ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των
υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και
των κοινών δηλώσεων των συµβαλλόµενων µερών και
διατάξεις εφαρµογής»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Γενικό Μέρος
1. Mε τον παρόντα νόµο κυρώνονται:
(α) το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου
του Λιχτενστάιν που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα
θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου
για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων
από αποταµιεύσεις, η οποία έχει κυρωθεί µε τις διατάξεις του ν. 3365/2005 (Α΄ 161), και
(β) οι κοινές δηλώσεις των συµβαλλόµενων µερών.
2. Το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο σκοπό έχει να τεθεί
σε εφαρµογή, αφενός µεταξύ ενός εκάστου εκ των κρατών - µελών και αφετέρου του Λιχτενστάιν, το πρότυπο
του ΟΟΣΑ για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών
περί χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών, εφεξής «Κοινό
Πρότυπο Αναφοράς» ή ΚΠΑ (Common Reporting
Standard, CRS) (βλ. αιτιολογικές εκθέσεις των νόµων
4378/2016 και 4428/2016). Στο πλαίσιο αυτό τα σχόλια
που συνοδεύουν την Πολυµερή Συµφωνία Αρµόδιων Αρχών (Πολυµερής ΣΑΑ ή ΠΣΑΑ) και το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς του ΟΟΣΑ χρησιµοποιούνται ως πηγές παραδειγµάτων ή ερµηνειών προκειµένου να διασφαλίζεται η
συνέπεια της εφαρµογής του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου.
3. Επισηµαίνεται ότι ήδη από το 2005 είναι σε εφαρµογή µε ορισµένες δυτικοευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, µεταξύ των οποίων και το Λιχτενστάιν
(ΕΕ ΕU L 157, 26.6.2003, σ. 38), οι συµφωνίες που προβλέπουν µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των
υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις. Αυτή η Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν (εφεξής «Συµφωνία»)
τροποποιείται από το παρόν κυρούµενο Πρωτόκολλο.
4. Το περιεχόµενο του κυρούµενου Τροποποιητικού
Πρωτοκόλλου απηχεί τη βούληση των συµβαλλόµενων
µερών για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης δεδοµένης της απόφασης του Λιχτενστάιν να
προβλέψει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στη νοµοθεσία της ΕΕ σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή
πληροφοριών περί χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών.
Βάση αυτής της τροποποιούµενης Συµφωνίας αποτελεί
η αµοιβαία αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών, µε την επιφύλαξη ορισµένων διατάξεων που αφορούν την εµπιστευτικότητα και άλλων µέτρων προστασίας των δεδοµένων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι διατάξεις
που περιορίζουν τη χρήση των ανταλλασσόµενων πληροφοριών.
5. Σηµειώνεται ότι στα συµπεράσµατα που εγκρίθηκαν
από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Δεκέµ-

βριο του 2014, αναγνωρίστηκε ο κεντρικός ρόλος που
διαδραµάτισε η Συµφωνία στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο (ΕΟΧ) τα τελευταία 20 έτη στην προώθηση των οικονοµικών σχέσεων και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς µεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΕΖΕΣ που ανήκουν στον ΕΟΧ, στον οποίο προσχώρησε και το Λιχτενστάιν από το 1995.
6. Στο πλαίσιο της οµαλής και απρόσκοπτης εφαρµογής της Συµφωνίας, όπως τροποποιείται από το παρόν
κυρούµενο Πρωτόκολλο, κάθε κράτος - µέλος της ΕΕ και
το Λιχτενστάιν µπορούν να συζητούν σε διµερές επίπεδο περαιτέρω θέµατα σχετικά µε τη συνεργασία σε φορολογικά θέµατα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα
ζητήµατα της διπλής φορολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν
από την τροποποιούµενη συµφωνία. Συνέπεια αυτής της
τροποποιούµενης Συµφωνίας αποτελεί η κοινή κατανόηση των συµβαλλόµενων µερών ότι το άρθρο 10 της Συµφωνίας, µε το περιεχόµενο που είχε πριν από την τροποποίησή της (µε το παρόν τροποποιητικό Πρωτόκολλο),
που προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήµατος (η οποία περιορίζεται σε συµπεριφορά που συνιστά φορολογική απάτη και τα παρόµοια) πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε το πρότυπο του ΟΟΣΑ για τη διαφάνεια
και την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα,
στην εκδοχή που ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος τροποποιητικού πρωτοκόλλου, ανεξάρτητα από την
επιφύλαξη για τη δυνατότητα διαπραγµατεύσεων δυνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 4 για άλλα φορολογικά
θέµατα (π.χ. κατάργηση ή µείωση της διπλής φορολόγησης εισοδήµατος, όπως προβλέπεται στο Μνηµόνιο Συνεννόησης για τη σύναψη της Συµφωνίας πριν από τη
τροποποίησή της µε το παρόν Τροποποιητικό Πρωτόκολλο).
7. Επισηµαίνεται ότι στο πεδίο της αµοιβαίας διοικητικής συνεργασίας και ειδικότερα στην ανταλλαγή των
πληροφοριών ισχύει και εφαρµόζεται από τη χώρα µας,
όπως και από τα άλλα κράτη - µέλη της ΕΕ, η Οδηγία
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (ΕΕ EE L 281, 23.11.1995,
σ. 31), όπως έχει ενσωµατωθεί µε τις διατάξεις του
ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Αντίστοιχα το Λιχτενστάιν έχει εφαρµόσει την Οδηγία 95/46/ΕΚ µέσω του νόµου περί
προστασίας δεδοµένων, της 14ης Μαρτίου 2002.
8. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης από το
µηχανισµό αξιολόγησης του ΟΟΣΑ έχει εκτιµηθεί ότι τα
κράτη - µέλη της ΕΕ και το Λιχτενστάιν διαθέτουν:
i) κατάλληλες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι οι
πληροφορίες που λαµβάνουν βάσει της τροποποιούµενης Συµφωνίας παραµένουν εµπιστευτικές και χρησιµοποιούνται µόνο για τους σκοπούς και από τα πρόσωπα ή
τις αρχές που ασχολούνται µε την αξιολόγηση ή τη συλλογή ή την ανάκτηση, την επιβολή της εφαρµογής ή την
άσκηση δίωξης ή τον καθορισµό των µέσων προσφυγής
σε σχέση µε τους φόρους ή την εποπτεία αυτών, καθώς
και για άλλους εγκεκριµένους σκοπούς, και
ii) την υποδοµή για µια αποτελεσµατική σχέση ανταλλαγής (συµπεριλαµβανοµένων καθιερωµένων διαδικασιών για τη διασφάλιση της έγκαιρης, ακριβούς, ασφαλούς και εµπιστευτικής ανταλλαγής πληροφοριών, αποτελεσµατικών και αξιόπιστων κοινοποιήσεων, και δυνα-
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τοτήτων για την ταχεία επίλυση ερωτηµάτων και ζητηµάτων σχετικά µε τις ανταλλαγές ή τις αιτήσεις για ανταλλαγές και την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4
της Συµφωνίας, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της).
9. Στο πλαίσιο εφαρµογής της αυτόµατης ανταλλαγής
πληροφοριών τόσο τα Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα όσο και οι αποστέλλουσες και λαµβάνουσες
αρµόδιες αρχές, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων, πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία δυνάµει της τροποποιούµενης συµφωνίας, µόνο για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για
την εκπλήρωση των σκοπών της. Με βάση το γεγονός ότι υφίστανται διαφορές στη νοµοθεσία των κρατών - µελών και του Λιχτενστάιν, ορίζεται η µέγιστη περίοδος
διατήρησης των πληροφοριών σε συνάρτηση µε τους κανόνες παραγραφής που προβλέπονται στην εθνική φορολογική νοµοθεσία κάθε υπεύθυνου επεξεργασίας.
10. Ως γνωστόν, η συµπερίληψη των ορισµών στο ΚΠΑ
που αφορούν τις έννοιες των «Δηλούντων Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων» και των «Δηλωτέων Λογαριασµών» αποσκοπεί στον περιορισµό των δυνατοτήτων
των φορολογουµένων που αποφεύγουν να δηλώνουν τα
περιουσιακά τους στοιχεία µέσω µεταφοράς τους σε
Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα ή µέσω επενδύσεων σε
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Από το πεδίο εφαρµογής
της τροποποιούµενης Συµφωνίας εξαιρούνται µόνο ορισµένα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα και ορισµένοι λογαριασµοί που παρουσιάζουν χαµηλό κίνδυνο χρησιµοποίησης για φοροδιαφυγή. Επίσης, σε γενικές γραµµές δεν
περιλαµβάνονται κατώτατα όρια, καθώς αυτά θα µπορούσαν να παρακαµφθούν εύκολα µέσω της διάσπασης
λογαριασµών σε διαφορετικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που πρέπει να
υποβάλλονται και να ανταλλάσσονται δεν αφορούν µόνο κάθε σχετικό εισόδηµα (τόκοι, µερίσµατα και παρόµοια είδη εισοδήµατος) αλλά και τα υπόλοιπα λογαριασµών και τα έσοδα από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων, για την αντιµετώπιση καταστάσεων στις οποίες οι φορολογούµενοι επιδιώκουν την απόκρυψη κεφαλαίου που αποτελεί καθαυτό εισόδηµα ή
περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχει υπάρξει
φοροδιαφυγή.
11. Τέλος, στο πλαίσιο εφαρµογής της τροποποιούµενης Συµφωνίας, η επεξεργασία πληροφοριών είναι αναγκαία και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας (προσφορότητα ή καταλληλότητα, αναγκαιότητα και αναλογικότητα strictο sensu ή υπό στενή έννοια), προκειµένου οι
φορολογικές διοικήσεις των κρατών - µελών και του Λιχτενστάιν να είναι σε θέση να ταυτοποιούν ορθά και κατηγορηµατικά τους σχετικούς φορολογούµενους, να εφαρµόζουν και να επιβάλουν τη φορολογική τους νοµοθεσία σε διασυνοριακές υποθέσεις, να αξιολογούν την
πιθανότητα διάπραξης φοροδιαφυγής και να αποφεύγουν κάθε περιττή περαιτέρω έρευνα.

