
 Παρ. ΙΙΙ(Ι)  Κ.∆.Π. 360/2005
Αρ. 4019, 29.7.2005

Αριθµός 360
Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Παροχή  αναφορικά µε

Τόκους) Κανονισµοί του  οι οποίοι εκδόθηκαν από  Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 6Α των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµων του
1978 µέχρι 2004, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από
αυτή,  στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το εδάφιο
(3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισµών
που Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε µε

 Ν. 227 του 1

Οί ΠΕΡΙ  ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ

ΝΟΜΟΙ  ΜΕΧΡΙ 2005

Κανονισµοί ρε  άρθρο 6Α

Επίσηµη

Εφηµερίδα της

 σ.

0038

 του 1978

 του 1978 •

41 του 1979

41 του 1983

164 του

 του 1988

 1989

 1991

 1991

 του 1994

 του1995

 1999

153(!)του1999

 του 2002

 του 2004

 του 2005.

Για σκοπούς εναρµόνισης µε  πράξεις της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας µε τίτλοG

«Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003

τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από

αποταµιεύσεις».

 Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του

παρέχονται δυνάµει του άρθρου 6Α των περί Βεβαιώσεως και

Εισπράξεως Φόρων Νόµων του  µέχρι 2005 εκδίδει τους

ακόλουθους Κανονισµούς.
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τίτλος.

Ερµηνεία.

Πίνακας Α.

Παράρτηµα.

Επίσηµη

Εφηµερίδα της

ΜΕΡΟΣ Ι

 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Οι παρόντες Κανονισµοί  αναφέρονται ως οι περί

Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Παροχή Πληροφοριών

αναφορικά µε Τόκους) Κανονισµοί του

2. Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός αν από το κείµενο

προκύπτει διαφορετική έννοιαG

«άλλο αποδεικτικό έγγραφο» περιλαµβάνει πιστοποιητικό

φορολογικής κατοικίας κατά τον τύπο που αναφέρεται στον

Πίνακα

«αρµόδια αρχή» σηµαίνει'

(α) Όσον αφορά τα κράτη µέλη, οποιαδήποτε από  αρχές που

έχουν αυτά κοινοποιήσει στην  και

(β) όσον αφορά άλλα κράτη ή εδάφη καθορισµένης περιοχής, η

αρµόδια αρχή για τους σκοπούς των διµερών ή πολυµερών

φορολογικών συµβάσεων ή, ελλείψει αυτής, κάθε άλλη αρχή που

είναι αρµόδια για την έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής

κατοικίαςG

«καθορισµένη περιοχή» σηµαίνει κράτη ή εδάφη που

αναφέρονται στο Παράρτηµα των παρόντων Κανονισµών

«Νόµος» σηµαίνει τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως

Φόρων Νόµων του  όπως αυτός τροποποιείται από καιρό

σε καιρόG

«Οδηγία Αποταµιεύσεων» σηµαίνει την Οδηγία 2003/48/ΕΚ του

Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό

µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις όπως
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26.6.2003, σ.

0038

Εφηµερίδα της

 σ.

0001

Επίσηµη

Εφηµερίδα της

 σ.3

«Οδηγία Κινητών Αξιών» σηµαίνει την Οδηγία  του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Μαΐου

2001 σχετικά µε την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο

αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να

δηµοσιεύονται, όπως

«Οδηγία ΟΣΕΚΑ» σηµαίνει την Οδηγία  του

Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου  για το συντονισµό των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε

ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές

αξίες (ΟΣΕΚΑ) όπως

«ΟΣΕΚΑ» σηµαίνει οργανισµό συλλογικών επενδύσεων υπό την

έννοια της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ και του περί Ανοικτού Τύπου

Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες

(ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεµάτων Νόµου του

«πραγµατικός δικαιούχος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον

όρο αυτό από τον Κανονισµό

«Τόκοι» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον

Κανονισµό 6, αλλά δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε ποσό

προέκυψε πριν την  Ιουλίου 2005.

«τρίτη χώρα» σηµαίνει περιοχή άλλη από καθορισµένη

«φορέας πληρωµής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο

αυτό από τον Κανονισµό

(2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στους

παρόντες Κανονισµούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται

 του 2002 οπό τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο του 2002

 του 2002 µέχρι 2004, όπως τροποποιείται από καιρό σε καιρό, και από

 του 2004
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163(1)  2003 τ ο ν Νόµο.

 του 2004.

Ορισµός

•πραγµατικού

δικαιούγου.

