Παράρτημα – Συνοπτική Περιγραφή Όρων

Annex – Summary of Definitions

Σημείωση: Τα παρακάτω συνιστούν συνοπτική περιγραφή όρων
που παρέχεται προς διευκόλυνσή σας κατά τη συμπλήρωση του
εντύπου Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας. Οι ορισμοί
βασίζονται στα Κοινά Πρότυπα του ΟΟΣΑ για την Αυτόματη
Ανταλλαγή Πληροφοριών περί Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών
(«CRS»), τα σχετιζόμενα σχόλια στο CRS, και στη σχετική εθνική
νομοθεσία. Τα πλήρη κείμενα μπορούν να ανακτηθούν μέσω της
πύλης για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών του ΟΟΣΑ
(http://www.oecd.org/) ή στη περίπτωση της FATCA, μέσω της
σχετικής πύλης του Internal Revenue Service («IRS») των ΗΠΑ
(https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-taxcompliance-act-fatca). Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του
παραρτήματος αυτού και των στοιχείων των Κοινών Προτύπων του
ΟΟΣΑ και του IRS, υπερισχύουν τα κείμενα των Προτύπων του ΟΟΣΑ
και του IRS.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε
το φορολογικό σας σύμβουλο.

Note: The following constitute a summary of definitions provided
to you for your convenience when completing the Tax Residency
Self-Certification Form. The definitions are based on the Common
Standards of OECD for the automatic exchange of financial
account information (“CRS”), the related commentary on CRS and
the respective national legislation. The full texts can be retrieved
through the site for the automatic exchange of information of
OECD (http://www.oecd.org/) or in the case of FATCA, through
the site of Internal Revenue Service («IRS») of U.S.A.
(https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-accounttax-compliance-act-fatca). In case of discrepancies between this
Annex and the elements of the Common Standards of CRS and IRS,
the texts of Standards of OECD and IRS shall prevail.

Ως «Δικαιούχος Λογαριασμού» σε περίπτωση ασφαλιστηρίου
συμβολαίου με αξία εξαγοράς ή συμβολαίου προσόδων, νοείται
οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει δικαίωμα να λάβει την αξία εξαγοράς
ή να αλλάξει τον δικαιούχο της σύμβασης. Αν κανείς δεν δύναται να
λάβει την αξία εξαγοράς ή να αλλάξει τον δικαιούχο, δικαιούχος του
λογαριασμού είναι οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζεται στο συμβόλαιο ως
κύριος και οποιοδήποτε πρόσωπο έχει κατοχυρωμένη απαίτηση για
την πληρωμή σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου. Κατά τη λήξη
ασφαλιστηρίου συμβολαίου με αξία εξαγοράς ή συμβολαίου
προσόδων, κάθε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει πληρωμή
σύμφωνα με το συμβόλαιο είναι δικαιούχος του λογαριασμού.

The term “Account Holder” in the case of a cash value insurance
contract or an annuity contract, means any person entitled to access
the cash value or change the beneficiary of the contract. If no person
can access the cash value or change the beneficiary, the Account
Holder is any person named as the owner in the contract and any
person with a vested entitlement to payment under the terms of the
contract. Upon the maturity of a cash value insurance contract or an
annuity contract, each person entitled to receive a payment under
the contract is treated as an Account Holder.

Ως «Ενεργή ΜΧΟ» νοείται οποιαδήποτε ΜΧΟ πληροί οποιοδήποτε
από τα ακόλουθα κριτήρια. Συνοπτικά, τα κριτήρια αυτά αφορούν:
 ενεργές ΜΧΟ λόγω εισοδήματος ή περιουσιακών στοιχείων·
 εισηγμένες ΜΧΟ·
 Κρατικές Οντότητες, Διεθνείς Οργανισμούς, Κεντρικές Τράπεζες ή
Οντότητες που τους ανήκουν εξολοκλήρου·
 ΜΧΟ που είναι εταιρείες συμμετοχών και είναι μέλη μη
χρηματοοικονομικού ομίλου·
 νεοφυείς ΜΧΟ·
 ΜΧΟ που τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης ή εξέρχονται από
διαδικασία πτώχευσης·
 ταμειακά κέντρα (treasury center) που είναι μέλη μη
χρηματοοικονομικού ομίλου· ή
 μη κερδοσκοπικές ΜΧΟ.
Μια οντότητα θεωρείται Ενεργή ΜΧΟ εφόσον πληροί οποιοδήποτε
από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) το ποσοστό του παθητικού εισοδήματος για το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος ή άλλη κατάλληλη περίοδο δήλωσης στοιχείων
είναι μικρότερο του 50 % του ακαθάριστου εισοδήματος της ΜΧΟ
και το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που παράγουν
παθητικό εισόδημα ή διακρατούνται για την παραγωγή παθητικού
εισοδήματος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή άλλη
αντίστοιχη περίοδο υποβολής στοιχείων είναι μικρότερο του 50 %
των περιουσιακών στοιχείων της ΜΧΟ·
β) οι τίτλοι κεφαλαίου της ΜΧΟ αποτελούν αντικείμενο τακτικής
διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένη αγορά κινητών αξιών ή η
ΜΧΟ είναι Συνδεόμενη Οντότητα Οντότητας οι τίτλοι κεφαλαίου
της οποίας αποτελούν αντικείμενο τακτικής διαπραγμάτευσης σε
αναγνωρισμένη αγορά κινητών αξιών