Β. Ειδικότερα επί των άρθρων του Τροποποιητικού
Πρωτοκόλλου
1. Επί του άρθρου 1
12. Άρθρο 1 παράγραφος 1: Με την παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ο τίτλος της Συµφωνίας προκειµένου να αντικατοπτρίζει το νέο περιεχόµενό της, ως εξής: «Συµφωνία

µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου
του Λιχτενστάιν σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή
πληροφοριών περί χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών
για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης».
13. Άρθρο 1 παράγραφο 2: Με την παράγραφο 2 του
άρθρου 1 του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου αντικαθίστανται τα άρθρα 1 έως και 21 της «συµφωνίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη
φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις». Επισηµαίνεται ότι η Οδηγία 2003/48/ΕΚ
είχε ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε τις διατάξεις του ν. 3312/2005, που εφαρµόστηκε στη χώρα
µας και στα άλλα κράτη - µέλη από την 1η Ιουλίου 2005
µέχρι και την κατάργησή της µε τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2060 του Συµβουλίου της 10ης Νοεµβρίου 2015 (ΕΕ EE L 301/1, 18.11.2015), όπως ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 (Α΄ 55).

Επί των άρθρων της τροποποιούµενης Συµφωνίας
14. Άρθρο 1 Συµφωνίας: Με την παράγραφο 1 του νέου άρθρου 1 της τροποποιούµενης Συµφωνίας ορίζονται
οι βασικές έννοιες που διέπουν την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών.
Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ότι το Παράρτηµα ΙΙΙ αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της τροποποιούµενης Συµφωνίας
και ορίζεται ρητώς ότι ο κατάλογος των αρµόδιων αρχών
αυτού του Παραρτήµατος µπορεί να τροποποιηθεί µε απλή κοινοποίηση στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Με την
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι κάθε όρος
της Συµφωνίας που είναι γραµµένος µε κεφαλαία γράµµατα, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην ίδια τη Συµφωνία, θα έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο κατά το
χρόνο εκείνο, για µεν τα κράτη - µέλη, σύµφωνα µε τη Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συµβουλίου σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας (ΕΕ EU L
64, 11.3.2011, σ. 1), και ειδικότερα για την Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4378/2016 (Α΄ 55), όπως έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό µας δίκαιο η προαναφερόµενη Οδηγία, ή, κατά περίπτωση, την εθνική νοµοθεσία
κάθε κράτους - µέλους που εφαρµόζει τη συµφωνία, για
δε το Λιχτενστάιν, δυνάµει της εθνικής του νοµοθεσίας.
Ορίζεται ότι οι έννοιες που αποδίδονται τους όρους της
συµφωνίας πρέπει να είναι συνεπείς µε τις έννοιες που
καθορίζονται στα Παραρτήµατα I και ΙΙ.
Επίσης, προβλέπεται ότι οποιοσδήποτε όρος δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συµφωνία ή στα Παραρτήµατα I ή ΙΙ, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από
τα συµφραζόµενα ή οι αρµόδιες αρχές κράτους - µέλους
και του Λιχτενστάιν συµφωνούν σε µια κοινή έννοια, δυνάµει του άρθρου 7, θα έχει την έννοια που αποδίδεται
στον όρο κατά το χρόνο εκείνο σύµφωνα µε το δίκαιο
της οικείας δικαιοδοσίας που εφαρµόζει την παρούσα
συµφωνία, για µεν τα κράτη - µέλη, σύµφωνα µε την Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συµβουλίου σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας ή, κατά περίπτωση, από το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους - µέλους, για δε το Λιχτενστάιν, σύµφωνα µε το εθνικό του
δίκαιο. Τέλος, προβλέπεται ότι για την κάθε έννοια όρου
εφαρµοστέα είναι η φορολογική νοµοθεσία της οικείας

1β
δικαιοδοσίας (είτε είναι κράτος - µέλος είτε το Λιχτενστάιν) που υπερισχύει της έννοιας που δίδεται στον όρο
σύµφωνα µε τους άλλους νόµους της εν λόγω δικαιοδοσίας.
15. Άρθρο 2 Συµφωνίας: Στο νέο άρθρο 2 της τροποποιούµενης Συµφωνίας ορίζεται η ετήσια, σε αυτόµατη
βάση, ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ καθεµίας εκ των
αρµόδιων αρχών των κρατών - µελών και του Λιχτενστάιν βάσει των διατάξεων του ίδιου άρθρου και των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της Συµφωνίας και στα οποία περιλαµβάνονται οι
εφαρµοστέοι κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας
επιµέλειας. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της νέας παραγράφου 2 προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών (στοιχεία ταυτοποίησης του Δηλωτέου Προσώπου, τον αριθµό
Δηλωτέου Λογαριασµού, τα στοιχεία ταυτοποίησης του
Δηλούντος Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος, το υπόλοιπο
ή την αξία λογαριασµού) σχετικών µε Λογαριασµούς Θεµατοφυλακής, Καταθετικούς Λογαριασµούς, Ασφαλιστήρια Συµβόλαια µε Αξία Εξαγοράς ή Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Προσόδων, καθώς και συνολικά ακαθάριστα ποσά
τόκων, µερισµάτων, λοιπών εισοδηµάτων που προέκυψαν
σε σχέση µε τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο
Δηλωτέο Λογαριασµό και συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στο
Δηλωτέο Λογαριασµό κατά το έτος αναφοράς.
17. Άρθρο 3 Συµφωνίας: Στο νέο άρθρο 3 ορίζονται ειδικότερα θέµατα του χρόνου και του τρόπου (σύστηµα
κοινού προτύπου αναφοράς και µέθοδος διαβίβασης
στοιχείων) ανταλλαγής των πληροφοριών µεταξύ των
κρατών - µελών και του Λιχτενστάιν µε την παρέκκλιση
της Αυστρίας για το πρώτο έτος (2017) ανταλλαγής των
πληροφοριών. Η ανταλλαγή των πληροφοριών πρέπει να
αφορά αφενός µεν για τα κράτη - µέλη, πλην της Αυστρίας, αφετέρου δε για το Λιχτενστάιν, το πρώτο έτος
που αρχίζει κατά την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού
πρωτοκόλλου και όλα τα επόµενα έτη, ενώ οι πληροφορίες ανταλλάσσονται ετησίως, εντός εννέα (9) µηνών από το τέλος του ηµερολογιακού έτους που αφορούν αυτές οι πληροφορίες. Επίσης, ορίζεται ότι η ανταλλαγή
των πληροφοριών µεταξύ Λιχτενστάιν και Αυστρίας πρέπει να αφορά το δεύτερο έτος αυτού που αρχίζει κατά
την έναρξη ισχύος του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου
και όλα τα επόµενα έτη και οι πληροφορίες ανταλλάσσονται αντίστοιχα εντός εννέα (9) µηνών από το τέλος του
ηµερολογιακού έτους που αφορούν (δηλαδή πληροφορίες του έτους 2017 ανταλλάσσονται µέχρι 30.9.2018).
Όµως σε συνέχεια των παραπάνω ορίζεται ότι τα Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα του Λιχτενστάιν εφαρµόζουν τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας
επιµέλειας, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ, για τα
Δηλωτέα Πρόσωπα από όλα τα κράτη - µέλη συµπεριλαµβανοµένης της Αυστρίας και µε βάση τα οριζόµενα
χρονοδιαγράµµατα στα Παραρτήµατα αυτά.
18. Άρθρο 4 Συµφωνίας: Στο νέο άρθρο 4 ορίζεται το
εύρος της συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων αρχών, µε
ειδοποιήσεις, ιδίως στις περιπτώσεις εσφαλµένης ή ατελούς διαβίβασης πληροφοριών ή µη συµµόρφωσης Δηλούντος Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος προς τις εφαρµοστέες υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και δέουσας
επιµέλειας σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ, καθώς
και τις απαντήσεις σχετικά µε τη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων για τη διόρθωση των σφαλµάτων ή τη µη
συµµόρφωση.

