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Σημαντικότερες αλλαγές που περιλαμβάνονται στον
τροποποιητικό Νόμο του περί της Παρεμπόδισης και

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες
Δραστηριότητες Ν. 188(I)2007

1. Άρθρο (2) – Ορισμοί: “πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο”(ΠΕΠ)

Ο ορισμός του πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου διευρύνεται και συμπεριλαμβάνει

πλέον συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που εμπίπτουν στον εν λόγω ορισμό.

Περαιτέρω, καθορίζεται η περίοδος των δώδεκα (12) μηνών μετά τον τερματισμό

ή/και παύση της θητείας του εν λόγω προσώπου ως ΠΕΠ, ως η ελάχιστη περίοδος

κατά την οποία η υπόχρεη οντότητα είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει ως κριτήριο

αξιολόγησης του κινδύνου το γεγονός ότι ένα πρόσωπο εμπίπτει στον ορισμό των

ΠΕΠ.

Να σημειωθεί ότι ακόμα και μετά το πέρας των δώδεκα μηνών από την παύση ή

τερματισμό της θητείας του προσώπου που αποτελούσε ΠΕΠ, το ρίσκο που ενέχει

το πρόσωπο θα πρέπει να εξακολουθεί να αξιολογείται στη βάση συγκεκριμένων

κριτηρίων και να επανακαθορίζεται. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να  συνεχίσει να

ενέχει υψηλό κίνδυνο ακόμη και μετά που έπαψε να κατέχει την ιδιότητα του ΠΕΠ,

στην περίπτωση εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο λόγω της θέσης που

κατείχε ή/και στη βάση άλλων κριτηρίων.

2. “Πραγματικός δικαιούχος”

Πραγματικός δικαιούχος πλέον είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει το τελικό

ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τον τελικό έλεγχο του νομικού προσώπου ή πρόσωπο το

οποίο κατέχει 25%+ μια μετοχή του ιδιοκτησιακού καθεστώς.
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3. “Ανώτερο διοικητικό στέλεχος”

Εισάγεται ο ορισμός του ανώτερου διοικητικού στελέχους. Ανώτερο διοικητικό

στέλεχος σημαίνει στέλεχος ή υπάλληλος υπόχρεης οντότητας με επαρκείς γνώσεις

της έκθεσης της υπόχρεης οντότητας στον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το οποίο είναι

σε ανώτερη βαθμίδα στην ιεραρχία για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την

έκθεση σε κίνδυνο, χωρίς να απαιτείται να είναι μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της υπόχρεης οντότητας.

4. “Τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου”

Με τον τροποποιητικό Νόμο καταργείται η λίστα (white list) ισοδύναμων τρίτων

χωρών (third country equivalent), με την οποία καθορίζονταν οι τρίτες χώρες που

διαθέτουν στο εθνικό τους σύστημα αποτελεσματικά συστήματα καταπολέμησης της

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της

τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει της εξουσίας της για έκδοση κατ’

εξουσιοδότηση πράξεων βάσει των διατάξεων της παραγράφου (2) του άρθρου 9

της Οδηγίας της Ε.Ε., θα προβαίνει στην έκδοση μιας μαύρης λίστας (black list) που

θα αφορά τις μη-ισοδύναμες χώρες.

Να σημειωθεί ότι, μη ισοδύναμη χώρα θεωρείται αυτή που παρουσιάζει στρατηγικές

ανεπάρκειες στο εθνικό της σύστημα για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι

οποίες θεωρούνται ως σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οποιαδήποτε τρίτη χώρα, η οποία κατατάσσεται από τις

υπόχρεες οντότητες ως υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο

άρθρο 58Α εκτίμηση κινδύνου.
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5. Άρθρο 5Α - Απαγόρευση είσπραξης μετρητών από την πώληση αγαθών

Στη βάση του άρθρου 5Α απαγορεύεται πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους

λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες,

στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να εισπράττει σε μετρητά

ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα εάν η

συναλλαγή διενεργείται µε μια και μόνη πράξη ή µε περισσότερες της μιας πράξεις

που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

Πρόσωπο που εμπορεύεται κατά παράβαση της πιο πάνω απαγόρευσης διαπράττει

ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις

εκατό (10%) του ποσού που εισπράχθηκε σε μετρητά.

6. Άρθρο 58(A) - Εκτίμηση κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το νέο άρθρο 58Α εισάγει την υποχρέωση για υιοθέτηση της καθ’ υπολογισμό

κινδύνου προσέγγισης (Risk Based Approach), ώστε να λαμβάνονται κατάλληλα

μέτρα, ανάλογα με τον κίνδυνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί, με απώτερο στόχο τη

μείωση του ρίσκου.

