηζκφ ή θαηαπίζηεπκα, γξακκάηηα, νκνινγίεο,  κε 
εγγπεκέλα νκφινγα, ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία νθεηιήο)  ζπλεηαηξηθά δηθαηψκαηα, εκπνξεχκαηα, 
ζπκβάζεηο αληαιιαγήο (φπσο ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ, ζπκβάζεηο αληαιιαγήο λνκηζκάησλ, 
ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ δηαθνξεηηθήο βάζεο, ζπκβάζεηο αλψηαηνπ νξίνπ επηηνθίνπ, ζπκβάζεηο 
θαηψηαηνπ νξίνπ επηηνθίνπ, ζπκβάζεηο αληαιιαγήο εκπνξεπκάησλ, ζπκβάζεηο αληαιιαγήο κεηνρψλ, 
ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ζπλδεδεκέλεο κε δείθηεο κεηνρψλ ή παξεκθεξείο ζπκθσλίεο), αζθαιηζηηθέο 
ζπκβάζεηο ή ζπκβάζεηο εηήζησλ απνδεκηψζεσλ, ή θάζε δηθαίσκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζπκβάζεσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ησλ πξνζεζκηαθψλ ζπκβάζεσλ ή ζπλαθψλ δηθαησκάησλ 
πξναίξεζεο) επί ηίηινπ, εηαηξηθνχ δηθαηψκαηνο, εκπνξεχκαηνο, ζχκβαζεο αληαιιαγήο, αζθαιηζηηθήο 
ζχκβαζεο ή ζχκβαζεο εηήζησλ απνδεκηψζεσλː 

  
     Ννείηαη φηη ζηνλ φξν απηφ, δελ πεξηιακβάλνληαη κε ζπλδεφκελα κε νθεηιή άκεζα δηθαηψκαηα επί 

αθίλεηεο πεξηνπζίαοˑ 
  
 «ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα» ζεκαίλεη θάζε ίδξπκα ζεκαηνθπιαθήο, ίδξπκα θαηαζέζεσλ, επελδπηηθή 

νληφηεηα ή θαζνξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξείαˑ 
 
«ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα ζπκκεηέρνληνο θξάηνπο» ζεκαίλεη θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πνπ 
έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζε ζπκκεηέρνλ θξάηνο, εμαηξνπκέλνπ θάζε ππνθαηαζηήκαηνο απηνχ ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο πνπ επξίζθεηαη εθηφο ηνπ ζπκκεηέρνληνο θξάηνπο απηνχ, θαη θάζε 
επξηζθφκελν ζε ζπκκεηέρνλ θξάηνο ππνθαηάζηεκα ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο ην νπνίν δελ είλαη 
θάηνηθνο ζην ζπκκεηέρνλ θξάηνο απηφ∙ 
 
«θχιαμε αιιεινγξαθίαο» ζεκαίλεη  ηξέρνπζα νδεγία απφ ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ, ή αληηπξφζσπν 
ηνπ δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ, λα θπιάμεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ κέρξηο φηνπ 
απηή ε νδεγία αιιάμεη. 

  
      (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη εηδηθά ζε απηφ, 

έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή θαη ηε 
πκθσλία φπσο απηνί δεζκεχνλ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα.  

  
Aπαηηήζεηο 
Δγγξαθήο. 

4. Σν θάζε Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα : 

   
  (α)  πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ελ ηζρχ απαηηήζεηο εγγξαθήο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ 

Γεκνθξαηία γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πκθσλίαο, 
   
  (β)  πξέπεη λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα εγγξαθή ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ή 

αλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα δελ έρεη αξρίζεη αθφκε εξγαζίεο απφ ηελ εκεξνκελία 
ίδξπζεο ηνπ, ην αξγφηεξν 30 κέξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ, 

   
  (γ)  δελ έρεη ππνρξέσζε εγγξαθήο γηα ην έηνο 2016. 
  
Καηνηθία ηνπ 
Γεινχλ Κππξηαθνχ 
Υξεκαηννηθνλνκη-
θνχ Ηδξχκαηνο. 

5.-(1) Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα ζεσξείηαη φηη έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζην ζπκκεηέρνλ θξάηνο εάλ 
ππφθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θξάηνπο απηνχ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο.  

  
      (2) Δάλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα (εθηφο απφ θαηαπίζηεπκα) δελ έρεη θαηνηθία γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο ζεσξείηαη φηη ππφθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θξάηνπο απηνχ εάλ:   
   
  (i)  έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ ζπκκεηέρνληνο θξάηνπο, 

(ii)  εάλ έρεη ηελ θαηνηθία θαη αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ζε ζπκκεηέρνλ θξάηνο, 

(iii)  ππφθεηηαη ζε Υξεκαηννηθνλνκηθή επνπηεία ζην ζπκκεηέρνλ θξάηνο. 
  
      (3) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαπίζηεπκα είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, ην θαηαπίζηεπκα 

ζεσξείηαη φηη ππφθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ζπκκεηέρνληνο θξάηνπο εάλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 
θαηαπηζηεπκαηνδφρνπο έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζην ζπκκεηέρνλ θξάηνο κε εμαίξεζε ηε πεξίπησζε πνπ ην 
θαηαπίζηεπκα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη λα παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ  Κνηλνχ Πξνηχπνπ 
Αλαθνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο δεισηένπο ινγαξηαζκνχο πνπ δηαηεξνχληαη απφ ην θαηαπίζηεπκα ζε άιιν 
ζπκκεηέρνλ θξάηνο, επεηδή είλαη θάηνηθνο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο   ζην άιιν  ζπκκεηέρνλ θξάηνο∙ 

 Καηνηθία 

ε απηή ηε ελφηεηα ν φξνο «ζπκκεηέρoλ θξάηνο» αλαθέξεηαη ζ’ έλα θξάηνο πνπ έρεη εθαξκφζεη ην Κνηλφ 
Πξφηππν Αλαθνξάο.  
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Κάηνηθνη ζε 
πνιιαπιέο 
δηθαηνδνζίεο. 

6. Δάλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, άιιν απφ θαηαπίζηεπκα, έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ γηα θνξνινγηθνχο 
ζθνπνχο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζπκκεηέρνληα θξάηε, απηφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα ππφθεηηαη ζηηο 
απαηηήζεηο ππνβνιήο ζηνηρείσλ θαη δένπζαο επηκέιεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο θξάηνπο ζηελ νπνία 
δηαηεξεί ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ινγαξηαζκφ. 

  
Λνγαξηαζκνί 
Πειαηψλ ζην φλνκα 
ηξίηνπ πξνζψπνπ. 

7.-(1) Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ησλ ζπλήζσλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, ηξίηα άηνκα 
ελεξγψληαο σο κεζάδνληεο, δηαηεξνχλ ρξήκαηα εθ κέξνπο πειαηψλ ηνπο ζε εηδηθνχο «ινγαξηαζκνχο 
πειαηψλ» πνπ ηεξνχλ ζε  ρξεκαηννηθνλνκηθά  ηδξχκαηα.  

  
      (2) Οη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1), δχλαηαη λα είλαη είηε 

γεληθνί ινγαξηαζκνί, ζηνπο νπνίνπο πηζηψλνληαη ρξήκαηα πνιιψλ πειαηψλ ή λα είλαη ινγαξηαζκνί 
ζηνπο νπνίνπο πηζηψλνληαη ρξήκαηα πνπ αλήθνπλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλν πειάηε ηνπ ηξίηνπ 
πξνζψπνπ.  
 
     (3) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ: 

  
  (α)  ν ινγαξηαζκφο είλαη κφλν ζην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ πνπ ελεξγεί σο κεζάδνληαο θαη ν 

νπνίνο δελ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, θαη 
   
  (β)  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 πξνβιέπνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα κφλν γηα ηνλ 
κεζάδνληα. 

  
      (4)(α) Γηα ινγαξηαζκνχο πειαηψλ πνπ αλήθνπλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλν πειάηε ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ, 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα εμαθξηβψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ πξηλ ην άλνηγκα 
ηνπ ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.  
 

(β) Γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα ζα έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 
πξνζδηνξηζκνχ ησλ Γεισηέσλ Λνγαξηαζκψλ θαζψο θαη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ππνβνιήο πιεξνθνξηψλ 
σο αλαθέξνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα. 

  
Κνηλνί 
Λνγαξηαζκνί. 

8. Όηαλ πεξηζζφηεξνη απφ έλα Γεισηέν Πξφζσπν, είλαη δηθαηνχρνο θνηλνχ ινγαξηαζκνχ, θάζε Γεισηέν 
Πξφζσπν ζεσξείηαη σο Γηθαηνχρνο Λνγαξηαζκνχ θαη θαηαινγίδεηαη νιφθιεξν ην ππφινηπν ηνπ θνηλνχ 
ινγαξηαζκνχ. 

  
Γεληθέο Απαηηήζεηο 
Τπνβνιήο 
ηνηρείσλ. 

9.-(1)  Κάζε Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 
γεληθέο απαηηήζεηο ππνβνιήο ζηνηρείσλ θαη λα αλαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα θάζε δεισηέν Λνγαξηαζκφ 
ηνπ Γεινχληνο Κππξηαθνχ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Ηδξχκαηνο  σο εμήο: 

  
  (α)  ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε, ην(α) θξάηνο(ε) θαηνηθίαο θαη ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

γέλλεζεο (ζε πεξίπησζε αηφκνπ)  θάζε Γεισηένπ Πξνζψπνπ πνπ είλαη θάηνρνο ηνπ 
Λνγαξηαζκνχ θαη ζηε πεξίπησζε Οληφηεηαο πνπ είλαη θάηνρνο Λνγαξηαζκνχ θαη φηη κεηά 
ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ  δένπζαο επηκέιεηαο ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Πξφηππν 
Αλαθνξάο, έρεη αλαγλσξηζηεί φηη έρεη έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ αζθνχλ έιεγρν 
πνπ είλαη δεινχλ πξφζσπν,  ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ (νπο) ΑΦΣ (αο/σλ) θαη ηελ  
εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο θάζε δεισηένπ πξνζψπνπ. 