19. Άρθρο 5 Συµφωνίας: Στο νέο άρθρο 5 της τροποποιούµενης Συµφωνίας περιλαµβάνονται οι σχετικές
διατάξεις µε την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήµατος, οι οποίες αντιστοιχούν κατά περιεχόµενο στις
διατάξεις του άρθρου 26 του υποδείγµατος ή προτύπου
Σύµβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας εισοδήµατος
και κεφαλαίου (Model Tax Convention on Income and on
Capital) και του άρθρου 21 της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σχετικά µε τη διοικητική
συνδροµή σε φορολογικά θέµατα, όπως τροποποιήθηκε
µε Πρωτόκολλο και κυρώθηκαν (η Σύµβαση και το Πρωτόκολλο) µε τις διατάξεις του ν.4153/2013 (Α΄ 116/
23.5.2013). Άλλωστε και το Λιχτενστάιν έχει από
21.11.2013 υπογράψει τη Σύµβαση του Συµβουλίου της
Ευρώπης και του ΟΟΣΑ, η οποία και έχει τεθεί σε εφαρµογή την 1η Δεκεµβρίου 2016 (τελευταία επικαιροποίηση του πίνακα του ΟΟΣΑ σχετικά µε τις δικαιοδοσίες που
συµµετέχουν στη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ: 12η Σεπτεµβρίου 2017). Στο πλαίσιο
αυτό ορίζεται ότι οι αρµόδιες αρχές του Λιχτενστάιν και
οποιουδήποτε κράτους - µέλους, σε διµερή βάση, ανταλλάσσουν πληροφορίες, κατόπιν αιτήµατος, που πιθανώς
να έχουν συνάφεια µε την εκτέλεση και της παρούσας
τροποποιούµενης Συµφωνίας ή την εφαρµογή ή την επιβολή της εγχώριας νοµοθεσίας για φόρους κάθε είδους
που επιβάλλονται για λογαριασµό τους αρκεί η επιβολή
αυτής της φορολόγησης να µην έρχεται σε αντίθεση µε
την ισχύουσα συµφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας
µεταξύ αυτού του κράτους - µέλους και του Λιχτενστάιν.
Επισηµαίνεται ότι η χώρα µας δεν έχει συνάψει Σύµβαση
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας επί του εισοδήµατος και
του κεφαλαίου (ΣΑΔΦ) µε το Λιχτενστάιν. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου της Συµφωνίας ορίζεται ρητά
ότι σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται στο Λιχτενστάιν
ή στο κράτος - µέλος να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά και µόνον επειδή κάτοχος των πληροφοριών είναι τράπεζα, άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα,
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του θεµατοφύλακα
ή επειδή οι πληροφορίες αφορούν ιδιοκτησιακά συµφέροντα προσώπου. Στην πρώτη κοινή δήλωση των συµβαλλόµενων µερών, που συνοδεύει το κυρούµενο Τροποποιητικό Πρωτόκολλο, προβλέπεται ότι τα σχόλια στο
άρθρο 26 του υποδείγµατος ή προτύπου της Φορολογικής Σύµβασης σχετικά µε το εισόδηµα και το κεφάλαιο
(ή ΣΑΔΦ), στην εκδοχή που ισχύει κατά την υπογραφή
του τροποποιητικού πρωτοκόλλου, θα πρέπει να αποτελεί πηγή ερµηνείας. Αν εγκριθούν νέες εκδοχές των
σχολίων για το ίδιο άρθρο, µπορούν τόσο τα κράτη - µέλη όσο και το Λιχτενστάιν, να εφαρµόζουν τις νέες αυτές εκδοχές ως πηγή ερµηνείας, όταν ενεργούν ως λαµβάνουσες το αίτηµα δικαιοδοσίες. Στην περίπτωση αυτή
προβλέπονται οι σχετικές κοινοποιήσεις προς το Λιχτενστάιν ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και ο συντονισµός των κοινοποιήσεων αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
20. Άρθρο 6 Συµφωνίας: Στις παραγράφους 1, 2, 3 και
7 του νέου άρθρου 6 της τροποποιούµενης Συµφωνίας ορίζεται ρητά ότι, εκτός από τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου και εν γένει τις προβλέψεις της Συµφωνίας
σχετικά µε τους κανόνες για το απόρρητο και τις άλλες
διασφαλίσεις, η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάµει της
τροποποιούµενης Συµφωνίας υπόκειται στο νοµοθετικό
και κανονιστικό πλαίσιο των κρατών - µελών και του Λιχτενστάιν για την εφαρµογή της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για
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την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (βλ.
σηµείο 7 παρούσας έκθεσης), συµπεριλαµβανοµένης της
εποπτείας των εθνικών αρχών προστασίας των δεδοµένων. Οι προβλέψεις αυτού του άρθρου της Συµφωνίας εξειδικεύονται στο άρθρο τρίτο του παρόντος νόµου.
21. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του ίδιου άρθρου ορίζουν
τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας (του απορρήτου)
των προσωπικών δεδοµένων µε αντίστοιχες προβλέψεις
µε αυτές που περιλαµβάνονται στις παραγράφους 1, 2
και 4 του άρθρου 22 της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης και του ΟΟΣΑ (βλ. σηµείο 19 παρούσας έκθεσης). Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι
πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται µόνο στα πρόσωπα ή στις αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστηρίων και των διοικητικών ή εποπτικών οργάνων που ασχολούνται µε την αξιολόγηση, τη συλλογή ή την ανάκτηση, την επιβολή ή την άσκηση δίωξης ή τον καθορισµό των µέσων προσφυγής σε σχέση µε τους φόρους
της δικαιοδοσίας που αφορά (είτε κράτους - µέλους είτε
του Λιχτενστάιν). Επίσης, ορίζεται ότι επιτρέπεται η
χρήση των πληροφοριών αυτών και για άλλους σκοπούς
που προβλέπονται στη νοµοθεσία της δικαιοδοσίας που
παρέχει τις πληροφορίες και υπό τον όρο της προηγούµενης έγκρισής της. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων
στις προηγούµενες παραγράφους, η περαιτέρω διαβίβαση αυτών των πληροφοριών σε τρίτη δικαιοδοσία (κράτος - µέλος της ΕΕ) είναι επιτρεπτή υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα των
δεδοµένων, β) να έχει παρασχεθεί η προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας αρχής της δικαιοδοσίας από την οποία
προέρχονται οι πληροφορίες. Τέλος, περιλαµβάνεται ρητή πρόβλεψη για την εποπτεία από τις εθνικές αρχές
προστασίας των δεδοµένων στα κράτη - µέλη αναφορικά
µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία και εξειδικεύεται µε τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του παρόντος νόµου.
22. Άρθρο 7 Συµφωνίας: Στην παράγραφο 1 του νέου
άρθρου 7 της τροποποιούµενης Συµφωνίας προβλέπεται
η επίλυση τυχόν θεµάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή ή της ερµηνεία της Συµφωνίας µε διαβουλεύσεις µεταξύ των αρµόδιων αρχών που έχουν σκοπό την
εκπόνηση κατάλληλων µέτρων για την τήρηση της Συµφωνίας. Επίσης, προβλέπεται ότι τα αποτελέσµατα αυτών των διαβουλεύσεων κοινοποιούνται αµέσως στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη - µέλη. Ειδικότερα, ορίζεται
ότι σε περίπτωση που τα θέµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία της Συµφωνίας, η Επιτροπή µπορεί να λάβει µέρος στις διαπραγµατεύσεις αιτήσει µιας εκ των εµπλεκοµένων αρµόδιων αρχών.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η αναστολή της
Συµφωνίας µετά από γραπτή ειδοποίηση της µιας αρµόδιας αρχής προς την άλλη, µε άµεση ισχύ, στις περιπτώσεις που η διαβούλευση µεταξύ των αρµόδιων αρχών αφορά ζήτηµα σηµαντικής µη συµµόρφωσης. Στη σηµαντική µη συµµόρφωση περιλαµβάνεται ιδίως η παραβίαση των διατάξεων για την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων, η παράλειψη έγκαιρης και επαρκούς πληροφόρησης
στο πλαίσιο εφαρµογής της Συµφωνίας ή ο καθορισµός
του καθεστώτος των οντοτήτων (ως Μη Δηλούντων
Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) ή των λογαριασµών (ως
Εξαιρούµενων Λογαριασµών) κατά τρόπο αντίθετο µε τα
προβλεπόµενα στη Συµφωνία.

