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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 98(Ι)/2017
Αρ. 4612, 14.7.2017
Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 98(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 332,
18.12.2015,
σ.1.

«Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου της 8 Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας
2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της
φορολογίας»,

ης

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
205(Ι) του 2012
162(Ι) του 2014
95(Ι) του 2015
60(Ι) του 2016.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της
Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Διοικητικής
Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμους του 2012 έως 2016 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της φορολογίας Νόμοι του 2012 έως 2017.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, του όρου «αυτόματη ανταλλαγή» και του ορισμού
του με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό:
«”αυτόματη ανταλλαγή” σημαίνει:
(α)

για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου 7 και του άρθρου 7Α, τη
συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος προκαθορισμένων
πληροφοριών, χωρίς προηγούμενο αίτημα, ανά τακτά εκ των προτέρων
καθορισμένα χρονικά διαστήματα·

(β)

για τους σκοπούς του εδαφίου (3Α) του άρθρου 7, τη συστηματική κοινοποίηση
προκαθορισμένων πληροφοριών σχετικά με φορολογικούς κατοίκους άλλων
κρατών μελών στο οικείο κράτος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενο
αίτημα και ανά τακτά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα·

(γ)

για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου εξαιρουμένων των
διατάξεων του εδαφίου (1) και του εδαφίου (3Α) του άρθρου 7 και του άρθρου 7Α,
τη συστηματική γνωστοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών που παρέχονται
σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος ορισμού·»·

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, του ορισμού του όρου «αρμόδια αρχή» με τον
ακόλουθο νέο ορισμό:
«σημαίνει τον Έφορο Φορολογίας»·
(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων
νέων όρων και ορισμών τους:
«“εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση” σημαίνει κάθε συμφωνία, γνωστοποίηση ή
κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκείνων
που εκδίδονται, τροποποιούνται ή ανανεώνονται στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου,
που πληροί τους ακόλουθους όρους:
(α)

εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή
της εκάστοτε φορολογικής αρχής της Δημοκρατίας ανάλογα με τη φύση της
φορολογίας ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεων της Δημοκρατίας,
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περιλαμβανομένων των αρχών
χρησιμοποιείται πράγματι ·

τοπικής

αυτοδιοίκησης,

ασχέτως

αν

(β)

εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται για συγκεκριμένο πρόσωπο ή ομάδα
προσώπων και την οποία το εν λόγω πρόσωπο ή η εν λόγω ομάδα προσώπων
έχει δικαίωμα να επικαλεστεί·

(γ)

αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή νομοθετικής ή διοικητικής διάταξης σχετικά
με τη διαχείριση ή την επιβολή της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας στη
Δημοκρατία ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών της, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης·

(δ)

αφορά διασυνοριακή συναλλαγή ή το κατά πόσο οι δραστηριότητες που
ασκούνται από πρόσωπο σε άλλη δικαιοδοσία δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση∙
και

(ε)

εκδίδεται πριν από τις συναλλαγές ή τις δραστηριότητες σε άλλη δικαιοδοσία οι
οποίες ενδέχεται να δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση ή πριν από την υποβολή
της φορολογικής δήλωσης για την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν η
συναλλαγή ή η σειρά συναλλαγών ή οι δραστηριότητες.

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού:
«διασυνοριακή συναλλαγή» σημαίνει συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών όπου:
(α)

δεν έχουν όλα τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών τη φορολογική
κατοικία τους στο κράτος μέλος που εκδίδει, τροποποιεί ή ανανεώνει την εκ των
προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή

(β)

ένα από τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών έχει τη φορολογική
κατοικία του ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία δικαιοδοσίες∙ ή

(γ)

ένα από τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών ασκεί τις
δραστηριότητες του σε άλλη δικαιοδοσία μέσω μόνιμης εγκατάστασης και η
συναλλαγή αποτελεί μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητας της μόνιμης
.
εγκατάστασης ή

(δ)

η συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών έχει διασυνοριακή επίπτωση.
Η διασυνοριακή συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε
αυτά, την πραγματοποίηση επενδύσεων, την παροχή αγαθών, υπηρεσιών, τη
χρηματοδότηση ή τη χρησιμοποίηση υλικών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων και
δεν εμπλέκει κατ’ ανάγκην άμεσα το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η εκ των
.
προτέρων διασυνοριακή απόφαση
Η διασυνοριακή συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών περιλαμβάνει επίσης μέτρα
που λαμβάνονται από πρόσωπο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
σε άλλη δικαιοδοσία τις οποίες το πρόσωπο αυτό ασκεί μέσω μόνιμης
εγκατάστασης·

“εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης” σημαίνει κάθε συμφωνία,
κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα,
περιλαμβανομένων και εκείνων που εκδίδονται, τροποποιούνται ή ανανεώνονται στο
πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, που πληροί τους ακόλουθους όρους:
(α)

εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται από ή για λογαριασμό της
κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής της Δημοκρατίας ή
περισσότερων κρατών μελών, περιλαμβανομένων τυχόν εδαφικών ή
διοικητικών υποδιαιρέσεων του και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης,
ασχέτως αν χρησιμοποιείται πράγματι·

(β) εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται για συγκεκριμένο πρόσωπο ή
ομάδα προσώπων και την οποία το εν λόγω πρόσωπο ή η εν λόγω
ομάδα προσώπων έχει δικαίωμα να επικαλεστεί· και
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(γ)

καθορίζει πριν από τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ένα σύνολο κατάλληλων κριτηρίων για τον
καθορισμό της ενδοομιλικής τιμολόγησης των εν λόγω συναλλαγών ή
καθορίζει την κατανομή των κερδών σε μια μόνιμη εγκατάσταση.

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού:
«διασυνοριακή συναλλαγή» σημαίνει συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών στην
οποία συμμετέχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις που δεν έχουν όλες τη
φορολογική κατοικία τους στο έδαφος μιας μοναδικής δικαιοδοσίας ή όταν
συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών έχει διασυνοριακή επίπτωση·
«επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες» όταν μια επιχείρηση συμμετέχει άμεσα ή
έμμεσα στη διαχείριση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο της άλλης επιχείρησης ή τα
ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση, στον έλεγχο ή στο
κεφάλαιο των επιχειρήσεων·
«επιχείρηση» σημαίνει κάθε μορφή άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας·
«τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών» σημαίνει τις τιμές με τις οποίες επιχείρηση
μεταβιβάζει υλικά αγαθά και άυλα περιουσιακά στοιχεία ή παρέχει υπηρεσίες
σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και η «ενδοομιλική τιμολόγηση»
ερμηνεύεται αναλόγως∙
Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L
182,
29.6.2013,
σ. 19.

«Οδηγία 2013/34/ΕΕ» σημαίνει την Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και
συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την
κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου·

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.:
L332,
18.12.2015,
σ.1.

«Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 του
ης
Συμβουλίου της 8 Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας
2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
.
στον τομέα της φορολογίας·» και

(δ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(4) Αναφορικά με τις διατάξεις των εδαφίων (3Α) και (5Α) του άρθρου 7, του εδαφίου (2) του
άρθρου 18 και των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 22, όροι οι οποίοι εμφαίνονται σε αυτές με
κεφαλαίο γράμμα έχουν την έννοια που αποδίδεται στους αντίστοιχους όρους που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι.».
Τροποποίηση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης πρότασης:
«Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «διαθέσιμες πληροφορίες» σημαίνει τις
πληροφορίες στα φορολογικά αρχεία της Δημοκρατίας οι οποίες μπορούν να
ανακτηθούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στη Δημοκρατία διαδικασίες για τη συλλογή
και επεξεργασία πληροφοριών»·και

(β)
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
νέων άρθρων
7Α και 7Β.