   
  (β)  ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ (ή ιεηηνπξγηθφ ηζνδχλακν ειιείςεη αξηζκνχ ινγαξηαζκνχ) 

 
(γ)  ην φλνκα θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο (εάλ ππάξρεη) ηνπ δεινχληνο  Κππξηαθνχ 

Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Ηδξχκαηνο 

  (δ)  Σν ππφινηπν ηνπ Λνγαξηαζκνχ ή ηελ αμία( πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο χκβαζεο 
Αζθαιείαο Αμίαο ή χκβαζεο Δηήζησλ Απνδεκηψζεσλ ηελ αμία ζε κεηξεηά ή απφδνζε) 
θαηά ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή άιιεο θαηάιιειεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ή εάλ ν 
Λνγαξηαζκφο έθιεηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ην θιείζηκν ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

 
(ε)  ζηελ πεξίπησζε ινγαξηαζκνχ ζεκαηνθπιαθήο: 

    
   (i) ην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην πνζφ ησλ ηφθσλ, ην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην πνζφ ησλ 

κεξηζκάησλ θαη ην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην πνζφ ησλ ινηπψλ εζφδσλ πνπ 
παξάγνληαη ζε ζρέζε κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη ζην 
ινγαξηαζκφ, ηα νπνία ζε θάζε πεξίπησζε θαηαβάιινληαη ή πηζηψλνληαη ζην 
ινγαξηαζκφ) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή άιιεο θαηάιιειεο 
πεξηφδνπ αλαθνξάο· 
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(ii)  ην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην πξντφλ απφ ηελ πψιεζε ή ηελ εμαγνξά 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ή 
πηζηψζεθαλ ζην ινγαξηαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή 
άιιεο θαηάιιειεο πεξηφδνπ αλαθνξάο γηα ηελ νπνία ην δεινχλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ελήξγεζε σο ζεκαηνθχιαθαο ,κεζίηεο, ππνςήθηνο,  
ή άιισο σο αληηπξφζσπνο ηνπ θαηφρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ· 

   
  (ζη)  ζηελ πεξίπησζε θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ην ζπλνιηθφ  .αθαζάξηζην πνζφ ησλ ηφθσλ 

πνπ θαηαβιήζεθαλ ή πηζηψζεθαλ ζην ινγαξηαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ 
έηνπο ή άιιεο θαηάιιειεο πεξηφδνπ αλαθνξάο θαη 

   
  (δ)  ζε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε ινγαξηαζκνχ πνπ δελ πεξηγξάθεηαη ζηελ  ππνπαξάγξαθν 

2(β) ή (ζη) ην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ή πηζηψζεθε ζηνλ θάηνρν 
ινγαξηαζκνχ ζρεηηθά κε ην ινγαξηαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή άιιεο 
θαηάιιειεο πεξηφδνπ αλαθνξάο γηα ηελ νπνία ην Γεινχλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα είλαη 
ν νθεηιέηεο ή ν ρξεψζηεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ νπνησλδήπνηε 
πιεξσκψλ εμαγνξάο πνπ έγηλαλ ζηνλ θάηνρν ινγαξηαζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή άιιεο θαηάιιειεο πεξηφδνπ αλαθνξάο.  

 
(ε)  ζηηο ππνβιεζείζεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη ην λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη 

θάζε πνζφ, 
  
      (2) Αλεμάξηεηα απ’ φηη νξίδεηαη ζην άξζξν  2(2) ηεο πκθσλίαο: 
  
  (α)  Όζνλ αθνξά θάζε δεισηέν ινγαξηαζκφ πνπ ζπληζηά πξνυπάξρνληα ινγαξηαζκφ, ή ζε 

ζρέζε κε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ινγαξηαζκφ ν νπνίνο αλνίρηεθε πξηλ ηε κεηαηξνπή ηνπ 
ζε  δεισηέν ινγαξηαζκφ  ν ΑΦΣ  ή ε εκεξνκελία γέλλεζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα 
δεισζνχλ εάλ δελ ππάξρνπλ ζηα αξρεία ηνπ Γεινχληνο Κππξηαθνχ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ 
Ηδξχκαηνο θαη εάλ δελ απαηηείηαη άιισο ε απφθηεζε ηνπο απφ ην ελ ιφγσ Γεινχλ 
Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα, αιιά ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ 
Ίδξπκα πξέπεη λα θαηαβάιεη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα λα απνθηήζεη ηνλ ΑΦΣ θαη ηελ 
εκεξνκελία γέλλεζεο φζνλ αθνξά πξνυπάξρνληεο Λνγαξηαζκνχο έσο ην ηέινο ηνπ 
δεχηεξνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν νη πξνυπάξρνληεο 
Λνγαξηαζκνί ηαπηνπνηήζεθαλ σο δεισηένη Λνγαξηαζκνί.  

   
  (β)  Ο ΑΦΣ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα δεισζεί εάλ  δελ έρεη εθδνζεί απφ ην ζρεηηθφ δεισηέν 

θξάηνο ή ε λνκνζεζία ηνπ ζρεηηθνχ δεισηένπ θξάηνπο δελ απαηηεί ηελ ππνβνιή ηνπ ΑΦΣ 
πνπ εθδίδεηαη απφ ηέηνην δεισηέν θξάηνο. 

 
(γ)  Ο ηφπνο γέλλεζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα δεισζεί εθηφο εάλ ην Γεινχλ Κππξηαθφ 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ππνρξενχηαη άιισο πσο λα ηνλ πιεξνθνξεζεί θαη λα ηνλ 
δειψζεη θαη δηαηίζεηαη ζηα ειεθηξνληθψο αλαδεηήζηκα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ην Γεινχλ 
Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα. 

  
Γεληθέο Απαηηήζεηο 
Γένπζαο 
Δπηκέιεηαο  
Υξφλνο 
Αληαιιαγήο 
Πιεξνθνξηψλ. 

10. Κάζε Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο παξαθάησ 
γεληθέο απαηηήζεηο δένπζαο επηκέιεηαο: 
 

   
  (α)  ππνβάιιεη ην ππφινηπν ή ηελ αμία ελφο ινγαξηαζκνχ φπσο πξνζδηνξίδεηαη ηελ ηειεπηαία 

εκέξα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή εάλ ν ινγαξηαζκφο έθιεηζε θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ 
έηνπο, ην θιείζηκν ηνπ ινγαξηαζκνχ, 

 
(β)  Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ην νπνίν, κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα, πξνζδηνξίδεη νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ σο μέλν 
ινγαξηαζκφ πνπ δελ είλαη δεισηένο ινγαξηαζκφο θαηά ηελ άζθεζε δένπζαο επηκέιεηαο, 
πξέπεη λα επηθαιεζηεί ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ππνβνιήο,  

   
  (γ)  νη ππνβιεζείζεο πιεξνθνξίεο ππνβάιινληαη εηεζίσο θαη  αληαιιάζζνληαη κέζα ζε 9 

κήλεο κεηά ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ην νπνίν νη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ: Ννείηαη 
φηη, γηα ην έηνο 2016 νη πιεξνθνξίεο απηέο ππνβάιινληαη θαη αληαιιάζζνληαη εληφο ηνπ 
2017: 

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

αληαιιάζζνληαη κέζα ζε 12  κήλεο κεηά ην εκεξνινγηαθφ έηνο. 
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  (δ)  ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη παξφρνπο 
ππεξεζηψλ γηα λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ππνβνιήο ζηνηρείσλ θαη δένπζαο επηκέιεηαο πνπ 
επηβάιινληαη ζην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο 
εθαξκνζηένπο θαλφλεο δένπζαο επηκέιεηαο ζχκθσλα κε ην  παξφλ Γηάηαγκα θαη ην θνηλφ 
πξφηππν αλαθνξάο θαη ην ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα παξακέλεη ππεχζπλν γηα 
ηελ ηήξεζε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ θαη νη ελέξγεηεο  ηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ 
θαηαινγίδνληαη ζην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα, 

   
  (ε)  ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο 

δένπζαο επηκέιεηαο γηα ινγαξηαζκνχο πςειήο αμίαο, ζε ινγαξηαζκνχο ρακειφηεξεο αμίαο 
ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο πξνυπάξρνληεο ινγαξηαζκνχο ή μερσξηζηά ζε ζρέζε 
κε νπνηνδήπνηε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ζχλνιν ινγαξηαζκψλ, θαη λα εθαξκφζεη ηηο 
δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο γηα λένπο ινγαξηαζκνχο ζε πξνυπάξρνληεο 
ινγαξηαζκνχο ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο πξνυπάξρνληεο ινγαξηαζκνχο ή 
μερσξηζηά ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ζχλνιν ινγαξηαζκψλ, ε 
απηή ηελ πεξίπησζε, νη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηα ινηπά ζηνπο πξνυπάξρνληεο 
ινγαξηαζκνχο παξακέλνπλ ζε ηζρχ, 

   
  (ζη)   έλαο ινγαξηαζκφο αληηκεησπίδεηαη σο δεισηένο ινγαξηαζκφο θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη σο ηέηνηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηα παξφλ Γηάηαγκα. 

  
Απαηηήζεηο 
Γένπζαο 
Δπηκέιεηαο γηα   
Πξνυπάξρνληεο 
Λνγαξηαζκνί 
Φπζηθψλ 
Πξνζψπσλ. 

11. Οη πην θάησ  δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο πξνυπαξρνληεο  
ινγαξηαζκνχο θπζηθψλ πξνζψπσλ: 
 

  
  (α)  Γηεχζπλζε  θαηνηθίαο : φηαλ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα έρεη ζηα 

αξρεία ηνπ ηξέρνπζα δηεχζπλζε  θαηνηθίαο ηνπ δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ θπζηθνχ 
πξνζψπνπ πνπ βαζίδεηαη ζε απνδεηθηηθφ έγγξαθν, ην Γεινχλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα δχλαηαη λα ζεσξήζεη φηη ν δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ θπζηθνχ 
πξνζψπνπ έρεη ηε θνξνινγηθή  θαηνηθία  ηνπ ζηε θξάηνο φπνπ βξίζθεηαη ε δηεχζπλζε 
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζνλ ν ζπγθεθξηκέλνο δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ 
θπζηθνχ πξνζψπνπ είλαη δεισηέν πξφζσπν. 