23. Άρθρο 8 Συµφωνίας: Στο νέο άρθρο 8 ορίζονται οι
ειδικότεροι τρόποι για την τροποποίηση της Συµφωνίας
µέσω διαβουλεύσεων µεταξύ των αρµόδιων αρχών. Στην
παράγραφο 5 ορίζεται ειδικότερα το θέµα της ενσωµάτωσης στη Συµφωνία των µεταβολών µε αντίστοιχες
τροποποιήσεις των παραρτηµάτων Ι ή/και ΙΙ που στο µεταξύ επέρχονται στο παγκόσµιο πρότυπο του ΟΟΣΑ, καθώς και η έναρξη ισχύος αυτών των µεταβολών.
24. Άρθρο 9 Συµφωνίας: Στο νέο άρθρο 9 προβλέπεται
η καταγγελία της Συµφωνίας µε σχετική έγγραφη κοινοποίηση του ενός συµβαλλόµενου µέρους στο άλλο, η οποία ενεργοποιείται την πρώτη ηµέρα του µηνός που έπεται της λήξης δωδεκάµηνης περιόδου από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της καταγγελίας. Προβλέπεται, επίσης, ότι αναφορικά µε τις πληροφορίες που έχουν ήδη
ανταλλαχθεί µεταξύ των αρµόδιων αρχών αυτές συνεχίζουν να προστατεύονται από τις διατάξεις του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
25. Με το ακροτελεύτιο άρθρο της τροποποιούµενης
Συµφωνίας ορίζεται το εδαφικό πεδίο εφαρµογής της
Συµφωνίας, ήτοι, αφενός, τα εδάφη των κρατών - µελών
στα οποία εφαρµόζεται η Συνθήκη για την ΕΕ (ΣΕΕ) και η
Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ) και υπό τους όρους που προβλέπονται στις Συνθήκες αυτές και, αφετέρου, το έδαφος του Λιχτενστάιν.
26. Άρθρο 1 παράγραφος 3: Με την παράγραφο 3 του
άρθρου 1 ορίζεται ότι αντικαθίστανται τα Παραρτήµατα
της προηγούµενης Συµφωνίας από τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ
και ΙΙΙ, τα οποία αφορούν τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιµέλειας που υποχρεούνται να εφαρµόζουν τα Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα µε
βάση το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ) του ΟΟΣΑ (βλ.
αιτιολογική έκθεση του ν. 4428/2016) και τον κατάλογο
των αρµόδιων αρχών των συµβαλλόµενων µερών.

Επί του Παραρτήµατος Ι
27. Το Παράρτηµα αυτό αφορά τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιµέλειας που υποχρεούνται να εφαρµόσουν τα Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Πέραν των γενικών απαιτήσεων υποβολής
στοιχείων και δέουσας επιµέλειας (Τµήµατα Ι και ΙΙ), το
Παράρτηµα Ι διακρίνει τους εφαρµοστέους κανόνες δέουσας επιµέλειας αναλόγως του είδους του Δηλωτέου
Λογαριασµού σε τέσσερις (4) κατηγορίες:
α) δέουσα επιµέλεια για προϋπάρχοντες ατοµικούς
λογαριασµούς (Τµήµα ΙΙΙ),
β) δέουσα επιµέλεια για νέους ατοµικούς λογαριασµούς (Τµήµα IV),
γ) δέουσα επιµέλεια για προϋπάρχοντες λογαριασµούς οντοτήτων (Τµήµα V),
δ) δέουσα επιµέλεια για νέους λογαριασµούς οντοτήτων (Τµήµα VI).
28. Στo Τµήµα VII του Παραρτήµατος θεσπίζονται ειδικοί κανόνες δέουσας επιµέλειας, ενώ το Τµήµα VIII περιλαµβάνει το σύνολο των ειδικών ορισµών που απαιτούνται για την εφαρµογή της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών.
29. Το Τµήµα ΙΧ αφορά τη γενική υποχρέωση κάθε
κράτους - µέλους και του Λιχτενστάιν να διασφαλίσει
την αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων υποβολής
στοιχείων και δέουσας επιµέλειας, µε ειδική µνεία σε
συγκεκριµένους κανόνες, διαδικασίες και διατάξεις. Με-
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ταξύ των προηγουµένων περιλαµβάνεται αντικαταχρηστικός κανόνας, ώστε να αποφεύγονται πρακτικές που
αποσκοπούν στην καταστρατήγηση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από την τροποποιούµενη Συµφωνία. Τέλος, το Τµήµα Χ αφορά τις ηµεροµηνίες εφαρµογής όσον αφορά τις υποχρεώσεις των Δηλούντων Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων που ευρίσκονται στην Αυστρία.