3. G (1)  τους σκοπούς των παρόντων Κανονισµών,

"πραγµατικός δικαιούχος" σηµαίνει φυσικό πρόσωπο που

εισπράττει τόκους ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο προς

όφελος του οποίου εξασφαλίζεται πληρωµή τόκων, εκτός εάν

αυτό το φυσικό πρόσωπο παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι η

πληρωµή τόκων δεν πραγµατοποιήθηκε ή εξασφαλίστηκε για

 του λογαριασµό, δηλαδή

(α) Ενεργεί ως φορέας πληρωµής κατά την έννοια του

κανονισµού  ή

(β) ενεργεί εξ ονόµατος G

(Ι) Νοµικού  ή

(Π) οργανισµού που φορολογείται επί των κερδών

του βάσει των γενικών ρυθµίσεων περί

φορολογίας των επιχειρήσεων ή

(iii) ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένου σύµφωνα µε την Οδηγία

ΟΣΕΚΑ· ή

 οργανισµού κατά την έννοια της παραγράφου (2)

του κανονισµού 5  στην περίπτωση αυτή,

αποκαλύπτει την επωνυµία και τη διεύθυνση του

εν λόγω οργανισµού στον οικονοµικό φορέα που

καταβάλλει τους τόκους και ο τελευταίος

διαβιβάζει, εν συνεχεία, αυτές  πληροφορίες

στο
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Στοιχεία

ταυτότητας και

κατοικία του

πραγµατικού

δικαιούχου.

(γ) ενεργεί εξ ονόµατος άλλου φυσϊκού προσώπου που είναι

ο πραγµατικός δικαιούχος  στο φορέα

πληρωµής τα στοιχεία ταυτότητας του πραγµατικού

δικαιούχου.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας πληρωµής έχει στη  του

στοιχεία που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το φυσικό πρόσωπο

στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή  το  εξασφαλίζεται η

πληρωµή  ενδεχοµένως να µην είναι ο πραγµατικός

δικαιούχος, και ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δεν εµπίπτει

ούτε στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) ούτε στην

υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) του παρόντος

κανονισµού, λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για να προσδιορίσει την

ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου. Αν ο φορέας πληρωµής

αδυνατεί να προσδιορίσει τον πραγµατικό δικαιούχο, το εν λόγω

φυσικό πρόσωπο  ως πραγµατικός δικαιούχος.

4.' (1) Ο φορέας πληρωµής ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στη

∆ηµοκρατία προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού

δικαιούχου ανάλογα µε το χρόνο έναρξης των σχέσεων µεταξύ

φορέα πληρωµής και δικαιούχου των τόκων, ως εξής:
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 του 1996
25(1) του 1997

 του 1998
 του 1998
 του 1999

 2000
 2003

 του 2004.

Επίσηµη
Εφηµερίδα της

28.6.1991, σ.
0077

(α) Όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν

συναφθεί πριν από την  Ιουλίου 2005, ο φορέας

πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού

δικαιούχου,  το όνοµα και τη  του,

χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του,

ιδίως  εφαρµογή των περί  Έρευνας

και ∆ήµευσης Εσόδων και Ορισµένες Εγκληµατικές

Πράξεις Νόµων του  µέχρι 2004 και της Οδηγίας

 του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991,

για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητεςG

(β) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που συνάπτονται, ή

τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται χωρίς να

υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από  Ιουλίου 2005

και µετά, ο φορέας πληρωµής εξακριβώνει την

ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου, ήτοι το όνοµα,

τη διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθµό φορολογικής

ταυτότητας στην καθορισµένη περιοχή της φορολογικής

κατοικίας αυτού.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου τα

στοιχεία αυτά προσδιορίζονται ως ακολούθως:

(i) Βάσει του διαβατηρίου ή του επίσηµου δελτίου

ταυτότητας που υποβάλλει ο πραγµατικός
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 εάν η διεύθυνση δεν αναγράφεται στο εν λόγω

διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας,

εξακριβώνεται βάσει οποιουδήποτε

αποδεικτικού εγγράφου  υποβάλλει ο

πραγµατικός

(iii) εάν ο αριθµός φορολογικού µητρώου δεν

αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο επίσηµο

δελτίο ταυτότητας ή σε άλλο επίσηµο έγγραφο

ταυτότητας, ενδεχοµένως στο πιστοποιητικό

φορολογικής κατοικίας, που υποβάλλει ο

πραγµατικός δικαιούχος, τα στοιχεία

ταυτότητας συµπληρώνονται µε την

ηµεροµηνία  τον τόπο γέννησης του

πραγµατικού δικαιούχου που προκύπτουν από

το διαβατήριο ή το επίσηµο δελτίο ταυτότητας.