   
  (β)  Έξεπλα ζε ειεθηξνληθφ αξρείν: Όηαλ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα δελ 

ζηεξίδεηαη ζε ηξέρνπζα δηεχζπλζε  θαηνηθίαο  ηνπ δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ θπζηθνχ 
πξνζψπνπ πνπ βαζίδεηαη ζε απνδεηθηηθφ έγγξαθν φπσο αλαθέξεηαη  ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α), ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πξέπεη λα 
εξεπλήζεη ζηα ειεθηξνληθψο αλαδεηήζηκα ζηνηρεία πνπ δηαηεξεί ην Γεινχλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο θαη λα 
εθαξκφζεη ηηο ππνπαξαγξάθνπο (γ) έσο (ζη): 

    
   (i) ηαπηνπνίεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ Λνγαξηαζκνχ σο θαηνίθνπ αιινδαπνχ θξάηνπο∙  

(ii) ηξέρνπζα ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή δηεχζπλζε  θαηνηθίαο  
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο) ζε αιινδαπφ θξάηνο · 

(iii) έλαο ή παξαπάλσ ηειεθσληθνί αξηζκνί ζε αιινδαπφ θξάηνο  θαη απνπζία 
ηειεθσληθνχ αξηζκνχ ζην θξάηνο ηνπ Γεινχληνο Κππξηαθνχ 
Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Ηδξχκαηνο· 

(iv) πάγηεο εληνιέο (εθηφο φζσλ ζρεηίδνληαη κε θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ) γηα 
κεηαθνξά θεθαιαίσλ ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζε αιινδαπφ θξάηνο· 

(v) ηζρχνλ πιεξεμνχζην ή δηθαίσκα ππνγξαθήο πνπ ρνξεγείηαη ζε πξφζσπν κε 
δηεχζπλζε ζε αιινδαπφ θξάηνο· ή 

(vi) νδεγία θχιαμεο αιιεινγξαθίαο ή δηεχζπλζε κε ηελ έλδεημε “θξνληίδη ηνπ” ζε 
αιινδαπφ θξάηνο αλ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα δελ έρεη 
ζηα αξρεία ηνπ άιιε δηεχζπλζε γηα ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ. 

   
  (γ)  Αλ θαηά ηελ ειεθηξνληθή έξεπλα δελ βξεζεί θακία απφ ηηο ελδείμεηο πνπ απαξηζκνχληαη  

ζηελ ππνπαξάγξαθν (β), ηφηε δελ απαηηείηαη θακία πεξαηηέξσ ελέξγεηα κέρξηο φηνπ 
ππάξμεη αιιαγή ζηηο πεξηζηάζεηο ε νπνία λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζχλδεζε κηαο ή 
πεξηζζφηεξσλ ελδείμεσλ κε ηνλ ινγαξηαζκφ ή ν ινγαξηαζκφο θαζίζηαηαη ινγαξηαζκφο 
πςειήο αμίαο. 
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  (δ)  Αλ θαηά ηελ ειεθηξνληθή έξεπλα βξεζεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο ελδείμεηο πνπ απαξηζκνχληαη  
ζηηο ππν-ππνπαξαγξάθνπο (i)  σο (v) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β), ή αλ ππάξμεη αιιαγή ζηηο 
πεξηζηάζεηο ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζχλδεζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ελδείμεσλ κε 
ηνλ ινγαξηαζκφ, ηφηε ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα νθείιεη λα 
ζεσξήζεη φηη ν δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζε θάζε 
αιινδαπφ θξάηνο γηα ηελ νπνία ηαπηνπνηείηαη έλδεημε, εθηφο αλ επηιέμεη λα εθαξκφζεη ηελ 
ππνπαξάγξαθν (ζη) θαη ηζρχεη κία απφ ηηο εμαηξέζεηο ζηελ ππνπαξαγξάθν απηή ζε φ,ηη 
αθνξά ηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ. 

   
  (ε)(i)  Αλ θαηά ηελ ειεθηξνληθή έξεπλα βξεζεί νδεγία θχιαμεο αιιεινγξαθίαο ή δηεχζπλζε κε 

ηελ έλδεημε “θξνληίδη ηνπ θαη δελ βξεζεί άιιε δηεχζπλζε θαη θακία απφ ηηο ελδείμεηο πνπ 
απαξηζκνχληαη  ζηηο ππν-ππνπαξαγξάθνπο (i)  σο (v) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) γηα ηνλ 
δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα νθείιεη, κε ηε 
ζεηξά πνπ αξκφδεη θαιχηεξα ζηηο πεξηζηάζεηο, λα εθαξκφζεη ηελ έξεπλα ζε αξρείν 
εγγξάθσλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ 13 ή λα επηδηψμεη 
λα εμαζθαιίζεη απφ ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ απηνπηζηνπνίεζε ή απνδεηθηηθφ έγγξαθν 
ψζηε λα πξνζδηνξίζεη ηελ ή ηηο θνξνινγηθέο  θαηνηθίεο  απηνχ ηνπ δηθαηνχρνπ 
ινγαξηαζκνχ θαη εάλ δελ βξεζεί έλδεημε θαηά ηελ έξεπλα ζε αξρείν εγγξάθσλ θαη δελ 
ζηαζεί δπλαηφ λα εμαζθαιηζηεί ε απηνπηζηνπνίεζε ή ην απνδεηθηηθφ έγγξαθν, ην Γεινχλ 
Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα νθείιεη λα δειψζεη ηνλ ινγαξηαζκφ σο κε 
ηεθκεξησκέλν ινγαξηαζκφ.   

(ii)  εάλ ε απηνπηζηνπνίεζε ππνδειψλεη φηη ν θάηνρνο ινγαξηαζκνχ είλαη θάηνηθνο ζε 
αιινδαπφ θξάηνο, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πξέπεη λα πξνβεί 
ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο έηζη ψζηε λα απνθηήζεη ηνλ ΑΦΣ ηνπ θάηνρνπ ινγαξηαζκνχ, κέζα 
ζηα ελδεδεηγκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ θαλφλσλ δένπζαο επηκέιεηαο φπσο 
πξνλννχληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα.  

   
  (ζη)  Παξά ηελ εμεχξεζε ελδείμεσλ ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (β), ην Γεινχλ Κππξηαθφ 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα ζεσξήζεη φηη ν δηθαηνχρνο 
ινγαξηαζκνχ είλαη θάηνηθνο αιινδαπνχ θξάηνπο αλ: 

    
   (i)  ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ πεξηιακβάλεηαη 

ηξέρνπζα ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή δηεχζπλζε  θαηνηθίαο  ζην αιινδαπφ 
θξάηνο έλαο ή παξαπάλσ ηειεθσληθνί αξηζκνί ζην αιινδαπφ θξάηνο (θαη 
θαλέλαο ηειεθσληθφο αξηζκφο ζην θξάηνο ηνπ δεινχληνο θππξηαθνχ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο), ή πάγηεο εληνιέο (ζε φ,ηη αθνξά 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο εθηφο ησλ θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ) γηα 
κεηαθνξά θεθαιαίσλ ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζε αιινδαπφ θξάηνο, θαη ην 
Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα εμαζθαιίδεη ή έρεη 
πξνεγνπκέλσο εμεηάζεη θαη ηεξεί ζην αξρείν ηνπ: 

     
    (I)  απηνπηζηνπνίεζε απφ ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο ηεο  θαηνηθίαο  απηνχ ηνπ δηθαηνχρνπ 
ινγαξηαζκνχ πνπ δελ πεξηιακβάλεη απηή ην αιινδαπφ θξάηνο 

(II)  απνδεηθηηθφ έγγξαθν πνπ βεβαηψλεη φηη ε θνξνινγηθή  θαηνηθία  
ηνπ  δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ είλαη άιιε απφ  ην αιινδαπφ θξάηνο 

    
   (ii)   ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ πεξηιακβάλεηαη 

ηζρχνλ πιεξεμνχζην ή δηθαίσκα ππνγξαθήο πνπ ρνξεγείηαη ζε πξφζσπν κε 
δηεχζπλζε  ζε αιινδαπφ θξάηνο, θαη ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ 
Ίδξπκα εμαζθαιίδεη ή έρεη πξνεγνπκέλσο εμεηάζεη θαη ηεξεί ζην αξρείν ηνπ: 

     
    (Η) απηνπηζηνπνίεζε απφ ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο  απηνχ ηνπ δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ πνπ δελ 
πεξηιακβάλεη απηή ην αιινδαπφ θξάηνο ή 

(ΗΗ) απνδεηθηηθφ έγγξαθν πνπ βεβαηψλεη φηη ε θνξνινγηθή  ηνπ  
δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ είλαη άιιε απφ ηνπ αιινδαπνχ θξάηνπο. 

   
Γηαδηθαζίεο 
Γένπζαο 
Δπηκέιεηαο 
Αζθάιεηα κε Αμία 
Δμαγνξάο θαη 
χκβαζε Δηήζησλ 
Απνδεκηψζεσλ. 

12.(α) Πξνυπάξρσλ ινγαξηαζκφο θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ είλαη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην κε αμία 
εμαγνξάο ή χκβαζε Δηήζησλ Απνδεκηψζεσλ δελ είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηεί, λα ηαπηνπνηεζεί ή λα 
δεισζεί,  ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα παξεκπνδίδεηαη 
απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία πξνρσξήζεη ζηε πψιεζε  ηέηνηνπ ζπκβνιαίνπ ζε θάηνηθνπο ηνπ δεισηένπ 
θξάηνπο. 

 (β)  Πξνυπάξρσλ ινγαξηαζκφο θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ηαπηνπνηήζεθε σο δεισηένο Λνγαξηαζκφο 
πξέπεη λα ινγηζηεί δεισηένο ινγαξηαζκφο φια ηα επφκελα έηε, εθηφο αλ ν δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ 
πάςεη λα απνηειεί Γεισηέν Πξφζσπν. 
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Γένπζα  
Δπηκέιεηα γηα  
Πξνυπάξρνληεο 
Τςειήο Αμίαο 
Λνγαξηαζκνχο 
Φπζηθψλ 
Πξνζψπσλ. 

13. Οη παξαθάησ δηαδηθαζίεο εληζρπκέλεο εμέηαζεο εθαξκφδνληαη ζε ινγαξηαζκνχο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ πςειήο αμίαο: 

  
  (α)  Έξεπλα ζε Ζιεθηξνληθφ Αξρείν: ε φ,ηη αθνξά ηνπο ινγαξηαζκνχο πςειήο αμίαο, ην 

Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα νθείιεη λα αλαδεηήζεη ζηα ειεθηξνληθψο 
αλαδεηήζηκα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο ελδείμεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο 
παξαγξάθνπ 11. 

 
(β)  Έξεπλα ζε Αξρείν Δγγξάθσλ:  Αλ νη βάζεηο δεδνκέλσλ κε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο 

αλαδήηεζεο ηνπ Γεινχληνο Κππξηαθνχ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Ηδξχκαηνο πεξηιακβάλνπλ 
πεδία γηα ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 18  θαη πεξηέρνπλ φια απηά ηα ζηνηρεία, ηφηε 
δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα ζε αξρείν εγγξάθσλ.  