Κάθε υπόχρεη οντότητα ανάλογα της φύσης και του μεγέθους της, έχει υποχρέωση

να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζει και να εκτιμά κινδύνους

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων

αυτών που σχετίζονται με τους πελάτες τους, τις χώρες ή τις γεωγραφικές περιοχές,

τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις συναλλαγές ή τους διαύλους παροχής τραπεζικών

υπηρεσιών.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι ανάλογα της φύσης και του μεγέθους της

υπόχρεης οντότητας.
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7. Άρθρο 58Β – Σύσταση ανεξάρτητης υπηρεσίας ελέγχου (Internal audit)

Αναλόγως μεγέθους και φύσης των δραστηριοτήτων κάθε υπόχρεης οντότητας, θα

πρέπει να συστήνεται ανεξάρτητη υπηρεσία ελέγχου (Internal Audit) για την

εξακρίβωση πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 58.

8. Άρθρο 58Γ – Έγκριση πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων από
ανώτερα διοικητικά στελέχη

Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη υπόχρεης οντότητας είναι υπεύθυνα για την έγκριση

των πολιτικών, των διαδικασιών και των ελέγχων που εφαρμόζει η υπόχρεη

οντότητα σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και όπου κρίνεται αναγκαίο, να ενισχύουν τα

μέτρα που έχουν ληφθεί.

9. Άρθρο 58Δ – Ορισμός µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπόχρεη οντότητα ορίζει µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, νοουμένου ότι

υφίσταται διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή των

διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών ή/και

εγκυκλίων ή/και Κανονισμών περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε σχετικών

πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Άρθρο 59(6) – Εποπτικές Αρχές

Αυστηρότερα μέτρα και διοικητικά πρόστιμα (που δεν υπερβαίνουν το ένα

εκατομμύριο ευρώ/ €1.000.000), σε περίπτωση κατά την οποία οι εποπτευόμενοι,

δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Νόμου, ή τις Oδηγίες που εκδίδει η κάθε

εποπτική αρχή ή τις διατάξεις του Κανονισμού 847/2015.

Η επιβολή οποιουδήποτε μέτρου ή διοικητικού προστίμου, δημοσιεύεται στον

επίσημο διαδικτυακό τόπο της κάθε Eποπτικής Aρχής.
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11.Άρθρο 61(Α) – Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο

Εταιρεία και άλλη νομική οντότητα που έχουν συσταθεί στην Δημοκρατία οφείλουν

να αποκτούν και να φυλάσσουν επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες

πληροφορίες σε σχέση με τον πραγματικό δικαιούχο.

Οι πληροφορίες αυτές θα φυλάσσονται σε κεντρικό μητρώο πραγματικών

δικαιούχων.

Στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να έχουν πρόσβαση στο

μητρώο:

(α) Χωρίς κανένα περιορισμό

 Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές

 Η Μονάδα (ΜΟΚΑΣ)

 Το Τμήμα Τελωνείου

 Το Τμήμα Φορολογίας

 Η Αστυνομία

(β) Στα πλαίσια λήψης μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη:

 Οι Υπόχρεες οντότητες

(γ) Πρόσωπα ή οργανισμοί που αποδεικνύουν έννομο συμφέρον θα έχουν

πρόσβαση στο όνομα, στο μήνα και στο έτος γέννησης, στην υπηκοότητα και στη

χώρα διαμονής του πραγματικού δικαιούχου, καθώς επίσης στο είδος και την έκταση

των δικαιωμάτων που κατέχει.

Έννομο συμφέρον σημαίνει αποκλειστικά το συμφέρον προσώπου σε σχέση με την

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή και της

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Εξαιρέσεις στην πρόσβαση καθορίζονται στο άρθρο 61Α(9).
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Να σημειωθεί ότι οι πρόνοιες ίδρυσης και λειτουργίας του σχετικού μητρώου, θα

καθοριστούν με σχετικούς Κανονισμούς.

12.Άρθρο 61(Β) – Πληροφορίες που τηρούνται από εμπιστευματοδόχο ή
επίτροπο σε ρητό εμπίστευμα

Στο άρθρο 61Β προνοείται η δημιουργία κεντρικού μητρώου πραγματικών

δικαιούχων εμπιστεύματος, στις περιπτώσεις όπου το εμπίστευμα παράγει

φορολογική υποχρέωση στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το μητρώο θα πρέπει να

περιλαμβάνει επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους

πραγματικούς δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένου της ταυτότητας:

 του εμπιστευματοπάροχου

 του εμπιστευματοδόχου ή επίτροπου

 του προστάτη

 του δικαιούχου ή της κατηγορίας δικαιούχου και

 οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί του

εμπιστεύματος.