The term “Active NFE” means any NFE that meets any of the
following criteria. In summary, the criteria concern:
 active NFE due to income or assets
 publicly traded NFE
 Governmental Entities, International Organisations, Central
Banks, or their wholly owned Entities;
 holding NFEs that are members of a nonfinancial group;

For any questions, please consult your tax consultant.
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 start-up NFEs;
 NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy;
 treasury centres that are members of a nonfinancial group; or
 non-profit NFEs.
An entity will be classified as Active NFE if it meets any of the
following criteria:
(a) less than 50 % of the NFE's gross income for the preceding
calendar year or other appropriate reporting period is passive
income and less than 50 % of the assets held by the NFE during
the preceding calendar year or other appropriate reporting
period are assets that produce or are held for the production of
passive income;

(b) the stock of the NFE is regularly traded on an established
securities market or the NFE is a Related Entity of an Entity the
stock of which is regularly traded on an established securities
market;

γ)

η ΜΧΟ είναι Κρατική Οντότητα, Διεθνής Οργανισμός, Κεντρική
Τράπεζα ή Οντότητα που ανήκει εξολοκλήρου σε μία ή
περισσότερες από τις εν λόγω οντότητες
δ) κατ' ουσίαν, όλες οι δραστηριότητες της ΜΧΟ συνίστανται στην
κατοχή (εν όλω ή εν μέρει) των εν κυκλοφορία τίτλων κεφαλαίου
μιας ή περισσότερων θυγατρικών με δραστηριότητες σε
επιχειρηματικούς κλάδους ή τομείς διάφορους από αυτούς των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή στην παροχή χρηματοδότησης
και υπηρεσιών προς αυτήν ή αυτές· στην κατηγορία αυτή δεν
δύναται να υπαχθεί οντότητα η οποία λειτουργεί (ή εμφανίζεται)
ως επενδυτικό κεφάλαιο, όπως για παράδειγμα ιδιωτικό
επενδυτικό κεφάλαιο (“private equity fund”), εταιρεία
επιχειρηματικού κεφαλαίου (“venture capital fund”) ή κεφάλαιο
εξαγορών μέσω μόχλευσης (“leveraged buyout fund”), ή
οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός επενδύσεων σκοπός του οποίου
είναι να αποκτήσει ή να χρηματοδοτήσει εταιρείες και να διατηρεί
στη συνέχεια δικαιώματα στις εταιρείες αυτές ως τίτλους
κεφαλαίου για επενδυτικούς σκοπούς·.
ε) η ΜΧΟ δεν έχει ακόμη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει
προηγούμενο ιστορικό λειτουργίας («νεοφυής ΜΧΟ»), αλλά
επενδύει κεφάλαιο σε περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας διάφορης από αυτήν των
Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, εφόσον η εν λόγω εξαίρεση
δεν εφαρμόζεται στη ΜΧΟ μετά την πάροδο 24 μηνών από την
ημερομηνία αρχικής σύστασης της ΜΧΟ·
στ) η ΜΧΟ δεν υπήρξε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα κατά τα τελευταία
πέντε έτη και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ρευστοποίησης
των περιουσιακών της στοιχείων ή η ΜΧΟ αναδιοργανώνεται με
σκοπό να εξακολουθήσει να δραστηριοποιείται ή να
δραστηριοποιηθεί εκ νέου σε επιχειρηματικό τομέα άλλον από
αυτόν των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων·
ζ) η ΜΧΟ ασκεί κυρίως δραστηριότητες χρηματοδότησης και
αντιστάθμισης κινδύνου με ή για Συνδεόμενες Οντότητες που δεν
είναι Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και δεν παρέχει υπηρεσίες
χρηματοδότησης ή αντιστάθμισης κινδύνου σε Οντότητα που δεν
είναι Συνδεόμενη Οντότητα, εφόσον ο όμιλος οποιασδήποτε
τέτοιας Συνδεόμενης Οντότητας δραστηριοποιείται κυρίως σε
χώρο άλλο από αυτόν των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ή
η) η ΜΧΟ πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις («μη
κερδοσκοπική ΜΧΟ»):
i. έχει συσταθεί και λειτουργεί στη δικαιοδοσία όπου έχει την
κατοικία της αποκλειστικά για θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς,
επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς ή
εκπαιδευτικούς σκοπούς· ή έχει συσταθεί και λειτουργεί στη
δικαιοδοσία όπου έχει την κατοικία της και αποτελεί
επαγγελματική οργάνωση, σύλλογο επιχειρήσεων, εμπορικό
επιμελητήριο,
οργάνωση εργαζομένων, οργάνωση
αγροτικών ή οπωροκηπευτικών εκμεταλλεύσεων, ένωση
πολιτών ή οργάνωση που λειτουργεί αποκλειστικά για την
προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας·
ii. απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος στη δικαιοδοσία όπου
έχει την κατοικίας της·
iii. δεν διαθέτει μετόχους ή μέλη που έχουν δικαιώματα κυριότητας
ή επικαρπίας επί των εσόδων ή των περιουσιακών της
στοιχείων·
iv. η ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας όπου έχει την κατοικία
της η ΜΧΟ ή τα συστατικά έγγραφα της ΜΧΟ δεν επιτρέπουν
οποιαδήποτε διανομή εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων της
ΜΧΟ σε φυσικό πρόσωπο ή μη φιλανθρωπική οντότητα ή τη
χρήση των εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων προς όφελος
τους, εκτός αν η διανομή ή χρήση αυτή γίνεται στα πλαίσια της
άσκησης των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων της ΜΧΟ ή ως
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(c) the NFE is a Governmental Entity, an International Organisation,
a Central Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the
foregoing;
(d) substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in
whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing
and services to, one or more subsidiaries that engage in trades
or businesses other than the business of a Financial Institution,
except that an Entity does not qualify for this status if the Entity
functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a
private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund,
or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund
companies and then hold interests in those companies as capital
assets for investment purposes;