Επί του Παραρτήµατος ΙΙ
30. Με το Παράρτηµα αυτό ρυθµίζονται µε τον ίδιο
τρόπο όπως και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας
2014/107/ΕΕ, όπως έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε τις διατάξεις του ν. 4378/2016, καθώς και
στο Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου τρίτου του ν. 4428/2016, ορισµένα στοιχειώδη, για την αποτελεσµατική και οµοιόµορφη εφαρµογή της αυτόµατης ανταλλαγής χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, σχόλια του Κοινού Προτύπου
Αναφοράς του ΟΟΣΑ, που εισάγονται ως συµπληρωµατικοί κανόνες για τη δήλωση των στοιχείων και δέουσας επιµέλειας. Ειδικότερα:
31. Με την παράγραφο 1 του Παραρτήµατος ΙΙ εισάγεται διευκρίνιση επί της έννοιας της «µεταβολής των περιστάσεων», που διατρέχει τους κανόνες δέουσας επιµέλειας του Παραρτήµατος Ι και η διαπίστωση της οποίας είναι καθοριστική για την ορθή µεταχείριση του Δηλωτέου Προσώπου. Το κείµενο της παραγράφου µεταφέρεται αυτούσιο από τα αντίστοιχα σχόλια του ΟΟΣΑ
(βλ. σχόλια ΟΟΣΑ επί του Κοινού Προτύπου Αναφοράς,
Ενότητα ΙΙΙ, παράγραφοι 13 και 17).
32. Με την παράγραφο 2 του Παραρτήµατος ΙΙ εισάγεται η δυνατότητα του Δηλούντος Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος να βασιστεί µόνον στην αυτοπιστοποίηση του
Δικαιούχου Λογαριασµού ή του Ελέγχοντος Προσώπου,
για το σκοπό του προσδιορισµού του καθεστώτος ενός
ελέγχοντος προσώπου µίας παθητικής MXO. Το κείµενο
της παραγράφου µεταφέρεται αυτούσιο από το αντίστοιχο σχόλιο του ΟΟΣΑ (βλ. σχόλια ΟΟΣΑ επί του Κοινού
Προτύπου Αναφοράς, Ενότητα VI, παράγραφος 20).
33. Με την παράγραφο 3 εισάγονται συµπληρωµατικοί
κανόνες ως προς τον προσδιορισµό της «κατοικίας» του
Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος, έννοιας καθοριστικής
για τον προσδιορισµό του ως Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της τροποποιούµενης Συµφωνίας. Ειδικότερα, εισάγεται κανόνας ως
προς την υποχρέωση υποβολής στοιχείων και την τήρηση κανόνων δέουσας επιµέλειας στην περίπτωση καταπιστεύµατος που ενεργεί ως χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα,
καθώς επίσης και ως προς τη µεταχείριση χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος (άλλου από το καταπίστευµα) που
δεν έχει φορολογική κατοικία ή έχει κατοικία σε δύο ή
περισσότερα κράτη (είτε πρόκειται για κράτος - µέλος ή
το Λιχτενστάιν ή άλλη Συµµετέχουσα Δικαιοδοσία). Το
κείµενο της παραγράφου µεταφέρεται αυτούσιο από το
αντίστοιχο σχόλιο του ΟΟΣΑ (βλ. σχόλια ΟΟΣΑ επί του
Κοινού Προτύπου Αναφοράς, Ενότητα VΙΙΙ, παράγραφοι
4 και 5).
34. Με την παράγραφο 4 ενσωµατώνεται στο παρόν
Παράρτηµα το σχόλιο ΟΟΣΑ, σχετικά µε την έννοια της
«τήρησης» ενός χρηµατοοικονοµικού λογαριασµού από
ένα Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα (βλ. σχόλια ΟΟΣΑ επί του
Κοινού Προτύπου Αναφοράς, Ενότητα VIII, παράγραφος
62). Το κείµενο της παραγράφου µεταφέρεται αυτούσιο
από το αντίστοιχο σχόλιο του ΟΟΣΑ. Η έννοια της τήρη-

σης ενός λογαριασµού είναι καθοριστική για τον προσδιορισµό του δηλωτέου χρηµατοοικονοµικού λογαριασµού, σχετικά µε τον οποίο θα υποβάλλονται πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους ή του Λιχτενστάιν.
35. Με την παράγραφο 5 θεσπίζεται ειδικός κανόνας,
σύµφωνα µε τον οποίο είναι δυνατή η µη υπαγωγή ενός
καταπιστεύµατος που είναι παθητική ΜΧΟ στον ορισµό
του «παρόµοιου νοµικού µορφώµατος» προς τις προσωπικές εταιρείες ή τις ετερόρρυθµες εταιρείες, δυνάµει
της παραγράφου 3 της ενότητας Δ΄ του τµήµατος VIII
του Παραρτήµατος Ι του παρόντος νόµου. Ως «παρόµοιο
νοµικό µόρφωµα» προς τις προσωπικές εταιρείες ή τις ετερόρρυθµες εταιρείες, το καταπίστευµα που είναι παθητική ΜΧΟ λογίζεται ως έχον την κατοικία του στη δικαιοδοσία όπου βρίσκεται ο τόπος άσκησης της πραγµατικής
του διοίκησης. Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση ενός
καταπιστεύµατος που είναι παθητική ΜΧΟ υφίσταται υποχρέωση υποβολής στοιχείων για τυχόν ελέγχοντα
πρόσωπα αυτού που προσδιορίζονται ως «Δηλωτέα Πρόσωπα», ενώ ο όρος «ελέγχοντα πρόσωπα» σε αυτήν την
περίπτωση είναι ιδιαιτέρως ευρύς. Καθώς υφίσταται κίνδυνος υποβολής διπλής υποβολής στοιχείων σχετικών
µε το καταπίστευµα, δίδεται η δυνατότητα το εν λόγω
καταπίστευµα να µη λογιστεί ως «παρόµοιο νοµικό µόρφωµα» και ως εκ τούτου, να µην έχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων, τα οποία βεβαίως υποβάλλονται κατά την
αναφορά των ελεγχόντων το καταπίστευµα προσώπων.
Το κείµενο της παραγράφου µεταφέρεται αυτούσιο από το αντίστοιχο σχόλιο ΟΟΣΑ (βλ. σχόλιο ΟΟΣΑ επί του
Κοινού Προτύπου Αναφοράς, Ενότητα VIII, παράγραφος
108).
36. Με την παράγραφο 6 ενσωµατώνεται στο παρόν
Παράρτηµα το σχόλιο ΟΟΣΑ αναφορικά µε την έννοια
της «διεύθυνσης του κεντρικού γραφείου της Οντότητας» (βλ. σχόλιο ΟΟΣΑ επί του Κοινού Προτύπου Αναφοράς, Ενότητα VIII, παράγραφος 153). To εν λόγω στοιχείο περιλαµβάνεται – µεταξύ άλλων – στα αποδεικτικά
έγγραφα που απαιτούνται για την εφαρµογή των κανόνων δέουσας επιµέλειας στην περίπτωση οντοτήτων, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της τροποποιούµενης
Συµφωνίας και είναι καθοριστικό για τον προσδιορισµό
µίας οντότητας ως εµπίπτουσας στο πεδίο εφαρµογής
της. Στην εν λόγω παράγραφο ορίζεται ότι η διεύθυνση
του κεντρικού γραφείου της οντότητας είναι συνήθως ο
τόπος όπου ασκείται η πραγµατική διοίκησή της.

Επί του Παραρτήµατος ΙΙΙ
37. Στο Παράρτηµα ΙΙΙ περιλαµβάνονται οι αρµόδιες
αρχές των κρατών - µελών και του Λιχτενστάιν για την
εφαρµογή της τροποποιούµενης Συµφωνίας.

2. Επί του άρθρου 2
38. Με το άρθρο αυτό ορίζεται η έναρξη ισχύος και εφαρµογής του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, ενώ ειδικότερα στην παράγραφο 2 προβλέπεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 5 της Συµφωνίας σχετικά µε
την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήµατος και ορίζεται η συνέχιση εφαρµογής του άρθρου 10 της Συµφωνίας, ως είχε πριν από την τροποποίησή του µε το κυρούµενο Τροποποιητικό Πρωτόκολλο, εκτός αν είναι εφαρµοστέο το νέο άρθρο 5 της τροποποιούµενης Συµ-
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φωνίας. Ειδικότερα στην παράγραφο 3 ορίζεται η συνέχιση της εφαρµογής ορισµένων υποχρεώσεων του Λιχτενστάιν και των οργανισµών πληρωµής του, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στη Συµφωνία πριν από την τροποποίησή της, και αντίστοιχα οι υποχρεώσεις των κρατών - µελών για την παρακράτηση του φόρου στην πηγή βάσει
του ίδιου πλαισίου (βλ. και αιτιολογική έκθεση επί του
Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 5 έως και 7) του ν. 4378/2016 για
την ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2060 που αφορά την κατάργηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις).

