ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την εφαρµογή
του νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης Λογαριασµών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συµφωνίας Αρµόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρµογής»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Mε τον παρόντα νόµο κυρώνονται µε το άρθρο πρώτο:
(1) το Μνηµόνιο Συνεννόησης αναφορικά µε τη Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής, για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής
συµµόρφωσης και την εφαρµογή του Νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης Λογαριασµών της Αλλοδαπής
(νόµος FATCA) και,
(2) η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την εφαρµογή του νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης Λογαριασµών της Αλλοδαπής (Foreign Account Tax Compliance Act - νόµος
FATCA) µε τα Παραρτήµατα I και II αυτής.
Επίσης, µε το άρθρο δεύτερο κυρώνεται η ειδικότερη
τεχνική Συµφωνία εφαρµογής των ανωτέρω, η Συµφωνία
Αρµόδιων Αρχών (ΣΑΑ) που υπογράφηκε µεταξύ των
Αρµόδιων Αρχών των Φορολογικών Διοικήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής στις 3 Αυγούστου 2017 και 14 Σεπτεµβρίου
2017 αντίστοιχα.
Η Συµφωνία για την εφαρµογή του νόµου FATCA µε τα
Παραρτήµατά της και το Μνηµόνιο Συνεννόησης υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 19 Ιανουαρίου 2017, σε δύο
αντίγραφα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, των οποίων τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά.
2. Η Συµφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για την εφαρµογή του
νόµου FATCA µονογραφήθηκε στις 21 Νοεµβρίου 2014,
ηµεροµηνία βάσει της οποίας προκύπτει η «Ηµεροµηνία
προσδιορισµού», δηλαδή η ηµεροµηνία από την οποία το
Υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ αποφασίζει να µην εφαρµόσει παρακράτηση στα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Ο ορισµός της «Ηµεροµηνίας προσδιορισµού» περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι, Τµήµα VI, Ενότητα Β, παράγραφος 6 και ορίζεται η 30ή Νοεµβρίου
2014 για την Ελλάδα. Καθώς ο χρόνος αυτός είναι προγενέστερος της υπογραφής της Συµφωνίας, είχε εκδοθεί η σχετική υπ’ αριθµ. 15-66/18.9.2015 ανακοίνωση του
Αµερικανικού Υπουργείου Οικονοµικών µε την οποία η
Ελλάδα είχε συµπεριληφθεί στον κατάλογο των χωρών
µε τις οποίες έχει επιτευχθεί επί της ουσίας συµφωνία
µε τις ΗΠΑ (agreement in substance). Στο διάστηµα από
τη µονογραφή µέχρι την υπογραφή της Συµφωνίας τροποποιήθηκε δεόντως το περιεχόµενό της, προκειµένου
να είναι σαφές ότι θα γίνει ανταλλαγή πληροφοριών για
τα έτη από το 2014 και εντεύθεν.

Επισηµαίνεται ότι η παρούσα Συµφωνία αποτελεί ειδικότερη εκτελεστική Συµφωνία στο πλαίσιο εφαρµογής
της «Σύµβασης µεταξύ της Ελλάδας και των Η.Π.Α. περί
αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της
φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί
του εισοδήµατος», που υπεγράφη στην Αθήνα την 20ή
Φεβρουαρίου 1950 και κυρώθηκε µε το ν.δ. 2548/1953
(Α΄ 231) και προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε
αυτοµατοποιηµένη βάση. Με την κυρούµενη Συµφωνία
ενεργοποιείται και τίθεται σε λειτουργία η αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των Αρµόδιων Αρχών
των συµβαλλόµενων µερών της µε την εισαγωγή ενός
καθεστώτος υποβολής στοιχείων από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όσον αφορά ορισµένους λογαριασµούς.
3. H Συµφωνία αυτή περιλαµβάνει ως αναπόσπαστο
µέρος της τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ. Στο Παράρτηµα Ι περιλαµβάνονται οι υποχρεώσεις δέουσας επιµέλειας για
την ταυτοποίηση και υποβολή στοιχείων δηλωτέων λογαριασµών προς τις ΗΠΑ και πληρωµών προς ορισµένα
µη συµµετέχοντα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Στο Παράρτηµα ΙΙ περιλαµβάνονται οι οντότητες που λογίζονται
ως απαλλασσόµενοι πραγµατικοί δικαιούχοι ή θεωρούµενα ως συµµορφούµενα «Αλλοδαπά Χρηµατοπιστωτικά
Ιδρύµατα» (ΑΧΙ), ανά περίπτωση, βάσει του σχετικού ορισµού της Συµφωνίας, καθώς και οι λογαριασµοί που εξαιρούνται από τον ορισµό των «Χρηµατοοικονοµικών
Λογαριασµών». Σηµειώνεται ότι στα ως άνω Παραρτήµατα περιλαµβάνονται ρυθµίσεις παρόµοιες µε αυτές
που εισάγονται µέσω της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών του ΟΟΣΑ (Πολυµερής ΣΑΑ ή ΠΣΑΑ)
(Multilateral Competent Authority Agreeement, MCAA) µε
την υιοθέτηση του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ)
(Common Reporting Standard, CRS), σχετικά µε την υποβολή στοιχείων και τη δέουσα επιµέλεια για τις πληροφορίες χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών, όπως εγκρίθηκε από το Συµβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 Ιουλίου 2014,
ως µέρος του παγκόσµιου προτύπου του ΟΟΣΑ για την
αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών. Η προαναφερόµενη πολυµερής ΣΑΑ
κυρώθηκε µε το ν. 4428/2016 (Α΄ 190), περιλαµβάνοντας
στις διατάξεις εφαρµογής της το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς.

Ι. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων
4. Στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον έχει
γίνει ευκολότερο για όλους τους φορολογουµένους να
αποκτούν, να κατέχουν και να διαχειρίζονται επενδύσεις
µέσω χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων εκτός της χώρας
φορολογικής κατοικίας τους. Σηµαντικά χρηµατικά ποσά
τηρούνται εξωχώρια και αφορολόγητα, στην έκταση που
οι φορολογούµενοι δεν συµµορφώνονται µε τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στη χώρα κατοικίας τους. Η εξωχώρια φοροδιαφυγή αποτελεί σοβαρό πρόβληµα για
τις χώρες σε όλο τον κόσµο, µέλη και µη µέλη του
ΟΟΣΑ, µικρές και µεγάλες, αναπτυσσόµενες και αναπτυγµένες. Όλες οι χώρες µοιράζονται το κοινό συµφέρον για τη διατήρηση της ακεραιότητας των φορολογικών τους συστηµάτων. Η συνεργασία µεταξύ των φορολογικών διοικήσεων είναι ζωτικής σηµασίας στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και στην προστασία της ακεραιότητας των φορολογικών συστηµάτων. Σηµείο
κλειδί αυτής της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή πληροφοριών.

2
5. Υπό το πρίσµα αυτών των παγκόσµιων προσπαθειών
για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής αναπτύχθηκε
από τις ΗΠΑ η διακυβερνητική προσέγγιση για την εφαρµογή του νόµου περί φορολογικής συµµόρφωσης λογαριασµών της αλλοδαπής (νόµος FATCA), που επικεντρώθηκε στη διαφάνεια και την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών. Ο νόµος FATCA τέθηκε σε ισχύ το 2010 από το
Κογκρέσο για να στοχεύσει τη µη συµµόρφωση από
τους φορολογουµένους των ΗΠΑ που τηρούν λογαριασµούς αλλοδαπής. Ο νόµος FATCA απαιτεί από τα «Αλλοδαπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα» (ΑΧΙ) να αναφέρουν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (Internal
Revenue Service, IRS) των ΗΠΑ, πληροφορίες σχετικά
µε τους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς που κατέχουν οι φορολογούµενοι των ΗΠΑ ή αλλοδαποί φορείς
στους οποίους οι φορολογούµενοι των ΗΠΑ κατέχουν
σηµαντικό ιδιοκτησιακό συµφέρον. Στο πλαίσιο αυτό τα
ΑΧΙ ενθαρρύνονται είτε να εγγραφούν απευθείας στην
Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) για να
συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του νόµου FATCA (και
τη συµφωνία ΑΧΙ, εάν ισχύει) είτε να συµµορφωθούν µε
τις διακυβερνητικές συµφωνίες για την εφαρµογή του
νόµου FATCA που αντιµετωπίζονται ως ισχύουσες στις
δικαιοδοσίες τους.
6. Ανάλογα µε την πολιτική και το νοµικό περιβάλλον
της δικαιοδοσίας των εταίρων, το Υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ έχει αναπτύξει πέντε (5) διµερή Υποδείγµατα
Διακυβερνητικών
Συµφωνιών
(ΔΚΣ)
(Intergovernmental Agreements - IGAs) που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή του νόµου FATCA,
προκειµένου να αντιµετωπιστούν νοµικά εµπόδια στις
συµβαλλόµενες µε τις ΗΠΑ δικαιοδοσίες και να µειωθούν οι επιβαρύνσεις για τα ΑΧΙ. Αυτά τα υποδείγµατα
βασίζονται σε δύο πρότυπα Διακυβερνητικών Συµφωνιών που είναι τα ακόλουθα:
• Υπόδειγµα 1, µε βάση το οποίο η Συµφωνία λειτουργεί µε αµοιβαιότητα (Υπόδειγµα 1Α) ή χωρίς αµοιβαιότητα (Υπόδειγµα 1Β). Σύµφωνα µε αυτό το υπόδειγµα, τα
ΑΧΙ αναφέρουν τις πληροφορίες για τον κάτοχο λογαριασµού που ανήκει σε «Καθορισµένο Πρόσωπο ΗΠΑ» ή
σε µια Μη Αµερικανική Οντότητα µε ένα ή περισσότερα
«Ελέγχοντα Πρόσωπα» που είναι Καθορισµένα Πρόσωπα ΗΠΑ, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στην κυρούµενη Συµφωνία, στις αντίστοιχες φορολογικές αρχές τους
και ακολουθεί η αυτόµατη ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών των συµβαλλόµενων µερών είτε βάσει υφιστάµενων διµερών φορολογικών συνθηκών, ήτοι Συµβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦΕ) ή Συµφωνιών Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών (ΣΑΦΠ) είτε αυτοτελώς (υποπερίπτωση Υποδείγµατος 1Β).
• Υπόδειγµα 2, το οποίο είναι µια συµφωνία χωρίς αµοιβαιότητα που προβλέπει την άµεση υποβολή (αναφορά) των πληροφοριών των προαναφερθέντων κατόχων
λογαριασµού από τα ΑΧΙ στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) των ΗΠΑ. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στο IRS µπορεί να συµπληρωθούν µε πρόσθετα αιτήµατα ανταλλαγής πληροφοριών από την Αρµόδια Αρχή των ΗΠΑ στην Αρµόδια Αρχή του εταίρου για την εφαρµογή του νόµου FATCA.

