
 
 
  

 
 
 

Λευκωσία 25 Μαΐου, 2020 
 
 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
ΘΕΜΑ:   Φορολογικές Ρυθμίσεις 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 22 Μαΐου, 2020, έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι 
πιο κάτω φορολογικές ρυθμίσεις. 
 

1. Με διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών παρατείνεται μέχρι και τις 30/6/2020, η 
προθεσμία υποβολής Φορολογικής Δήλωσης (Έντυπο Τ.Φ.4/IR.4) για εταιρείες 
και (Έντυπο Τ.Φ.1/IR1) για αυτοεργοδοτούμενους των οποίων ο κύκλος 
εργασιών υπερβαίνει τις €70.000 και έχουν υποχρέωση ετοιμασίας εξηλεγμένων 
λογαριασμών για το έτος 2018. 
  

2. Αντικατάσταση των Παραγράφων 34 και 50 του Περί Βεβαιώσεων και 
Εισπράξεων Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών) για Χρηματοοικονομικούς 
Λογαριασμούς, που αφορούν τη διενέργεια Δέουσας Επιμέλειας: Νέοι 
Λογαριασμοί Φυσικών Προσώπων – Αυτοπιστοποίηση και τη διενέργεια Δέουσας 
Επιμέλειας: Λογαριασμοί Οντοτήτων – Νέοι Λογαριασμοί – Προσδιορισμός κατά 
πόσο μια Οντότητα είναι Δηλωτέο Πρόσωπο. 

 
Επισυνάπτονται οι σχετικές δημοσιεύεις για διευκόλυνση σας. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
Μάριος Τσιακκής 
Γενικός Γραμματέας 
 

 
 
 
 
 
 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22660066 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

mailto:chamber@ccci.org.cy
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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 5279 Παρασκεσή, 22 Μαΐοσ 2020 945 

      

Αριθμός 220 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΔΩ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1978 ΔΩ 2018 
__________________ 

Γηάηαγκα κε βάζε ηα άξζξα 5(1Α) θαη 13(1) 
 

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 

1.5.2018. 

O Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα άξζξα 5(1Α) θαη 13(1) ηωλ 
πεξί Βεβαηώζεωο θαη Δηζπξάμεωο Φόξωλ Νόκωλ ηνπ 1978 έωο 2018, εθδίδεη ην αθόινπζν 
Γηάηαγκα. 
 

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

2. Σν παξόλ δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη ωο ην πεξί Βεβαηώζεωο θαη Δηζπξάμεωο Φόξωλ (Παξάηαζε 
Πξνζεζκίαο Τπνβνιήο Φνξνινγηθήο Γήιωζεο) Γηάηαγκα ηνπ 2020. 
 

Τπνβνιή ηεο 
θνξνινγηθήο 
δήιωζεο . 
 

Απόζπξζε 
δηαηάγκαηνο. 

3. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο θνξνινγηθήο δήιωζεο εηαηξείαο (Έληππν Σ.Φ.4) θαη 
απηνεξγνδνηνύκελνπ ηνπ νπνίνπ ν θύθινο εξγαζηώλ ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ €70.000 θαη έρεη 
ππνρξέωζε λα εηνηκάδεη εμειεγκέλνπο ινγαξηαζκνύο (Έληππν Σ.Φ.1 απηνεξγνδνηνύκελνπ), γηα ην 
έηνο 2018 παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 30

ή
 Ινπλίνπ, 2020 θαη ώξα 23:59. 

 
4. Σν Γηάηαγκα  κε βάζε ηα άξζξα 5(1Α) θαη 13(1), πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο ζηηο 9/4/2020, κε αξ. 5244 απνζύξεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη από ην παξόλ Γηάηαγκα. 

 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

1445 Λεπθωζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πωινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 5278 Παρασκεσή, 22 Μαΐοσ 2020 941 

      

 
ΣΟ ΠΔΡΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΔΩ ΦΟΡΩΝ (ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ 
ΠΟΛΤΜΔΡΟΤ ΤΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΓΙΩΝ ΑΡΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΣΟΤ 2017  
______________________ 

Γηόξζσζε  
 

Αλαθνξηθά κε ηε γλσζηνπνίεζε κε βάζε ηελ παξάγξαθν 43, πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο κε αξηζκό 5052 θαη εκεξνκελία 4 Γεθεκβξίνπ 2017, αξ.  Κ.Γ.Π. 408/2017, νη παξάγξαθνη 34 θαη 50 
δηαγξάθνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη κε ηηο αθόινπζεο: 

 
«34. ΓΔΟΤΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ: ΝΔΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ: ΑΤΣΟΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  
 
Καηά ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνύ, ην Γεινύλ Υξεκαηννηθνλνκηθό Ίδξπκα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη κία απηνπηζηνπνίεζε.  
 