3. Επί του άρθρου 3
39. Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται οι γλώσσες των
κρατών - µελών της ΕΕ στις οποίες έχουν συνταχθεί τα
δύο αντίτυπα και ορίζεται ότι τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά σε όλες τις γλώσσες.

Γ. Ειδικότερα επί των λοιπών άρθρων του σχεδίου νόµου
4. Επί του άρθρου δεύτερου
40. Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται γενικές διατάξεις εφαρµογής για την εφαρµογή της Συµφωνίας και
των Παραρτηµάτων της, όπως τροποποιείται µε το κυρούµενο Τροποποιητικό Πρωτόκολλο. Ειδικότερα, µε την
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 ορίζεται ως «Αρµόδια
Αρχή» που ενεργεί ως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος
του Υπουργού Οικονοµικών, η αρµόδια αρχή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων κατά το άρθρο 5 του ν.
4170/2013 (Α΄ 163) σε συνδυασµό µε τη διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4389/2016, δηλαδή η αρχή
που έχει ήδη ορισθεί ως αρµόδια για την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών µεταξύ των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι τα θέµατα εφαρµογής της αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής εµπίπτουν στις αρµοδιότητες
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων του ν. 4389/
2016 (Α΄ 94) (βλ. άρθρο 29 ΚΦΔ). Επίσης, στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 ορίζεται ότι για τα θέµατα των
τροποποιήσεων και της καταγγελίας της Συµφωνίας εισηγείται ο Διοικητής της ΑΑΔΕ στον Υπουργό Οικονοµικών.
41. Στην παράγραφο 2 ορίζεται η δηµοσίευση και κοινοποίηση στην αρµόδια αρχή του Λιχτενστάιν του καταλόγου των «Συµµετεχουσών Δικαιοδοσιών» έναντι της
Ελλάδας στο πλαίσιο εφαρµογής των ορισµών της τροποποιούµενης Συµφωνίας. Επισηµαίνεται ότι ο κατάλογος δυνάµει των εξουσιοδοτήσεων, αφενός της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/ 2013 και
αφετέρου του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέµπτου του ν. 4428/2016, έχει ήδη εκδοθεί και δηµοσιευθεί µε την αριθµ. ΠΟΛ. 1137 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισµό των καταλόγων σχετικά µε
τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες και µε τις Συµµετέχουσες Δικαιοδοσίες (Β΄ 3293/19.9.2017).
42. Με την παράγραφο 3 περίπτωση α΄ ορίζεται ότι τα
Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα έχουν
την υποχρέωση υποβολής στην Αρµόδια Αρχή των πληροφοριών όσον αφορά έναν Δηλωτέο Λογαριασµό του
Λιχτενστάιν, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις δέουσας επι-

µέλειας για την ταυτοποίηση και υποβολή στοιχείων Δηλωτέων Λογαριασµών προς το Λιχτενστάιν.
43. Με την παράγραφο 3 περίπτωση β΄ ορίζεται ότι τα
Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα έχουν
τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν, υπό συγκεκριµένους
όρους, παρόχους υπηρεσιών για να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, σχετικά µε την υποβολή στοιχείων και τη
δέουσα επιµέλεια, που ισχύουν για τα ίδια. Στο πλαίσιο
αυτό συµπεριλαµβάνονται η τήρηση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από τις διατάξεις της εν λόγω Συµφωνίας, καθώς και τις διατάξεις της εσωτερικής νοµοθεσίας
για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου, εν γένει
της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Τέλος, ορίζεται
ρητά ότι για τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνεχίζουν να
ευθύνονται τα Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα
και οι ενέργειες των τρίτων παρόχων υπηρεσιών καταλογίζονται για την εφαρµογή αστικών, διοικητικών και
ποινικών κυρώσεων στα Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα.
44. Στην παράγραφο 3 περίπτωση γ΄ ορίζεται ότι τα
Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα µπορούν να εφαρµόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιµέλειας για Νέους Λογαριασµούς σε Προϋπάρχοντες Λογαριασµούς και τις διαδικασίες δέουσας επιµέλειας για Λογαριασµούς Υψηλής Αξίας σε Λογαριασµούς Χαµηλότερης Αξίας. Επιπλέον, ορίζεται ότι αν επιλέξουν να εφαρµόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιµέλειας για Νέους
Λογαριασµούς σε Προϋπάρχοντες Λογαριασµούς, παραµένουν σε ισχύ οι κανόνες που ισχύουν κατά τα λοιπά
στους Προϋπάρχοντες Λογαριασµούς.
45. Στην παράγραφο 3 περίπτωση δ΄ ορίζεται ότι αν
δεν βρεθεί ένδειξη κατά την έρευνα σε αρχείο εγγράφων και δεν σταθεί δυνατό να εξασφαλιστεί η αυτοπιστοποίηση ή το αποδεικτικό έγγραφο, τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα υποχρεούνται να
δηλώσουν τον εν λόγω λογαριασµό στην Αρµόδια Αρχή
της ΑΑΔΕ ως µη τεκµηριωµένο λογαριασµό.
46. Με την παράγραφο 3 περίπτωση ε΄ ορίζεται η υποχρέωση των Δηλούντων Ελληνικών Χρηµατοπιστωτικών
Ιδρυµάτων να θεσπίσουν ολοκληρωµένα και αποτελεσµατικά εσωτερικά συστήµατα και διαδικασίες συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
Συµφωνία και τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ αυτής και στις προβλεπόµενες αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
τέταρτου του παρόντος νόµου. Η ανταπόκριση στην υποχρέωση αυτή είναι σηµαντική για τον έλεγχο των παραπάνω εσωτερικών συστηµάτων και διαδικασιών από
τις αρµόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες.
47. Τέλος, µε την παράγραφο 4 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου από
1.1.2016 µε πρώτο έτος ανταλλαγής πληροφοριών το
2017.

5. Επί του άρθρου τρίτου
48. Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται µόνο ειδικές
διατάξεις αναφορικά µε την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων µε αντίστοιχο περιεχόµενο αυτού των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4170/2013, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 4378/
2016 και ισχύει, καθώς και µε τις διατάξεις του άρθρου
τέταρτου του ν. 4428/2016. Συγκεκριµένα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η ανταλλαγή
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πληροφοριών της τροποποιούµενης Συµφωνίας εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), µε τον οποίο έχει ενσωµατωθεί στην εθνική έννοµη τάξη η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (ΕΕ L 281 της
23.11.1995).
49. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 2 ορίζουν ότι µε
πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα µετά από ειδικά αιτιολογηµένο αίτηµα της
Aρµόδιας Aρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4170/2013 προς αυτήν, µπορεί να αποφασίζεται εξαίρεση από την άσκηση
των δικαιωµάτων των άρθρων 11 και 12 του ν. 2472/1997
για τα υποκείµενα των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
50. Στις παραγράφους 3 και 4 περιλαµβάνονται τα εξής:
- ορίζεται ότι τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα και οι Aρµόδιες Ελληνικές Aρχές είναι οι
«υπεύθυνοι επεξεργασίας», κατά την έννοια του άρθρου
2 περίπτωση ζ΄ του ν. 2472/1997 για την επεξεργασία
που καθένας διενεργεί,
- εισάγεται η υποχρέωση των Δηλούντων Ελληνικών
Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων να παρέχουν ενηµέρωση
στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του ν. 2472/1997,
εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, ώστε το πρόσωπο να ασκήσει τα δικαιώµατά του ως προς την προστασία των δεδοµένων του και, σε κάθε περίπτωση, πριν το
ενδιαφερόµενο Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα υποβάλλει τις πληροφορίες στην Αρµόδια Αρχή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
51. Στην παράγραφο 4 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας περί παραγραφής,
συνδέεται η περίοδος τήρησης των πληροφοριών µε την
επίτευξη των σκοπών της Συµφωνίας και σε κάθε περίπτωση µε τις ειδικότερες διατάξεις περί παραγραφής για
κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας.
52. Τέλος, στην παράγραφο 5 ορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Επί του άρθρου τέταρτου
53. Στην παράγραφο 1 περιλαµβάνεται εξουσιοδότηση
στον Υπουργό Οικονοµικών και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για τη θέση ή εξειδίκευση µε λεπτοµερειακό τρόπο κανόνων, τον καθορισµό
διοικητικών διαδικασιών και τη λήψη των αναγκαίων συνακόλουθων µέτρων αυτών, σε συγκεκριµένα πεδία εφαρµογής της τροποποιούµενης Συµφωνίας και των Παραρτηµάτων της.
54. Στην παράγραφο 2 παρέχεται εξουσιοδότηση στον
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για
την εξειδίκευση κανόνων, διοικητικών διαδικασιών και
µέτρων σχετικά µε την εφαρµογή της τροποποιούµενης
Συµφωνίας και των Παραρτηµάτων της, στα θέµατα της
αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών και στα θέµατα ελέγχου της συµµόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών
Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων. Επισηµαίνεται ότι στον
ισχύοντα ΚΦΔ (άρθρο 15 παράγραφος 4) περιλαµβάνε-

ται η γενική εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, προκειµένου να ορίζει
µε κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις του τις υποχρεώσεις των τρίτων για υποβολή στοιχείων στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται
για φορολογικούς σκοπούς.

