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Λευκωσία, 8 Ιουνίου 2021 
 
 
 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  DAC6 – Οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ για την υποχρεωτική αποκάλυψη 

και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις 
 
Κυρία/ε, 
 
Το Τμήμα Φορολογίας μας ενημέρωσε αναφορικά με την Οδηγία DAC6 του Συμβουλίου 
της ΕΕ για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις και 
συγκεκριμένα για: 
 

1. Παράταση στην επιβολή διοικητικών προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή 
πληροφόρησης 

2. Επικαιροποίηση του δείγματος αρχείου XML με την προσθήκη πεδίων για τις 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ενδιαφερόμενου φορολογούμενου (associated 
enterprises to the relevant taxpayer) 

 
Επισυνάπτεται αυτούσια η ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Φορολογίας.  
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
 
 

DAC6 – Οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ για την υποχρεωτική αποκάλυψη και 

ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις 

1. Παράταση στην επιβολή διοικητικών προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή 

πληροφόρησης  

2. Επικαιροποίηση του δείγματος αρχείου XML με την προσθήκη πεδίων για τις 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ενδιαφερόμενου φορολογούμενου (associated 

enterprises to the relevant taxpayer)    

 

 

1. Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι δεν θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα για 

εκπρόθεσμη υποβολή πληροφοριών DAC6, που θα υποβληθεί μέχρι την 30η 

Σεπτεμβρίου 2021, αναφορικά με τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

 

(α) Δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις που έχουν διενεργηθεί μεταξύ 25 Ιουνίου 

2018 και 30 Ιουνίου 2020 και έπρεπε να υποβληθούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 

2021. 

 

(β) Δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις που έχουν διενεργηθεί μεταξύ 1 Ιουλίου 2020 

και 31 Δεκεμβρίου 2020 και έπρεπε να υποβληθούν μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021. 

 

(γ) Δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις που έχουν διενεργηθεί μεταξύ 1 Ιανουαρίου 

2021 και 31 Αυγούστου 2021 και έπρεπε να υποβληθούν εντός 30 ημερών, από 

την ημερομηνία που κατέστησαν διαθέσιμες προς εφαρμογή ή ήταν έτοιμες προς 

εφαρμογή ή είχε γίνει το πρώτο βήμα προς την εφαρμογή τους, όποιο συνέβηκε 

πρώτο. 

 

(δ)  Δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις, για τις οποίες δευτερεύοντες ενδιάμεσοι 

έχουν παράσχει βοήθεια, συνδρομή ή συμβουλές μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2021 και 

31 Αυγούστου 2021 και έπρεπε να υποβάλουν πληροφόρηση εντός 30 ημερών 

υπολογιζόμενων από την επομένη της ημέρας κατά την οποία παρείχαν βοήθεια, 

συνδρομή ή συμβουλές. 
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2. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στην πληροφόρηση που πρέπει να υποβληθεί για 

δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση, περιλαμβάνεται και η πληροφόρηση για τα 

πρόσωπα που είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τον ενδιαφερόμενο 

φορολογούμενο (associated enterprises to the relevant taxpayer), σύμφωνα με το 

άρθρο 7Δ(13)(α) του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας 

Νόμου Ν.205(Ι)/2012, όπως τροποποιήθηκε. Συνεπώς, θα πρέπει να υποβάλλεται 

πληροφόρηση για τις εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που είναι άμεσα μέτοχοι του 

ενδιαφερόμενου φορολογούμενου.  

 

 Ως προς τούτο, έχει επικαιροποιηθεί το δείγμα αρχείου XML που είναι αναρτημένο 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, με την προσθήκη πεδίων για τις 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ενδιαφερόμενου φορολογούμενου.  Τα εν λόγω 

πεδία/ετικέτες [<AssociatedEnterprises> μέχρι (</AssociatedEnterprises>] θα 

πρέπει να συμπληρωθούν ως ακολούθως: 

 

 Όπου οι άμεσα μέτοχοι του ενδιαφερόμενου φορολογούμενου είναι εταιρείες, 

τότε συμπληρώνονται τα πεδία/ετικέτες <AssociatedEnterprise> μέχρι 

</AssociatedEnterprise> με τα στοιχεία της κάθε εταιρείας. Τα εν λόγω 

πεδία/ετικέτες [<AssociatedEnterprise> μέχρι </AssociatedEnterprise>] 

αντιγράφονται για να συμπληρωθούν τα στοιχεία ξεχωριστά της κάθε εταιρείας-

μετόχου.   

 Όπου οι άμεσα μέτοχοι του ενδιαφερόμενου φορολογούμενου είναι φυσικά 

πρόσωπα, τότε τα πεδία/ετικέτες <Organisation> μέχρι </Organisation> 

αντικαθίστανται με τα πεδία/ετικέτες <Individual> μέχρι </Individual> όπως 

παρουσιάζεται στο σημείο 4:24 στο βίντεο χρήσης αρχείων XML που είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας. Τα πεδία 

<AssociatedEnterprise> μέχρι </AssociatedEnterprise> που 

συμπεριλαμβάνουν τα πεδία/ετικέτες <Individual> μέχρι </Individual> 

αντιγράφονται για να συμπληρωθούν τα στοιχεία ξεχωριστά του κάθε φυσικού 

προσώπου-μετόχου.     

 Εάν ο ενδιαφερόμενός φορολογούμενος δεν έχει μετόχους, τότε διαγράφονται 

τα πεδία/ετικέτες <AssociatedEnterprises> μέχρι </AssociatedEnterprises> . 

 

 

 

Τμήμα Φορολογίας 4 Ιουνίου 2021    
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