(e) the NFE is not yet operating a business and has no prior
operating history, but is investing capital into assets with the
intent to operate a business other than that of a Financial
Institution, provided that the NFE does not qualify for this
exception after the date that is 24 months after the date of the
initial organisation of the NFE;
(f) the NFE was not a Financial Institution in the past five years, and
is in the process of liquidating its assets or is reorganising with
the intent to continue or recommence operations in a business
other than that of a Financial Institution; (h) the NFE meets all of
the following requirements:
(g) the NFE primarily engages in financing and hedging transactions
with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions,
and does not provide financing or hedging services to any Entity
that is not a Related Entity, provided that the group of any such
Related Entities is primarily engaged in a business other than
that of a Financial Institution; or
(h) the NFE meets all of the following requirements:
i. it is established and operated in its Member State or other
jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable,
scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or
it is established and operated in its Member State or other
jurisdiction of residence and it is a professional organisation,
business league, chamber of commerce, labour organisation,
agricultural or horticultural organisation, civic league or an
organisation operated exclusively for the promotion of social
welfare;
ii. it is exempt from income tax in its Member State or other
jurisdiction of residence;
iii. it has no shareholders or members who have a proprietary or
beneficial interest in its income or assets;
iv. the applicable laws of the NFE's Member State or other
jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do
not permit any income or assets of the NFE to be distributed to,
or applied for the benefit of, a private person or non-charitable
Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable
activities, or as payment of reasonable compensation for
services rendered, or as payment representing the fair market

πληρωμή εύλογης αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών ή ως
πληρωμή τιμήματος για την πραγματική εμπορική αξία
ιδιοκτησίας που αγόρασε η ΜΧΟ·και
v. η ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας όπου έχει την κατοικία
της η ΜΧΟ ή τα συστατικά έγγραφα της ΜΧΟ απαιτούν, σε
περίπτωση εκκαθάρισης ή διάλυσης, να διανέμονται όλα τα
περιουσιακά στοιχεία της ΜΧΟ σε Κρατική Οντότητα ή σε άλλη
μη κερδοσκοπική οργάνωση ή να περιέρχονται στη δικαιοδοσία
όπου έχει την κατοικία της η ΜΧΟ ή σε άλλη πολιτική
υποδιαίρεση.

value of property which the NFE has purchased; and

v. the applicable laws of the NFE's Member State or other
jurisdiction of residence or the NFE's formation documents
require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its
assets be distributed to a Governmental Entity or other nonprofit organisation, or escheat to the government of the NFE's
Member State or other jurisdiction of residence or any political
subdivision thereof.