7. Επί του άρθρου πέµπτου
55. Στο ακροτελεύτιο άρθρο του παρόντος νόµου ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου από
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
µε την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζοµένων στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 28 Δεκεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ν. Κοτζιάς

Στ. Κοντονής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Αικ. Παπανάτσιου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των κοινών δηλώσεων των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο
28 παρ. 1 του Συντάγµατος, αφενός το Τροποποιητικό
Πρωτόκολλο, της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που
προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση
των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις,
που έχει κυρωθεί µε τις διατάξεις του ν. 3365/ 2005 (Α΄
161), και αφετέρου οι κοινές δηλώσεις των συµβαλλόµενων µερών, τα κείµενα των οποίων σε πρωτότυπο στην
ελληνική γλώσσα, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ ΕΕ L 339/3),
έχουν ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Γενικές διατάξεις εφαρµογής
1.α. Ως «Αρµόδια Αρχή» που ενεργεί ως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του Υπουργού Οικονοµικών, δυνάµει του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
της Συµφωνίας και του Παραρτήµατος ΙΙΙ στοιχείο η΄ αυτής, όπως τροποποιείται µε τις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 1 του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, και ιδίως για την εφαρµογή της Συµφωνίας, όπως
τροποποιείται µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1
του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου σε ό,τι
αφορά θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων του ν. 4389/2016
(Α΄ 94), ορίζεται η αρµόδια αρχή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, κατά το άρθρο 5 του ν. 4170/2013
(Α΄ 163) και το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 4389/2016 µε την επιφύλαξη της επόµενης περίπτωσης β΄.
β. Αρµόδια Αρχή δυνάµει του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Συµφωνίας και του Παραρτήµατος ΙΙΙ στοιχείο η΄ αυτής, όπως τροποποιείται µε τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, για την εφαρµογή των άρθρων 8 και 9 της Συµφωνίας, είναι ο Υπουργός Οικονοµικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
2. Ο κατάλογος για τις «Συµµετέχουσες Δικαιοδοσίες» δυνάµει του ορισµού της παραγράφου 5 της Ενότητας Δ΄ του Τµήµατος VIII του Παραρτήµατος Ι της Συµφωνίας, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 1 του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, δηµοσιεύεται και κοινοποιείται από την Αρµόδια Αρχή της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του παρόντος στην
Αρµόδια Αρχή του Λιχτενστάιν.
3.α. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα που προσδιορίζονται βάσει των ορισµών των περιπτώσεων ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και
της Ενότητας Α΄ του Τµήµατος VIII του Παραρτήµατος Ι
της Συµφωνίας, όπως τροποποιείται µε τις παραγράφους
2 και 3 του άρθρου 1 του κυρούµενου Τροποποιητικού
Πρωτοκόλλου, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην Αρµόδια Αρχή της παραγράφου 1 περίπτωση α΄
του παρόντος, τις πληροφορίες που αφορούν κάθε Δηλωτέο Λογαριασµό Λιχτενστάιν δυνάµει της περίπτωσης
ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου
2 του άρθρου 2 της Συµφωνίας, όπως τροποποιείται µε
την παραγράφο 2 του άρθρου 1 του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις
υποβολής στοιχείων και δέουσας επιµέλειας, καθώς και
να διασφαλίζουν την αποτελεσµατική και σύµφωνη εφαρµογή αυτών µε βάση τα οριζόµενα στα Παραρτήµατα Ι και
ΙΙ της Συµφωνίας, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο
3 του άρθρου 1 του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, και στις κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τέταρτου του παρόντος νόµου προβλεπόµενες αποφάσεις.
β. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα
µπορεί να χρησιµοποιούν παρόχους υπηρεσιών για να
τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, σχετικά µε την υποβολή στοιχείων και τη δέουσα επιµέλεια, που ισχύουν για
τα ίδια, δυνάµει της πρόβλεψης της Ενότητας Δ΄ του
Τµήµατος ΙΙ του Παραρτήµατος Ι της Συµφωνίας, όπως
τροποποιείται µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου συµπεριλαµβα-

νοµένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της Συµφωνίας, όπως τροποποιείται µε το κυρούµενο Τροποποιητικό Πρωτόκολλο και τις διατάξεις της εσωτερικής νοµοθεσίας σχετικά µε την τήρηση του φορολογικού απορρήτου, της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών και των διατάξεων του ν. 2472/1997 (A΄ 50), εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες υποχρεώσεις:
αα. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα υποχρεώνουν τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να
τηρούν αντίγραφα των εγγράφων και των πληροφοριών
που αποκτώνται από αυτούς.
ββ. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα δεν βασίζονται στις πληροφορίες για τα Δηλωτέα
Πρόσωπα, όπως καθορίζονται από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών για τα οποία γνωρίζουν ή είναι εν τοις
πράγµασι σε θέση να γνωρίζουν ότι οι ως άνω πληροφορίες είναι αναξιόπιστες ή ανακριβείς.
Για τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνεχίζουν να ευθύνονται τα Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα και οι ενέργειες των τρίτων παρόχων υπηρεσιών καταλογίζονται για την εφαρµογή αστικών, διοικητικών και ποινικών
κυρώσεων στα Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα.
γ. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα
µπορούν να εφαρµόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιµέλειας για Νέους Λογαριασµούς σε Προϋπάρχοντες Λογαριασµούς και τις διαδικασίες δέουσας επιµέλειας για
Λογαριασµούς Υψηλής Αξίας σε Λογαριασµούς Χαµηλότερης Αξίας δυνάµει της πρόβλεψης της Ενότητας Ε΄
του Τµήµατος ΙΙ του Παραρτήµατος Ι της Συµφωνίας, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1
του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου. Στην
περίπτωση που επιλέξουν να εφαρµόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιµέλειας για Νέους Λογαριασµούς σε
Προϋπάρχοντες Λογαριασµούς, παραµένουν σε ισχύ οι
κανόνες που ισχύουν κατά τα λοιπά στους Προϋπάρχοντες Λογαριασµούς.
δ. Αν δεν βρεθεί ένδειξη κατά την έρευνα σε αρχείο
εγγράφων και δεν σταθεί δυνατό να εξασφαλιστεί η αυτοπιστοποίηση ή το αποδεικτικό έγγραφο δυνάµει των
προβλέψεων της παραγράφου 5 της Ενότητας Β΄ και
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 της Ενότητας Γ΄
του Τµήµατος ΙΙΙ του Παραρτήµατος Ι της Συµφωνίας, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1
του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα υποχρεούνται να δηλώσουν τον εν λόγω λογαριασµό στην Αρµόδια Αρχή της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του παρόντος ως µη τεκµηριωµένο λογαριασµό.
ε. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα
υποχρεούνται να θεσπίσουν ολοκληρωµένα και αποτελεσµατικά εσωτερικά συστήµατα και διαδικασίες συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
Συµφωνία και τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ αυτής, όπως τροποποιείται µε το κυρούµενο Τροποποιητικό Πρωτόκολλο,
καθώς και στις προβλεπόµενες αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τέταρτου του παρόντος. Δεν θεωρείται ότι έχουν επιδείξει τη δέουσα επιµέλεια συµµορφώσεως, αν δεν έχουν συµµορφωθεί τουλάχιστον µε τις απαιτήσεις του προηγούµενου εδαφίου.
4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016.
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Άρθρο τρίτο
Προστασία δεδοµένων – Υπεύθυνοι επεξεργασίας
1. Κάθε είδος ανταλλαγής πληροφοριών δυνάµει των
διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 5 της Συµφωνίας, όπως
τροποποιείται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου υπόκειται στις
διατάξεις του ν. 2472/1997. Η ανταλλαγή πληροφοριών,
συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών ερευνών, γίνεται
κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης ως προς την αναγκαιότητα και αναλογικότητα των δεδοµένων, τόσο από την αιτούσα αρχή όσο και από τη λαµβάνουσα αρχή,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2472/1997
λαµβανοµένων υπόψη και όσων ορίζονται στο Άρθρο 6
της Συµφωνίας του προηγούµενου εδαφίου.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράου 4
του παρόντος, για τους σκοπούς του άρθρου 5 της Συµφωνίας, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 1 του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου και ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένο αίτηµα της αρµόδιας αρχής κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4170/2013
προς την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα µπορεί να αποφασίζεται εξαίρεση της άσκησης
των δικαιωµάτων των άρθρων 11 και 12 του ν. 2472/
1997.
3. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της
Συµφωνίας, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 2
του άρθρου 1 του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου και τα οριζόµενα στα άρθρα δεύτερο και τρίτο
του παρόντος νόµου και στις κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου τέταρτου προβλεπόµενες αποφάσεις, τα Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα και οι αρµόδιες αρχές
του Υπουργείου Οικονοµικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων δυνάµει των διατάξεων του
π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) και του ν. 4389/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν, και των σχετικών µε το οργανόγραµµα
κανονιστικών αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, θεωρούνται «υπεύθυνοι επεξεργασίας» κατά την έννοια και για τους σκοπούς του
ν. 2472/1997, καθένας για κάθε επεξεργασία που διενεργεί. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, κατά το προηγούµενο
εδάφιο, οφείλουν να ειδοποιούν κάθε Δηλωτέο Πρόσωπο σε περίπτωση παραβίασης ασφάλειας που αφορά τα
δεδοµένα του, όταν η παραβίαση αυτή ενδέχεται να έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία των προσωπικών
του δεδοµένων ή του ιδιωτικού του βίου.
4. Κάθε Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα,
κατά την έννοια του άρθρου δεύτερου παράγραφος 3
περίπτωση α΄ του παρόντος νόµου, για τους σκοπούς
του άρθρου 6 της Συµφωνίας, όπως τροποποιείται µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του κυρούµενου Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου υποχρεούται να:
(α) ενηµερώνει κάθε ενδιαφερόµενο Δηλωτέο Πρόσωπο ότι οι πληροφορίες που το αφορούν και περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 της Συµφωνίας, όπως τροποποιείται µε
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 του κυρούµενου
Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, συλλέγονται και διαβιβάζονται σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στη Συµφωνία, όπως τροποποιείται µε το κυρούµενο Τροποποιητικό
Πρωτόκολλο,
(β) παρέχει σε αυτό το πρόσωπο κάθε πληροφορία της
οποίας δικαιούται να λαµβάνει γνώση δυνάµει των διατάξεων του ν. 2472/1997 εντός ευλόγου χρονικού δια-

στήµατος, ώστε το πρόσωπο να ασκήσει τα δικαιώµατά
του ως προς την προστασία δεδοµένων και, σε κάθε περίπτωση, πριν το ενδιαφερόµενο Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα υποβάλλει τις πληροφορίες που
ορίζονται στο άρθρο δεύτερο παράγραφος 3 περίπτωση
α΄ του παρόντος νόµου στην Αρµόδια Αρχή της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου δεύτερου του παρόντος.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της φορολογικής
νοµοθεσίας περί παραγραφής, οι πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία δυνάµει της Συµφωνίας, και ιδίως
της παραγράφου 2 του άρθρου 6, όπως τροποποιείται µε
το κυρούµενο Τροποποιητικό Πρωτόκολλο, διατηρούνται
µόνο για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την επιδίωξη των σκοπών της εν λόγω Συµφωνίας και, σε κάθε
περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί παραγραφής
για κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας.
6. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016.
Άρθρο τέταρτο
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
µπορεί να τίθενται ή να εξειδικεύονται κανόνες, να καθορίζονται διοικητικές διαδικασίες και να λαµβάνονται
τα αναγκαία συνακόλουθα µέτρα αυτών για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής και σύµφωνης εφαρµογής των
υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιµέλειας που περιλαµβάνονται στη Συµφωνία και τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ αυτής, όπως τροποποιείται µε το κυρούµενο Τροποποιητικό Πρωτόκολλο από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Ειδικότερα µε την παραπάνω απόφαση µπορεί να ορίζονται τα ακόλουθα:
α. κανόνες ώστε να αποτρέπονται οι πρακτικές Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων, προσώπων ή ενδιαµέσων οι οποίες αποσκοπούν στην καταστρατήγηση των διαδικασιών υποβολής στοιχείων και δέουσας επιµέλειας,
β. κανόνες που απαιτούν από τα Δηλούντα Ελληνικά
Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα να τηρούν αρχεία σχετικά
µε τα µέτρα που λαµβάνουν και τα τυχόν αποδεικτικά
στοιχεία στα οποία στηρίζονται για την τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και να λαµβάνουν κατάλληλα
µέτρα για την πρόσβαση στα αρχεία αυτά,
γ. διοικητικές διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι
εξακολουθεί να είναι µικρός ο κίνδυνος χρήσης των Οντοτήτων που λογίζονται ως απαλλασσόµενοι πραγµατικοί δικαιούχοι ή θεωρούµενα ως συµµορφούµενα Αλλοδαπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα, ανά περίπτωση, και
των λογαριασµών που εξαιρούνται από τους Χρηµατοοικονοµικούς Λογαριασµούς δυνάµει των οριζοµένων στο
Παράρτηµα ΙΙ της Συµφωνίας, όπως τροποποιείται µε το
κυρούµενο Τροποποιητικό Πρωτόκολλο, και
δ. κάθε άλλο συναφές µε τα παραπάνω θέµα.
2. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να τίθενται ή να εξειδικεύονται κανόνες, να καθορίζονται διοικητικές διαδικασίες
και να λαµβάνονται τα αναγκαία συνακόλουθα µέτρα αυτών για τη διασφάλιση της τήρησης των ειδικότερων όρων που περιλαµβάνονται στη Συµφωνία µε τα Παραρτήµατά της, όπως τροποποιείται µε το κυρούµενο Τροποποιητικό Πρωτόκολλο, και ειδικότερα:
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α. διοικητικές διαδικασίες και µέτρα ώστε να εξακριβώνεται η έγκαιρη συµµόρφωση των Δηλούντων Ελληνικών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων προς τις διαδικασίες
υποβολής στοιχείων και δέουσας επιµέλειας,
β. κάθε άλλο συναφές θέµα σχετικά µε την εφαρµογή
της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών της Συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων του άρθρου
δεύτερου της παραγράφου 3 της περίπτωσης α΄ του παρόντος, καθώς και των θεµάτων αξιολόγησης και αποτελεσµατικής ανταλλαγής πληροφοριών.
Άρθρο πέµπτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 28 Δεκεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ν. Κοτζιάς

Στ. Κοντονής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Αικ. Παπανάτσιου

Αριθµ. 397/69/2017
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των κοινών δηλώσεων των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, κυρώνεται και έχει την
ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, το
ανωτέρω Τροποποιητικό Πρωτόκολλο που υπεγράφη
στο Στρασβούργο στις 28 Οκτωβρίου 2015, σχετικά µε
τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν ως προς την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις δεν προκαλούνται
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Αθήνα, 22 Δεκεµβρίου 2017
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου
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