με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται
ακόλουθων νέων άρθρων:

με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 7 αυτού, των
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«Πεδίο
εφαρμογής και
προϋποθέσεις
αυτόματης
ανταλλαγής
πληροφοριών
όσον αφορά τις
εκ των προτέρων
διασυνοριακές
αποφάσεις και τις
εκ των προτέρων
συμφωνίες
ενδοομιλικής
τιμολόγησης.

7Α.-(1) Η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας
στην οποία εκδόθηκε,
τροποποιήθηκε ή ανανεώθηκε εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή εκ
η
των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης μετά την 31 Δεκεμβρίου
2016 κοινοποιεί, με αυτόματη ανταλλαγή, συναφείς με τις εν λόγω αποφάσεις ή
συμφωνίες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο
εδάφιο (8), σύμφωνα με τις πρακτικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο
18.

(2) Η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας κοινοποιεί, σύμφωνα με τις πρακτικές
ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18, στις αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που
αναφέρονται στο εδάφιο (8), πληροφορίες σχετικά με τις εκ των προτέρων
διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής
τιμολόγησης που εκδόθηκαν τροποποιήθηκαν ή ανανεώθηκαν εντός της
η
περιόδου η οποία άρχισε πέντε έτη πριν την 1 Ιανουαρίου 2017:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί, τροποποιηθεί ή ανανεωθεί
εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και εκ των προτέρων συμφωνίες
ης
ης
ενδοομιλικής τιμολόγησης μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2012 και 31 Δεκεμβρίου
2013, η κοινοποίηση πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
η
αποφάσεις ή συμφωνίες ίσχυαν την 1 Ιανουαρίου 2014:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί, τροποποιηθεί ή
ανανεωθεί εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και εκ των προτέρων
ης
συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2014 και της
ης
31 Δεκεμβρίου 2016, η κοινοποίηση πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν
οι εν λόγω αποφάσεις ή συμφωνίες εξακολουθούν να ισχύουν.
(3) Εξαιρούνται από την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) υποχρέωση
κοινοποίησης οι πληροφορίες σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές
αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης που
η
έχουν εκδοθεί, τροποποιηθεί ή ανανεωθεί πριν την 1 Απριλίου 2016 για
συγκεκριμένο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, εξαιρουμένων εκείνων που
ασκούν κυρίως χρηματοπιστωτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες με ετήσιο
καθαρό κύκλο εργασιών σε επίπεδο ομίλου, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2
σημείο 5) της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ που δεν υπερβαίνει τα σαράντα
εκατομμύρια ευρώ (€40.000.000) ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα, κατά
το οικονομικό έτος που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης, τροποποίησης ή
ανανέωσης των εν λόγω αποφάσεων και συμφωνιών.
(4)(α) Οι διμερείς ή πολυμερείς εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής
τιμολόγησης με τρίτες χώρες εξαιρούνται από το πεδίο της αυτόματης
ανταλλαγής πληροφοριών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, σε περίπτωση που η διεθνής φορολογική συμφωνία βάσει της οποίας
έγινε η διαπραγμάτευση της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής
τιμολόγησης δεν επιτρέπει την κοινοποίησή της σε τρίτους.
(β) Ανταλλαγή των διμερών ή πολυμερών εκ των προτέρων συμφωνιών
ενδοομιλικής τιμολόγησης που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α)
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, εφόσον επιτρέπεται
η κοινοποίησή τους σύμφωνα με τη διεθνή φορολογική συμφωνία βάσει της
οποίας έγινε η διαπραγμάτευσή τους και η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας
εγκρίνει την κοινοποίηση των πληροφοριών.
(5) Σε περίπτωση εξαίρεσης διμερών ή πολυμερών εκ των προτέρων
συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης από την αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (4),
ανταλλάσσονται αντί αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και
(3) οι πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (8) οι οποίες αναφέρονται
στο αίτημα που οδήγησε στην έκδοση των ανωτέρω συμφωνιών.
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(6) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε
περίπτωση που η εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση αφορά και
περιλαμβάνει αποκλειστικά τις φορολογικές υποθέσεις ενός ή περισσότερων
φυσικών προσώπων.
(7) Η ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται ως ακολούθως:
(α)

