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Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4428/2016 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας 
Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών 
Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής», τα σημαντικότερα σημεία του οποίου 
συνοψίζονται παρακάτω.  

 

 Μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/107/ΕΕ σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών στο φορολογικό τομέα μεταξύ Κρατών Μελών με το Ν. 
4378/2016, με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων 
Αρχών («ΠΣΑΑ») για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 
Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης («ΟΟΣΑ») σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 

 Παράλληλα, ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς 
(«ΚΠΑ») του ΟΟΣΑ σχετικά με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας 
επιμέλειας όσον αφορά στις πληροφορίες επί των Χρηματοοικονομικών 
Λογαριασμών. 
 
Υπενθυμίζεται ότι η Οδηγία 2014/107/EE παραπέμπει επίσης στο εν λόγω ΚΠΑ 
του ΟΟΣΑ. Συνεπώς, εφαρμόζονται ομοιόμορφοι κανόνες ως προς την 
ανταλλαγή των πληροφοριών των Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών τόσο 
μεταξύ των Κρατών – Μελών της ΕΕ όσο και με τις Χώρες - Μέλη του ΟΟΣΑ. 
 

 Συνολικά 101 χώρες/δικαιοδοσίες έχουν δεσμευθεί για την εφαρμογή του ΚΠΑ  
(σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΟΟΣΑ στις 26.7.2016). Από αυτές 
τις χώρες, οι 53 (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) θα εφαρμόσουν την πρώτη 
αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών το έτος 2017 (εισοδήματα 2016), ενώ οι 31 
χώρες το έτος 2018 (εισοδήματα 2017). Οι υπόλοιπες 17 χώρες έχουν μεν 
δεσμευτεί για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ωστόσο δεν έχουν 
υπογράψει ακόμη την ΠΣΑΑ. 
 

 Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ισχύουν από την 1.1.2016. Για το 
ημερολογιακό έτος 2016 η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα 
πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30.09.2017.  
 

 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθοριστεί ο κατάλογος με τις 
χώρες/δικαιοδοσίες, με τις οποίες η Ελλάδα προτίθεται να προβεί σε αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της ΠΣΑΑ. Ομοίως, με Υπουργικές 
Αποφάσεις θα προσδιορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής 
της ΠΣΑΑ σε διμερή βάση. 
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Το κείμενο αποσκοπεί μόνο σε γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως 

βάση για λήψη αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην PwC:  

Λεωφ. Κηφισίας 268,  

15232 Χαλάνδρι 

τηλ. +30 210 6874400 
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