   
  (γ)  ε πεξίπησζε πνπ νη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ δελ πεξηιακβάλνπλ φιεο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο, ηφηε γηα ινγαξηαζκφ πςειήο αμίαο, ην Γεινχλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα νθείιεη επίζεο λα αλαδεηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζηνλ 
θχξην θάθειν ηνπ πειάηε θαη, ζηελ έθηαζε πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχξην θάθειν 
ηνπ πειάηε, ζηα αθφινπζα έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ινγαξηαζκφ ηα νπνία 
εμαζθαιίδνληαη απφ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα εληφο ησλ 
ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη  ζηελ  
παξάγξαθν 11ː 

    
   (i) ην πην πξφζθαην απνδεηθηηθφ έγγξαθν πνπ παξειήθζε ζε ζρέζε κε ηνλ 

ινγαξηαζκφ· 

(ii) ηελ πην πξφζθαηε ζχκβαζε αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ ή ηεθκεξίσζε· 

(iii) ηελ πην πξφζθαηε ηεθκεξίσζε πνπ εμαζθαιίζηεθε απφ ην Γεινχλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο/γλψξηζε ηνλ πειάηε 
ζνπ  ή γηα άιινπο ξπζκηζηηθνχο ζθνπνχο· 

(iv) ηπρφλ ηζρχνλ πιεξεμνχζην ή δηθαίσκα ππνγξαθήο· θαη 

(v) ηπρφλ ηζρχνπζεο πάγηεο εληνιέο (εθηφο φζσλ ζρεηίδνληαη κε θαηαζεηηθφ 
ινγαξηαζκφ) γηα κεηαθνξά θεθαιαίσλ. 

   
  (δ)  Όηαλ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα εθαξκφζεη ηηο δηαδηθαζίεο 

εληζρπκέλεο εμέηαζεο πνπ πεξηγξάθνληαη  ζηελ παξάγξαθν απηή, ζε Λνγαξηαζκφ 
Τςειήο Αμίαο, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα δελ είλαη ππνρξεσκέλν 
λα εθαξκφζεη εθ λένπ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, εθηφο απφ ηελ έξεπλα ηνπ ππεχζπλνπ 
ιεηηνπξγνχ ζρέζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 15, ζηνλ ίδην ινγαξηαζκφ πςειήο 
αμίαο ηα επφκελα έηε, εθηφο αλ ν ινγαξηαζκφο είλαη κε ηεθκεξησκέλνο, νπφηε ην Γεινχλ 
Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα νθείιεη λα ηηο εθαξκφζεη εθ λένπ εηεζίσο κέρξηο 
φηνπ απηφο ν ινγαξηαζκφο πάςεη λα είλαη κε ηεθκεξησκέλνο. 

   
  (ε)  Δάλ ππάξμεη αιιαγή ζηηο πεξηζηάζεηο ζε ζρέζε κε ινγαξηαζκφ πςειήο αμίαο ε νπνία έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε ζχλδεζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ελδείμεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ 11, ηφηε ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ 
Ίδξπκα ινγίδεη ηνλ ινγαξηαζκφ σο δεισηέν ινγαξηαζκφ ζε φ,ηη αθνξά θάζε αιινδαπφ 
θξάηνο γηα ηελ νπνία ηαπηνπνηείηαη έλδεημε, εθηφο αλ επηιέμεη λα εθαξκφζεη ηελ 
ππνπαξάγξαθν (ζη) ηεο παξαγξάθνπ 11 θαη ηζρχεη κία απφ ηηο εμαηξέζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο φζνλ αθνξά απηφλ ηνλ ινγαξηαζκφ. 

  
(ζη)    ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ζέηεη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζίεο ψζηε λα 

δηαζθαιίζεη φηη ν ππεχζπλνο ιεηηνπξγφο ζρέζεο ηαπηνπνηεί νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο 
πεξηζηάζεηο ελφο ινγαξηαζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο ππεχζπλνο ιεηηνπξγφο 
ζρέζεο ελεκεξσζεί φηη ν Γηθαηνχρνο Λνγαξηαζκνχ έρεη λέα ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ζε 
αιινδαπφ θξάηνο, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ζεσξεί ηε λέα 
δηεχζπλζε αιιαγή ζηηο πεξηζηάζεηο θαη, αλ επηιέμεη λα εθαξκφζεη ηελ ππνπαξάγξαθν (ζη) 
ηεο παξαγξάθνπ 11, εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε απφ ηνλ δηθαηνχρν 
ινγαξηαζκνχ. 
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Απνηέιεζκα ηεο 
Αλεχξεζεο 
Δλδείμεσλ. 

14. Σν Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα  δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβεί ζηελ έξεπλα ζε 
αξρείν εγγξάθσλ πνπ πεξηγξάθεηαη  ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ 13, ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ειεθηξνληθψο αλαδεηήζηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ Γεινχληνο Κππξηαθνχ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ 
Ηδξχκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

   
  (α) ην θαζεζηψο  θαηνηθίαο  ηνπ δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ· 
   
  (β) ηε δηεχζπλζε  θαηνηθίαο  θαη ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ πνπ 

πεξηέρνληαη επί ηνπ παξφληνο ζηνλ θάθειν πνπ ηεξεί ην Γεινχλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα· 

   
  (γ) ηνλ ή ηνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο ηνπ Γηθαηνχρνπ Λνγαξηαζκνχ νη νπνίνη πεξηέρνληαη επί 

ηνπ παξφληνο ζηνλ θάθειν πνπ ηεξεί ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα, 
εάλ ππάξρνπλ· 

   
  (δ) ζηελ πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ εθηφο ησλ θαηαζεηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ, εάλ ππάξρνπλ ηζρχνπζεο πάγηεο εληνιέο γηα κεηαθνξά θεθαιαίσλ ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ζε άιιν ινγαξηαζκφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ινγαξηαζκνχ ζε άιιν 
ππνθαηάζηεκα ηνπ Γεινχληνο Κππξηαθνχ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Ηδξχκαηνο ή ζε άιιν 
Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα)· 

   
  (ε) εάλ ππάξρεη ηξέρνπζα νδεγία θχιαμεο αιιεινγξαθίαο  ή δηεχζπλζε κε ηελ έλδεημε 

“θξνληίδη ηνπ” ή γηα ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ· θαη 
   
  (ζη) εάλ ππάξρεη πιεξεμνχζην ή δηθαίσκα ππνγξαθήο γηα ηνλ ινγαξηαζκφ. 
  
Τπεχζπλνο 
ιεηηνπξγφο ζρέζεο 
ζε ινγαξηαζκφ 
πςειήο αμίαο. 

15.  Σν Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ινγίδεη σο δεισηέν ινγαξηαζκφ νπνηνλδήπνηε 
ινγαξηαζκφ πςειήο αμίαο έρεη αλαηεζεί ζε ππεχζπλν ιεηηνπξγφ ζρέζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζπλαζξνίδνληαη κε απηφλ ηνλ ινγαξηαζκφ πςειήο αμίαο), αλ ν 
ππεχζπλνο ιεηηνπξγφο ζρέζεο γλσξίδεη πξαγκαηηθά φηη ν δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ είλαη δεισηέν 
πξφζσπν. 

  
Δληζρπκέλε 
εμέηαζε 
ινγαξηαζκψλ 
πςειήο αμίαο. 

16.(α)  Αλ θαηά ηελ εληζρπκέλε εμέηαζε ησλ ινγαξηαζκψλ πςειήο αμίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 
παξαγξάθνπο 13 έσο 15 πην πάλσ, δελ βξεζεί θακία απφ ηηο ελδείμεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ 11, θαη δελ έρεη δηαπηζησζεί φηη ν ινγαξηαζκφο ηεξείηαη απφ 
θάηνηθν αιινδαπνχ θξάηνπο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 15, ηφηε 
δελ απαηηείηαη θακία πεξαηηέξσ ελέξγεηα κέρξηο φηνπ ππάξμεη αιιαγή ζηηο πεξηζηάζεηο ε νπνία λα έρεη 
σο απνηέιεζκα ηε ζχλδεζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ελδείμεσλ κε ηνλ ινγαξηαζκφ. 

  
 (β) Αλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο ελδείμεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ππν-ππνπαξαγξάθνπο (i) – (v)  ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ 11, βξεζεί θαηά ηελ εληζρπκέλε εμέηαζε ησλ ινγαξηαζκψλ 
πςειήο αμίαο, ή αλ ππάξμεη κεηαγελέζηεξε αιιαγή ζηηο πεξηζηάζεηο ε νπνία λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 
ζχλδεζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ελδείμεσλ κε ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ ζαλ θάηνηθνο αιινδαπνχ 
θξάηνπο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο γηα ηνλ νπνίν ηαπηνπνηείηαη έλδεημε, ηφηε ην  δεινχλ θππξηαθφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πξέπεη λα κεηαρεηξηζηεί ην ινγαξηαζκφ σο δεισηέν ινγαξηαζκφ ηνπ θξάηνπο 
κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο γηα ηελ νπνία πξνέθπςαλ ελδείμεηο, εθηφο αλ επηιέμεη λα εθαξκφζεη  ηελ 
ππνπαξάγξαθν (ζη) ηεο παξαγξάθνπ 11 θαη ηζρχεη κία απφ ηηο εμαηξέζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο φζνλ 
αθνξά απηφλ ηνλ ινγαξηαζκφ. 

  
 (γ) Αλ θαηά ηελ εληζρπκέλε εμέηαζε ησλ ινγαξηαζκψλ πςειήο αμίαο βξεζεί νδεγία θχιαμεο 

αιιεινγξαθίαο  ή δηεχζπλζε κε ηελ έλδεημε “θξνληίδη ηνπ”  θαη δελ βξεζεί άιιε δηεχζπλζε θαη θακία απφ 
ηηο άιιεο ελδείμεηο πνπ απαξηζκνχληαη ζηηο ππν-ππνπαξαγξάθνπο (i) – (v)  ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο 
παξαγξάθνπ 11,  γηα ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα 
νθείιεη λα εμαζθαιίζεη απφ απηφλ ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ απηνπηζηνπνίεζε ή απνδεηθηηθφ έγγξαθν 
ψζηε λα πξνζδηνξίζεη ηελ ή ηηο θνξνινγηθέο θαηνηθίεο ηνπ Γηθαηνχρνπ Λνγαξηαζκνχ.  