7. Σε συµφωνία τύπου 1Α (µε αµοιβαιότητα) τόσο οι Ηνωµένες Πολιτείες όσο και ο εταίρος της για την εφαρµογή του νόµου FATCA, συµφωνούν να ανταλλάσσουν
πληροφορίες σχετικά µε τους δηλωτέους λογαριασµούς
στη δικαιοδοσία φορολογικής κατοικίας του φορολογουµένου από τα «Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα»
της δικαιοδοσίας πηγής. Πριν από την ανταλλαγή πληροφοριών µε έναν εταίρο δυνάµει της Συµφωνίας τύπου
1Α, κάθε χώρα θα έχει αξιολογήσει τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών που ανταλλάσσονται, καθώς και την υποδοµή της χώρας για µια αποτελεσµατική (έγκαιρη, ακριβή και εµπιστευτική) σχέση ανταλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν τα κατάλληλα
εργαλεία και οι κατευθυντήριες οδηγίες (όπως το Ερωτηµατολόγιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (International Data Safeguards and Infrastructure
Workbook, United States Internal Revenue Service, March
20, 2014), για την αµοιβαία αξιολόγηση της ικανότητας
ενός εκάστου εταίρου του νόµου FATCA να εµπλέκεται
σε µια αποτελεσµατική σχέση ανταλλαγής και να διασφαλίζει επαρκώς την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται βάσει οποιουδήποτε µοντέλου ΔΚΣ (IGA).
8. Τις παραπάνω εξελίξεις είχαν ακολουθήσει οι ανακοινώσεις πέντε (5) ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωµένο Βασίλειο) για την πρόθεσή τους να αναπτύξουν πιλοτικά και πολυµερώς την
αυτόµατη ανταλλαγή των φορολογικών πληροφοριών
µε βάση το Υπόδειγµα 1 της Διακυβερνητικής Συµφωνίας (Model 1 Intergovernmental Agreement ή IGA) για τη
βελτίωση της Διεθνούς Φορολογικής Συµµόρφωσης και
την Εφαρµογή του νόµου για τη Φορολογική Συµµόρφωση των Δικαιούχων Λογαριασµών Αλλοδαπής (Foreign
Account Tax Compliance Act ή νόµος FATCA), που αναπτύχθηκε µεταξύ των χωρών αυτών και των ΗΠΑ. Στις 9
Απριλίου του 2013, οι Υπουργοί Οικονοµικών των πέντε
(5) προαναφερόµενων χωρών είχαν ανακοινώσει την
πρόθεσή τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες τύπου
FATCA µεταξύ τους, πέραν της ανταλλαγής πληροφοριών µε τις ΗΠΑ. Στη συνέχεια, µια σειρά χωρών, µεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα είχε εκφράσει, επίσης, ενδιαφέρον για την προσέγγιση αυτή, µε αποτέλεσµα στο πιλοτικό πρόγραµµα της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών να δηλώσουν ότι θα συµµετέχουν και τα υπερπόντια (εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα) εδάφη του Ηνωµένου
Βασιλείου. Στις 19 Απριλίου 2013 και δεδοµένου ότι το
πολιτικό ενδιαφέρον των χωρών είχε επικεντρωθεί στις
ευκαιρίες που παρέχονται από την αυτόµατη ανταλλαγή
πληροφοριών, οι Υπουργοί Οικονοµικών και οι Διοικητές
των Κεντρικών Τραπεζών της Οµάδας κρατών G20 ενέκριναν την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών ως το νέο
παγκόσµιο πρότυπο (βλ. αιτιολογική έκθεση ν.
4428/2016 και ν. 4478/2016). Έκτοτε οι εξελίξεις στο πεδίο αυτό ήταν ραγδαίες και συγκεκριµένα οι Υπουργοί
Οικονοµικών και οι Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών
της Οµάδας G20:
- ενέκριναν τις προτάσεις του ΟΟΣΑ για ένα παγκόσµιο πρότυπο αυτόµατης ανταλλαγής σε πολυµερές
πλαίσιο (20.7.2013) και
- ζήτησαν από το Παγκόσµιο Φόρουµ για τη Διαφάνεια
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και την ανταλλαγή πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς να δηµιουργήσει έναν µηχανισµό για την παρακολούθηση και την επανεξέταση της εφαρµογής του νέου
παγκόσµιου προτύπου αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών και τόνισε τη σηµασία του για τις αναπτυσσόµενες
χώρες που θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από ένα
πιο διαφανές διεθνές φορολογικό σύστηµα.
9. Σε επίπεδο Ε.Ε. αυτές οι εξελίξεις αποκρυσταλλώθηκαν στην επέκταση του πεδίου εφαρµογής της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών στην Οδηγία
2011/16/ΕΕ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011), [όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2014/107/ΕΕ (ΕΕ L 359 της
16.12.2014), όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τοµέα], σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία σε νέα στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των µερισµάτων, ωφελειών από κεφάλαιο και τα υπόλοιπα των λογαριασµών. Η εν λόγω Οδηγία ενσωµατώθηκε στην εθνική έννοµη τάξη µε τις διατάξεις του πρώτου µέρους του ν.4378/2016 (Α’ 55).
10. Το πρότυπο FATCA στο οποίο βασίστηκε το παγκόσµιο πρότυπο αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών
(Κοινό Πρότυπο Αναφοράς - ΚΠΑ ή CRS) έχει συνταχθεί
σε σχέση µε τις πληροφορίες των χρηµατοοικονοµικών
λογαριασµών. Πολλές χώρες - µέλη και µη µέλη του ΟΟΣΑ - ανταλλάσσουν ήδη πληροφορίες αυτόµατα µε τους
εταίρους τους και σε περιφερειακό επίπεδο (π.χ. στο εσωτερικό της Ε.Ε.) για διάφορες κατηγορίες εισοδήµατος και, επίσης, διαβιβάζουν άλλα είδη πληροφοριών, όπως οι αλλαγές φορολογικής κατοικίας, η αγορά ή πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας, οι επιστροφές φόρου προστιθέµενης αξίας, οι παρακρατούµενοι φόροι στην πηγή,
κ.λπ.. Το νέο παγκόσµιο πρότυπο δεν έχει σκοπό, ούτε
προορίζεται να περιορίσει τα άλλα είδη ή κατηγορίες της
αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά καθορίζει ένα ελάχιστο πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών.
Είναι σαφές ότι οι χώρες µπορούν να επιλέξουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες πέρα από αυτό το ελάχιστο
πρότυπο.
11. Η αυτόµατη ή µαζική ανταλλαγή φορολογικών δεδοµένων µε τη Συµφωνία για την εφαρµογή του Νόµου
FATCA διαφέρει από την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν συγκεκριµένων αιτηµάτων. Η αυτόµατη ανταλλαγή
πραγµατοποιείται συστηµατικά και οι τύποι πληροφοριών και χρονοδιαγράµµατος συµφωνούνται εκ των προτέρων από τα συµβαλλόµενα µέρη που συµµετέχουν
στην ανταλλαγή πληροφοριών. Επιπλέον, οι ανταλλασσόµενες πληροφορίες δεν συνδέονται κατ’ αρχήν µε διεξαγόµενη έρευνα ή διαδικασία κατά τη στιγµή της ανταλλαγής. Ως εκ τούτου, είναι κρίσιµο το γεγονός ότι η
δικαιοδοσία προέλευσης (ή αποστέλλουσα δικαιοδοσία),
η οποία διαβιβάζει τις πληροφορίες, λαµβάνει από τη δικαιοδοσία υποδοχής (ή λαµβάνουσα δικαιοδοσία) ότι
συµφωνείται αµοιβαία η τήρηση της εµπιστευτικότητας
των ανταλλασσόµενων πληροφοριών και η αποκλειστική
χρήση αυτών των πληροφοριών για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
12. Επισηµαίνεται ότι η αµοιβαία αξιολόγηση Ελλάδας
– ΗΠΑ (βλ. σηµείο 7 της παρούσας έκθεσης) σχετικά µε
το επίπεδο ασφαλείας των ανταλλασσόµενων πληροφοριών και την ύπαρξη ικανών δοµών/υποδοµών, ώστε να
διαπιστωθεί η πλήρωση ή µη των απαραίτητων προϋποθέσεων διενεργήθηκε καταρχήν επιτυχώς κατά τον Απρίλιο του 2015. Στο πλαίσιο της σηµαντικής προσπάθει-

ας του Υπουργείου Οικονοµικών να ανταποκριθεί έγκαιρα και απρόσκοπτα στις παραπάνω απαιτήσεις εντάσσεται και η συµβολή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η οποία χρηµατοδότησε, µέσω δωρεάς στο Υπουργείο Οικονοµικών, τα ακόλουθα:
(α) τη µελέτη αξιολόγησης για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών σύµφωνα µε το
πρότυπο 1Α IGA reciprocal FATCA, προκειµένου να εναρµονιστεί το Ελληνικό Δηµόσιο µε τους όρους (πρότυπα
και διαδικασίες) που προβλέπονται στο σχετικό Ερωτηµατολόγιο (Ενότητες 2 έως και 4 αυτού µε βάση τα οριζόµενα κατά ISO 27000 για την αξιολόγηση τεσσάρων
(4) στρατηγικών τοµέων ήτοι του νοµικού πλαισίου, της
διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών, της παρακολούθησης και επιβολής και των υποδοµών) και επί τη βάσει της οποίας ακολούθησε η αµοιβαία αξιολόγηση,
(β) το έργο για την υλοποίηση και θέση σε παραγωγική
λειτουργία του Συστήµατος Αµοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (Σ.Α.Υ.Σ. FATCA), που θα χρησιµοποιηθεί στο
πλαίσιο της Συµφωνίας για την εφαρµογή του Νόµου
FATCA, προκειµένου να ανταποκριθεί το Ελληνικό Δηµόσιο στις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει για την εφαρµογή της κυρούµενης Συµφωνίας.
II. Βασικά χαρακτηριστικά της αυτόµατης ανταλλαγής
πληροφοριών χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών του
Νόµου FATCA
13. Από τη διακυβερνητική προσέγγιση για την εφαρµογή του Νόµου FATCA µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της
αποδοτικότητας και τη µείωση του κόστους για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αντλήθηκαν σε µεγάλο βαθµό
τα στοιχεία για το ΚΠΑ (CRS), µέσω του οποίου θα εφαρµοστεί εν τέλει η αυτόµατη ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρµογής της
Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµόδιων Αρχών του ΟΟΣΑ
(ΠΣΑΑ, ν.4428/2016). Η διακυβερνητική προσέγγιση για
την υποβολή στοιχείων του Νόµου FATCA αποκλίνει σε
ορισµένες µόνο πτυχές από το ΚΠΑ, καθώς οι διαφορές
τους οφείλονται στον πολυµερή χαρακτήρα του συστήµατος ΚΠΑ (βλ. αναλυτικά για το ΚΠΑ στην αιτιολογική
έκθεση του ν.4428/2016) και σε άλλες ειδικότερες πτυχές που συνδέονται µε τις ΗΠΑ, ιδίως µε την έννοια της
φορολογίας µε βάση την ιθαγένεια και µε την ύπαρξη ενός σηµαντικού και ολοκληρωµένου συστήµατος παρακράτησης φόρου σχετικά µε το Νόµο FATCA. Με βάση
τα παραπάνω είναι σαφές ότι οι φορολογικές διοικήσεις
που θα εφαρµόσουν την κυρούµενη Συµφωνία για την εφαρµογή του Νόµου FATCA αλλά και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µπορούν σε µεγάλο βαθµό να ευθυγραµµίσουν τις απαιτήσεις της κυρούµενης Συµφωνίας µε τις απαιτήσεις του ΚΠΑ. Ενδεικτικά µόνο αναφέρονται στην
παρούσα έκθεση ορισµένες εκ των διαφορών µεταξύ
του προτύπου FATCA ΔΚΣ (ΙGA) τύπου 1 A και του ΚΠΑ
µε βάση την ανάλυση της Γραµµατείας του ΟΟΣΑ:
(1) Κριτήριο για τον ορισµό των Δηλούντων Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων: Η κυρούµενη Συµφωνία επιτρέπει σε εταίρο της Συµφωνίας FATCA να ορίσει τα Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατά του χρησιµοποιώντας
είτε την κατοικία είτε τη δικαιοδοσία στην οποία το ΧΙ έχει συσταθεί και διευκρινίζει σε υποσηµείωση ότι αυτή η
απόφαση λαµβάνεται συνήθως µε βάση την κατάλληλη
έννοια σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία του εταίρου της FATCA, και, όταν δεν υπάρχει τέτοια έννοια, επιλέγεται γενικά ο έλεγχος της νοµικής οργάνωσης (βλ. ο-
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ρισµό για το Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα του εταίρου της
FATCA, άρθρο 1, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1) της
κυρούµενης Συµφωνίας και σχετική υποσηµείωση). Το
ΚΠΑ χρησιµοποιεί τη φορολογική κατοικία του Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος ως κριτήριο για την υποβολή των
στοιχείων (βλ. τον ορισµό για το «Χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα Συµµετέχουσας Δικαιοδοσίας», Τµήµα VIII, Α, 2
του ΚΠΑ). Τα σχόλια του ΚΠΑ περιέχουν λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε τον ορισµό της κατοικίας.
(2) Ορισµός της Επενδυτικής Οντότητας: Ο ορισµός
της Επενδυτικής Οντότητας στο Άρθρο 1.1, ι) της κυρούµενης Συµφωνίας διαφέρει από τον ορισµό της Επενδυτικής Οντότητας στο Τµήµα VIII, A, 6 του ΚΠΑ.
(3) Κατηγοριοποίηση των Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων: To Παράρτηµα II της κυρούµενης Συµφωνίας περιγράφει ποιες Οντότητες αντιµετωπίζονται ως Μη Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα όπως:
α) Απαλλασσόµενοι Πραγµατικοί Δικαιούχοι (δηλ. Οντότητες που εξαιρούνται από την υποβολή στοιχείων
και παρακράτηση βάσει των κανόνων της Συµφωνίας)
και,
β) Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα που λογίζονται θεωρούµενα ως συµµορφούµενα Αλλοδαπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (ΑΧΙ) (δηλ. Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
που θεωρούνται ότι συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις
της Συµφωνίας). Επιπλέον, ο ορισµός του Μη Δηλούντος
Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος περιλαµβάνει τα θωρούµενα ως συµµορφούµενα Αλλοδαπά Χρηµατοπιστωτικά
Ιδρύµατα ή τους Απαλλασσόµενους Πραγµατικούς Δικαιούχους βάσει των σχετικών Κανονισµών του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ. Οι υποκατηγορίες των θεωρούµενων ως συµµορφούµενων Αλλοδαπών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων (ΑΧΙ) και των Απαλλασσοµένων
Πραγµατικών Δικαιούχων δεν χρησιµοποιούνται στο
ΚΠΑ.
(4) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων: Οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως Οργανισµός Συλλογικών
Επενδύσεων όπως ορίζεται στο Τµήµα IV, Ενότητες Ε
και ΣΤ του Παραρτήµατος ΙΙ της κυρούµενης Συµφωνίας
εν συγκρίσει µε το ΚΠΑ στο οποίο περιγράφεται ως «Απαλλασσόµενος Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων»,
(βλ. Τµήµα VIII, B, 9 του ΚΠΑ) έχουν ελαφρώς τροποποιηθεί.
(5) Άλλα -χαµηλού κινδύνου - Μη Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα: Τα Μη Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά
Ιδρύµατα που περιέχονται στο Παράρτηµα ΙΙ του της κυρούµενης Συµφωνίας έχουν συµφωνηθεί µέσω διµερούς
διαπραγµάτευσης. Στην περίπτωση που µια Οντότητα εµπίπτει σε µία από τις κατηγορίες του Παραρτήµατος ΙΙ,
µπορεί να θεωρηθεί ως Μη Δηλούν Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα ακόµη και εάν δεν αναφέρεται ειδικά στον κατάλογο. Μια δικαιοδοσία έχει την δυνατότητα να συµπεριλάβει στην εθνική του νοµοθεσία έναν ειδικό κατάλογο
των Οντοτήτων που περιγράφονται στις κατηγορίες του
Παραρτήµατος ΙΙ. Επιπρόσθετα, το Παράρτηµα ΙΙ µπορεί
να τροποποιηθεί προκειµένου να περιλάβει επιπλέον Οντότητες που παρουσιάζουν χαµηλό κίνδυνο να χρησιµοποιηθούν από πρόσωπα των ΗΠΑ για να αποφύγουν
φόρους των ΗΠΑ και τα οποία έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά µε τις Οντότητες που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ από την ηµεροµηνία υπογραφής της κυρούµενης
Συµφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό επισηµαίνεται ότι το ΚΠΑ
περιλαµβάνει την πρόσθετη γενική κατηγορία των Άλλων χαµηλού κινδύνου - Μη Δηλούντων Χρηµατοπιστω-