(2) Ο φορέας πληρωµής, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στη

∆ηµοκρατία προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού

δικαιούχου ανάλογα µε το χρόνο έναρξης των σχέσεων µεταξύ

του φορέα πληρωµής και του δικαιούχου των τόκων. Με την

επιφύλαξη των κατωτέρω, ως κατοικία  η χώρα στην

οποία ο πραγµατικός δικαιούχος έχει τη µόνιµη  του:

(α) Όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν

συναφθεί πριν από την  Ιουλίου  ο φορέας

πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού

δικαιούχου χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη
 του 1996
 του 1997  του, ιδίως  εφαρµογή των περί

 1998
 του 1998 Συγκαλυψης, Ερευνας  ∆ήµευσης  και
 του 1999
 του 2000 Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις Νόµων του  µέχρι

 του Συµβουλίου, της

 Ιουνίου  την πρόληψη της
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Εφηµερίδα της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

Ε.Ε.. L166 της  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
28.6.1991, σ.

0077

(β) όσον αφορά  συµβατικές σχέσεις που συνάπτονται ή,

τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται χωρίς να

υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιουλίου 2005

και µετά," ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία

του δικαιούχου βάσει της διεύθυνσης που αναγράφεται

στο διαβατήριο ή στο επίσηµο δελτίο ταυτότητας ή, εν

ανάγκη, βάσει οποιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου το

οποίο παρουσιάζει ο πραγµατικός δικαιούχος,

σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία:

 Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που

παρουσιάζουν διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο

ταυτότητας που  εκδώσει καθορισµένη

περιοχή και τα οποία δηλώνουν  είναι κάτοικοι

τρίτης χώρας, η κατοικία καθορίζεται βάσει

πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που

εκδίδεται από την αρµόδια αρχή της τρίτης

χώρας στην οποία το εν λόγω φυσικό πρόσωπο

δηλώνει ότι κατοικεί"

 εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό,

 ως τόπος κατοικίας η καθορισµένη

περιοχή που εξέδωσε το διαβατήριο ή το άλλο

επίσηµο έγγραφο ταυτότητας.



Ορισµός του
φορέα
πληρωµής.
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5. (1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισµών, «φορέας

πληρωµής» σηµαίνει οποιοδήποτε οικονοµικό φορέα ο οποίος

είναι εγκατεστηµένος στη ∆ηµοκρατία, ο οποίος καταβάλλει

τόκους στον πραγµατικό δικαιούχο ή εξασφαλίζει την καταβολή

τόκων προς άµεσο όφελος αυτού, ανεξάρτητα του αν ο φορέας

αυτός είναι ο οφειλέτης της απαίτησης ή ο φορέας στον οποίο

 αναθέσει  οφειλέτης ή ο πραγµατικός δικαιούχος την

πληρωµή των τόκων ή την εξασφάλιση αυτής της πληρωµής.

(2) Κάθε πρόσωπο εγκατεστηµένο στη ∆ηµοκρατία ή σε

καθορισµένη περιοχή στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το

οποίο εξασφαλίζεται η καταβολή τόκων προς όφελος του

πραγµατικού δικαιούχου  επίσης ως φορέας

πληρωµής κατά την εν λόγω πληρωµή ή εξασφάλιση της

πληρωµής, εκτός αν ο οικονοµικός φορέας έχει λόγους να

πιστεύει, βάσει επίσηµων αποδεικτικών στοιχείων που

υποβάλλει τέτοιο πρόσωπο, ότι:

(α) Είναι νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των νοµικών

προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (6) του

παρόντος  ή

(β) τα κέρδη του φορολογούνται βάσει των γενικών

ρυθµίσεων φορολογίας των επιχειρήσεων ή

(γ) συνιστά ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

ΟΣΕΚΑ.
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(3)  πρόσωπο  οποίο αναφέρεται στην παράγραφο (2) του

παρόντος κανονισµού και το οποίο είναι εγκατεστηµένο στη

∆ηµοκρατία  ωστόσο, το δικαίωµα να επιλέγει, για τους

σκοπούς των παρόντων Κανονισµών, να τυγχάνει µεταχείρισης

ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της υποπαραγράφου (γ) της

παραγράφου (2) του παρόντος κανονισµού. Η άσκηση αυτού

 δικαιώµατος γίνεται µε την υποβολή αίτησης σε εγκεκριµένο

από το ∆ιευθυντή έντυπο και την έκδοση πιστοποιητικού, που

Πίνακα Β. αναφέρεται στον Πίνακα Β και που εκδίδεται από το ∆ιευθυντή,

υποβάλλεται δε από αυτό το πρόσωπο στον οικονοµικό φορέα.