Όσον αφορά τις διατάξεις του εδαφίου (1), οι πληροφορίες
ανταλλάζονται εντός τριμήνου από το τέλος του εξαμήνου του
ημερολογιακού έτους κατά το οποίο οι εκ των προτέρων
διασυνοριακές αποφάσεις ή οι εκ των προτέρων συμφωνίες
ενδοομιλικής τιμολόγησης έχουν εκδοθεί, τροποποιηθεί ή
ανανεωθεί και

(β)

όσον αφορά τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), οι πληροφορίες
η
ανταλλάζονται πριν από την 1 Ιανουαρίου 2018.

(8) Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
εδαφίων (1), (2) και (3) περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
(α)

Στοιχεία αναγνώρισης του προσώπου, εξαιρουμένου φυσικού
προσώπου, και κατά περίπτωση της ομάδας προσώπων στην
οποία ανήκει·

(β)

σύνοψη του περιεχομένου της εκ των προτέρων διασυνοριακής
απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής
τιμολόγησης, περιλαμβανομένης περιγραφής των σχετικών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή συναλλαγών ή σειράς
συναλλαγών υπό γενικούς όρους, χωρίς να αποκαλύπτεται
εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρρητο, εμπορική
διαδικασία ή πληροφορία της οποίας η κοινοποίηση αντιβαίνει στη
δημόσια τάξη·

(γ)

τις ημερομηνίες έκδοσης, τροποποίησης ή ανανέωσης της εκ των
προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων
συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης·

(δ)

την ημερομηνία έναρξης της περιόδου της ισχύος της εκ των
προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων
συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, αν αυτή καθορίζεται·

(ε)

την ημερομηνία λήξης της περιόδου της ισχύος της εκ των
προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων
συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, αν αυτή καθορίζεται·

(στ) το είδος της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ
των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης·
(ζ)

το ποσό της συναλλαγής ή της σειράς συναλλαγών της εκ των
προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων
συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, εφόσον το ποσό αυτό
αναφέρεται στην ανωτέρω σχετική απόφαση ή συμφωνία·

(η)

την περιγραφή των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον
καθορισμό της ενδοομιλικής τιμολόγησης ή της ίδιας της τιμής των
ενδοομιλικών συναλλαγών, στην περίπτωση εκ των προτέρων
συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης·

(θ)

τον προσδιορισμό της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον
καθορισμό της ενδοομιλικής τιμολόγησης ή της τιμής των
ενδοομιλικών συναλλαγών, στην περίπτωση εκ των προτέρων
συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης·

(ι)

τον προσδιορισμό των άλλων κρατών μελών, εφόσον υπάρχουν,
τα οποία πιθανό να αφορά η εκ των προτέρων διασυνοριακή
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απόφαση ή η εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής
τιμολόγησης·
(ια)

τα στοιχεία αναγνώρισης οποιουδήποτε προσώπου, εξαιρουμένου φυσικού προσώπου, στα άλλα κράτη μέλη που είναι
πιθανό να θίγεται από την εκ των προτέρων διασυνοριακή
απόφαση ή την εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής
τιμολόγησης, αναφέροντας το κράτος μέλος με το οποίο
.
συνδέονται τα θιγόμενα πρόσωπα και

(ιβ)

την ένδειξη κατά πόσο η πληροφορία που κοινοποιείται βασίζεται
στην ίδια την εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή στην εκ
των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης ή στο αίτημα
που αναφέρεται στο εδάφιο (5).