τικών Ιδρυµάτων για να καθοριστεί σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο (βλ. Τµήµα VIII, Ενότητα Β, 1, γ) του ΚΠΑ).
(6) Οι κατηγορίες των Μη Δηλούντων Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων: Το Παράρτηµα II της κυρούµενης Συµφωνίας περιλαµβάνει διάφορες κατηγορίες Οντοτήτων
που αντιµετωπίζονται ως Μη Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα που εξαιρούνται από την υποβολή των στοιχείων και τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο ΚΠΑ. Αυτά
είναι τα ακόλουθα:
- Συνταξιοδοτικό Ταµείο βάσει της Συµφωνίας.
- Επενδυτική Οντότητα που τελεί υπό την πλήρη κυριότητα Απαλλασσόµενων Πραγµατικών Δικαιούχων.
- Τοπικές Τράπεζες, Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα µε
Τοπική Πελατειακή Βάση.
- Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα Αποκλειστικά µε Λογαριασµούς Χαµηλής Αξίας.
- Χρηµατοδοτούµενη Επενδυτική Οντότητα και Χρηµατοδοτούµενη Ελεγχόµενη Αλλοδαπή Εταιρεία.
- Χρηµατοδοτούµενο Επενδυτικό Όχηµα κατεχόµενο
από Στενά Συνδεόµενα Πρόσωπα.
- Σύµβουλοι Επενδύσεων και Διαχειριστές Επενδύσεων (βλ. Τµήµατα II έως IV της
Παράρτηµα II). Περαιτέρω κατηγορίες αντιµετωπίζονται επίσης ως Μη Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα µε αναφορά στα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα που λογίζονται θεωρούµενα ως συµµορφούµενα Αλλοδαπά
Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα ή Απαλλασσόµενοι Πραγµατικοί Δικαιούχοι στους σχετικούς Κανονισµούς του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ.
(7) Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο: Ο όρος
«Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο» δεν ορίζεται για την εφαρµογή της κυρούµενης Συµφωνίας, ενώ
έχει συγκεκριµένα οριστεί στο ΚΠΑ (βλ. Τµήµα VIII, Ενότητα Α, παράγραφος 7 του ΚΠΑ) και χρησιµοποιείται
στους ορισµούς της Επενδυτικής Οντότητας (βλ. Τµήµα
VIII, Ενότητα Α, παράγραφος 6 του ΚΠΑ) και του Ιδρύµατος Θεµατοφυλακής (βλ. Τµήµα VIII, Ενότητα Α, παρ. 4
του ΚΠΑ). Στους τρέχοντες Κανονισµούς του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ περιλαµβάνονται τα παραπάνω
εκτός από τις µη – χρέους (non-debt) άµεσες επενδύσεις
σε ακίνητη ιδιοκτησία.
(8) Συµµετοχικό ή συνδεόµενο µε οφειλή δικαίωµα σε
µια Επενδυτική Οντότητα: Η κυρούµενη Συµφωνία εξαιρεί από την έννοια του Χρηµατοοικονοµικού Λογαριασµού µιας Επενδυτικής Οντότητας τα δικαιώµατα σε µια
τέτοια οντότητα που διαπραγµατεύονται σε τακτική βάση σε εδραιωµένη αγορά κινητών αξιών. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει εάν ο κάτοχος του δικαιώµατος (πλην
Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος που ενεργεί ως διαµεσολαβητής) είναι καταχωρηµένος στα βιβλία της Επενδυτικής Οντότητας (εκτός από τα δικαιώµατα που για πρώτη
φορά καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Επενδυτικής Οντότητας πριν από την 1η Ιουλίου 2014, και σχετικά µε δικαιώµατα που για πρώτη φορά καταχωρήθηκαν στα βιβλία µιας τέτοιας Επενδυτικής Οντότητας µετά την
1η Ιουλίου 2014, ένα Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα δεν απαιτείται να εφαρµόζει την εξαίρεση µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016). Στην κυρούµενη Συµφωνία τα δικαιώµατα
σε µια Επενδυτική Οντότητα που διαπραγµατεύονται σε
τακτική βάση σε εδραιωµένη αγορά κινητών αξιών κατέχονται από Ιδρύµατα Θεµατοφυλακής και συνεπώς τα
στοιχεία σχετικά µε αυτά θα υποβληθούν από το Ίδρυµα
Θεµατοφυλακής που τηρεί το Λογαριασµό Θεµατοφυλακής και κατέχει τα δικαιώµατα της Επενδυτικής Οντότη-
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τας. Αντίθετα, το ΚΠΑ δεν αποκλείει τα συµµετοχικά ή
συνδεόµενα µε οφειλή δικαιώµατα σε µια Επενδυτική Οντότητα από τον ορισµό του Χρηµατοοικονοµικού Λογαριασµού όπου τα δικαιώµατα διαπραγµατεύονται τακτικά
σε εδραιωµένη αγορά κινητών αξιών. Ωστόσο, το ΚΠΑ εξαιρεί το Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα από τον ορισµό του
Δηλωτέου Προσώπου και, συνεπώς, εάν το συµµετοχικό
ή συνδεόµενο µε οφειλή δικαίωµα σε µια Επενδυτική Οντότητα τηρείται από Ίδρυµα Θεµατοφυλακής, το δικαίωµα δεν υπόκειται στην υποβολή στοιχείων από την Επενδυτική Οντότητα.
(9) Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο µε Αξία Εξαγοράς: Ο ορισµός του Ασφαλιστήριου Συµβολαίου µε Αξία Εξαγοράς
στην κυρούµενη Συµφωνία εξαιρεί τα Ασφαλιστήρια
Συµβόλαια µε Αξία Εξαγοράς 50.000 δολάρια ΗΠΑ ή χαµηλότερη (βλ. Άρθρο 1, 1, γ) της Συµφωνίας, ενώ το ΚΠΑ
δεν περιλαµβάνει αυτή την εξαίρεση (βλέπε τµήµα VIII,
Γ, 7 του Παραρτήµατος Ι του ΚΠΑ) .
(10) Αξία Εξαγοράς: Ο ορισµός της Αξίας Εξαγοράς
στο άρθρο 1,1, κστ) του Υποδείγµατος FATCA ΔΚΣ (IGA)
τύπου 1 Α είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο ορισµό
στο Τµήµα VIII, Γ, 8 του ΚΠΑ.
(11) Ορισµένοι εξαιρούµενοι Συνταξιοδοτικοί Αποταµιευτικοί Λογαριασµοί: Το Παράρτηµα II της κυρούµενης
Συµφωνίας δεν προβλέπει διάταξη για εξαιρούµενους
συνταξιοδοτικούς αποταµιευτικούς λογαριασµούς, εκτός από την περίπτωση ορισµένων συνταξιοδοτικών ταµείων. Το ΚΠΑ αντιθέτως προβλέπει ότι οι εισφορές σε
ορισµένους Εξαιρούµενους Λογαριασµούς (ρυθµιζόµενη
ατοµική συνταξιοδότηση ή συνταξιοδοτικοί λογαριασµοί, λογαριασµοί σε ρυθµιζόµενο ή καταχωρισµένο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, λογαριασµοί σε ρυθµιζόµενα
και υποκείµενα σε τακτική διαπραγµάτευση µη συνταξιοδοτικά επενδυτικά οχήµατα ή σε ορισµένα ρυθµιζόµενα
αποταµιευτικά οχήµατα) από τους οποίους προέρχονται
άλλοι Εξαιρούµενοι Λογαριασµοί (οι ανωτέρω κατηγορίες, Συνταξιοδοτικά Ταµεία Ευρείας ή Περιορισµένης
Συµµετοχής και Συνταξιοδοτικά Ταµεία µιας Κρατικής
Οντότητας, Διεθνούς Οργανισµού ή Κεντρικής Τράπεζας) (βλέπε Τµήµα VIII, Γ, 17, στοιχείο α΄ και β΄ του
ΚΠΑ) δεν θα προκαλέσει σε έναν την αποτυχία να ικανοποιήσει την απαίτηση για το όριο στις εισφορές.
(12) Καταθετικοί Λογαριασµοί που οφείλονται σε Μη
Επιστρεφόµενα πλεονάζοντα ποσά: Παρόλο που αυτή η
κατηγορία δεν περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ της κυρούµενης Συµφωνίας, το Παράρτηµα I αυτής εξαιρεί από
την εξέταση, την ταυτοποίηση και την υποβολή στοιχείων τους Προϋπάρχοντες και τους Νέους Ατοµικούς Λογαριασµούς που είναι Καταθετικοί Λογαριασµοί µε υπόλοιπο 50.000 δολάρια ΗΠΑ ή λιγότερο εκτός εάν το Δηλούν Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα αποφασίσει διαφορετικά, εκεί όπου οι κανόνες εφαρµογής στη δικαιοδοσία
του Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος παρέχουν αυτή τη
δυνατότητα επιλογής. Το Παράρτηµα Ι εξαιρεί επίσης από την εξέταση, την ταυτοποίηση και την υποβολή στοιχείων έναν Προϋπάρχοντα Λογαριασµό Οντότητας µε υπόλοιπο ή αξία που δεν υπερβαίνει τα 250.000 δολάρια
ΗΠΑ έως ότου το υπόλοιπο ή η αξία του Λογαριασµού υπερβεί το 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ, εκτός αν το Δηλούν
Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα αποφασίσει διαφορετικά, όπου οι κανόνες εφαρµογής στη δικαιοδοσία του Χρηµα-