(4) Ειδοποίηση µε την οποία ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού

που αναφέρεται στην παράγραφο (3) του παρόντος κανονισµού

υποβάλλεται από ή εκ µέρους του προσώπου που αναφέρεται

στην παράγραφο (2) του παρόντος κανονισµού και

περιλαµβάνει  ακόλουθες πληροφορίες:

(α)  όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου που ζητά την

έκδοση του πιστοποιητικού"

(β) στην περίπτωση που η ειδοποίηση υποβάλλεται εκ

µέρους του φορέα, το όνοµα, διεύθυνση και  του

προσώπου που δίδει την ειδοποίησηG

(γ) δήλωση

(i)  πρόσωπο αυτό είναι εγκατεστηµένο στη

(ϋ) το πρόσωπο αυτό δεν είναι νοµικό

 τα κέρδη του προσώπου αυτού δε φορολογούνται

βάσει των γενικών ρυθµίσεων φορολογίας των

επιχειρήσεων
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 πρόσωπο αυτό δε είναι ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο

σύµφωνα µε την οδηγία

(ν) το πρόσωπο αυτό επιλέγει να τυγχάνει

µεταχείρισης ΟΣΕΚΑ σύµφωνα µε την Οδηγία

ΟΣΕΚΑ, για τους σκοπούς της Οδηγίας

Αποταµιεύσεων.

(δ) ∆ήλωση δεόντως συµπληρωµένη και υπογραµµένη από

το πρόσωπο αυτό ότι είναι εξ όσων καλύτερα γνωρίζει

ορθή και πλήρης.

(5) Στην περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο  ως

φορέας πληρωµής σύµφωνα µε την παράγραφο (2) του

παρόντος κανονισµού είναι εγκατεστηµένο σε καθορισµένη

περιοχή ο οικονοµικός φορέας κοινοποιεί την επωνυµία και τη

διεύθυνση του εν λόγω προσώπου καθώς και το συνολικό

ποσό των τόκων που του κατέβαλε, ή των οποίων εξασφάλισε

την καταβολή, στο ∆ιευθυντή ο οποίος στη συνέχεια διαβιβάζει

τα στοιχεία αυτά στην αρµόδια αρχή της καθορισµένης περιοχής

εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου.

(6) Τα νοµικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την εφαρµογή

της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2) του

παρόντος κανονισµού

(α) Στη Φινλανδία: avoin yhtio (Ay) και

kommandiittiyhtio (Ky)/oppet  και



3264

(β) στη Σουηδία: handelsbolag  και

 (KB).

Ορισµός τόκων.  G(1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισµών, «τόκοι»

λογίζονται:

(α)  καταβληθέντες ή πιστωθέντες τόκοι από πάσης

φύσεως απαιτήσεις, είτε συνοδεύονται είτε  από

ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα συµµετοχής στα

κέρδη του οφειλέτη, ιδίως δε τα εισοδήµατα από τίτλους

του δηµοσίου και οµολογιακά δάνεια,

συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων ωφεληµάτων

και λαχνών που τα συνοδεύουν. Οι τόκοι υπερηµερίας

δεν

(β) οι δεδουλευµένοι ή κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι κατά την

πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση των απαιτήσεων

που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της

παραγράφου (1) του παρόντος κανονισµού"

(γ) το εισόδηµα που προκύπτει από τόκους, είτε άµεσα είτε

µέσω προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο (2)

του κανονισµού  το οποίο διανέµεται από:

 ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένους σύµφωνα µε την οδηγία
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 πρόσωπα που επωφελούνται από το δικαίωµα

που προβλέπεται στην παράγραφο (3) του

κανονισµού

(iii) οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων που είναι

εγκατεστηµένοι εκτός του εδάφους που

αναφέρεται στο άρθρο 7 της Οδηγίας

Αποταµιεύσεων ·

(δ) εισόδηµα που προκύπτει από την πώληση, την εξαγορά

ή την εξόφληση µονάδων ή µεριδίων στους ακόλουθους

οργανισµούς και πρόσωπα αν επενδύουν άµεσα ή

έµµεσα, µέσω άλλων οργανισµών συλλογικών

επενδύσεων ή προσώπων που αναφέρονται κατωτέρω,

ποσοστό ανώτερο του  % του ενεργητικού τους σε

απαιτήσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α)

της παραγράφου (1) του παρόντος κανονισµού:

 ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένους σύµφωνα µε την οδηγία

ΟΣΕΚΑ,

(ϋ) πρόσωπα που επωφελούνται από το δικαίωµα

που προβλέπεται στην παράγραφο (3) του

κανονισµού  και

 οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων που είναι

εγκατεστηµένοι εκτός του εδάφους που

αναφέρεται στο άρθρο 7 της Οδηγίας

Αποταµιεύσεων:
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Νοείται ότι το εισόδηµα που αναφέρεται στην

υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (1) του παρόντος

κανονισµού λογίζεται ως εισόδηµα από τόκους µόνο στο βαθµό

που τέτοιο εισόδηµα αντιστοιχεί σε εισόδηµα που, άµεσα ή

έµµεσα, προέρχεται από πληρωµές τόκων κατά την έννοια των

υποπαραγράφων (α) και (β) της παραγράφου (1) του παρόντος

κανονισµού.