  
 (δ) Αλ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα δελ είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ηέηνηα 

απηνπηζηνπνίεζε ή απνδεηθηηθφ έγγξαθν, νθείιεη λα δειψζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 
θξάηνπο κέινπο ηνπ σο κε ηεθκεξησκέλν ινγαξηαζκφ.  

  
 (ε) Δάλ ε απηνπηζηνπνίεζε ππνδειψλεη φηη ν θάηνρνο ινγαξηαζκνχ είλαη θάηνηθνο ζε αιινδαπφ 

Κξάηνο, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο έηζη 
ψζηε λα απνθηήζεη ην ΑΦΣ ή ιεηηνπξγηθφ ηζνδχλακν ηνπ ΑΦΣ ηνπ θάηνρνπ ινγαξηαζκνχ, κέζα ζηα 
ελδεδεηγκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ θαλφλσλ δένπζαο επηκέιεηαο φπσο πξνλννχληαη ζην παξφλ 
Γηάηαγκα. 
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Όηαλ Πξνυπάξρσλ 
Λνγαξηαζκφο 
Φπζηθνχ 
Πξνζψπνπ  
θαηαζηεί  
Λνγαξηαζκφο 
Τςειήο Αμίαο.  
 

17.(α) Αλ πξνυπάξρσλ ινγαξηαζκφο θπζηθνχ πξνζψπνπ δελ είλαη ινγαξηαζκφο πςειήο αμίαο θαηά ηελ 
31ε Γεθεκβξίνπ 2015 αιιά θαηαζηεί ινγαξηαζκφο πςειήο αμίαο θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα επφκελνπ 
εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα νθείιεη λα νινθιεξψζεη ηηο 
δηαδηθαζίεο εληζρπκέλεο εμέηαζεο πνπ πεξηγξάθνληαη  ζηηο παξαγξάθνπο 13 έσο 16 φζνλ αθνξά απηφλ 
ηνλ ινγαξηαζκφ εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ν ινγαξηαζκφο 
θαζίζηαηαη ινγαξηαζκφο πςειήο αμίαο.  
 

(β) Αλ βάζεη απηήο ηεο εμέηαζεο απηφο ν ινγαξηαζκφο ηαπηνπνηεζεί σο δεισηένο ινγαξηαζκφο, ην 
Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ππνβάιιεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 
ινγαξηαζκφ απηφ ζε ζρέζε κε ην έηνο θαηά ην νπνίν ηαπηνπνηείηαη σο δεισηένο ινγαξηαζκφο θαη ηα 
επφκελα έηε ζε εηήζηα βάζε, εθηφο αλ ν δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ πάςεη λα απνηειεί δεισηέν 
πξφζσπν. 

  
Γένπζα Δπηκέιεηα 
γηα Νένπο 
Λνγαξηαζκνχο 
Φπζηθψλ 
Πξνζψπσλ. 

18. Οη αθφινπζεο δηαδηθαζίεο ηζρχνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο λένπο ινγαξηαζκνχο θπζηθψλ πξνζψπσλ: 
 

  (α)  Όζνλ αθνξά ηνπο λένπο ινγαξηαζκνχο θπζηθψλ πξνζψπσλ, κε ην άλνηγκα ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα εμαζθαιίδεη ηελ 
απηνπηζηνπνίεζε, πνπ κπνξεί λα είλαη κέξνο ηεο ηεθκεξίσζεο γηα ην άλνηγκα ηνπ 
ινγαξηαζκνχ, ε νπνία επηηξέπεη ζην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα λα 
πξνζδηνξίζεη ηελ ή ηηο θνξνινγηθέο  θαηνηθίεο  ηνπ δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ θαη λα 
επηβεβαηψζεη θαηά πφζν επζηαζεί ε απηνπηζηνπνίεζε απηή κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζπλέιεμε ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ζε ζρέζε κε ην άλνηγκα ηνπ 
ινγαξηαζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηεθκεξίσζεο πνπ ζπγθέληξσζε ζχκθσλα κε 
ηηο δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο/γλψξηζε ηνλ πειάηε ζνπ. 

  (β)  Αλ απφ ηελ απηνπηζηνπνίεζε δηαπηζηψλεηαη φηη ν δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ έρεη ηε 
θνξνινγηθή θαηνηθία  ηνπ ζε δεισηέν θξάηνο , ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ 
Ίδξπκα ινγίδεη ηνλ ινγαξηαζκφ σο δεισηέν ινγαξηαζκφ θαη ε απηνπηζηνπνίεζε επίζεο 
πεξηιακβάλεη ηνλ ΑΦΣ ηνπ δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ ζε απηφ ην  δεισηέν θξάηνο (κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο ππφ- ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) ηεο παξαγξάθνπ (9) θαη 
ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο  

 
(γ)  Δάλ ππάξμεη αιιαγή ζηηο πεξηζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε λέν ινγαξηαζκφ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα 
λα γλσξίδεη, ή έρεη ιφγν λα γλσξίδεη, φηη ε αξρηθή απηνπηζηνπνίεζε είλαη ιαλζαζκέλε ή 
αλαμηφπηζηε, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα δελ κπνξεί λα βαζηζηεί 
ζηελ αξρηθή απηνπηζηνπνίεζε θαη εμαζθαιίδεη έγθπξε απηνπηζηνπνίεζε πνπ βεβαηψλεη 
ηελ ή ηηο θνξνινγηθέο έδξεο ηνπ δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ. 

  (δ)   Σν Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα νθείιεη λα εθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο 
δένπζαο επηκέιεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο  (α), (β) θαη (γ) ηεο 
παξαγξάθνπ 18, γηα λένπο ινγαξηαζκνχο θπζηθψλ πξνζψπσλ, απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ, 
2016. 

Οινθιήξσζε 
Γένπζαο 
Δπηκέιεηαο γηα  
Πξνυπάξρνληεο 
Λνγαξηαζκνχο 
Φπζηθψλ 
Πξνζψπσλ. 

19. Σν Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα νθείιεη λα νινθιεξψζεη ηηο δηαδηθαζίεο δένπζαο 
επηκέιεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 13 έσο 16, γηα ηαπηνπνίεζε πςειήο αμίαο  
πξνυπάξρνλησλ ινγαξηαζκψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ηηο δηαδηθαζίεο 
δένπζαο επηκέιεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 11  γηα  πξνυπάξνληεο ινγαξηαζκνχο 
ρακειφηεξεο αμίαο, κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017. 

Δμέηαζε 
δηεχζπλζεο 
θαηνηθίαο. 

20. Σν Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηελ εμέηαζε πεξί ηε 
δηεχζπλζε θαηνηθίαο ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο  πξνυπάξρνληεο  ρακειφηεξεο αμίαο ινγαξηαζκνχο ή 
μερσξηζηά ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ζχλνιν ινγαξηαζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο/γλψξηζε ηνλ 
πειάηε ζνπ  πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 11, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη δπλάκεη 
ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γεινχλ Κππξηαθνχ Υξεκαηνπηζησηηθνχ  Ηδξχκαηνο.  

Υξνλνδηάγξακκα 
ηεο εμέηαζεο  
θαη πξφζζεηεο 
δηαδηθαζίεο πνπ 
εθαξκφδνληαη 
ζηνπο 
Πξνυπάξρνληεο 
Λνγαξηαζκνχο 
Οληνηήησλ. 

21. Οη αθφινπζεο δηαδηθαζίεο ηζρχνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο  πξνυπαξρφληεο ινγαξηαζκνχο νληνηήησλ: 
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  (α)  ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα κπνξεί λα εμαηξέζεη απφ ηηο δηαδηθαζίεο 
δένπζαο επηκέιεηαο  πξνυπάξρνληεο ινγαξηαζκνχο νληνηήησλ κε αζξνηζηηθφ ππφινηπν ή 
αμία ινγαξηαζκνχ δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (250 000)  δνιαξίσλ ΖΠΑ ή ιηγφηεξν θαηά 
ηελ 31ή Γεθεκβξίνπ 2015 θαη εάλ θαηά ην ηέινο ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ην 
αζξνηζηηθφ ππφινηπν ή αμία ινγαξηαζκνχ   ππεξβαίλεη ηα  δηαθφζηα πελήληα ρηιηάδεο (250 
000)  δνιάξηα ΖΠΑ, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηηο δηαδηθαζίεο 
δένπζαο επηκέιεηαο γηα λα ηαπηνπνηήζεη αλ ν ινγαξηαζκφο είλαη δεισηένο ινγαξηαζκφοː 

   
    Ννείηαη φηη, αλ απηή ε επηινγή δελ έρεη πηνζεηεζεί, ην Γεινχλ Κππξηαθφ 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηηο δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο ζε 
φινπο ηνπο  πξνυπάξρνληεο ινγαξηαζκνχο νληνηήησλ. 

 
(β)   Πξνυπάξρνληεο ινγαξηαζκνί νληνηήησλ κε: 

    
   (i)  αζξνηζηηθφ ππφινηπν ή αμία ινγαξηαζκνχ πνπ ππεξβαίλεη  ηα δηαθφζηα πελήληα 

ρηιηάδεο (250.000) δνιάξηα ΖΠΑ σο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015,  θαη 
(ii)  αζξνηζηηθφ ππφινηπν ή αμία ινγαξηαζκνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα  δηαθφζηα 

πελήληα ρηιηάδεο (250 000)  δνιάξηα ΖΠΑ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, αιιά 
ππεξβαίλεη ηα  δηαθφζηα πελήληα ρηιηάδεο (250 000)  δνιάξηα ΖΠΑ ηελ ηειεπηαία 
εκέξα νπνηνπδήπνηε επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, απαηηείηαη λα εμεηαζηεί 
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη  ζηηο παξαγξάθνπο 23 θαη 24. 

  
Πξφζζεηεο 
δηαδηθαζίεο γηα 
πξνυπάξρνληεο 
ινγαξηαζκνχο 
νληνηήησλ. 

