
 

 
 

 
 

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

ενημερώνει τα Μέλη του σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 9 του Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1270 του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2022 για την εφαρμογή 

του Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που 

υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία 

της Ουκρανίας  που επήλθε με την ενδιάμεση δέσμη κυρώσεων που επιβλήθηκε εναντίον 

της Ρωσίας στις 21 Ιουλίου 2022.  

Βάσει του εν λόγω άρθρου τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οντότητες ή φορείς που 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του εν λόγω Κανονισμού (καθορισμένα πρόσωπα) 

έχουν υποχρέωση όπως γνωστοποιήσουν, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 ή εντός 6 

εβδομάδων από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο παράρτημα Ι, ανάλογα με το ποια 

ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό τους.   

 

Σημειώνεται ότι, η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση γνωστοποίησης, θα θεωρείται 

βάσει του Κανονισμού, προσπάθεια παράκαμψης των κυρώσεων. 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

19/2022 [ΕΣ 19_2022] 

Προς: ΟΛOΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Ημερομηνία: 11 Αυγούστου 2022 

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με το άρθρο 9 του 
(ΕΕ) Κανονισμού 269/2014 (κυρώσεις 
εναντίον της Ρωσίας) 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1270&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1270&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1270&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1270&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1270&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1270&from=EN


Εγκύκλιος Συμμόρφωσης 19/2022, Ημερομ. 11/8/2022 
 

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 9 Αυγούστου 

2022, η οποία περιλαμβάνει οδηγίες για τον τρόπο γνωστοποίησης καθώς και έντυπο 

γνωστοποίησης.  

 

Τονίζεται ότι, η εν λόγω υποχρέωση αναφοράς αφορά στα πρόσωπα που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού και όχι στους ελεγκτές 

ή/και παρόχους διοικητικών υπηρεσιών αυτών των προσώπων. Ως εκ τούτου, 

όλα τα Mέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, εάν αποστείλουν οποιαδήποτε κοινοποίηση 

εξ ονόματος καθορισμένου προσώπου, θα έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις 

από το καθορισμένο πρόσωπο και θα έχουν προβεί σε σχετικές επιφυλάξεις στο έντυπο 

αναφοράς. 
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