(2) Όσον αφορά  υποπαραγράφους (γ) και (δ) της

παραγράφου (1) του παρόντος κανονισµού G

(α) Σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ εγκατεστηµένου στη ∆ηµοκρατία, ή

προσώπου εγκατεστηµένου στη ∆ηµοκρατία που δυνάµει

της παραγράφου (3) του κανονισµού 5 επέλεξε να τυγχάνει

µεταχείρισης ΟΣΕΚΑ, έχει επενδύσει  ή λιγότερο των

στοιχείων ενεργητικού του άµεσα ή έµµεσα, µέσω άλλων

συλλογικών επενδυτικών ταµείων ή προσώπων που

εµπίπτουν στην παράγραφο (2) του κανονισµού 5, σε

χρηµατικές απαιτήσεις δεν προκύπτει εισόδηµα από

τόκους·

(β) σε περίπτωση ΟΣΕΚΑG

 Εγκατεστηµένου σε καθορισµένη περιοχή, η οποία

έχει παρεκκλίνει από τις υποπαραγράφους (γ) και (δ)

της παραγράφου (1) του άρθρου 6 της Οδηγίας

Αποταµιεύσεων δυνάµει της παραγράφου (6). του

άρθρου 6  και

(ϋ) ο ΟΣΕΚΑ έχει επενδύσει  ή λιγότερο των

στοιχείων ενεργητικού σε χρηµατικές απαιτήσεις,

δεν προκύπτει εισόδηµα από τόκους:
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Νοείται  σε περίπτωση που ο φορέας πληρωµής δεν έχει

στη  του στοιχεία σχετικά µε το µέρος του εισοδήµατος

που προέρχεται από πληρωµή τόκων, το συνολικό ποσό του

εισοδήµατος  ως πληρωµή τόκων.

(3) Όσον αφορά την υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (1)

του παρόντος κανονισµού, σε περίπτωση που ο φορέας

πληρωµής δεν έχει στη  του στοιχεία σχετικά µε το

ποσοστό του ενεργητικού που επενδύεται σε απαιτήσεις ή σε

µονάδες ή µερίδια που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο,

το ποσοστό αυτό  ότι υπερβαίνει το  %. Όταν δεν

είναι σε  να καθορίσει το ποσό του εισοδήµατος που

αποκόµισε ο πραγµατικός δικαιούχος, ως τόκοι  το

προϊόν της πώλησης, της εξόφλησης ή της εξαγοράς των

µονάδων ή µεριδίων.

(4) Όταν οι τόκοι, όπως ορίζονται στην παράγραφο (1) του

παρόντος κανονισµού, καταβάλλονται ή πιστώνονται σε

λογαριασµό προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο (2)

του κανονισµού  αν το εν λόγω πρόσωπο δεν επωφελείται .

από το δικαίωµα που προβλέπεται στην παράγραφο (3) του

κανονισµού  ως πληρωµές τόκων από το εν λόγω

πρόσωπο:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το πρόσωπο που αναφέρεται

στην παράγραφο (2) του κανονισµού 5, είναι εγκατεστηµένο στη

∆ηµοκρατία και το ποσοστό του ενεργητικού του που έχει

επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην

υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) του παρόντος

κανονισµού δεν υπερβαίνει το 15% δεν προκύπτει εισόδηµα

από τόκους.



3268

(5) Από την  Ιανουαρίου  το ποσοστό που αναφέρεται

στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (1) και στην

παράγραφο (3) του παρόντος κανονισµού  είναι 25 %.

(6) Τα ποσοστά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό

καθορίζονται βάσει της επενδυτικής πολιτικής, όπως ορίζεται

στους κανονισµούς και στα καταστατικά έγγραφα των εν λόγω

οργανισµών ή προσώπων και, ελλείψει αυτών, βάσει της

πραγµατικής σύνθεσης του ενεργητικού τους.

Υποβολή

στοιχείων από

τον φορέα

πληρωµής.

ΜΕΡΟΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

7. (1) Όταν ο πραγµατικός δικαιούχος των τόκων κατοικεί σε

κράτος µέλος άλλο από τη ∆ηµοκρατία, ο φορέας πληρωµής, ο

οποίος είναι εγκατεστηµένος στη  υποβάλλει στο

∆ιευθυντή, για κάθε πληρωµή τόκων που έγινε κατά τη διάρκεια

του φορολογικού έτους, εντός τριών µηνών µετά το τέλος του εν

λόγω φορολογικού έτους, τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Τα στοιχεία ταυτότητας και την κατοικία του πραγµατικού

δικαιούχου"

(β) το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής'

(γ) τον αριθµό λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή,

ελλείψει αυτού, τα στοιχεία της απαίτησης που αποτελεί

γενεσιουργό αιτία των καταβαλλόµενων τόκων και

(δ) στοιχεία σχετικά µε την πληρωµή των τόκων σύµφωνα µε

τη παράγραφο (2) του παρόντος κανονισµού.
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(2) Τα σχετικά στοιχεία µε την πληρωµή των τόκων που παρέχει

ο φορέας πληρωµής είναι τα ακόλουθα:

(α) Σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια της

υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του κανονισµού

6, το ποσό των καταβληθέντων ή  τόκων

(β) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια των

υποπαραγράφων (β) ή (δ) της παραγράφου (1) του

κανονισµού  είτε το ποσό του τόκου ή του εισοδήµατος

που αναφέρεται  εν λόγω υποπαραγράφους είτε το

συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την

εξαγορά ή την
r

(γ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια της

υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) του κανονισµού

 είτε το ποσό του εισοδήµατος που αναφέρεται σε αυτή

την υποπαράγραφο είτε το συνολικό ποσό της διανοµής"

(δ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την  της

παραγράφου (4) του κανονισµού 6, το ποσό του τόκου

που αναλογεί σε κάθε µέλος του προσώπου που

αναφέρεται στην παράγραφο (2) του κανονισµού 5 το

οποίο πληροί τους όρους του κανονισµού 3.
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(3) Όταν ο πραγµατικός δικαιούχος των τόκων κατοικεί σε

εξαρτώµενο ή συνδεδεµένο έδαφος των κρατών µελών που

Παράρτηµα εκτίθενται στην παράγραφο 2 του Παραρτήµατος για σκοπούς

ανταλλαγής πληροφοριών εφαρµόζεται η συµφωνία µεταξύ της

∆ηµοκρατίας και το κάθε ένα από τα εν λόγω εξαρτηµένα και

συνδεδεµένα εδάφη που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε εκείνα

που προβλέπονται στην Οδηγία Αποταµιεύσεων.

(4) Όταν ο πραγµατικός δικαιούχος των  κατοικεί σε

από  Ευρωπαϊκές τρίτες χώρες που εκτίθενται στην

Παράρτηµα. παράγραφο 3 του Παραρτήµατος εφαρµόζεται  σκοπούς

ανταλλαγής πληροφοριών η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας και της κάθε µιας από τις εν λόγω χώρες που

προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε εκείνα που προβλέπονται στην

Οδηγία Αποταµιεύσεων.

Αυτόµατη

ανταλλαγή

πληροφοριών.

8. (1) Ο ∆ιευθυντής κοινοποιεί τις πληροφορίες που

αναφέρονται στον κανονισµό 7 στην αρµόδια αρχή της

καθορισµένης περιοχής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου.

(2) Η κοινοποίηση πληροφοριών διεξάγεται αυτοµάτως

τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, εντός εξαµήνου µετά το τέλος

του φορολογικού έτους, όσον αφορά τις πληρωµές των τόκων

κατά τη διάρκεια εκείνου του έτους.



Επίσηµη

Εφηµερίδα της

27.12.1977,

Εξαιρέσεις από

τη διαδικασία

παρακράτησης

στην πηγή.
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(3) Οι διατάξεις της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ εφαρµόζονται στην

ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπουν οι παρόντες

Κανονισµοί, εφόσον οι διατάξεις των Κανονισµών αυτών δεν

παρεκκλίνουν της εν λόγω οδηγίας:

Νοείται ότι το άρθρο 8 της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ δεν

εφαρµόζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των

παρόντων Κανονισµών."

ΜΕΡΟΣ

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

9. (1) Φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος της ∆ηµοκρατίας

 τόκους σε καθορισµένη περιοχή η οποία επιβάλλει

παρακράτηση στην πηγή σύµφωνα µε το άρθρο  της Οδηγίας

Αποταµιεύσεων, δύναται να εξασφαλίσει πιστοποιητικό από το

∆ιευθυντή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (2) του

παρόντος κανονισµού, προκειµένου να εξουσιοδοτήσει ρητά το

φορέα πληρωµής στην καθορισµένη περιοχή που επιβάλλει

παρακράτηση να µην παρακρατεί φόρο σε εκείνη την

καθορισµένη περιοχή και αντ' αυτού να κοινοποιεί πληροφορίες

σύµφωνα µε την Οδηγία Αποταµιεύσεων.