22. Γηα  πξνυπάξρνληεο ινγαξηαζκνχο νληνηήησλ πνπ νξίδνληαη ζηελ ππφ-παξαγξάθν (β) ηεο 
παξαγξάθνπ 21, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πξέπεη λα εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο 
δηαδηθαζίεο: 

  
  (α)  Καζνξηζκφο Καηνηθίαο Οληφηεηαο: 
   
   (i)  Δμέηαζε πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηεξνχληαη γηα ξπζκηζηηθνχο ή πειαηεηαθνχο 

ζθνπνχο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 
ζχκθσλα κε ηηο  δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο/γλψξηζε ηνλ πειάηε ζνπ) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
θαηνηθία ηνπ Γηθαηνχρνπ Λνγαξηαζκνχ θαη γηα απηφ ην ζθνπφ, πιεξνθνξίεο πνπ 
θαζνξίδνπλ ηελ θαηνηθία ηνπ δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ ζπκπεξηιακβάλνπλ   ηε 
ρψξα εγγξαθήο ηεο νληφηεηαο ή δηεχζπλζε ζε αιινδαπφ Κξάηνο. 

(ii)  Αλ νη πιεξνθνξίεο ππνδεηθλχνπλ φηη ν δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ είλαη δεισηέν 
πξφζσπν, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ινγίδεη ην 
ινγαξηαζκφ σο δεισηέν ινγαξηαζκφ εθηφο αλ ιάβεη απηνπηζηνπνίεζε απφ ην 
δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ ή πξνζδηνξίζεη επιφγσο, βάζεη πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη 
ζηελ θαηνρή ηνπ ή πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ, φηη ν δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ 
δελ είλαη δεισηέν πξφζσπν. 

  
Πξνζδηνξηζκφο ηνπ 
θαηά πφζνλ ε 
Οληφηεηα είλαη 
Παζεηηθή ΜΥΟ κε 
έλα ή πεξηζζφηεξα 
Διέγρνληα 
Πξφζσπα πνπ είλαη 
Γεισηέα 
Πξφζσπα. 

23.-(1) Όζνλ αθνξά Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ Πξνυπάξρνληνο Λνγαξηαζκνχ Οληφηεηαο  
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νληφηεηαο πνπ είλαη Γεισηέν Πξφζσπν), ην Γεινχλ Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα 
ζα πξέπεη λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν ν θάηνρνο  Λνγαξηαζκνχ είλαη Παζεηηθή ΜΥΟ κε έλα ή 
πεξηζζφηεξα Διέγρνληα Πξφζσπα πνπ είλαη Γεισηέα Πξφζσπα θαη θαζνξίζεη ηελ θαηνηθία ησλ 
πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ έιεγρν.  

  
      (2) ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε απφ ηα Διέγρνληα Πξφζσπα κηαο Παζεηηθήο ΜΥΟ είλαη 

Γεισηέν Πξφζσπν, ηφηε ν ινγαξηαζκφο ινγίδεηαη σο Γεισηένο Λνγαξηαζκφο.  
 
     (3) Πξνβαίλνληαο ζηηο δηαπηζηψζεηο απηέο, ην Γεινχλ Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα εθαξκφδεη ηηο  
αθφινπζεο δηαδηθαζίεοː 

  
  (α)   Γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θαηά πφζνλ ν δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ είλαη Παζεηηθή 

ΜΥΟ, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη 
απηνπηζηνπνίεζε απφ ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ ψζηε λα εμαθξηβψζεη ην θαζεζηψο ηνπ, 
εθηφο αλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ πιεξνθνξίεο ή ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο ζην 
θνηλφ βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη επιφγσο φηη ν δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ 
είλαη ελεξγή ΜΥΟ ή ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα εθηφο επελδπηηθήο νληφηεηαο πνπ δελ είλαη 
Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ζπκκεηέρνληνο θξάηνπο, 
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  (β)  Γηα ηνλ ζθνπφ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ έιεγρν ελφο δηθαηνχρνπ 
ινγαξηαζκνχ, ηα Γεινχληα Κππξηαθά Υξεκαηννηθνλνκηθά Ηδξχκαηα κπνξνχλ λα 
βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη θαη ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο  δηαδηθαζίεο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο/γλψξηζε ηνλ 
πειάηε ζνπ, 

   
  (γ)  Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ θαηνηθία ελφο  πξφζσπνπ πνπ αζθεί έιεγρν 

παζεηηθήο ΜΥΟ  ηα Γεινχληα Κππξηαθά Υξεκαηννηθνλνκηθά Ηδξχκαηα κπνξνχλ λα 
βαζίδνληαη: 

    
   (i) ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη θαη ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο  δηαδηθαζίεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο/γλψξηζε ηνλ πειάηε ζνπ ζηελ πεξίπησζε πξνυπάξρνληνο 
ινγαξηαζκνχ νληνηήησλ πνπ ηεξνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο ΜΥΟ κε αζξνηζηηθφ 
ππφινηπν ή αμία ινγαξηαζκνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ ελφο 
εθαηνκκπξίνπ (1 000 000)δνιαξίσλ ΖΠΑ·  ή 

(ii) ζε απηνπηζηνπνίεζε απφ ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ ή ζρεηηθφ πξφζσπν πνπ 
αζθεί έιεγρν ηνπ ή ηεο/ησλ δηθαηνδνζηψλ φπνπ έρεη ηε θνξνινγηθή ηνπ θαηνηθία 
ην πξφζσπν πνπ αζθεί έιεγρν· 

(iii) εάλ ε απηνπηζηνπνίεζε ππνδειψλεη φηη ν θάηνρνο ινγαξηαζκνχ είλαη 
θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζε αιινδαπφ θξάηνο, ην Γεινχλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο έηζη ψζηε 
λα απνθηήζεη ην ΑΦΣ ηνπ θάηνρνπ ινγαξηαζκνχ, κέζα ζηα ελδεδεηγκέλα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ θαλφλσλ δένπζαο επηκέιεηαο φπσο πξνλννχληαη ζην 
παξφλ Γηάηαγκα· 

(iv) εάλ απηνπηζηνπνίεζε δελ παξέρεηαη, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ 
Ίδξπκα ζα θαζνξίζεη ηελ θαηνηθία ή ηηο έδξεο εθαξκφδνληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη  ζηηο παξαγξάθνπο 13 έσο 16. 

  
Οινθιήξσζε 
εμέηαζεο 
πξνυπάξρνλησλ 
ινγαξηαζκψλ 
Οληνηήησλ. 

24. Δμέηαζε  πξνυπάξρνλησλ ινγαξηαζκψλ νληνηήησλ: 
 

   
  (i) κε αζξνηζηηθφ ππφινηπν ή αμία ινγαξηαζκνχ πνπ ππεξβαίλεη θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2015 ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ (250.000) πξέπεη λα 
νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017, θαη 

(ii) κε αζξνηζηηθφ ππφινηπν ή αμία ινγαξηαζκνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη θαηά ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ 2015 ηηο δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο δνιάξηα ΖΠΑ (250.000), αιιά 
ππεξβαίλεη απηφ ην πνζφ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ επφκελνπ έηνπο, πξέπεη λα έρεη 
νινθιεξσζεί κέζα ζην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ην 
αζξνηζηηθφ ππφινηπν ή ε αμία ππεξβαίλεη απηφ ην πνζφ, 

(iii) Δάλ ππάξμεη αιιαγή ζηηο πεξηζηάζεηο ζε ζρέζε κε Πξνυπάξρνληα Λνγαξηαζκφ 
Οληνηήησλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ην Γεινχλ Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα λα γλσξίδεη, 
ή λα ζεσξεί επιφγσο, φηη ε απηνπηζηνπνίεζε ή άιιε ηεθκεξίσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε έλαλ 
ινγαξηαζκφ είλαη ιαλζαζκέλε ή αλαμηφπηζηε, ην Γεινχλ Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα 
πξνζδηνξίδεη εθ λένπ ην θαζεζηψο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 22. 

Απνδεηθηηθά 
έγγξαθα. 

25. Γεινχληα Κππξηαθά Υξεκαηννηθνλνκηθά Ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο απνδεηθηηθά 
έγγξαθα νπνηαδήπνηε θαηάηαμε έρεη γίλεη ζηα αξρεία ηνπ Γεινχληνο Κππξηαθνχ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ 
Ηδξχκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ βάζε ηππνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο θσδηθνπνίεζεο, ε 
νπνία θαηαρσξίζεθε απφ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε 
επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ηνπ γηα ζθνπνχο πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο  θαηαπνιέκεζεο ηεο 
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο/γλψξηζε ηνλ πειάηε ζνπ ή γηα άιινπο 
ξπζκηζηηθνχο ζθνπνχο (εθηφο ησλ θνξνινγηθψλ) θαη ε νπνία εθαξκνδφηαλ απφ ην Γεινχλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έγηλε ε θαηάηαμε ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ινγαξηαζκνχ  σο  πξνυπάξρσλ ινγαξηαζκφο, εθφζνλ ην Γεινχλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα δελ γλσξίδεη ή δελ έρεη ιφγν λα πηζηεχεη φηη ε ελ ιφγν θαηάηαμε είλαη 
εζθαικέλε ή αλαμηφπηζηε. 

  
Γηθαηνχρνη 
Καηαπηζηεχκαηνο 
πνπ είλαη  
παζεηηθή ΜΥΟ. 

26. Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα δχλαηαη λα  ζεσξήζεη ην ζθνπφ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ 
Καηαπηζηεχκαηνο πνπ είλαη παζεηηθή ΜΥΟ θαη αληηκεησπίδεηαη σο ειεγρφκελν πξφζσπν ή πξφζσπα 
ηνπ θαηαπηζηεχκαηνο, σο δεισηέα πξφζσπα ηνπ θαηαπηζηεχκαηνο πνπ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
ίδξπκα. 
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Γηαδηθαζίεο 
Γένπζαο 
Δπηκέιεηαο  
γηα Νένπο 
Λνγαξηαζκνχο 
Οληνηήησλ. 

27.  Οη αθφινπζεο δηαδηθαζίεο ηζρχνπλ γηα λένπο ινγαξηαζκνχο νληνηήησλ: 
 

  (α)  Πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηνηθίαο ηεο νληφηεηαο: 

   (i) Δμαζθάιηζε απηνπηζηνπνίεζεο, πνπ κπνξεί λα είλαη κέξνο ηεο ηεθκεξίσζεο γηα 
ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ, ε νπνία επηηξέπεη ζην Γεινχλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα λα πξνζδηνξίζεη ηελ ή ηηο θνξνινγηθέο έδξεο ηνπ 
δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ θαη λα επηβεβαηψζεη θαηά πφζν επζηαζεί ε 
απηνπηζηνπνίεζε απηή κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη ην Γεινχλ 
Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ζε ζρέζε κε ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εγγξάθσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζχκθσλα κε  
δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο/γλψξηζε ηνλ πειάηε ζνπ. 

