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Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με παρεκκλίσεις 
και συχνά ερωτήματα σε σχέση με τις 
κυρώσεις της ΕΕ που επιβλήθηκαν κατά 
της Ρωσίας και της Λευκορωσίας 
 

 

 

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου παρουσιάζει στα μέλη του μια σειρά 

διευκρινίσεων σχετικά με τις παρεκκλίσεις και τα συχνά ερωτήματα σε σχέση με τις 

κυρώσεις της ΕΕ που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Οι 

διευκρινίσεις ελήφθησαν μέσω των ερωτήσεων και απαντήσεων που παρείχε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και οι απαντήσεις που ελήφθησαν μέσω της 

εξειδικευμένης ομάδας εργασίας που συστάθηκε από την κυβέρνηση για τον 

συντονισμό και την διαδικασία εφαρμογής των οικονομικών κυρώσεων. 

 

Οι ερωτήσεις παρατίθενται παρακάτω με τις απαντήσεις που παρέχονται από την 

ομάδα εργασίας: 

 

Q1: Με βάση τη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29/8/2019, η παροχή υπηρεσιών 

σε πρόσωπα/οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις θα μπορούσε να επιτραπεί υπό την 

προϋπόθεση ότι η υπηρεσία περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο για τη 

συνέχιση της ύπαρξης του προσώπου και περιορίζεται αυστηρά σε βασικές 

δραστηριότητες χωρίς τις οποίες το πρόσωπο δεν θα ήταν σε θέση να λειτουργήσει 
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νόμιμα. Θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι επιτρέπεται η παροχή 

ελεγκτικών υπηρεσιών σε πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις, ιδίως λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι ο περί Εταιρειών Νόμος της Κύπρου δεν προβλέπει εξαιρέσεις 

από τον υποχρεωτικό έλεγχο, απαιτώντας όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, να 

υποβάλλονται σε υποχρεωτικό έλεγχο; 

A1: Ναι, δεδομένου ότι ο έλεγχος των εταιρειών αποτελεί υποχρέωση βάσει του περί 

Εταιρειών Νόμου, τότε είναι ασφαλές να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για βασική 

υπηρεσία. Λάβετε υπόψη ότι οι παρεκκλίσεις προβλέπονται βάσει του κανονισμού 

269/2014 του Συμβουλίου. 

 

Q2: Οι απαγορεύσεις σε σχέση με το άρθρο 5ιγ του κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του 

Συμβουλίου επεκτείνονται στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών σε εταιρείες/νομικά 

πρόσωπα ή αφορούν αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών σε εμπιστεύματα και άλλες 

παρόμοιες νομικές διευθετήσεις;  

A2: Αφορούν αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών σε εμπιστεύματα και άλλες 

παρόμοιες νομικές διευθετήσεις. 

 

Q3. Τι σημαίνει Ρώσος υπήκοος ή πρόσωπο που διαμένει στη Ρωσία; Οι Ρώσοι υπήκοοι 

που διαμένουν σε χώρες άλλες από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. ΗΑΕ, 

ΗΒ, ΗΠΑ, καλύπτονται, δηλαδή απαγορεύονται; 

A3. Ο κανονισμός δεν περιλαμβάνει άλλη αναφορά εκτός από την εξαίρεση «υπηκόου 

κράτους μέλους ή φυσικού προσώπου με προσωρινή ή μόνιμη άδεια διαμονής σε κράτος 

μέλος» ως εκ τούτου οτιδήποτε εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καλύπτονται.  

 

Q4. Τα άτομα που διαμένουν στη Ρωσία, αλλά δεν είναι Ρώσοι υπήκοοι καλύπτονται; 

A4. Ναι, ο κανονισμός προβλέπει "φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στη Ρωσία". 

 

Q5. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα άτομα με διπλή υπηκοότητα, δηλαδή Ρώσσοι 

και είτε υπηκοότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τρίτες χώρες; Καλύπτονται 
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μόνο λόγω της ρωσικής υπηκοότητάς τους, ανεξάρτητα από τυχόν παραβιάσεις 

δικαιωμάτων που βασίζονται στην άλλη υπηκοότητά τους; 

A5. Εξαρτάται από το αν η δεύτερη υπηκοότητα προέρχεται από κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, θα ισχύουν οι παρεκκλίσεις. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει ορισμένες 

ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με όλα τα πακέτα που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και 

είναι προσβάσιμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.  

 

Παρακάτω παρατίθενται οι ερωτήσεις και απαντήσεις πιο σχετικές με τις ερωτήσεις που 

λαμβάνονται από τα μέλη του ΣΕΛΚ: 

 

Διευκρίνιση σχετικά με τον όρο "Ρώσοι υπήκοοι": Frequently asked questions on Article 

5b of Council Regulation (EU) No 833-2014 on deposits acceptance adopted following 

Russia’s military aggression against Ukraine 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις "Κινητές Αξίες":  Frequently asked questions on the sale of 

securities denominated in the currency of a Member State following sanctions adopted 

in view of Russia’s military aggression against Ukraine  

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε για τη τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών 

που εκδόθηκε στις 18 Απριλίου 2022 και ενημερώνει το κοινό για το σχέδιό του να 

επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διευκρινίσεις σχετικά με τις ΕΕ 

κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε σχέση με τα εμπιστεύματα.  

 

Ο ΣΕΛΚ καλεί τα Μέλη της να ακολουθήσουν πλήρως τις διατάξεις του άρθρου 5ιγ του 

(ΕΕ) Κανονισμού 2022/576 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014, εν 

αναμονή της απάντησης του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη την 

προθεσμία της 10ης Μαΐου 2022.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-deposits_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-deposits_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-deposits_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-securities-sale_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-securities-sale_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-securities-sale_en.pdf
http://mof.gov.cy/en/press-office/announcements/1108/?ctype=ar
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0576&from=EN