Πρόσβαση στο μητρώο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους θα έχουν:

 Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές

 Η Μονάδα

 Το Τμήμα Τελωνείου

 Το Τμήμα Φορολογίας

 Η Αστυνομία

Πρόσβαση στους πραγματικούς δικαιούχους θα έχουν επίσης οι υπόχρεες

οντότητες, στα πλαίσια λήψης μέτρων δέουσας επιμέλειας. Συγκεκριμένες πρόνοιες

της ίδρυσης και λειτουργίας του μητρώου, θα καθοριστούν σε σχετικούς

Κανονισμούς.
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13.Άρθρο (63) - Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη

Με τον τροποποιητικό Νόμο, οι συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών που

αναφέρονταν στο άρθρο 63, ως περιπτώσεις που δύνατο να εφαρμοστούν

απλουστευμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας, έχουν καταργηθεί. Το τροποποιημένο

άρθρο 63 εισάγει πρόνοια, σύμφωνα με την οποία η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να

αξιολογεί και να εφαρμόζει μέτρα απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον

πελάτη, νοούμενου ότι αποδεικνύεται και βεβαιώνεται ότι η επιχειρηματική σχέση ή η

συναλλαγή παρουσιάζει χαμηλότερο κίνδυνο.

Στο Παράρτημα ΙΙ του Νόμου αναφέρονται ενδεικτικά παράγοντες που δύνανται να

δεικνύουν την ύπαρξη χαμηλότερου κινδύνου.

14.Άρθρο (64) - Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη

Διευρύνονται οι απαιτήσεις σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση υιοθέτησης

αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας:

Ενδεικτικά καθορίζονται οι περιπτώσεις:

(i) Όταν συναλλάσσεται με φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με

εγκατάσταση σε τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου.

(ii) Σε διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης με ίδρυμα- πελάτη από τρίτη

χώρα.

(iii) Σε συναλλαγές ή επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικώς εκτεθειμένο

πρόσωπο (ή άμεσο συγγενή ή στενό συνεργάτη) Στο Παράρτημα ΙΙΙ του

Νόμου αναφέρονται ενδεικτικά παράγοντες που δύνανται να δεικνύουν

υψηλότερο  κίνδυνο και για τις οποίες η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να

εφαρμόσει αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας.



ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Φλωρίνης 11, Γραφείο 101, 1ος Όροφος, 1065 Λευκωσία, Τ.Θ. 21446, 1508– ΚΥΠΡΟΣ, Τηλ: +357 22873300, Φαξ:
+357 22873013, Email: amldep@cybar.org.cy , www.cyprusbarassociation.org

15.Άρθρο (67) – Εκτέλεση από τρίτα πρόσωπα

Εισάγεται η απαγόρευση στις υπόχρεες οντότητες να βασίζονται σε τρίτα πρόσωπα

εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου εκτός από τις περιπτώσεις που

αναφέρονται στο άρθρο 67(2)(β)(ii)). Επιπρόσθετα, οι υπόχρεες οντότητες θα

πρέπει να απαιτούν όπως το τρίτο πρόσωπο θέτει άμεσα στη διάθεση τους στοιχεία,

πληροφορίες και έγγραφα ταυτότητας που έλαβε κατά τη διαδικασία προσδιορισμού

ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς το πελάτη καθώς και να

διαβιβάζει άμεσα προς αυτούς, αντίγραφα των εγγράφων και πληροφοριών για την

ταυτότητα του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου.

16.Άρθρο (68) – Διαδικασία τήρησης αρχείων

Υπόχρεη οντότητα τηρεί τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες, για περίοδο πέντε

(5) ετών μετά το τέλος της επιχειρηματικής της σχέσης με τον πελάτη ή μετά την

ημερομηνία της μεμονωμένης συναλλαγής:

(α) Αντίγραφο των εγγράφων και των πληροφοριών που απαιτούνται για τη

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, όπως

ορίζονται στον παρόντα Νόμο

(β) τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και αρχεία των συναλλαγών τα οποία είναι

αναγκαία για τον προσδιορισμό των συναλλαγών

(γ) τα σχετικά έγγραφα της αλληλογραφίας με τους πελάτες και άλλα πρόσωπα με

τα οποία διατηρείται επιχειρηματική σχέση.