(ii) εάλ ε απηνπηζηνπνίεζε ππνδειψλεη φηη ν θάηνρνο ινγαξηαζκνχ είλαη θάηνηθνο 
ζε αιινδαπφ θξάηνο, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πξέπεη 
λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο έηζη ψζηε λα απνθηήζεη ην ΑΦΣ ηνπ θάηνρνπ 
ινγαξηαζκνχ, κέζα ζηα ελδεδεηγκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ θαλφλσλ δένπζαο 
επηκέιεηαο φπσο πξνλννχληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα. 

(iii) Αλ ε Οληφηεηα πηζηνπνηήζεη φηη δελ έρεη θνξνινγηθή θαηνηθία, ην Γεινχλ 
Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ 
θεληξηθνχ γξαθείνπ ηεο oληφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ θαηνηθία ηνπ 
δηθαηνχρνπ ινγαξηαζκνχ. 

(iv) Αλ ε απηνπηζηνπνίεζε ππνδεηθλχεη φηη ν δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ  είλαη 
θάηνηθνο δεισηένπ θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο, ην Γειψλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ινγίδεη ην ινγαξηαζκφ σο δεινχλ ινγαξηαζκφ εθηφο 
αλ πξνζδηνξίζεη επιφγσο, βάζεη πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή πνπ 
είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ, φηη ν δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ δελ είλαη δεισηέν 
πξφζσπν ζε φηη αθνξά ην δεισηέν θξάηνο. 

  (β)  Πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηνηθίαο ησλ πξφζσπσλ πνπ αζθνχλ έιεγρν ελφο Παζεηηθνχ ΜΥΟ: 

   (i) Γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θαηά πφζνλ δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ είλαη 
Παζεηηθφ ΜΥΟ, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα νθείιεη λα βαζηζηεί ζε 
απηνπηζηνπνίεζε απφ ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ ψζηε λα εμαθξηβψζεη ην 
θαζεζηψο ηνπ, εθηφο αλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ πιεξνθνξίεο ή ππάξρνπλ 
πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο ζην θνηλφ βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 
πξνζδηνξίζεη επιφγσο φηη ν δηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ είλαη ελεξγή ΜΥΟ ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα άιιν απφ Δπελδπηηθή Οληφηεηα. 

(ii) Γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ έιεγρν ζην δηθαηνχρν 
ινγαξηαζκνχ, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα κπνξεί λα 
βαζηζηεί ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη ηεξνχληαη κε ηηο  δηαδηθαζίεο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο/γλψξηζε ηνλ πειάηε ζνπ. 

(iii) Γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηνηθίαο ελφο  πξφζσπνπ πνπ αζθεί 
έιεγρν ζε Παζεηηθή ΜΥΟ, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα 
κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε απηνπηζηνπνίεζε απφ ηνλ δηθαηνχρν ινγαξηαζκνχ ή 
ην ζρεηηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί έιεγρν. Δάλ ε απηνπηζηνπνίεζε 
ππνδειψλεη φηη ην πξφζσπν πνπ αζθεί έιεγρν είλαη θάηνηθνο ζε αιινδαπφ 
θξάηνο, ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πξέπεη λα πξνβεί 
ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο έηζη ψζηε λα απνθηήζεη ην ΑΦΣ ηνπ ελ ιφγσ 
πξνζψπνπ, κέζα ζηα ελδεδεηγκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ θαλφλσλ 
δένπζαο επηκέιεηαο φπσο πξνλννχληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα. 

  (γ)  Σν Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα νθείιεη λα εθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο 
δένπζαο επηκέιεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ππφ- παξαγξάθνπο (α) θαη (β) ηεο 
παξαγξάθνπ 28, γηα λένπο ινγαξηαζκνχο νληνηήησλ, απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ, 2016. 

Δλαιιαθηηθέο 
Γηαδηθαζίεο  
γηα Υξεκαηνηθν-
λνκηθνχο 
Λνγαξηαζκνχο πνπ 
ν δηθαηνχρνο είλαη 
θπζηθφ πξφζσπν  
αζθαιηζηήξηνπ 

28.-(1) Σν Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα δχλαηαη λα ζεσξήζεη φηη δηθαηνχρνο ν νπνίνο 
είλαη θπζηθφ πξφζσπν (άιιν απφ ηνλ ηδηνθηήηε) αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ κε αμία Δμαγνξάο ή 
ζχκβαζε εηήζησλ απνδεκηψζεσλ ζην νπνίν θαηαβάιιεηαη παξνρή ζαλάηνπ δελ είλαη δεισηέν 
πξφζσπν θαη κπνξεί λα ζεσξήζεη έλαλ ηέηνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ινγαξηαζκφ σο άιιν απφ δεισηέν 
ινγαξηαζκφ, εθηφο αλ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα γλσξίδεη πξαγκαηηθά, ή έρεη 
ιφγν λα γλσξίδεη, φηη ν δηθαηνχρνο είλαη Γεισηέν Πξφζσπν.  
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ζπκβνιαίνπ κε αμία 
Δμαγνξάο  
ή ζπκβνιαίνπ 
πξνζφδσλ. 
  
      (2) Σν Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα έρεη ιφγν λα γλσξίδεη φηη ν δηθαηνχρνο 

αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ κε αμία εμαγνξάο ή ζχκβαζε εηήζησλ απνδεκηψζεσλ είλαη δεισηέν 
πξφζσπν αλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα 
θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ δηθαηνχρν πεξηιακβάλνπλ ελδείμεηο θαηνηθίαο ζε αιινδαπφ θξάηνο  θαηά ηελ 
παξάγξαθν  11.  
 
     (3) Αλ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα γλσξίδεη πξαγκαηηθά, ή έρεη ιφγν λα 
γλσξίδεη, φηη ν δηθαηνχρνο είλαη δεισηέν πξφζσπν ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα 
νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 11. 

  
Πξνυπνζέζεηο  
γηα ζεψξεζε  
Υξεκαηννηθνλνκη-
θνχ Λνγαξηαζκνχ 
πνπ απνηειεί 
ζπκκεηνρηθφ 
δηθαίσκα ζε 
Οκαδηθφ 
Αζθαιηζηήξην 
πκβφιαην κε  
Αμία Δμαγνξάο ή 
Οκαδηθή ζχκβαζε 
εηήζησλ 
απνδεκηψζεσλ  
σο κε Γεισηένο 
Λνγαξηαζκφο. 

29. Σα Γεινχληα Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ζεσξήζνπλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Λνγαξηαζκφ 
πνπ απνηειεί ζπκκεηνρηθφ δηθαίσκα ζε Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην πκβφιαην κε Αμία Δμαγνξάο ή Οκαδηθή 
ζχκβαζε εηήζησλ απνδεκηψζεσλ σο Υξεκαηννηθνλνκηθφ Λνγαξηαζκφ πνπ δελ είλαη Γεισηένο 
Λνγαξηαζκφο κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έλα πνζφ είλαη πιεξσηέν ζηνλ εξγαδφκελν/θάηνρν 
πηζηνπνηεηηθνχ ή ηνλ δηθαηνχρν, αλ ν Υξεκαηννηθνλνκηθφο Λνγαξηαζκφο πνπ απνηειεί ζπκκεηνρηθφ 
δηθαίσκα ζε Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην πκβφιαην κε Αμία Δμαγνξάο ή Οκαδηθή ζχκβαζε εηήζησλ 
απνδεκηψζεσλ πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 

  (i)  ην Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην πκβφιαην κε Αμία Δμαγνξάο ή Οκαδηθή ζχκβαζε εηήζησλ 
απνδεκηψζεσλ εθδίδεηαη ζε εξγνδφηε θαη θαιχπηεη εηθνζηπέληε (25) ή πεξηζζφηεξνπο 
εξγαδφκελνπο/θαηφρνπο πηζηνπνηεηηθνχ· 

(ii)  νη εξγαδφκελνη/θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ νπνηαδήπνηε 
ζπκβαηηθή αμία ζρεηίδεηαη κε ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη λα θαηνλνκάζνπλ δηθαηνχρνπο γηα 
ηελ παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη κε ηνλ ζάλαην ηνπ εξγαδνκέλνπ· θαη 

(iii)  ην αζξνηζηηθφ πνζφ πνπ είλαη πιεξσηέν ζε νπνηνλδήπνηε εξγαδφκελν/θάηνρν 
πηζηνπνηεηηθνχ ή δηθαηνχρν δελ ππεξβαίλεη πνζφ εθθξαζκέλν ζην εζληθφ λφκηζκα ηεο 
Γεκνθξαηίαο πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα εθαηνκκχξην (1 000 000) δνιάξηα ΖΠΑ. 

   
Άζξνηζε 
ππνινίπσλ 
ινγαξηαζκψλ. 

30. Γηα ζθνπνχο θαζνξηζκνχ ηεο ζπλάζξνηζεο ππνινίπσλ ή αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ 
πνπ δηθαηνχρνο είλαη: 

   
  (α)  θπζηθφ πξφζσπν, ην Γεισηέν Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα απαηηείηαη λα 

ζπλαζξνίδεη φινπο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζην ίδην 
Γεισηέν Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα, ή  ζε ζπλδεδεκέλε νληφηεηα, αιιά κφλν 
ζηνλ βαζκφ πνπ ηα κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα ηνπ Γεισηένπ Κππξηαθνχ 
Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Ηδξχκαηνο ζπλδένπλ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο κε 
βάζε ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ φπσο ν ινγαξηαζκφο πειάηε ή ΑΦΣ, θαη επηηξέπνπλ ηελ 
άζξνηζε ησλ ππνινίπσλ ή ησλ αμηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ, 

 
(β)  ινγαξηαζκνί νληνηήησλ, ην Γεισηέν Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα απαηηείηαη λα 

ιακβάλεη ππφςε φινπο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζην ίδην 
Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα, ή ζε ζπλδεδεκέλε νληφηεηα, αιιά κφλν 
ζηνλ βαζκφ πνπ ηα κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα ηνπ Γεισηένπ Κππξηαθνχ 
Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Ηδξχκαηνο ζπλδένπλ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο  κε 
βάζε δεδνκέλσλ  φπσο ν ινγαξηαζκφο πειάηε ή ΑΦΣ, θαη επηηξέπνπλ ηελ άζξνηζε ησλ 
ππνινίπσλ ή ησλ αμηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ, 

   
  (γ)  πξφζσπν, λα πξνζδηνξίζεη αλ έλαο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ινγαξηαζκφο είλαη πςειήο αμίαο, 

ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα νθείιεη λα αζξνίδεη φινπο ηνπο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ ν ππεχζπλνο ιεηηνπξγφο ζρέζεο γλσξίδεη ή έρεη 
ιφγν λα γλσξίδεη φηη άκεζα ή έκκεζα αλήθνπλ, ειέγρνληαη ή έρνπλ αλνηρζεί  απφ ην ίδην 
πξφζσπν. 
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Καλφλεο γηα  
ηα λνκίζκαηα.   