Αλακέλεηαη όηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα εθαξκόδνπλ δηαδηθαζίεο αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνύ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ 
εμαζθάιηζε απηνπηζηνπνίεζεο θαηά ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνύ, είηε νη δηαδηθαζίεο απηέο γίλνληαη απηνπξνζώπσο, 
από ην δηαδίθηπν ή ηειεθσληθώο. Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ, θαη’ εμαίξεζε, ε εμαζθάιηζε 
απηνπηζηνπνίεζεο από ηελ «πξώηε κέξα» ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνύ δελ είλαη δπλαηή, γηα παξάδεηγκα όηαλ έλα 
αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην έρεη εθρσξεζεί από έλα πξόζσπν ζε άιιν, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο επελδπηήο απνθηήζεη 
κεηνρέο ζε επελδπηηθό θαηαπίζηεπκα δεπηεξεύνπζαο αγνξάο.  
 
ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, ε απηνπηζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα απνθηεζεί θαη λα επηθπξώλεηαη όζν ην δπλαηόλ γξεγνξόηεξα 
θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληόο 90 εκεξώλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα πξέπεη λα θαηαβάινπλ ηηο δένπζεο 
πξνζπάζεηεο γηα λα απνθηήζνπλ ηελ απηνπηζηνπνίεζε ζε απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζύληαμεο 
επηζηνιώλ παξαθνινύζεζεο πξηλ από ηελ ιήμε ησλ 90 εκεξώλ. 
 



Δάλ ν θάηνρνο ινγαξηαζκνύ δελ αληαπνθξηζεί ηόηε, ην Υξεκαηννηθνλνκηθό Ίδξπκα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζην θιείζηκν ή 
ην πάγσκα ηνπ ινγαξηαζκνύ κεηά ηε ιήμε 90 εκεξώλ. ε πεξίπησζε πνπ ην Σκήκα Φνξνινγίαο αλαθαιύςεη όηη ην 
Υξεκαηννηθνλνκηθό Ίδξπκα δελ πξνρώξεζε ζε απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα λα απνθηήζεη έγθπξε απηνπηζηνπνίεζε, ηόηε 
ζα πξνρσξήζεη κε ηελ επηβνιή θπξώζεσλ ζην Υξεκαηννηθνλνκηθό Ίδξπκα. 
 
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ηα Γεινύληα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ όηη έρνπλ απνθηήζεη θαη 
επηθπξώζεη ηελ απηνπηζηνπνίεζε εγθαίξσο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξώζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο γηα ηε δένπζα 
επηκέιεηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο θαηά ηελ νπνία άλνημε ν ινγαξηαζκόο. 
 
Γελ ππάξρεη θαζνξηζκέλε κνξθή απηνπηζηνπνίεζεο αιιά, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα απνηειεί κέξνο ηεο ηεθκεξίσζεο 
ηνπ ινγαξηαζκνύ. Οπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ έρεη, ε απηνπηζηνπνίεζε πξέπεη λα επηηξέπεη ζην Γεινύλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθό Ίδξπκα λα εληνπίζεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία(εο) ηνπ Γηθαηνύρνπ ηνπ Λνγαξηαζκνύ θαη θαηά πόζνλ 
είλαη πνιίηεο ησλ ΗΠΑ θαη λα επηβεβαηώζεη όηη ε απηνπηζηνπνίεζε ζπλάδεη εύινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμε ην 
δεινύλ ρξεκαηννηθνλνκηθό ίδξπκα ζε ζρέζε κε ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνύ, πεξηιακβαλνκέλεο ηπρόλ ηεθκεξίσζεο 
πνπ ζπγθέληξσζε ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο AML/KYC.  
 
Η απηνπηζηνπνίεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ ΑΦΣ θαη ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ Γηθαηνύρνπ ηνπ 
Λνγαξηαζκνύ.  
 
