
 

 
 

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) με την παρούσα Εγκύκλιο εφιστά 

την προσοχή των Μελών του στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/879 που τροποποιεί τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της 

Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (την «έκτη δέσμη 

κυρώσεων») που επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας την 3η Ιουνίου 

2022.  

Η έκτη δέσμη κυρώσεων που επιβλήθηκε, προνοεί, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση του 

του άρθρου 5ιγ (άρθρο 5m του αγγλικού κειμένου) σχετικά με την απαγόρευση σύστασης 

καταπιστευμάτων και της παροχής υπηρεσιών καταπιστευματοδόχου και συναφών 

υπηρεσιών σε καταπιστεύματα και άλλες παρόμοιες νομικές διευθετήσεις.  

Οι τροποποιήσεις του άρθρου 5ιγ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Άρθορ0 5ιγ(2): Παράταση της προθεσμίας παύσης παροχής υπηρεσιών σε 

καταπιστεύματα  από την 10η Μαΐου 2022 στην 5η Ιουλίου 2022. 

• Άρθρο 5ιγ(5): Εισαγωγή της εξουσίας σε κάθε αρμόδια αρχή Κράτους Μέλους να 

παρατείνει περαιτέρω την προθεσμία πέραν της 5ης Ιουλίου: 

o στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 για πράξεις που είναι απολύτως αναγκαίες για την 

καταγγελία των καταπιστευμάτων, και 

o για άλλους λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι ο πάροχος υπηρεσιών δεν θα 

αποδεχθεί κεφάλαια ούτε θα διανείμει οποιοδήποτε όφελος σε Ρώσους 
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υπηκόους ή πρόσωπα που διαμένουν στη Ρωσία ή σε νομικά πρόσωπα, 

οντότητες ή οργανισμούς εγκατεστημένους στη Ρωσία  

• Article 5ιγ(6)(γ): νέα εξαίρεση για την παροχή υπηρεσιών στη λειτουργία 

καταπιστευμάτων με σκοπό την διαχείριση επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

σχεδίων, ασφαλιστήριων συμβολαίων ή προγραμμάτων διανομής μετοχών στους 

εργαζόμενους, φιλανθρωπικών οργανώσεων, ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων 

και κεφαλαίων για ανηλίκους ή ευάλωτους ενήλικες 

Πέραν της τροποποίηση του άρθρου 5ιγ, η έκτη δέσμη εισήγαγε το άρθρο 5ιδ σε σχέση 

με την απαγόρευση της άμεσης ή έμμεσης παροχής: 

• λογιστικών υπηρεσιών, ελεγκτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τήρησης λογιστικών 

βιβλίων ή παροχής φορολογικών συμβουλών, ή  

• επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε διοικητικά θέματα, ή  

• υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων 

Οι απαγορεύσεις του άρθρου 5ιδ εφαρμόζονται: 

• στην κυβέρνηση της Ρωσίας ή 

• σε νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που έχουν την έδρα τους στη Ρωσία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5ιδ(4), προβλέπεται εξαίρεση από την απαγόρευση παροχής 

υπηρεσιών για νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς εγκατεστημένους στη Ρωσία 

που ανήκουν ή ελέγχονται αποκλειστικά ή από κοινού από νομικό πρόσωπο, οντότητα ή 

οργανισμό που έχει συσταθεί σε κράτος μέλος της ΕΕ. 

 

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στον όρο «Ρώσος υπήκοος ή φυσικά πρόσωπα που 

κατοικούν στην Ρωσία» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική ερωταπάντηση 

στην οποία αναφέρεται ότι οι σχετικές απαγορεύσεις δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπα τα 

οποία κατέχουν Ρωσικό διαβατήριο και διαβατήριο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-deposits_en.pdf
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Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή σας στο 5ο ερώτημα των Συχνών Ερωτήσεων της 19ης 

Μαΐου 2022 σε σχέση με την ανάγκη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που 

μεταβιβάζονται σε μέλη της οικογένειας ενός καθορισμένου προσώπου.  

Τέλος, ο ΣΕΛΚ θα ήθελε να υπενθυμίσει όλα του τα μέλη για την ενότητα Κυρώσεις και 

Περιοριστικά Μέτρα στην ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ  όπου αναρτώνται όλες οι καταχωρίσεις 

κυρώσεων χωρίς καθυστέρηση και για τις ερωταπαντήσεις/ διευκρινίσεις που εκδίδει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ανά τακτά χρονικά διαστήματα  που αφορούν στις κυρώσεις που 

επιβάλλονται και οι οποίες βρίσκονται διαθέσιμες στο Russian Sanctions Hub στην 

ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ.  

  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-assets-freezes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-assets-freezes_en.pdf
https://www.icpac.org.cy/selk/userforms/member/eusanctions.aspx
https://www.icpac.org.cy/selk/userforms/member/eusanctions.aspx
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://www.icpac.org.cy/selk/RussianSanctionsHub.aspx