τοπιστωτικού Ιδρύµατος παρέχουν αυτή τη δυνατότητα
επιλογής. Το Παράρτηµα Ι του προτύπου εξαιρεί επίσης
από την εξέταση, την ταυτοποίηση και την υποβολή
στοιχείων το Νέο Λογαριασµό Οντότητας που είναι λογαριασµός πιστωτικής κάρτας ή µια ανακυκλούµενη πιστωτική διευκόλυνση υπό την προϋπόθεση ότι το Δηλούν Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα που τηρεί τέτοιο λογαριασµό εφαρµόζει πολιτικές και διαδικασίες ώστε να αποτρέπει την ύπαρξη υπολοίπου λογαριασµού που οφείλεται στον Δικαιούχο Λογαριασµού που υπερβαίνει τις
50.000 δολάρια ΗΠΑ.
(13) Εξαιρούµενοι Λογαριασµοί χαµηλού κινδύνου: Οι
Εξαιρούµενοι Λογαριασµοί που περιέχονται στην κυρούµενη Συµφωνία έχουν συµφωνηθεί µέσω διµερούς συζήτησης. Όπου ένα λογαριασµός περιγράφεται σε µια από
τις κατηγορίες του Παραρτήµατος ΙΙ της Συµφωνίας,
µπορεί να θεωρηθεί ως εξαιρούµενος λογαριασµός, ακόµα και αν δεν είναι ρητά αναφερόµενος. Κάθε δικαιοδοσία έχει τη δυνατότητα να συµπεριλάβει έναν συγκεκριµένο κατάλογο εξαιρούµενων λογαριασµών που περιγράφονται στις κατηγορίες του Παραρτήµατος ΙΙ στην εσωτερική της νοµοθεσία. Επιπλέον, το Παράρτηµα ΙΙ
µπορεί να τροποποιηθεί για να συµπεριλάβει πρόσθετους λογαριασµούς που παρουσιάζουν χαµηλό κίνδυνο
να χρησιµοποιηθούν από πρόσωπα των ΗΠΑ για να φοροδιαφύγουν στις ΗΠΑ και αυτοί (οι λογαριασµοί) έχουν
ουσιωδώς παρεµφερή χαρακτηριστικά µε τους Λογαριασµούς που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ από την ηµεροµηνία υπογραφής της κυρούµενης Συµφωνίας.
(14) Πρόσωπα Δηλωτέας Δικαιοδοσίας: Δεδοµένου ότι
σύµφωνα µε το αµερικανικό φορολογικό δίκαιο ένας πολίτης των ΗΠΑ είναι επίσης φορολογικός κάτοικος των
ΗΠΑ, η κυρούµενη Συµφωνία προβλέπει ότι και οι δύο,
πολίτες και κάτοικοι των ΗΠΑ περιλαµβάνονται στον ορισµό του Προσώπου ΗΠΑ (βλ. Άρθρο 1,1, λ) του Υποδείγµατος FATCA ΔΚΣ τύπου 1Α). Σύµφωνα µε το ΚΠΑ µόνο
οι κάτοικοι Δηλωτέας Δικαιοδοσίας θεωρούνται Πρόσωπα Δηλωτέας Δικαιοδοσίας, µε την κατοικία να θεωρείται γενικά ότι σηµαίνει τη φορολογική κατοικία. Όπου οι
Οντότητες δεν έχουν κατοικία για φορολογικούς σκοπούς, το ΚΠΑ υποδηλώνει τον τόπο άσκησης της πραγµατικής διοίκησης (βλ. Τµήµα VIII, Δ, 3 του ΚΠΑ).
(15) Μη Δηλωτέα Πρόσωπα: Σύµφωνα µε την κυρούµενη Συµφωνία παρέχεται λεπτοµερής κατάλογος που αναγράφει καθεµία κατηγορία των Μη Δηλωτέων Προσώπων ΗΠΑ. Οι κατηγορίες αυτές προέρχονται από το νόµο FATCA και περιέχουν ειδικούς για τις ΗΠΑ ορισµούς
µε αναφορές στην εσωτερική νοµοθεσία των ΗΠΑ. (βλ.
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο λα) του Υποδείγµατος
FATCA ΔΚΣ τύπου 1Α). Το ΚΠΑ περιέχει έναν µικρότερο
κατάλογο των Μη Δηλωτέων Προσώπων µε συγκεκριµένες περιγραφές για τη µη δικαιοδοσία (βλ. Τµήµα VIII, Δ,
2 του ΚΠΑ).
(16) Παθητικές ΜΧΟ και Ελέγχοντα Πρόσωπα: Στην
κυρούµενη Συµφωνία µόνο Ελέγχοντα Πρόσωπα των ΗΠΑ των παθητικών µη –χρηµατοπιστωτικών αλλοδαπών
Οντοτήτων (ΜΧΑΟ) είναι δηλωτέα (δηλαδή, όχι στην περίπτωση που η Οντότητα είναι κάτοικος στις ΗΠΑ) (βλ.
Άρθρο 1.1, κθ) του Υποδείγµατος FATCA ΔΚΣ τύπου 1Α),
ενώ σύµφωνα µε το ΚΠΑ, τα ελέγχοντα πρόσωπα των
παθητικών ΜΧΟ είναι δηλωτέα, ανεξάρτητα από το είναι
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κάτοικοι στην ίδια δικαιοδοσία µε την Παθητική ΜΧΟ
(Βλέπε Τµήµα VIII, Δ, 1 και 8 του ΚΠΑ).

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Επί του άρθρου πρώτου
1.1 Βασικά σηµεία της Συµφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ για
την εφαρµογή του Νόµου FATCA
14. Η Συµφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για την εφαρµογή του
Νόµου FATCA συνδέει την υποβολή των στοιχείων των
δηλωτέων χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών µε τη νοµική βάση του άρθρου 18 της «Σύµβασης µεταξύ της Ελλάδος και των ΗΠΑ περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήµατος» (εφεξής καλούµενη ως ΣΑΔΦ Ελλάδος – ΗΠΑ) που προβλέπει την
ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς
περιλαµβανοµένης της ανταλλαγής πληροφοριών σε αυτοµατοποιηµένη βάση. Η παρούσα Συµφωνία έχει βασιστεί στο Υπόδειγµα 1Α της Διακυβερνητικής Συµφωνίας
που ορίζει την ανταλλαγή πληροφοριών µε αµοιβαιότητα
σύµφωνα µε την απαίτηση του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγµατος. Στη Συµφωνία που αποτελείται από δέκα
(10) άρθρα και δύο Παραρτήµατα ορίζονται όλες οι έννοιες που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή της και τα
λοιπά θέµατα για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της. Οι περιλαµβανόµενες διατάξεις των Παραρτηµάτων της Συµφωνίας απεικονίζουν την εσωτερική υποβολή στοιχείων
(από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα προς την αρµόδια ελληνική αρχή) και τους κανόνες
δέουσας επιµέλειας που στηρίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών κατ’ εφαρµογή της. Απεικονίζουν, επίσης, την
εµπιστευτικότητα, τις εγγυήσεις και την ύπαρξη της αναγκαίας υποδοµής για µια αποτελεσµατική σχέση ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών.
15. Η Συµφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για την εφαρµογή του
νόµου FATCA περιλαµβάνει άρθρα µε τους ορισµούς
(Άρθρο 1), τις υποχρεώσεις για την απόκτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά δηλωτέους λογαριασµούς (Άρθρο 2), τον χρόνο και τον τρόπο ανταλλαγής των πληροφοριών (Άρθρο 3), την εφαρµογή του Νόµου FATCA στα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα
(Άρθρο 4), τη συνεργασία στη συµµόρφωση και την επιβολή των κανόνων (Άρθρο 5), την αµοιβαία δέσµευση
προς συνέχιση της ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας
της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαφάνειας (Άρθρο 6), τη συνέπεια στην εφαρµογή του Νόµου FATCA
σε δικαιοδοσίες εταίρων (Άρθρο 7), τις διαβουλεύσεις
και τροποποιήσεις (Άρθρο 8), τα Παραρτήµατα ως αναπόσπαστο µέρος της Συµφωνίας (Άρθρο 9) και τη διάρκεια της Συµφωνίας (Άρθρο 10).
Η Συµφωνία έχει συνταχθεί ως αµοιβαία συµφωνία,
που βασίζεται στην αρχή ότι η αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών διενεργείται σε αµοιβαία βάση υποκείµενη
στον κανόνα της εµπιστευτικότητας και σε άλλα µέτρα
προστασίας που προβλέπονται σε αυτήν. Στα Παραρτήµατα, τα οποία ορίζονται ως αναπόσπαστο µέρος της
Συµφωνίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 9 αυτής, περιλαµβάνονται οι υποχρεώσεις δέουσας επιµέλειας για την ταυτοποίηση και υποβολή στοιχείων δηλωτέ-

ων λογαριασµών προς τις ΗΠΑ από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα και τους λογαριασµούς
που τηρούνται από Μη Συµµετέχοντα Χρηµατοπιστωτικά
Ιδρύµατα. Επισηµαίνεται ότι παρά τις επιµέρους διαφορές, (βλ. ανωτέρω σηµείο 13) τα Παραρτήµατα της κυρούµενης Συµφωνίας περιλαµβάνουν τους ίδιους ουσιαστικά κανόνες που περιέχονται στο ΚΠΑ που εγκρίθηκε
από το Συµβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 Ιουλίου 2014, ως
µέρος του παγκόσµιου προτύπου για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών, αναπτύχθηκε σε συνεργασία του ΟΟΣΑ µε την Οµάδα G20 και ενσωµατώθηκε στην εσωτερική νοµοθεσία
µε το άρθρο τρίτο του ν. 4428/2016.
1.2 Επί των Άρθρων της Συµφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ
για την εφαρµογή του νόµου FATCA
16. Το Άρθρο 1 περιλαµβάνει τους βασικούς ορισµούς
της Συµφωνίας και παραπέµπει στα ειδικότερα οριζόµενα των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ. Όποιος άλλος ορισµός
δεν ορίζεται είτε στην παρούσα Συµφωνία µε τα Παραρτήµατά της είτε οι Αρµόδιες Αρχές δεν έχουν συµφωνήσει από κοινού για τη σηµασία του, έχει την έννοια που
του αποδίδεται τη δεδοµένη χρονική στιγµή βάσει της
ελληνικής ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας, η οποία
και υπερισχύει της έννοιας που αποδίδεται στον όρο βάσει της λοιπής ελληνικής νοµοθεσίας.
17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών για την απόκτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών που καθορίζονται
στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όσον αφορά Δηλωτέους Λογαριασµούς. Οι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονται ετησίως σε αυτοµατοποιηµένη βάση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 18 της ΣΑΔΦΕ Ελλάδος – ΗΠΑ.
Στην παράγραφο 2 ορίζονται οι πληροφορίες προς απόκτηση και ανταλλαγή αναφορικά αφενός µε κάθε Δηλωτέο Λογαριασµό προς τις ΗΠΑ από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα και αντίστοιχα µε κάθε
Δηλωτέο Λογαριασµό προς την Ελληνική Δηµοκρατία από τα Δηλούντα Αµερικανικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα.
18. Το Άρθρο 3 περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους που
διέπουν την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών, ήτοι
τον χρόνο και τον τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών.
Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι το ποσό και ο χαρακτηρισµός των πληρωµών που πραγµατοποιούνται σε σχέση
µε έναν Δηλωτέο Λογαριασµό προς τις ΗΠΑ, µπορεί να
καθορίζονται σύµφωνα µε τις αρχές της φορολογικής
νοµοθεσίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ενώ το ποσό
και ο χαρακτηρισµός των πληρωµών που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε έναν Δηλωτέο Λογαριασµό προς την
Ελληνική Δηµοκρατία, µπορεί να καθορίζονται σύµφωνα
µε τις αρχές της οµοσπονδιακής φορολογικής νοµοθεσίας εισοδήµατος των ΗΠΑ. Επίσης, στις παραγράφους
2 και 3 ορίζεται ότι στις ανταλλασσόµενες πληροφορίες
πρέπει να διευκρινίζεται το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται κάθε σχετικό ποσό και προσδιορίζονται οι συγκεκριµένες πληροφορίες που πρέπει να αποσταλούν για τα έτη 2014 και 2015, καθώς και για τα έτη 2016 και επόµενα
από τις Αρµόδιες Αρχές της Ελλάδας προς τις Αρµόδιες
Αρχές των ΗΠΑ, ενώ δεν υφίσταται τέτοια διαφοροποίηση για τις πληροφορίες που θα αποσταλούν προς την
Ελλάδα αντίστοιχα. Στην παράγραφο 4 προσδιορίζεται η
δυνατότητα εξαίρεσης, υπό όρους, από την απόκτηση
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και συµπερίληψη στις ανταλλασσόµενες πληροφορίες
του Ελληνικού ή του Αµερικανικού ΑΦΜ αντίστοιχα.
Στην παράγραφο 5 προσδιορίζεται ο χρόνος ανταλλαγής
των πληροφοριών που ανταλλάσσονται είτε εννέα (9)
µήνες από το έτος του ηµερολογιακού έτους στο οποίο
αφορούν οι πληροφορίες (π.χ. το Σεπτέµβριο του 2017
για τα στοιχεία έτους 2016) είτε την 30ή Σεπτεµβρίου
που έπεται της θέσεως σε ισχύ της υποχρέωσης του µέρους να ανταλλάξει πληροφορίες (εν προκειµένω για
την Ελλάδα είναι η 30ή Σεπτεµβρίου 2017 που έπεται
της κύρωσης της παρούσας Συµφωνίας). Με την παράγραφο 6 της κυρούµενης Συµφωνίας ορίζεται η σύναψη
συµφωνίας ή διακανονισµού µεταξύ των Αρµόδιων Αρχών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των ΗΠΑ, που έχει
ως νοµική βάση το άρθρο 16 παράγραφος 2 της ΣΑΔΦΕ
Ελλάδος – ΗΠΑ, µε την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες για τις υποχρεώσεις αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και κανόνες και διαδικασίες, εάν είναι απαραίτητο για την εφαρµογή του Άρθρου 5 της παρούσας Συµφωνίας που αφορά τη συνεργασία των µερών
στη συµµόρφωση και την επιβολή των κανόνων. Επίσης,
µε την εν λόγω συµφωνία ή διακανονισµό καθορίζονται
οι απαραίτητες διαδικασίες για την υποβολή από κάθε
Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα προς την
Αρµόδια Αρχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας, για τα έτη
2015 και 2016, της επωνυµίας κάθε Μη Συµµετέχοντος
Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος στο οποίο έχει πραγµατοποιήσει πληρωµές και το συνολικό ποσό αυτών των
πληρωµών. Στην παράγραφο 7 περιλαµβάνεται ο γενικός
κανόνας για το καθεστώς εµπιστευτικότητας και τα άλλα
µέτρα προστασίας που προβλέπονται στη ΣΑΔΦΕ Ελλάδος – ΗΠΑ, που περιορίζουν τη χρήση και στα οποία υπόκεινται οι ανταλλασσόµενες πληροφορίες.
Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι µετά την έναρξη ισχύος της Συµφωνίας, κάθε Αρµόδια Αρχή γνωστοποιεί
εγγράφως στην άλλη Αρµόδια Αρχή ότι διαπιστώνει, σε
πνεύµα καλής πίστης, ότι η δικαιοδοσία της άλλης Αρµόδιας Αρχής:
(α) έχει θέσει κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να
διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που λαµβάνονται δυνάµει της παρούσας Συµφωνίας παραµένουν εµπιστευτικές
και χρησιµοποιούνται µόνο για φορολογικούς σκοπούς,
και
(β) διαθέτει την υποδοµή για µία αποτελεσµατική σχέση ανταλλαγής πληροφοριών (περιλαµβανοµένων καθορισµένων διαδικασιών για τη διασφάλιση έγκαιρης, ακριβούς και εµπιστευτικής ανταλλαγής πληροφοριών, αποτελεσµατικής και αξιόπιστης επικοινωνίας, και αποδεδειγµένων ικανοτήτων για την άµεση επίλυση ερωτηµάτων και προβληµάτων που σχετίζονται µε την ανταλλαγή
ή τα αιτήµατα ανταλλαγής και την εφαρµογή των διατάξεων του Άρθρου 5 της παρούσας Συµφωνίας).
Στην παράγραφο 9 ορίζεται ότι οι υποχρεώσεις των
συµβαλλόµενων µερών για την απόκτηση και ανταλλαγή
πληροφοριών τίθενται σε ισχύ και εφαρµόζονται κατά
την ηµεροµηνία της µεταγενέστερης από τις έγγραφες
γνωστοποιήσεις που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο (παρ. 8 παρόντος άρθρου). Στη συνέχεια εισάγεται εξαίρεση από τον κανόνα της µεταγενέστερης έγγραφης γνωστοποίησης για την «ενεργοποίηση» (θέση
σε ισχύ και εφαρµογή) της Συµφωνίας, σύµφωνα µε την
οποία αρκεί η έγγραφη γνωστοποίηση µόνο από την Αρµόδια Αρχή της Ελλάδας και υπό τον όρο ότι ικανοποιείται ως προς το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν θέσει τις δι-