Η απηνπηζηνπνίεζε πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ Γηθαηνύρνπ ηνπ Λνγαξηαζκνύ (ή ηνπ πιεξεμνύζηνπ ηνπ βάζεη ηεο 
εγρώξηαο λνκνζεζίαο), ή ζηελ πεξίπησζε ινγαξηαζκνύ πνπ αλνίρζεθε ηειεθσληθώο ή δηαδηθηπαθά, ε απηνπηζηνπνίεζε 
πξέπεη λα θέξεη βεβαίσζε από ηνλ Κάηνρν ηνπ Λνγαξηαζκνύ, δειαδή ν Γηθαηνύρνο ηνπ Λνγαξηαζκνύ πξέπεη λα 
επηβεβαηώζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δειώζεθαλ. Η απηνπηζηνπνίεζε πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία όρη λσξίηεξα από ηελ 
εκεξνκελία πνπ ν Γηθαηνύρνο ηνπ Λνγαξηαζκνύ έιαβε ην έληππν. Δάλ έλα Υξεκαηννηθνλνκηθό Ίδξπκα παξαιάβεη 
απηνπηζηνπνίεζε πνπ δελ θέξεη εκεξνκελία, κπνξεί λα ηελ ζθξαγίζεη κε ζθξαγίδα εκεξνκελίαο θαηά ηελ παξαιαβή θαη 
ε εκεξνκελία απηή ζα ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο.  
 
Η δηαδηθαζία ηεο απηνπηζηνπνίεζεο κπνξεί λα γίλεη ζε δύν ζηάδηα έηζη ώζηε, εάλ δηαπηζησζεί όηη έλαο Γηθαηνύρνο 
Λνγαξηαζκνύ είλαη θνξνινγηθόο θάηνηθνο Κύπξνπ θαη δελ είλαη θνξνινγηθόο θάηνηθνο άιιεο δηθαηνδνζίαο ή πνιίηεο ησλ 
ΗΠΑ, ηόηε δελ ζα είλαη απαξαίηεην λα ζπγθεληξσζνύλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο εθηόο από ηα πην θάησ πξώηα ηξία 
ζηνηρεία. Άιισζπσο, νη απηνπνηζηνπνηήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο πη θάησ πιεξνθνξίεο ηνπ Γηθαηνύρνπ 
ηνπ Λνγαξηαζκνύ  
 

 Όλνκα  

 Γηεύζπλζε θαηνηθίαο 

 Γηθαηνδνζία(εο) θαηνηθίαο, γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο 

 ΑΦΣ αλαθνξηθά κε θάζε Γεισηέα Γηθαηνδνζία (βι. πην πάλσ) θαη  

 Ηκεξνκελία Γέλλεζεο,  
 
Η απηνπηζηνπνίεζε κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ από ην Γεινύλ Υξεκαηννηθνλνκηθό Ίδξπκα γηα λα 
πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Γηθαηνύρνπ ηνπ Λνγαξηαζκνύ, εθηόο από ηε δηθαηνδνζία γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο, 
ζην βαζκό πνπ είλαη ήδε δηαζέζηκεο ζηα αξρεία ηνπ.  
 
Η απηνπηζηνπνίεζε κπνξεί λα παξέρεηαη κε θάζε ηξόπν θαη ζε νπνηαλδήπνηε κνξθή, γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη ζε 
έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Αλ ε απηνπηζηνπνίεζε παξέρεηαη ειεθηξνληθά, ην Υξεκαηννηθνλνκηθό Ίδξπκα πξέπεη 
λα δηαζέηεη ζπζηήκαηα πνπ λα δηαζθαιίδνπλ όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη αλήθνπλ ζηνλ Κάηνρν ηνπ Λνγαξηαζκνύ 
θαη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ έλα αληίγξαθν όισλ ησλ απηνπηζηνπνηήζεσλ ζην Σκήκα Φνξνινγίαο Κύπξνπ 
θαηόπηλ αηηήκαηνο. 
 