(2) Μετά από αίτηση του πραγµατικού δικαιούχου, ο ∆ιευθυντής

εκδίδει πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρονται:

(α)  όνοµα, η διεύθυνση και ο αριθµός φορολογικής

ταυτότητας ή, αν δεν υπάρχει, η ηµεροµηνία και ο τόπος

γέννησης του πραγµατικού

(β) το όνοµα και η διεύθυνση του φορέα
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(γ) ο αριθµός λογαριασµού του δικαιούχου ή, εάν δεν

υπάρχει, τα στοιχεία του τίτλου που ενσωµατώνει την

απαίτηση.

(3)  πιστοποιητικό που εκδίδεται σε τύπο που εγκρίνεται από

το ∆ιευθυντή, ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία

έτη.

(4) Η χορήγηση του πιστοποιητικού στον πραγµατικό δικαιούχο

που το έχει ζητήσει πραγµατοποιείται το αργότερο εντός

προθεσµίας δύο µηνών από την υποβολή της αιτήσεως.

Εξάλειψη της 10. (1) Ο ∆ιευθυντής διασφαλίζει την εξάλειψη της διπλής

διπλής φορολογίας που ενδεχοµένως να προκύπτει από την επιβολή

φορολογίας. της παρακράτησης στην πηγή που προβλέπεται στο άρθρο

της Οδηγίας  σύµφωνα µε τις διατάξεις των

παραγράφων (2)  του παρόντος κανονισµού.
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(2) Όταν επί των τόκων που εισπράττει ένας πραγµατικός

δικαιούχος, κάτοικος της ∆ηµοκρατίας, έχει παρακρατηθεί

φόρος στην πηγή στο κράτος ή έδαφος καθορισµένης περιοχής

του φορέα πληρωµής, χορηγείται, σύµφωνα µε το εδάφιο (9) του

 του 2002 άρθρου 3 του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της

 του 2002 ∆ηµοκρατίας Νόµου, πίστωση φόρου ίση µε το παρακρατηθέν

 του 2003.  ή µε το ποσό που εµβάστηκε στη ∆ηµοκρατία

από το κράτος ή έδαφος καθορισµένης περιοχής σύµφωνα µε

την παράγραφο (1) του άρθρου  της Οδηγίας Αποταµιεύσεων

το οποίο αναλογεί στους τόκους που εισπράττει ο πραγµατικός

δικαιούχος κάτοικος της ∆ηµοκρατίας, οποιοδήποτε είναι το

χαµηλότερο. Αν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό της

οφειλόµενης σύµφωνα µε τον περί Εκτάκτου Αµυντικής

Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο έκτακτης

εισφοράς, ο ∆ιευθυντής επιστρέφει στον πραγµατικό δικαιούχο

το επιπλέον ποσό.

(3) Αν, πέραν της παρακράτησης στην πηγή όπως προβλέπεται

στο άρθρο  της Οδηγίας Αποταµιεύσεων, επί των τόκων που

εισπράττονται από τον πραγµατικό δικαιούχο  διενεργηθεί

οποιαδήποτε άλλη παρακράτηση φόρου στην πηγή και ο

∆ιευθυντής χορηγεί πίστωση φόρου  την εν λόγω

παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις που

αναφέρονται στην παράγραφο (2) του παρόντος κανονισµού ή

τις συµβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας, το ποσό

αυτής της άλλης παρακράτησης στην πηγή πιστώνεται πριν από

την εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην

παράγραφο (2) του παρόντος κανονισµού.
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Επίδοση

ειδοποίησης

από φορέα

πληρωµής για

την υποχρέωση

του να

υποβάλλει

δηλώσεις.

 G(1) Φορέας πληρωµής που έχει υποχρέωση να υποβάλλει

στο ∆ιευθυντή στοιχεία και πληροφορίες σύµφωνα µε τους

παρόντες Κανονισµούς, οφείλει να επιδίδει στο ∆ιευθυντή, όχι

αργότερα από τη  Ιανουαρίου του έτους το οποίο ακολουθεί

το φορολογικό έτος, στο οποίο ο φορέας πληρωµής κατέβαλε

τόκους ή εξασφάλισε την καταβολή τους, γραπτή ειδοποίηση σε

έντυπο που εγκρίνεται από το ∆ιευθυντή για την υποχρέωση του

αυτή:

(2) Φορέας πληρωµής που παραλείπει ή αµελεί να

συµµορφωθεί µε τις διατάξεις της παραγράφου (1) είναι ένοχος

αδικήµατος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε χρηµατική

ποινή όπως προβλέπεται στο άρθρο  του Νόµου.

Τρόπος

υποβολής

δηλώσεων.