(9) Οι πληροφορίες που ορίζονται στις παραγράφους (α), (β), (η) και (ια)
του εδαφίου (8) δεν κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(10) Η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, επιβεβαιώνει, εάν είναι δυνατόν με
ηλεκτρονικά μέσα, αμέσως και οπωσδήποτε το αργότερο εντός επτά (7)
εργάσιμων ημερών, τη λήψη πληροφοριών στην αρμόδια αρχή που διαβίβασε
τις πληροφορίες:
Νοείται ότι, το μέτρο αυτό εφαρμόζεται μέχρις ότου τεθεί σε λειτουργία το
ευρετήριο που αναφέρεται στο Άρθρο 21 παράγραφος 5 της Οδηγίας
2011/16/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376.
(11) Η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 6 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του εδαφίου (4) του
άρθρου 18, να ζητά πρόσθετες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το
πλήρες κείμενο εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή εκ των
προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.
Στατιστικά
στοιχεία σχετικά
με την αυτόματη
ανταλλαγή
πληροφοριών.

Τροποποίηση
του άρθρου 17
του βασικού
νόμου.

η

7Β. Η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, πριν την 1 Ιανουαρίου 2018,
παρέχει στην Επιτροπή σε ετήσια βάση(α)

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο της αυτόματης ανταλλαγής
πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 7Α, στο μέτρο του δυνατού,

(β)

πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και άλλες συναφείς δαπάνες και
οφέλη που συνδέονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές καθώς
και

(γ)

οποιεσδήποτε ενδεχόμενες μεταβολές, τόσο για τις φορολογικές
διοικήσεις όσο και για τρίτα μέρη.».

5. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6)
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(7)(α) Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές
αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης, όπως προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 7Α, διενεργείται με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου το οποίο
εγκρίνεται από την Επιτροπή και περιλαμβάνει μόνον τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο
(8) του άρθρου 7Α για την ανταλλαγή πληροφοριών και τα λοιπά πεδία που συνδέονται με τα
στοιχεία αυτά και απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 7Α.
(β) Η γνωστοποίηση των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 7Α δύναται να
πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης· η Επιτροπή δύναται να καθορίσει γλωσσικές ρυθμίσεις οι οποίες να
προβλέπουν ότι τα βασικά στοιχεία των εν λόγω πληροφοριών αποστέλλονται επίσης και σε
κάποια άλλη επίσημη γλώσσα και γλώσσα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».
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Τροποποίηση
του άρθρου 18
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4)
αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων:
«(5) Πρόσωπα που είναι δεόντως διαπιστευμένα από την Αρχή Διαπίστευσης Ασφαλείας της
Επιτροπής επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μόνον εφόσον είναι αναγκαίο για σκοπούς διατήρησης,
συντήρησης και ανάπτυξης του ευρετηρίου που προβλέπεται στο Άρθρο 21, παράγραφος (5) της
Οδηγίας 2011/16/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 και του δικτύου
CCN.
(6) Η αρμόδια Αρχή της Δημοκρατίας έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται
στο ευρετήριο που θα τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με το Άρθρο 21, παράγραφος 5 της Οδηγίας
2011/16ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376.».

Τροποποίηση
του άρθρου 20
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3) Η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο
άρθρο 7 και στο άρθρο 7Α και των πρακτικών αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί.»· και
(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού.
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου
22ΣΤ.

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 22Ε αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Εμπιστευτικότητα
πληροφοριών.

22ΣΤ.-(1)(α) Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Επιτροπή δυνάμει
των διατάξεων του άρθρου 20, καθώς και οποιαδήποτε έκθεση ή έγγραφο
που συντάσσεται από την Επιτροπή με βάση τις πληροφορίες αυτές, δύναται
να διαβιβάζονται σε άλλα κράτη μέλη.
(β) Οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο
(α) καλύπτονται από την υποχρέωση υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρουν
της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες δυνάμει της
εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους το οποίο τις λαμβάνει.
(2) Οι εκθέσεις και τα έγγραφα που συντάσσονται από την Επιτροπή και
αναφέρονται στο εδάφιο (1) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον για
λόγους ανάλυσης και δεν δημοσιοποιούνται, ούτε καθίστανται διαθέσιμα σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα χωρίς τη ρητή συμφωνία της
Επιτροπής.».