κλείδες ασφαλείας και την υποδοµή που περιγράφονται
στην παράγραφο 8. Συνεπώς, η υποχρέωση της Ελλάδας
να αποκτά και να ανταλλάσσει πληροφορίες δυνάµει του
Άρθρου 2 της Συµφωνίας τίθεται σε ισχύ και εφαρµογή
χωρίς να αποσταλεί από τις ΗΠΑ η έγγραφη γνωστοποίηση για τη διαπίστωση της θέσης σε εφαρµογή των δικλείδων ασφαλείας και της αναγκαίας υποδοµής από
πλευράς Ελλάδας. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 ορίζεται ότι στην περίπτωση που εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος της Συµφωνίας δεν εφαρµοστεί το άρθρο 2 για οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα
µέρη σχετικά µε την ετήσια, σε αυτοµατοποιηµένη βάση,
ανταλλαγή πληροφοριών, λήγει αυτοδίκαια η Συµφωνία
δώδεκα (12) µήνες µετά την έναρξη ισχύος της.
19. Στο Άρθρο 4 περιλαµβάνονται οι ουσιαστικές ρυθµίσεις της Συµφωνίας αναφορικά µε την εφαρµογή του
Νόµου FATCA από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Με την παράγραφο 1 προσδιορίζονται
οι όροι υπό τους οποίους αντιµετωπίζονται τα Δηλούντα
Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Συγκεκριµένα
κάθε Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα θεωρείται ότι συµµορφώνεται µε, και δεν υπόκειται σε παρακράτηση σύµφωνα µε το άρθρο 1471 του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ, εφόσον:
- η Αρµόδια Αρχή της Ελλάδας ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της σύµφωνα µε τα Άρθρα 2 και 3 της κυρούµενης Συµφωνίας αναφορικά µε αυτό το Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα, και
- το Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα ανταποκρίνεται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) ταυτοποίηση των Δηλωτέων Λογαριασµών προς τις
ΗΠΑ και υποβολή ετησίως στην Αρµόδια Αρχή της Ελλάδας των πληροφοριών που απαιτείται να δηλώνονται (υποπαράγραφος 2(α) του Άρθρου 2 της Συµφωνίας) στο
χρόνο και µε τον τρόπο που ορίζονται (Άρθρο 3 της Συµφωνίας),
β) υποβολή, ετησίως για τα έτη 2015 και 2016 στην Αρµόδια Αρχή της Ελλάδας, της επωνυµίας κάθε Μη Συµµετέχοντος Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος στο οποίο έχει πραγµατοποιήσει πληρωµές και το συνολικό ποσό
αυτών των πληρωµών,
γ) συµµόρφωση µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις εγγραφής στο µητρώο στην ιστοσελίδα εγγραφής για το
Νόµο FATCA της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ,
δ) παρακράτηση του τριάντα τοις εκατό (30%) για οποιαδήποτε Πληρωµή Πηγής ΗΠΑ που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου προς οποιοδήποτε Μη Συµµετέχον
Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα εφόσον ένα Δηλούν Ελληνικό
Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα (i) ενεργεί ως εξουσιοδοτηµένος χρηµατοπιστωτικός διαµεσολαβητής που έχει επιλέξει να αναλαµβάνει την πρωταρχική ευθύνη παρακράτησης σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 3 της Ενότητας A΄ του
Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ, (ii) είναι αλλοδαπή προσωπική εταιρεία που έχει επιλέξει να ενεργεί ως
αλλοδαπή προσωπική εταιρεία που διενεργεί παρακράτηση, ή (iii) είναι αλλοδαπό καταπίστευµα που έχει επιλέξει να ενεργεί ως αλλοδαπό καταπίστευµα που διενεργεί παρακράτηση, και
ε) παροχή, σε οποιονδήποτε άµεσο πληρωτή της Πληρωµής Πηγής ΗΠΑ που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, των πληροφοριών που απαιτούνται για την παρακράτηση και την υποβολή στοιχείων σε σχέση µε αυτή
την πληρωµή στην περίπτωση που το Δηλούν Ελληνικό
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Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα δεν εµπίπτει στην υποπαράγραφο 1(δ) του παρόντος Άρθρου και πραγµατοποιεί, ή
ενεργεί ως ενδιάµεσος σε σχέση µε Πληρωµές Πηγής
ΗΠΑ που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου προς οποιοδήποτε Μη Συµµετέχον Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα.
Παρόλα αυτά οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρµόζονται
και ένα Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα,
σχετικά µε το οποίο δεν πληρούνται οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις, δεν υπόκειται σε παρακράτηση δυνάµει του άρθρου 1471 του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων
των ΗΠΑ, εκτός εάν αυτό το Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα λογίζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ ως Μη Συµµετέχον Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 2(β)
του Άρθρου 5 της Συµφωνίας, στην οποία ορίζεται ως
προϋπόθεση για να θεωρηθεί ως Μη Συµµετέχον Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα η µη επίλυση του ζητήµατος της µη
συµµόρφωσης εντός 18µηνου µετά την πρώτη γνωστοποίηση της σηµαντικής µη συµµόρφωσης.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται η αναστολή των κανόνων που σχετίζονται µε Mη Συνεργάσιµους Λογαριασµούς (που τηρούνται από µη συνεργάσιµους δικαιούχους λογαριασµού ), όπως η έννοια αυτή προσδιορίζεται
στο άρθρο 1471(δ)(6) του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων
των ΗΠΑ, δηλαδή δεν απαιτείται από ένα Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα να παρακρατήσει φόρο
για τους προαναφερόµενους Μη Συνεργάσιµους Λογαριασµούς ή να κλείσει αυτούς τους λογαριασµούς, στην
περίπτωση που η Αρµόδια Αρχή των ΗΠΑ λάβει τις πληροφορίες που ορίζονται στην υποπαράγραφο 2(α) του
Άρθρου 2 της Συµφωνίας, τηρώντας τους λοιπούς ειδικούς όρους ανταλλαγής του Άρθρου 3 της Συµφωνίας.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται η ειδική αντιµετώπιση των
Ελληνικών Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων του Παραρτήµατος ΙΙ τα οποία λογίζονται από τις ΗΠΑ ως συµµορφούµενα ΑΧΙ ή απαλλασσόµενοι πραγµατικοί δικαιούχοι,
ανάλογα µε την περίπτωση. Επίσης, ορίζεται η έννοια
και ο σκοπός του Ελληνικού Συνταξιοδοτικού Προγράµµατος για τους σκοπούς της κυρούµενης Συµφωνίας.
Στην παράγραφο 4 περιλαµβάνεται ο κανόνας ότι κάθε
Μη Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα θεωρείται από τις ΗΠΑ ως συµµορφούµενο ΑΧΙ ή ως απαλλασσόµενος πραγµατικός δικαιούχος, ανάλογα µε την περίπτωση.
Στην παράγραφο 5 ορίζονται οι ειδικοί κανόνες που εφαρµόζονται αναφορικά µε Συνδεόµενες Οντότητες και
Υποκαταστήµατα που είναι Μη Συµµετέχοντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Συγκεκριµένα προσδιορίζονται οι
ειδικές προϋποθέσεις που τίθενται προκειµένου ένα Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα να εξακολουθεί να βρίσκεται σε συµµόρφωση µε τους όρους της Συµφωνίας
και να εξακολουθεί να θεωρείται ως συµµορφούµενο
AXI, όταν έχει µία Συνδεόµενη Οντότητα ή υποκατάστηµα που έχει τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στην ίδια
παράγραφο.
Στην παράγραφο 6 περιλαµβάνονται οι ειδικές εξαιρέσεις από την εφαρµογή των παραγράφων 3 και 5 του Άρθρου 3 της Συµφωνίας. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι η Ελλάδα δεν υποχρεούται να αποκτήσει και να ανταλλάξει
πληροφορίες όσον αφορά ηµερολογιακό έτος που προηγείται του ηµερολογιακού έτους αναφορικά µε το οποίο
απαιτείται να υποβληθούν παρόµοιες πληροφορίες στην

Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ από συµµετέχοντα ΑΧΙ και η Ελλάδα δεν υποχρεούται να αρχίσει την
ανταλλαγή πληροφοριών πριν από την ηµεροµηνία κατά
την οποία τα συµµετέχοντα ΑΧΙ απαιτείται να υποβάλλουν παρόµοιες πληροφορίες στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ. Αντίστοιχα ορίζεται ότι οι ΗΠΑ
δεν υποχρεούνται να αποκτήσουν και να ανταλλάξουν
πληροφορίες όσον αφορά ηµερολογιακό έτος που προηγείται του πρώτου ηµερολογιακού έτους αναφορικά µε
το οποίο η Ελλάδα απαιτείται να αποκτήσει και να ανταλλάξει πληροφορίες και επίσης δεν υποχρεούνται να
αρχίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία η Ελλάδα απαιτείται να αρχίσει την ανταλλαγή πληροφοριών.
Στην παράγραφο 7 υπάρχει η πρόβλεψη για τον συντονισµό των ορισµών µε τους Κανονισµούς του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται
ότι, κατά την εφαρµογή της κυρούµενης Συµφωνίας, η
Ελλάδα µπορεί να χρησιµοποιεί, και µπορεί να επιτρέπει
στα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα να χρησιµοποιούν, έναν ορισµό που υπάρχει στους σχετικούς Κανονισµούς του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ, κατά
παρέκκλιση των ορισµών του Άρθρου 1 της Συµφωνία,
καθώς και των ορισµών που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατά της υπό τον όρο ότι αυτή η χρήση δεν παρακωλύει τους σκοπούς της Συµφωνίας.
20. Με την παράγραφο 1 του Άρθρου 5 της Συµφωνίας
ορίζεται η συνεργασία των Αρµόδιων Αρχών των συµβαλλόµενων µερών στη συµµόρφωση και την επιβολή
των κανόνων σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις όταν υπάρχουν ενδείξεις διαχειριστικών ή άλλων µικρών σφαλµάτων που έχουν ως αποτέλεσµα την υποβολή εσφαλµένων ή ελλιπών στοιχείων ή και άλλες παραβιάσεις της
Συµφωνίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρµόδια Αρχή του
συµβαλλόµενου µέρους στο οποίο διαπιστώνονται τα µικρά και διαχειριστικά σφάλµατα εφαρµόζει την εσωτερική νοµοθεσία και τις οριζόµενες από αυτήν εφαρµοστέες κυρώσεις, προκειµένου να αποκτήσει τα διορθωµένα
και/ή πλήρη στοιχεία και να επιλύσει άλλες παραβιάσεις
της Συµφωνίας.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται η συνεργασία των Αρµόδιων Αρχών των συµβαλλόµενων µερών όταν υφίσταται σηµαντική µη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις της
κυρούµενης Συµφωνίας από τα Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποιείται από
την Αρµόδια Αρχή του ενός µέρους στην Αρµόδια Αρχή
του άλλου µέρους κάθε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί
και συνιστά σηµαντική µη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη Συµφωνία όσον αφορά ένα
Δηλούν Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα στην άλλη δικαιοδοσία. Η Αρµόδια Αρχή αυτού του άλλου Μέρους εφαρµόζει την εσωτερική της νοµοθεσία και τις προβλεπόµενες
από αυτήν κυρώσεις για να αντιµετωπίσει τη σηµαντική
µη συµµόρφωση που περιγράφεται στη γνωστοποίηση.
Επίσης, ορίζεται ότι εάν, στην περίπτωση ενός Δηλούντος Ελληνικού Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος, αυτές οι
ενέργειες επιβολής των κανόνων δεν επιλύσουν το ζήτηµα της µη συµµόρφωσης εντός περιόδου δεκαοκτώ
(18) µηνών µετά την πρώτη γνωστοποίηση της σηµαντικής µη συµµόρφωσης, οι ΗΠΑ θεωρούν το Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα ως Μη Συµµετέχον Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα.
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Με την παράγραφο 3 παρέχεται η δυνατότητα στα
συµβαλλόµενα µέρη να επιτρέπουν στα Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα να αναθέτουν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών την τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτά, όπως προβλέπεται στη Συµφωνία. Επιπλέον, ορίζεται ότι για την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων συνεχίζουν να ευθύνονται τα Δηλούντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Αυτή η δυνατότητα εξειδικεύεται
στις διατάξεις εφαρµογής που περιλαµβάνονται στο άρθρο τρίτο παράγραφος 2 υποπαράγραφος α΄ του παρόντος νόµου.
Στην τελευταία παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου ορίζεται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη εφαρµόζουν όλες τις
απαραίτητες απαιτήσεις για να αποτρέπουν τα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα από το να υιοθετούν πρακτικές που
έχουν σκοπό να παρακάµψουν την υποβολή στοιχείων
που απαιτείται δυνάµει της Συµφωνίας.
21. Στο Άρθρο 6 περιλαµβάνονται ειδικότερες ρυθµίσεις για την αµοιβαία δέσµευση των συµβαλλόµενων µερών για τη συνέχιση της ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαφάνειας.
Συγκεκριµένα στην παράγραφο 1 αναγνωρίζεται από την
Κυβέρνηση των ΗΠΑ η ανάγκη επίτευξης ισοδύναµων επιπέδων αµοιβαίας αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών µε την Ελλάδα. Επιπλέον, περιλαµβάνεται και η δέσµευση των ΗΠΑ για τη βελτίωση περαιτέρω της διαφάνειας και την ενίσχυση της σχέσης ανταλλαγής πληροφοριών µε την Ελλάδα επί τη βάσει της αµοιβαιότητας.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται η δέσµευση των συµβαλλόµενων µερών να εργαστούν από κοινού για να αναπτύξουν µία πρακτική και αποτελεσµατική εναλλακτική
προσέγγιση προκειµένου να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα
των παρακρατήσεων στις οποίες υπόκεινται οι αλλοδαπές ενδιάµεσες πληρωµές (passthru payments) και τα ακαθάριστα έσοδα. Στην παράγραφο 3 ορίζονται οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών σχετικά µε την
τεκµηρίωση για τους Δηλωτέους Λογαριασµούς που τηρούνται από ένα Δηλούν Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα κατά
την Ηµεροµηνία Προσδιορισµού. Στο πλαίσιο αυτών των
ρυθµίσεων της Συµφωνίας, οι ΗΠΑ δεσµεύονται να καθιερώσουν µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017 κανόνες που
θα απαιτούν από τα Δηλούντα Αµερικανικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα την απόκτηση και υποβολή του Ελληνικού ΑΦΜ κάθε Δικαιούχου Δηλωτέου Λογαριασµού
προς την Ελληνική Δηµοκρατία, για την υποβολή στοιχείων αναφορικά µε το 2017 και τα επόµενα έτη και αντίστοιχα η Ελλάδα δεσµεύεται να καθιερώσει µέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2017, κανόνες που θα απαιτούν από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα την απόκτηση του Αµερικανικού ΑΦΜ κάθε Καθορισµένου Προσώπου ΗΠΑ, για την υποβολή στοιχείων αναφορικά µε
το 2017 και τα επόµενα έτη.
22. Στο Άρθρο 7 περιλαµβάνεται ο κανόνας της χορήγησης στην Ελλάδα του προνοµίου οποιωνδήποτε περισσότερων ευνοϊκών όρων που παρέχονται σε άλλη δικαιοδοσία εταίρου των ΗΠΑ βάσει διµερούς συµφωνίας
και οι οποίοι αφορούν την εφαρµογή του νόµου FATCA
σε άλλες δικαιοδοσίες εταίρων των ΗΠΑ, υπό τον όρο ότι και οι υποχρεώσεις της άλλης δικαιοδοσίας είναι ίδιες
µε αυτές που έχει αναλάβει η Ελλάδα δυνάµει της κυρούµενης Συµφωνίας και υπό τους ίδιους όρους. Στο
πλαίσιο αυτό ορίζεται ότι οι ΗΠΑ γνωστοποιούν στην
Ελλάδα τυχόν τέτοιους περισσότερο ευνοϊκούς όρους,

οι οποίοι ισχύουν αυτοµάτως, ως εάν αυτοί οι όροι να
καθορίζονταν στην κυρούµενη Συµφωνία, και τίθενται σε
ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας
που ενσωµατώνει τους ευνοϊκότερους όρους, εκτός εάν
η Ελλάδα αρνηθεί εγγράφως την εφαρµογή τους.
23. Στο Άρθρο 8 ορίζονται οι διαβουλεύσεις σε περίπτωση που ανακύψουν δυσκολίες στην εφαρµογή της
κυρούµενης Συµφωνίας, προκειµένου να αναπτυχθούν
τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλιστεί η τήρησή της
(παρ.1). Επίσης, ορίζεται η δυνατότητα τροποποίησής
της, κατόπιν έγγραφης αµοιβαίας συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών, η οποία, σε περίπτωση που δεν συµφωνηθεί διαφορετικά, τίθεται σε ισχύ µε τις ίδιες διαδικασίες που προσδιορίζονται στην παρ. 1 του Άρθρου 10
της Συµφωνίας, δηλαδή κατά την ηµεροµηνία της έγγραφης γνωστοποίησης της Ελλάδας προς τις ΗΠΑ για την
ολοκλήρωση των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών
(παρ. 2).
24. Με το Άρθρο 9 ορίζεται ότι τα δύο Παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Συµφωνίας. Τέλος
στο Άρθρο 10 συνδέεται η θέση σε ισχύ της παρούσας
Συµφωνίας µε την έγγραφη γνωστοποίηση της Ελλάδας
προς τις ΗΠΑ ότι έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες εσωτερικές της διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας που σύµφωνα µε τη συνταγµατική
πρόβλεψη είναι η κύρωσή της µε τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγµατος.
2. Επί του άρθρου δεύτερου και των παραγράφων του
σχεδίου της Συµφωνίας Αρµόδιων Αρχών (ΣΑΑ) µεταξύ
των Αρµόδιων Αρχών της Ελλάδας και των ΗΠΑ.
25. Η Συµφωνία Αρµόδιων Αρχών (ΣΑΑ) που κυρώνεται µε το άρθρο δεύτερο ερείδεται στο Άρθρο 3 παράγραφος 6 της ΔΚΣ για την εφαρµογή του νόµου FATCA
στην οποία ορίζεται η σύναψη ειδικότερης συµφωνίας
µεταξύ των αρµόδιων αρχών των ΗΠΑ και της Ελλάδας
δυνάµει της διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού που
προβλέπεται στο Άρθρο 16(2) της ΣΑΔΦΕ. Η ΣΑΑ ορίζεται ως ειδικότερη τεχνική συµφωνία για τον καθορισµό
των απαραίτητων κανόνων και διαδικασιών που αφορούν
την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της ΔΚΣ. Στο προοίµιο της ΣΑΑ γίνεται σαφές ότι οι όροι που χρησιµοποιούνται τόσο στη ΣΑΑ όσο και στη ΔΚΣ έχουν την ίδια σηµασία όπως και στη ΔΚΣ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στη ΣΑΑ. Με την επιφύλαξη διαφορετικών προβλέψεων
στη ΔΚΣ, οποιεσδήποτε αναφορές στους Κανονισµούς
του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ αφορούν τους
σχετικούς κανονισµούς, οι οποίοι ισχύουν κατά τον χρόνο εφαρµογής, ενώ οι αναφορές στις Δηµοσιεύσεις της
Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ περιλαµβάνουν τις ενηµερωµένες εκδοχές τους. Η ΣΑΑ αποτελείται από οκτώ συνολικά παραγράφους.
26. Στην παράγραφο 1 ορίζεται το αντικείµενο και ο
σκοπός της ΣΑΑ που είναι ο καθορισµός των διαδικασιών
για τις υποχρεώσεις αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών που περιγράφονται στο Άρθρο 2 της ΔΚΣ και για
την ανταλλαγή των πληροφοριών που υποβάλλονται βάσει του Άρθρου 4(1) (β) της ΔΚΣ. Με την ίδια νοµική βάση της ΔΚΣ ορίζονται τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα παροχής των προς ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης, ορίζεται ότι εάν ένα Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα το
οποίο διαφορετικά θα λογιζόταν ως Μη-Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα βάσει του Άρθρου 1(1)(ιζ)
της ΔΚΣ, δεν πληροί έστω και µία εκ των απαιτήσεων
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του Παραρτήµατος ΙΙ ή των σχετικών Κανονισµών του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ, είναι Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα, υπαγόµενο στις αντίστοιχες διατάξεις της ΔΚΣ (Άρθρου 1(1) (ιε)). Η παρούσα
ΣΑΑ περιλαµβάνει κυρίως ρυθµίσεις για την εφαρµογή
του Άρθρου 5 της ΔΚΣ σχετικά µε τη συνεργασία των
Αρµόδιων Αρχών Ελλάδας – ΗΠΑ στη συµµόρφωση και
την επιβολή των κανόνων αντιµετωπίζοντας και άλλα ζητήµατα εφαρµογής της ΔΚΣ, συµπεριλαµβανοµένων της
εγγραφής, της εµπιστευτικότητας και δικλείδων ασφαλείας δεδοµένων, των εξόδων, της διαβούλευσης και της
τροποποίησης, καθώς και της δηµοσίευσής της.
27. Στην παράγραφο 2 καθορίζονται τα ζητήµατα που
αφορούν την εγγραφή των Ελληνικών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων στο µητρώο της ιστοσελίδας εγγραφής
για τον νόµο FATCA. Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ εκδίδει έναν µοναδικό Παγκόσµιο Αριθµό Tαυτοποίησης Διαµεσολαβητή (Global
Intermediary Identification Number – «GIIN») για κάθε ένα
από τα οριζόµενα στην ίδια παράγραφο πρόσωπα, προκειµένου να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαιτήσεις εγγραφής για το νόµο FATCA. Επίσης, ορίζεται ότι τα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα συµπεριλαµβάνονται στον Κατάλογο ΑΧΙ της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS FFI list) των ΗΠΑ. Ορίζεται, επιπλέον, ότι σε
περίπτωση που τεθεί ζήτηµα σηµαντικής µη συµµόρφωσης από την Αρµόδια Αρχή των ΗΠΑ, το οποίο δεν επιλύεται εντός προθεσµίας δεκαοκτώ (18) µηνών, τότε ένα
εγγεγραµµένο Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα αφαιρείται από τον προαναφερόµενο κατάλογο ΑΧΙ της
Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ. Τέλος, προβλέπεται η αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών εγγραφής
µεταξύ των Αρµόδιων Αρχών µε σκοπό την ταυτοποίηση
κάθε εγγεγραµµένου Ελληνικού Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος.
28. Στην παράγραφο 3 επαναλαµβάνεται η πρόβλεψη
της ΔΚΣ για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών εντός εννέα (9) µηνών µετά το τέλος του ηµερολογιακού
έτους στο οποίο αφορούν οι πληροφορίες και ορίζονται
ειδικότερα τα θέµατα του τρόπου της ανταλλαγής των
πληροφοριών, δηλαδή ο µορφότυπος ανταλλαγής των
πληροφοριών (στα οποία περιλαµβάνονται τα τεχνικά
ζητήµατα εφαρµογής) µε βάση τις Δηµοσιεύσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ, οι ειδοποιήσεις
και η συνεργασία µεταξύ των Αρµόδιων Αρχών, όταν επέρχονται αλλαγές στο µορφότυπο. Επίσης, ορίζεται η
µέθοδος για τη διαβίβαση όλων των ανταλλαγών πληροφοριών αλλά και ειδοποιήσεων µέσω της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανταλλαγής Δεδοµένων (International Data
Exchange Service - «IDES» ή Υπηρεσία IDES). Στο πλαίσιο αυτό προσδιορίζονται οι τεχνικές επιλογές είτε µε τη
χρήση περιφερειακού δροµολογητή (Router) για τη διαβίβαση ή τη χρήση της υπηρεσίας IDES ως εργαλείου
συλλογής δεδοµένων σε όλες τις πληροφορίες που µεταφορτώνονται ή λαµβάνονται, ενώ προβλέπεται και η
δυνατότητα ανάκλησης της ως άνω επιλογής. Στο πλαίσιο των τεχνικών αυτών δυνατοτήτων και επιλογών
προσδιορίζεται ακολούθως ο συγκεκριµένος χρόνος που
θεωρείται χρόνος ανταλλαγής των πληροφοριών για τις
Αρµόδιες Αρχές των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Οι παραπάνω προβλέψεις συµπληρώνονται από τη σχετική αυτόµατη γνωστοποίηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας επεξερ-