12. Οι δυνάµει των παρόντων Κανονισµών απαιτούµενες προς

υποβολή στο ∆ιευθυντή δηλώσεις ή ειδοποιήσεις υποβάλλονται

γραπτώς µε τη χρήση εγκεκριµένων από το ∆ιευθυντή εντύπων:

Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται να εγκρίνει την υποβολή

δηλώσεων ή ειδοποιήσεων µε άλλες µεθόδους υποβολής σε

τύπο που επίσης εγκρίνεται από το ∆ιευθυντή:
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Νοείται ακόµη ότι στην περίπτωση που ο ∆ιευθυντής

εγκρίνει την υποβολή δηλώσεων ή ειδοποιήσεων µε άλλες

µεθόδους, τότε, για σκοπούς των παρόντων Κανονισµών και

οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, ο κωδικός

αριθµός ο οποίος χορηγείται από το ∆ιευθυντή στο πρόσωπο

στο οποίο χορηγείται δικαίωµα να υποβάλλει τη δήλωση ή

ειδοποίηση µε τη χρήση µηχανογραφηµένης, ηλεκτρονικής ή

άλλης µεθόδου,  ότι  της χειρόγραφης

υπογραφής που  έφερε η δήλωση ή ειδοποίηση αν

υποβάλλονταν σε µη µηχανογραφηµένη, ηλεκτρονική ή άλλη

µέθοδο.

Έναρξη της

ισχύος των

παρόντων

κανονισµών.

 Η ισχύς των παρόντων Κανονισµών  ότι άρχισε

από την  Ιουλίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισµός 2)

Κατάλογος κρατών  εξαρτηµένων και συνδεδεµένων εδαφών κρατών µελών και

ευρωπαϊκών χωρών που  στον όρο «καθορισµένη περιοχή»:

1. Κράτη µέλη άλλα από τη ∆ηµοκρατία

Αυστρία

Βέλγιο

Γαλλία

Γερµανία

∆ανία

Ελλάδα

Εσθονία

Ηνωµένο Βασίλειο

Ιρλανδία

Ισπανία

Ιταλία

Λετονία

Λιθουανία

Λουξεµβούργο

Μάλτα

Ολλανδία

Ουγγαρία

Πολωνία

Πορτογαλία

Σλοβακία

Σλοβενία

Σουηδία

Τσεχία

Φινλανδία

2. Εξαρτώµενα  συνδεδεµένα εδάφη Κρατών Μελών

Ηνωµένου Βασιλείου: Γκέρνζυ, Νήσος του Μαν, Τζιέρσυ, Ανγκουϊλα, Κάϋµαν Νήσοι,

Μοντσερράτ, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι και Τουρκς & Καΐκος Νήσοι

Ολλανδίας : Αρούµπα και Ολλανδικές Αντίλες

3. Ευρωπαϊκές τρίτες χώρες
 Μαρίνος

Ανδόρα
Ελβετία

Μονακό
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Πίνακας Α

(Κανονισµός 2)

[Επίσηµο επιστολόχαρτο φορολογικής ή άλλης αρµόδιας αρχής καθορισµένης περιοχής

κατοικίας για φορολογικούς σκοπούς]

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ  ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ 2003/48/ΕΚ ΤΗΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ

2003

ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΟΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

1. Ταυτότητα φορολογούµενου:

1.α) Πλήρες όνοµα:

1.β) Α.Φ.Τ. (εάν υπάρχει)

1  Ηµεροµηνία και τόπος

γεννήσεως (εάν υπάρχει):

2. Πιστοποίηση

Πιστοποιώ  το πρόσωπο που αναφέρεται ανωτέρω είναι κάτοικος για

φορολογικούς σκοπούς της ∆ηµοκρατίας.

Υπογραφή:

Ηµεροµηνία:

Θέση:

[Πλήρες όνοµα και διεύθυνση της φορολογικής αρχής που εκδίδει το πιστοποιητικό αυτό.].

[Σφραγίδα της φορολογικής ή άλλης αρµόδιας αρχής]
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Πίνακας Β

[Κανονισµός 5(3)]

[Επίσηµο επιστολόχαρτο του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ)

 ΓΙΑ  ΩΣ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5(3) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ

Ε1ΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  ΤΟΚΟΥΣ)

ΚΑΝΟΝ1ΣΜΩΝ  2005.

1. Ταυτότητα  διεύθυνση οργανισµού

 Πλήρες όνοµα:

1.1. β) Α.Φ.Τ.(εάν υπάρχει):

 Πλήρης διεύθυνση

2. Πιστοποίηση

Πιστοποιώ  πρόσωπο που αναφέρεται ανωτέρω έχει ασκήσει επιλογή δυνάµει

του Κανονισµού 5(3) .

Υπογραφή:

Ηµεροµηνία:

Θέση:

[Πλήρες όνοµα και διεύθυνση ΤΕΠ που εκδίδει το πιστοποιητικό αυτό.].

[Σφραγίδα ΤΕΠ]


