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Τροποποίηση της απόφασης για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 
  

 Σε συνέχεια του από 28/06/2019 Tax Flash σχετικά με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.), σας ενημερώνουμε ότι ο Υπουργός Οικονομικών δημοσίευσε την 
Απόφαση 73900 ΕΞ 2019, με την οποία τροποποιείται η αρχική Απόφαση 67343 ΕΞ 
2019 ως προς τα εξής: 

 

 Διαγράφεται η αναφορά "ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν απαλλαγής τους από 
φορολογία δυνάμει ειδικών διατάξεων" για τους υπόχρεους καταχώρισης. 

 

 Επαναδιατυπώνεται και παρουσιάζεται ως νέο εδάφιο η υποχρέωση για τις 
θυγατρικές εταιρείες ως εξής: "Θυγατρικές εταιρείες ημεδαπών ή αλλοδαπών 
εταιρειών με πραγματικό δικαιούχο εισηγμένη εταιρεία στην Ελλάδα ή την 
αλλοδαπή καταχωρίζουν ως πραγματικό δικαιούχο την εισηγμένη μητρική 
σύμφωνα με το μέρος Β του παρόντος άρθρου". Σημειώνεται ότι στο μέρος Β 
προβλέπεται η αυτόματη καταχώριση του Α.Φ.Μ. και του κωδικού αναγνώρισης 
των νομικών προσώπων στο Κ.Μ.Π.Δ. μέσω σύνδεσης του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 

 Διαγράφονται από τον κατάλογο των υπόχρεων καταχώρισης "τα εγκατεστημένα 
γραφεία στην Ελλάδα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών του άρθρου 25 του ν. 
27/1975 και οι ημεδαπές ναυτιλιακές εταιρείες υπαχθείσες στις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 27/1975" και διευκρινίζεται ότι οι ναυτικές - ναυτιλιακές εταιρείες 
"καταχωρίζουν στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων τα στοιχεία που 
έχουν ήδη καταχωρισθεί στα οικεία Μητρώα του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής". 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η Απόφαση 67343 ΕΞ 2019. 

 

 

 

Σημειώνεται ότι κάθε εξατομικευμένη περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της και ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες γενικές αρχές 
ενδέχεται να μην εφαρμόζονται απαραιτήτως σε όλες τις περιπτώσεις. Οι εξειδικευμένοι 
μας σύμβουλοι είναι σε θέση να σας βοηθήσουν όσον αφορά τα ζητήματα που 
ανακύπτουν στην δική σας εξατομικευμένη περίπτωση. 
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