γασίας των αρχείων που έχουν ληφθεί από την Αρµόδια
κατά περίπτωση Αρχή, µέσω του Μοντέλου Διαχείρισης
Διεθνούς Συµµόρφωσης – ΜΔΔΣ (International
Compliance Management Model - «ICMM») που διαβιβάζεται µέσω της Υπηρεσίας IDES.
Τέλος, µε την παράγραφο αυτή καθορίζονται οι κανόνες µεταγραφής αµφίδροµα από και στο λατινικό αλφάβητο σύµφωνα µε τις εθνικές διαδικασίες ή κανόνες της
Ελλάδας σε εναρµόνιση µε τα διεθνή πρότυπα µεταγραφής (για παράδειγµα όπως ορίζεται στο ISO 8859) στο
λατινικό αλφάβητο, ενώ ορίζεται η δυνατότητα αποστολής των προσδιοριστικών στοιχείων (π.χ., όνοµα ή διεύθυνση) τόσο στο εθνικό αλφάβητο ή χαρακτήρες της και
χωριστά στο λατινικό αλφάβητο µέσα σε κάθε εγγραφή
λογαριασµού.
29. Στην παράγραφο 4 ορίζεται η θεραπεία αλλά και η
επιβολή των µέτρων ανάλογα µε τις κατηγορίες µη συµµόρφωσης, που µπορεί να είναι διαχειριστικής ή ελάσσονος φύσεως ή µπορεί να συνιστά σηµαντική µη συµµόρφωση. Επισηµαίνεται ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια
της λαµβάνουσας Αρµόδιας Αρχής, να προσδιορίζει εάν
πρόκειται για διαχειριστικής ή ελάσσονος φύσεως µη
συµµόρφωση ή για σηµαντική µη συµµόρφωση. Ως σηµαντική µη συµµόρφωση µπορεί να θεωρηθεί η παράλειψη υποβολής εκ µέρους ενός Δηλούντος Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος ή η παράλειψη έγκαιρης διόρθωσης µικρών ή διαχειριστικών σφαλµάτων ή για την Αρµόδια Αρχή των ΗΠΑ η παράλειψη ικανοποίησης των υποχρεώσεων δέουσας επιµέλειας, υποβολής στοιχείων, παρακράτησης και άλλων υποχρεώσεων όσον αφορά ένα Δηλούν
Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα. Επισηµαίνεται ότι η
λαµβάνουσα Αρµόδια Αρχή µπορεί να προσδιορίσει ότι
ορισµένες παραλείψεις συνιστούν σηµαντική µη συµµόρφωση όσον αφορά ένα Δηλούν Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα, ανεξάρτητα από το αν η παράλειψη είναι καταλογιστέα στην αποστέλλουσα Αρµόδια Αρχή ή στο Δηλούν
Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα.
Στην παράγραφο αυτή παρατίθενται επίσης συγκεκριµένα παραδείγµατα σηµαντικής µη συµµόρφωσης αλλά
και η διαδικασία διαβούλευσης µεταξύ των Αρµόδιων
Αρχών πριν από τη διαπίστωσή της. Επίσης, προσδιορίζεται ότι στα διαχειριστικά ή µικρά σφάλµατα συµπεριλαµβάνεται η υποβολή εσφαλµένων ή ελλιπών πληροφοριών καθώς και η εκούσια τροποποίηση παραλείψεων
ή σφαλµάτων από πλευράς των Δηλούντων Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων, που πρέπει να προωθείται αµελλητί στη λαµβάνουσα Αρµόδια Αρχή. Τέλος, στην παράγραφο αυτή ορίζονται διαφορετικές διαδικασίες γνωστοποίησης ανάλογα µε το εάν η λαµβάνουσα Αρµόδια Αρχή επιδιώκει να αντιµετωπίσει διαχειριστικά ή άλλα µικρά
σφάλµατα ή σηµαντική µη συµµόρφωση.
Στην πρώτη περίπτωση των διαχειριστικών ή άλλων µικρών σφαλµάτων, η λαµβάνουσα Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει την αποστέλλουσα Αρµόδια Αρχή, όταν η πρώτη
βάσιµα πιστεύει ότι αυτού του είδους τα σφάλµατα µπορεί να οδηγήσουν στην υποβολή εσφαλµένων ή ελλιπών
πληροφοριών ή παραβιάζουν την ΔΚΣ καθ’ οιονδήποτε
τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση η αποστέλλουσα Αρµόδια Αρχή εφαρµόζει την εσωτερική νοµοθεσία της και τις
προβλεπόµενες κυρώσεις για να αποκτήσει πλήρεις και
ορθές πληροφορίες ή να επιλύσει άλλες µικρές ή διαχειριστικές παραβιάσεις της ΔΚΣ και εν συνεχεία ανταλ-
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λάσσει τις πληροφορίες αυτές µε την λαµβάνουσα Αρµόδια Αρχή.
Στη δεύτερη περίπτωση της διαπίστωσης σηµαντικής
µη συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις της ΔΚΣ εκ µέρους ενός Δηλούντος Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος, η
λαµβάνουσα Αρµόδια Αρχή οφείλει να ενηµερώσει την
αποστέλλουσα Αρµόδια Αρχή. Μετά από µια τέτοια γνωστοποίηση σηµαντικής µη συµµόρφωσης από την λαµβάνουσα Αρµόδια Αρχή, η αποστέλλουσα Αρµόδια Αρχή εφαρµόζει την εσωτερική νοµοθεσία της, συµπεριλαµβανοµένων των εφαρµοστέων κυρώσεων, προκειµένου να
αντιµετωπίσει την σηµαντική µη συµµόρφωση που περιγράφεται στην ειδοποίηση. Πέραν της δυνατότητας διαβούλευσης σχετικά µε τα βήµατα που απαιτούνται για
την αντιµετώπιση αυτής της µη συµµόρφωσης µεταξύ
των Αρµόδιων Αρχών που ορίζεται στην ίδια παράγραφο, ορίζεται επιπλέον η ηµεροµηνία αποστολής και λήψης της γνωστοποίησης από την Αρµόδια Αρχή των
ΗΠΑ προς την Αρµόδια Αρχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας ως αφετηρία έναρξης της προθεσµίας των δεκαοκτώ (18) µηνών, η οποία προβλέπεται από το Άρθρο
5(2)(β) της ΔΚΣ, και µετά το πέρας της οποίας και εφόσον στο µεταξύ δεν έχει θεραπευθεί η σηµαντική µη
συµµόρφωση το σχετικό Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα µπορεί να λογισθεί ως Μη Συµµετέχον
Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα, το όνοµά του µπορεί να αφαιρεθεί από τον κατάλογο ΑΧΙ της Υπηρεσίας Εσωτερικών
Εσόδων των ΗΠΑ, και συνεπώς µπορεί να υπαχθεί στην
παρακράτηση του 30 τοις εκατό. Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται και η διαδικασία ειδοποίησης προς ένα Δηλούν Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα από την Αρµόδια Αρχή
της Ελλάδας. Στην ίδια παράγραφο τέλος ορίζεται και η
µεταβατική περίοδος για τη θεραπεία και την επιβολή µέτρων καθώς και η δυνατότητα παράτασής της µε κοινή
έγγραφη απόφαση των Αρµόδιων Αρχών.
30. Στην παράγραφο 5 ορίζονται ειδικότερα θέµατα
σχετικά µε την εµπιστευτικότητα, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων οι οποίες περιορίζουν την χρήση των
πληροφοριών που ανταλλάσσονται και τις δικλείδες ασφαλείας των δεδοµένων, καθώς και την αναγκαία υποδοµή. Στο πλαίσιο αυτό προσδιορίζεται ο συγκεκριµένος
χρόνος από τον οποίο αντίστοιχα οι Αρµόδιες Αρχές της
Ελλάδας και των ΗΠΑ τηρούν µέτρα προστασίας της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαβιβάζονται
αµοιβαία. Επιπλέον, ορίζεται η υποχρέωση γνωστοποίησης πραγµατικής ή δυνητικής παραβίασης των µέτρων
προστασίας της εµπιστευτικότητας και των δικλείδων ασφαλείας ή γνωστοποίησης µη τήρησης των δικλείδων
ασφαλείας δεδοµένων.
31. Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι τα έξοδα που
προκύπτουν κατά τη διαχείριση της εθνικής νοµοθεσίας
και την παροχή διοικητικής συνδροµής για κάθε Αρµόδια
Αρχή συνεπεία εφαρµογής της παρούσας ΣΑΑ επιβαρύνουν αντιστοίχως την ίδια, εκτός αν εγγράφως έχουν
συµφωνήσει διαφορετικά ή αν υπάρχει κατανοµή µεταξύ
των Αρµόδιων Αρχών στην περίπτωση έκτακτων εξόδων
κατόπιν διαβούλευσης.
Στην παράγραφο 7 ορίζεται η ηµεροµηνία ισχύος της
ΣΑΑ ως η µεταγενέστερη είτε από την ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ της ΔΚΣ είτε από την ηµεροµηνία υπογραφής
της ΣΑΑ µεταξύ των Αρµόδιων Αρχών. Από τη θέση σε ισχύ της ΣΑΑ, ανταλλάσσονται οι πληροφορίες δυνάµει
της ΔΚΣ, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για