 Όηαλ ν Γηθαηνύρνο ηνπ Λνγαξηαζκνύ παξέρεη κηα απηνπηζηνπνίεζε έληππεο κνξθήο, ην Υξεκαηννηθνλνκηθό Ίδξπκα 
κπνξεί λα δηαηεξήζεη έλα πξσηόηππν, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή θσηναληίγξαθν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο κηθξνθίο, 
ειεθηξνληθήο ζάξσζεο ή παξόκνηνπ κέζνπ ειεθηξνληθήο απνζήθεπζεο) από ηελ απηνπηζηνπνίεζε. Σα έγγξαθα πνπ 
απνζεθεύνληαη ειεθηξνληθά πξέπεη λα θαζίζηαληαη δηαζέζηκα από ην Υξεκαηννηθνλνκηθό Ίδξπκα ζε έληππε κνξθή ζην 
Σκήκα Φνξνινγίαο Κύπξνπ θαηόπηλ αηηήκαηνο.». 
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«50. ΓΔΟΤΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ: ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ: ΝΔΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΚΑΣΑ ΠΟΟΝ 
ΜΙΑ ΟΝΣΟΣΗΣΑ ΔΙΝΑΙ ΓΗΛΩΣΔΟ ΠΡΟΩΠΟ  
 
Όηαλ έλαο Νένο Λνγαξηαζκόο Οληόηεηαο αλήθεη ζε κία ή ζε πεξηζζόηεξεο Οληόηεηεο πνπ ζπληζηνύλ Γεισηέα 
πξόζσπα, ηόηε ν ινγαξηαζκόο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο Γεισηένο Λνγαξηαζκόο.  
 
Ασηοπιζηοποίηζη  

 
Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην πην πάλσ, ην ρξεκαηννηθνλνκηθό ίδξπκα πξέπεη λα δεηήζεη κηα απηνπηζηνπνίεζε σο κέξνο ηεο 
δηαδηθαζίαο αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνύ θαη λα επηβεβαηώζνπλ ηνλ εύινγν ραξαθηήξα ηεο ελ ιόγσ απηνπηζηνπνίεζεο βάζεη 
ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλνληαη ζε ζρέζε κε ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρόλ 
ηεθκεξίσζεο πνπ ζπιιέγεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο AML/KYC. ηελ πξάμε, απηό ζεκαίλεη όηη ην 
ρξεκαηννηθνλνκηθό ίδξπκα δελ πξέπεη λα γλσξίδεη ή δελ πξέπεη λα έρεη ιόγν λα γλσξίδεη όηη ε απηνπηζηνπνίεζε είλαη 
εζθαικέλε ή αλαμηόπηζηε - εάλ ε απηνπηζηνπνίεζε απνηύρεη ζηε δνθηκή ηεο επινγνθάλεηαο, ζα ρξεηαζηεί κία λέα 
αμηόπηζηε απηνπηζηνπνίεζε. Ωζηόζν, δελ αλακέλεηαη από ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 
αλεμάξηεηε λνκηθή αλάιπζε ησλ ζρεηηθώλ θνξνινγηθώλ λνκνζεζηώλ γηα λα επηβεβαηώζνπλ ηελ επινγνθάλεηα ηεο 
απηνπηζηνπνίεζεο. Η παξάγξαθνο 14 ησλ ρνιίσλ ηνπ Σκήκαηνο VI ηεο DAC/CRS πεξηέρεη παξαδείγκαηα ηεο 
εθαξκνγήο ηεο δνθηκήο «επινγνθάλεηαο».  
 
Η απηνπηζηνπνίεζε πξέπεη λα επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο/ησλ θνξνινγηθώλ θαηνηθηώλ ηνπ 
Γηθαηνύρνπ ηνπ Λνγαξηαζκνύ (βι. παξάγξαθν Σ51).  
 
Αλαθνξηθά κε Νένπο Λνγαξηαζκνύο Οληνηήησλ, κηα απηνπηζηνπνίεζε είλαη έγθπξε κόλν αλ  πιεξνί ηηο απαηηήζεηο γηα 
ηελ εγθπξόηεηα ησλ απηνπηζηνπνηήζεσλ γηα Πξνϋπάξρνληεο Λνγαξηαζκνύο Οληνηήησλ.  
 
Χρονολόγηζη ηης ασηοπιζηοποίηζης  
 

Αλακέλεηαη όηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα εθαξκόδνπλ δηαδηθαζίεο αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνύ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ 
εμαζθάιηζε απηνπηζηνπνίεζεο θαηά ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνύ, είηε νη δηαδηθαζίεο απηέο γίλνληαη απηνπξνζώπσο, 
από ην δηαδίθηπν ή ηειεθσληθώο. Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ, θαη’ εμαίξεζε, ε εμαζθάιηζε 
απηνπηζηνπνίεζεο από ηελ «πξώηε κέξα» ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνύ δελ είλαη δπλαηή, γηα παξάδεηγκα όηαλ έλα 
αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην έρεη εθρσξεζεί από έλα πξόζσπν ζε άιιν, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο επελδπηήο απνθηήζεη 
κεηνρέο ζε επελδπηηθό θαηαπίζηεπκα δεπηεξεύνπζαο αγνξάο.  
 
ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, αλακέλεηαη όηη ε απηνπηζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη εληόο πξνζεζκίαο 90 εκεξώλ. ε 
απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ επαξθείο πξνζπάζεηεο γηα λα 
απνθηήζνπλ θαη επηθπξώζνπλ ηελ απηνπηζηνπνίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο επηζηνιώλ ππελζύκηζεο πξηλ 
από ηελ ιήμε ησλ 90 εκεξώλ. 
 
Δάλ ν θάηνρνο ινγαξηαζκνύ δελ αληαπνθξηζεί ηόηε, ην Υξεκαηννηθνλνκηθό Ίδξπκα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζην θιείζηκν ή 
ην πάγσκα ηνπ ινγαξηαζκνύ κεηά ηε ιήμε 90 εκεξώλ. ε πεξίπησζε πνπ ην Σκήκα Φνξνινγίαο αλαθαιύςεη όηη ην 
Υξεκαηννηθνλνκηθό Ίδξπκα δελ πξνρώξεζε ζε απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα λα απνθηήζεη έγθπξε απηνπηζηνπνίεζε, ηόηε 
ζα πξνρσξήζεη κε ηελ επηβνιή θπξώζεσλ ζην Υξεκαηννηθνλνκηθό Ίδξπκα. 
 
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ηα Γεινύληα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ όηη έρνπλ απνθηήζεη θαη 
επηθπξώζεη ηελ απηνπηζηνπνίεζε εγθαίξσο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξώζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο γηα ηε δένπζα 
επηκέιεηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο θαηά ηελ νπνία άλνημε ν ινγαξηαζκόο. 
 
Πληροθορίες ζηην καηοτή ηοσ τρημαηοοικονομικού ιδρύμαηος ή ποσ είναι δημόζια διαθέζιμες  

 
Οη δηαδηθαζίεο Γένπζαο Δπηκέιεηαο γηα ζθνπνύο FATCA πξνβιέπνπλ εμαίξεζε από ηελ απαίηεζε απόθηεζεο 
απηνπηζηνπνίεζεο όπνπ ην ρξεκαηννηθνλνκηθό ίδξπκα κπνξεί επιόγσο λα πξνζδηνξίζεη, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή πνπ είλαη δεκόζηα δηαζέζηκεο, όηη ν Γηθαηνύρνο ηνπ Λνγαξηαζκνύ δελ είλαη Γεισηέν Πξόζσπν. 
Γηα παξάδεηγκα, από ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ελδέρεηαη θαλεί όηη ε νληόηεηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κηα θεθαιαηνπρηθή 
εηαηξεία εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην ή Κξαηηθή Οληόηεηα.  
 
Όηαλ ιακβάλεηαη κία απηνπηζηνπνίεζε θαη ππνδεηθλύεη όηη ν Γηθαηνύρνο ηνπ Λνγαξηαζκνύ είλαη θάηνηθνο Γεισηέαο 
Γηθαηνδνζίαο, ην ρξεκαηννηθνλνκηθό ίδξπκα πξέπεη λα ρεηξηζηεί ηνλ ινγαξηαζκό σο Γεισηέν Λνγαξηαζκό. Γηα ζθνπνύο 
DAC/CRS, ηζρύεη θαη πάιη εμαίξεζε όπνπ ην ρξεκαηννηθνλνκηθό ίδξπκα κπνξεί λα θαζνξίζεη εύινγα, κε βάζε ηηο 
πιεξνθνξίεο ζηελ θαηνρή ηνπ ή πνπ είλαη δεκόζηα δηαζέζηκεο, όηη ν Γηθαηνύρνο ηνπ Λνγαξηαζκνύ δελ είλαη Γεισηέν 
Πξόζσπν ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιόγσ Γεισηέα Γηθαηνδνζία.  
 
εκεηώζηε όηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα δελ είλαη ππνρξεσκέλα λα βαζίδνληαη ζε απηέο ηηο εμαηξέζεηο θαη κπνξεί 
λα επηκέλνπλ ζηελ ππνβνιή απηνπηζηνπνηήζεσλ.  
 
Απηό θαίλεηαη πεξηιεπηηθά ζην αθόινπζν δηάγξακκα (© ΟΟΑ) 
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