31. Γηα θαζνξηζκφ ηνπ ππνινίπνπ ή ηεο αμίαο ινγαξηαζκνχ ζε λφκηζκα άιιν απφ δνιάξηα ΖΠΑ γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ην  δεινχλ θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα κεηαηξέπεη ην 
ζρεηηθφ θαηψηαην φξην απφ δνιάξηα  ΖΠΑ ζην άιιν λφκηζκα,  κε αλαθνξά ζηελ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο 
(spot rate) θαηά ηελ εκεξνκελία γηα ηελ νπνία ην  δεινχλ θππξηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα 
πξνζδηνξίδεη ηα πνζά ησλ θαηψηαησλ νξίσλ. 

  
Τπφινηπν 
Λνγαξηαζκνχ κε 
κεδεληθή αμία. 

32.Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλαζξνίζκαηνο ππνινίπσλ θαη ησλ θαλφλσλ γηα ηα λνκίζκαηα γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηεο πκθσλίαο θαη ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ππφινηπν ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη αξλεηηθή αμία 
ζα δειψλεηαη σο λα έρεη  ππφινηπν ινγαξηαζκνχ ή αμία κεδέλ. 

  
Απηνπηζηνπνηήζε. 33. Σν Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε απηνπηζηνπνίεζε ή 

απνδεηθηηθφ έγγξαθν αλ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα γλσξίδεη ή έρεη ιφγν λα 
γλσξίδεη φηη ε απηνπηζηνπνίεζε ή ην απνδεηθηηθφ έγγξαθν είλαη ιαλζαζκέλα ή αλαμηφπηζηα. 

  
Λνγαξηαζκφο  
πνπ θξαηείηαη  
απφ ζπλέηαηξν 
ζπλεηαηξηζκνχ. 

34. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πκθσλίαο θαη ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ινγαξηαζκφο πνπ θξαηείηαη απφ 
πξφζσπν ζαλ ζπλέηαηξνο ελφο ζπλεηαηξηζκνχ, αληηκεησπίδεηαη ζαλ ινγαξηαζκφο νληφηεηαο θαη φρη ζαλ  
ινγαξηαζκφο θπζηθνχ πξνζψπνπ.  

  
Τπνρξεψζεηο 
Γεινχλ Υξεκαην-
νηθνλνκηθνχ 
Ίδξχκαηνο   
πξνο ηηο  
Αξκφδηεο Αξρέο. 

35. Σν Γεινχλ θππξηαθφ  ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα πξέπεη ζε ζρέζε κε ην πξψην δεισηέν έηνο θαη 
θάζε επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 
πξέπεη λα δεισζνχλ ζχκθσλα κε ηε πκθσλία ζε ζρέζε κε ηνλ θάζε δεισηέν ινγαξηαζκφ πνπ 
δηαηεξείηαη απφ ην ίδξπκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιφγσ  εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 37. 

  
Δξκελεία  
Πιεξνθνξηψλ  
πνπ ζα 
αληαιιάζζνληαη. 

36. Γηα ζθνπνχο ππνβνιήο πιεξνθνξηψλ κε βάζε ηελ πκθσλία - 
 

  
  (α)  Σφθνο πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε πνζφ πνπ ρξεψλεηαη ζαλ ηφθνο. 

 
(β)  αλαθνξά ζην ππφινηπν ή ηελ αμία ηνπ ινγαξηαζκνχ ζπκπεξηιακβάλεη κεδεληθφ ππφινηπν 

ή αμία , θαη 
 
(γ)  αλαθνξά ζηε πιεξσκή πνζνχ πεξηιακβάλεη πίζησζε πνζνχ. 

  
Ζιεθηξνληθφ 
χζηεκα 
Τπνβνιήο. 

37. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ  δεινχλ θππξηαθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο γηα ππνβνιή πιεξνθνξηψλ 
ζηελ αξκφδηα αξρή πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζαː 

  
  (α)  Ζ ππνβνιή ζηνηρείσλ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

31 πξηλ ην ηέινο ηεο 30εο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηνλ 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 ζηνηρείσλ  κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2020. 

   
  (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. 

 
(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 
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  (ε)  ε ππνβνιή πνπ γίλεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεινχλ Κππξηαθνχ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ 
Ηδξχκαηνο ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη απφ απηφ, εθηφο εάλ ην ίδξπκα απνδείμεη φηη ε ππνβνιή 
έγηλε ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

  
Αληηπξφζσπνο  
Κππξηαθνχ 
Υξεκαηννηθνλν-
κηθνχ Ηδξχκαηνο 
δελ έρεη ηελ 
θαηνηθία ηνπ  
ζηελ Γεκνθξαηία. 

38.-(1) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία  Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα δελ έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ 
ζηελ Γεκνθξαηία, ην παξφλ Γηάηαγκα εθαξκφδεηαη ζην πξφζσπν ή θνξέα πνπ ηνλ αληηπξνζσπεχεη 
Γεκνθξαηία. 

  
      (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο- 
   
  (α)  Έλα Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πνπ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ζεσξείηαη φηη 

θαηνηθεί ζηελ Γεκνθξαηία φηαλ ν έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ 
ζπλεηαηξηζκνχ  σο Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα είλαη ζηελ Γεκνθξαηία , 
θαη  

 
(β)  ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα ην νπνίν δελ είλαη ζπλεηαηξηζκφο 

θαηνηθεί ζηελ Γεκνθξαηία φηαλ θαηνηθεί ζηελ Κχπξν γηα  ζθνπνχο εηαηξηθνχ θφξνπ ή 
θφξνπ εηζνδήκαηνο.  

  
Οξζφηεηα 
πιεξνθνξηψλ. 
 

39. Γηα λα εμεηάζεη θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο πνπ ππφβαιε ην Γεισηέν Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ 
Ίδξπκα είλαη νξζέο θαη νινθιεξσκέλεο ε αξκφδηα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ην Γεισηέν Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα λα - 

  
  (α)  Τπνβάιεη ζηελ αξκφδηα αξρή ζε ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ απηή πιεξνθνξίεο πνπ ε 

αξκφδηα αξρή κπνξεί δηθαηνινγεκέλα λα απαηηήζεη  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αληίηππσλ 
ησλ ζρεηηθψλ βηβιίσλ, εγγξάθσλ ή άιινπ πιηθνχ, ή νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πνπ 
είλαη δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά, ή 

 ( 
(β)  ππνβάινπλ ζηελ αξκφδηα αξρή γηα εμέηαζε ζην ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή, φια ηα αληίηππα ησλ βηβιίσλ, εγγξάθσλ, ή άιιν πιηθφ, ή νπνηαζδήπνηε 
ειεθηξνληθά δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ 
Ίδξπκα έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ, ή ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ.  

   
            Ννείηαη φηη, θάζε 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. 

  
Τπνρξεψζεηο 
κεηαθνξάο 
αλαγθαίσλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ 
βξίζθνληαη εθηφο 
ηεο Γεκνθξαηίαο 
απφ ην  Γεινχλ 
Κππξηαθφ Υξεκα-
ηννηθνλνκηθφ 
Ίδξπκα. 

40. ε πεξίπησζε πνπ φιεο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο  πξέπεη λα παξέρνληαη ή πξέπεη 
λα εμεηάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, βξίζθνληαη εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο, ην Γεινχλ Κππξηαθφ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα πξέπεη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα κεηαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο 
ζηελ Γεκνθξαηία εγγξάθσο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπκκφξθσζε ηνπ Γεινχλ Κππξηαθνχ Ηδξχκαηνο πξνο ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο ζχκθσλα κε ην Γηάηαγκα απηφ.   

  
Μεηαθνξά 
πιεξνθνξηψλ 
ηξίησλ ρψξεο πνπ 
δελ ππέγξαςαλ  
ηε πκθσλία. 

41. Όηαλ ην Γεινχλ Κππξηαθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ίδξπκα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε 
κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ ζηε  Γεκνθξαηία απφ άιια θξάηε κέιε, ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ ππέγξαςαλ ηε 
πκθσλία, αιιά δελ είλαη δπλαηφ λα ηηο ιάβεη ιφγσ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ελ ιφγσ ρψξαο, νη 
απαηηήζεηο ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη.    

  
Γεληθνί Καλφλεο 
θαηά ησλ 
θαηαρξήζεσλ. 

42. Δάλ: 
 

   
  (α)  έλα πξφζσπν εηζέξρεηαη ζε νπνηαδήπνηε ξχζκηζε· θαη 
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____________________ 

  Δθδφζεθε ζηηο 18 επηεκβξίνπ 2020. 
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΣΡΗΓΖ, 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β)  ν θχξηνο ζθνπφο ή έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνζψπνπ θαηά ηε ζχλαςε ησλ 
ξπζκίζεσλ είλαη ε απνθπγή νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο 
δηαηάγκαηνο, ην δηάηαγκα ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ ζαλ λα κελ είραλ εθαξκνζηεί νη 
ξπζκίζεηο. 

   
Έθδνζε 
θαηεπζπληήξησλ 
γξακκψλ. 

43. Γλσζηνπνίεζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Έθνξν Φνξνινγίαο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα 
πεξηέρεη ηηο θαζνδεγεηηθέο ζεκεηψζεηο  πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ην παξφλ δηάηαγκα. 

  
Καηάξγεζε 
Γηαηάγκαηνο. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
17.11.2017. 

44.  Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ην πεξί Βεβαηψζεσο θαη  Δηζπξάμεσο Φφξσλ 
(Αληαιιαγή Πιεξνθνξηψλ) ζηα πιαίζηα ηεο Πνιπκεξνχο πκθσλίαο Αξκνδίσλ Αξρψλ γηα ηελ Απηφκαηε 
Αληαιιαγή Πιεξνθνξηψλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Λνγαξηαζκψλ Γηάηαγκα ηνπ 2017 θαηαξγείηαη.  
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