ηµερολογιακά έτη που προηγούνται της ηµεροµηνίας θέσεως σε ισχύ. Στην ίδια Παράγραφο της ΣΑΑ ρυθµίζονται τα θέµατα της διαβούλευσης µεταξύ των Αρµόδιων
Αρχών σχετικά µε την εφαρµογή της ΣΑΑ, της τροποποίησης και της λήξης της.
Στην τελευταία παράγραφο 8 συµφωνείται αµοιβαία
µεταξύ των Αρµόδιων Αρχών να δηµοσιευθεί η παρούσα
ΣΑΑ προκειµένου να είναι δηµοσίως διαθέσιµη και µάλιστα εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της κυρούµενης Συµφωνίας.
3. Επί του άρθρου τρίτου.
32. Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται γενικές διατάξεις εφαρµογής για την εφαρµογή της κυρούµενης Συµφωνίας και των Παραρτηµάτων της. Ειδικότερα µε την
παράγραφο 1 ορίζεται ως αρµόδια αρχή που ενεργεί ως
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην υποπαράγραφο στ΄ του Άρθρου 1 και την παράγραφο 6 του Άρθρου 3 της κυρούµενης Συµφωνίας και της κυρούµενης
ΣΑΑ 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). Επειδή όµως πρόκειται για διακρατική συµφωνία
τίθεται η επιφύλαξη της αρµοδιότητας του Υπουργού Οικονοµικών στα θέµατα των γνωστοποιήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς την Αρµόδια Αρχή των ΗΠΑ,
που αφορούν τις δικλείδες ασφαλείας και την ύπαρξη
της κατάλληλης υποδοµής (Άρθρο 3 παρ. 8), τις διαβουλεύσεις και τροποποιήσεις (Άρθρο 8) και τη διάρκεια της
Συµφωνίας (Άρθρο 10) για τις οποίες εισηγείται ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η πρόβλεψη αυτή είναι αναγκαία και απορρέει από τις
διατάξεις του υφιστάµενου οργανογράµµατος του Υπουργείου Οικονοµικών (π.δ.111/2014, Α΄178 και Α΄ 25),
της Σύστασης της ΑΑΔΕ (Μέρος Πρώτο ν. 4389/2016,
Α΄94) και του Οργανισµού της ΑΑΔΕ (Β΄968).
33. Με την παράγραφο 2 περίπτωση α΄ ορίζεται ότι τα
Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα έχουν
την υποχρέωση υποβολής στην Αρµόδια Αρχή των πληροφοριών όσον αφορά έναν Δηλωτέο Λογαριασµό, όπως αυτές ορίζονται στην υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 2 του Άρθρου 2 και του Άρθρου 4 της κυρούµενης Συµφωνίας, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις δέουσας
επιµέλειας για την ταυτοποίηση και υποβολή στοιχείων
Δηλωτέων Λογαριασµών προς τις ΗΠΑ και πληρωµών
προς ορισµένα Μη Συµµετέχοντα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα, το αργότερο µέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους. Στην
περίπτωση β΄ της ίδιας παραγράφου περιλαµβάνεται η
υποχρέωση των Δηλούντων Ελληνικών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων για την απόκτηση από 1.1.2017 του Αµερικανικού ΑΦΜ κάθε Καθορισµένου Προσώπου ΗΠΑ,
σύµφωνα µε τη σχετική πρόβλεψη του Άρθρου 2, υποπαράγραφος 2 (α) (1) της κυρούµενης Συµφωνίας.
34. Με την παράγραφο 2 περίπτωση γ΄ ορίζεται ότι τα
Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα έχουν
τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν, υπό συγκεκριµένους
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όρους, παρόχους υπηρεσιών για να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, σχετικά µε την υποβολή στοιχείων και τη
δέουσα επιµέλεια, που ισχύουν για τα ίδια, σύµφωνα και
µε τη σχετική πρόβλεψη της κυρούµενης Συµφωνίας (βλ.
Άρθρο 5, παρ. 3). Στο πλαίσιο αυτό συµπεριλαµβάνονται
η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της κυρούµενης 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.
35. Με την παράγραφο 2 περίπτωση δ΄ ορίζεται η υποχρέωση των Δηλούντων Ελληνικών Χρηµατοπιστωτικών
Ιδρυµάτων να θεσπίσουν ολοκληρωµένα και αποτελεσµατικά εσωτερικά συστήµατα και διαδικασίες συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
κυρούµενη Συµφωνία και τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ αυτής,
το Μνηµόνιο Συνεννόησης, την κυρούµενη ΣΑΑ, καθώς
και στις προβλεπόµενες αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου έκτου του παρόντος νόµου. Η ανταπόκριση
στην υποχρέωση αυτή είναι σηµαντική για τον έλεγχο
των παραπάνω εσωτερικών συστηµάτων και διαδικασιών
από τις αρµόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες.
Τέλος, µε την παράγραφο 3 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, που ήταν γνωστή στα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά
Ιδρύµατα λόγω των ανακοινώσεων ( π.χ. Ανακοίνωση µε
αριθµό 15-66/18.9.2015 και µετέπειτα ανακοινώσεις) του
Αµερικανικού Υπουργείου Οικονοµικών για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων, στις οποίες ενέπιπτε και η χώρα µας, που ενώ είχαν επιτύχει επί της ουσίας συµφωνία
(agreement in substance) µε τις ΗΠΑ, δεν είχαν ακόµη υπογράψει και θέσει σε ισχύ τη Συµφωνία. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο ήταν σαφής η υποχρέωση συµµόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων κατά το µεταβατικό διάστηµα έως το πρώτο έτος ανταλλαγής πληροφοριών (2017, για πληροφορίες φορολογικών
ετών 2014, 2015 και 2016).
4. Επί του άρθρου τέταρτου.
36. Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται µόνο ειδικές
διατάξεις για την εφαρµογή της κυρούµενης Συµφωνίας
και της κυρούµενης ΣΑΑ, καθώς οι γενικές διατάξεις για
την εφαρµογή τους περιλαµβάνονται στη Σύµβαση µεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήµατος (ν.δ. 2548/1953, Α΄231). Οι ειδικές αυτές διατάξεις έχουν αντίστοιχο περιεχόµενο µε
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4170/2013, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 5
του ν. 4378/2016 και ισχύει, καθώς και µε τις διατάξεις
του άρθρου τέταρτου του ν. 4428/2016.
37. Συγκεκριµένα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η ανταλλαγή πληροφοριών της κυρούµενης Συµφωνίας και της κυρούµενης ΣΑΑ 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 Συµβου-

λίου 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).
38. 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 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.
39. Στην παράγραφο 3 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 παράσχουν ενηµέρωση σε κάθε Καθορισµένο Πρόσωπο των ΗΠΑ κατά την
έννοια του Άρθρου 1 παρ. 1 υποπαρ. λα΄ και λ΄, 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.
40. Στην παράγραφο 4 και επιφυλασσοµένων των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας περί παραγραφής,
συνδέεται η περίοδος τήρησης των πληροφοριών µε την
επίτευξη των σκοπών των κυρούµενων Συµφωνιών, και
σε κάθε περίπτωση µε τις ειδικότερες διατάξεις περί παραγραφής για κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας. Τέλος στην
παράγραφο 5 ορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρµογής
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
5. Επί του άρθρου πέµπτου.
41. Με την παράγραφο 1 του άρθρου πέµπτου εισάγεται νέο άρθρο 54 Γ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σχετικά µε τα πρόστιµα που αφορούν τις παραβάσεις των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το εφαρµοστέο νοµοθετικό πλαίσιο, ήτοι του ν. 4170/2013, του ν. 4428/2016, του
παρόντος νόµου και κάθε διεθνούς συµφωνίας µε αντίστοιχο πεδίο εφαρµογής. Επισηµαίνεται δε, ότι το πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο για την οµαλή και απρόσκοπτη
εφαρµογή των προβλεποµένων σε όλες τις διεθνείς, διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες. Τα πρόστιµα τηρούν
την αρχή της αναλογικότητας και αφορούν τις παραβάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 Γ
και οι οποίες είναι η εκπρόθεσµη υποβολή, η µη υποβολή, η υποβολή ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών, η µη
ανταπόκριση για την εµπρόθεσµη παροχή, συµπλήρωση
ή διόρθωση πληροφοριών ή στοιχείων, η µη συνεργασία
στη διάρκεια ελέγχου και βεβαίως η διαπίστωση της συστηµατικής ή συστηµικής µη συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιµέλειας.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 54 Γ καθορίζεται το ύψος των προστίµων ανά παράβαση, σύµφωνα και µε τη
συγκριτική ανάλυση για τα ισχύοντα πρόστιµα σε άλλα
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κράτη-µέλη της Ε.Ε.. Στην ίδια παράγραφο ορίζεται η δυνατότητα της εκούσιας και εντός συγκεκριµένης προθεσµίας διόρθωσης ή συµπλήρωσης των πληροφοριών για
κάθε Δηλωτέο Λογαριασµό όταν πρόκειται για εκπρόθεσµη υποβολή ή µη υποβολή ή διόρθωση και συµπλήρωση
ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών, η οποία δεν θεωρείται παράβαση και για την οποία δεν επιβάλλεται πρόστιµο. Αυτή η δυνατότητα οριοθετείται πριν από την υποβολή των εν λόγω στοιχείων από την αρµόδια ελληνική αρχή προς τις αρµόδιες αλλοδαπές αρχές. Επίσης, ορίζεται
ότι κατά τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής του πλαισίου της
αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών και εφόσον τα Δηλούντα Ελληνικά
Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα, είτε κατόπιν ελέγχου, είτε
κατόπιν γνωστοποίησης της αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, εµπρόθεσµα διορθώσουν ή συµπληρώσουν τις πληροφορίες για κάθε Δηλωτέο Λογαριασµό µειώνονται στο
µισό τα πρόστιµα που ορίζονται στην ίδια παράγραφο
του ίδιου άρθρου.
Τέλος, στην παράγραφο 3 του άρθρου 54 Γ ορίζεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από τη διαπίστωση
της αρχικής παράβασης, τα πρόστιµα διπλασιάζονται
και, στην περίπτωση κάθε επόµενης ίδιας παράβασης,
τετραπλασιάζονται, ανεξάρτητα εάν για κάποια από αυτές τις παραβάσεις έχει εφαρµοστεί το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, δηλαδή αν πρόκειται για παραβάσεις που αφορούν στα έτη 2017 και
2018.
42. Με την παράγραφο 2, περίπτωση α΄ του άρθρου
πέµπτου τροποποιείται το περιεχόµενο του ισχύοντος
άρθρου 29 του ΚΦΔ (ν.4174/2013, Α΄ 170), για να είναι αντίστοιχο µε το πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο διεθνές πεδίο. Ειδικότερα επιδιώκεται η εναρµόνιση/ συµµόρφωση της Φορολογικής Διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων των φοροελεγκτικών υπηρεσιών, και των λοιπών ελεγκτικών αρχών
µε την κοινά αποδεκτή από τα συµβαλλόµενα κράτη ερµηνεία του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη διεθνή διοικητική συνδροµή. Η εφαρµογή του πλαισίου της διοικητικής συνδροµής προσδιορίζεται από τις διατάξεις των νόµων και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδόµενων κανονιστικών αποφάσεων, τις αιτιολογικές εκθέσεις των
διατάξεων των νόµων, την ερµηνευτική έκθεση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σχετικά µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε φορολογικά θέµατα, καθώς και τα ερµηνευτικά σχόλια επί του Άρθρου 26 «Ανταλλαγή Πληροφοριών» του Προτύπου Σύµβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά
µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου του ΟΟΣΑ,
όπως ισχύουν. Εξυπακούεται ότι στο πλαίσιο αυτό ασκούνται οι φοροελεγκτικές αρµοδιότητες της Φορολογικής Διοίκησης.
43. Με την παράγραφο 2 περίπτωση β΄ του άρθρου πέµπτου συµπληρώνεται η Ενότητα Δ’ του Τµήµατος ΙΙΙ του
Παραρτήµατος Ι του ν. 4428/2016, όπως ενσωµατώθηκε
µε το άρθρο τρίτο, παράγραφος 1 αυτού. Το νέο περιεχόµενο της Ενότητας Δ’ ευθυγραµµίζεται µε το περιεχόµενο της αντίστοιχης Ενότητας του Παραρτήµατος Ι του

Κεφαλαίου Η΄ του ν. 4170/2013 και αποτυπώνει τα σχετικά σχόλια του ΟΟΣΑ επί του ΚΠΑ (παρ. 51 των σχολίων
του ΟΟΣΑ επί της Ενότητας ΙΙΙ του ΚΠΑ).
6. Επί του άρθρου έκτου
44. Στην παράγραφο 1 περιλαµβάνεται εξουσιοδότηση
στον Υπουργό Οικονοµικών και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για τη θέση ή εξειδίκευση µε λεπτοµερειακό τρόπο των κανόνων, τον καθορισµό των διοικητικών διαδικασιών και τη λήψη των αναγκαίων συνακόλουθων µέτρων αυτών, σε συγκεκριµένα
πεδία εφαρµογής της κυρούµενης Συµφωνίας και των
Παραρτηµάτων της καθώς και του Μνηµονίου Συνεννόησης.
45. 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 κυρούµενης Συµφωνίας και των Παραρτηµάτων της, του Μνηµονίου Συνεννόησης και της κυρούµενης ΣΑΑ, στα θέµατα της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών και στα θέµατα ελέγχου της εξακρίβωσης της συµµόρφωσης. Επισηµαίνεται
ότι στον ισχύοντα ΚΦΔ περιλαµβάνεται η γενική εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, προκειµένου να ορίζει µε κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις του τις υποχρεώσεις των Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων για υποβολή στοιχείων στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται για φορολογικούς σκοπούς.
7. Επί του άρθρου έβδοµου
46. Με την παράγραφο 1 του ακροτελεύτιου άρθρου ορίζεται ότι η ισχύς του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του, και του
Μνηµονίου Συνεννόησης και της κυρούµενης Συµφωνίας
του άρθρου πρώτου από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 αυτής. Η ισχύς των διατάξεων του
Μνηµονίου Συνεννόησης και της κυρούµενης Συµφωνίας
του άρθρου πρώτου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014.
47. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων της κυρούµενης Συµφωνίας Αρµόδιων Αρχών.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2017
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