Σημείωση: Ορισμένες οντότητες (όπως οι Μη Χρηματοοικονομικές
Οντότητες της Αλλοδαπής εδαφικών διαμερισμάτων των ΗΠΑ)
ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για να λογίζονται ως
Ενεργές Μη Χρηματοοικονομικές Οντότητες της Αλλοδαπής (ΜΧΟΑNFFE) βάσει των διατάξεων του FATCA αλλά όχι ως Ενεργές ΜΧΟ
βάσει του CRS.

Note: Certain entities (such as U.S. Territory NFFEs) may qualify for
Active NFFE status under FATCA but not Active NFE status under
the CRS

Ο «Έλεγχος» επί Οντότητας ασκείται γενικά από το/τα φυσικό(-ά)
πρόσωπο(-α) που εν τέλει έχουν ελέγχουσα συμμετοχή (κατά κανόνα
επί τη βάσει συγκεκριμένου ποσοστού (π.χ. 25%)) στην Οντότητα.
Όταν κανένα φυσικό πρόσωπο δεν ασκεί έλεγχο μέσω κυριότητας, τα
Ελέγχοντα Πρόσωπα της Οντότητας είναι τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν έλεγχο στην Οντότητα με άλλα μέσα. Όταν δεν υφίσταται
κανένα φυσικό πρόσωπο που να προσδιορίζεται ότι ασκεί έλεγχο επί
της Οντότητας μέσω κυριότητας, τότε, σύμφωνα με το CRS, ως
Δηλωτέο Πρόσωπο λογίζεται το φυσικό πρόσωπο που κατέχει τη θέση
του ανώτερου διοικητικού στελέχους.

“Control” over an Entity is generally exercised by the natural
person(s) who ultimately has a controlling ownership interest
[typically on the basis of a certain percentage (e.g. 25%)] in the
Entity. Where no natural person(s) exercises control through
ownership interests, the Controlling Person(s) of the Entity will be
the natural person(s) who exercises control of the Entity through
other means. Where no natural person(s) is/are identified as
exercising control of the Entity through ownership interests, then
under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural
person who hold the position of senior managing official.

Ως «Ελέγχον(-τα) Πρόσωπο(-α)» νοούνται το/τα φυσικό(-ά)
πρόσωπο(-α) που ασκούν έλεγχο επί οντότητας. Όταν η εν λόγω
οντότητα λογίζεται ως Παθητική Μη Χρηματοοικονομική Οντότητα
(«Παθητική ΜΧΟ»), το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα οφείλει να
προσδιορίζει κατά πόσον τα εν λόγω Ελέγχοντα Πρόσωπα είναι
Δηλωτέα Πρόσωπα. Ο εν λόγω ορισμός αντιστοιχεί στον όρο
«πραγματικός δικαιούχος» (beneficial owner) όπως περιγράφεται στη
σύσταση 10 των συστάσεων της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής
Δράσης (FATF) (όπως εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012).

“Controlling Persons” are the natural person(s) who exercise control
over an entity. Where that entity is treated as a Passive NonFinancial Entity (“Passive NFE”) then a Financial Institution is
required to determine whether or not these Controlling Persons are
Reportable Persons. This definition corresponds to the term
“beneficial owner” described in Recommendation 10 and the
Interpretative Note on Recommendation 10 of the Financial Action
Task Force Recommendations (as adopted in February 2012).

Όταν πρόκειται για καταπίστευμα ως Ελέγχοντα Πρόσωπα νοούνται ο
ή οι καταπιστευματοπάροχοι, ο ή οι καταπιστευματοδόχοι, ο ή οι
προστάτες (εφόσον υπάρχουν), ο ή οι δικαιούχοι ή οι τάξεις των
δικαιούχων και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα
ασκούν τον τελικό πραγματικό έλεγχο επί του καταπιστεύματος
(μεταξύ άλλων, μέσω αλυσίδας ελέγχου ή κυριότητας). Σύμφωνα με το
CRS, ο ή οι καταπιστευματοπάροχοι, ο ή οι καταπιστευματοδόχοι, ο ή
οι προστάτες (εφόσον υπάρχουν), ο ή οι δικαιούχοι ή οι τάξεις των
δικαιούχων πρέπει να λογίζονται πάντα ως Ελέγχοντα Πρόσωπα
καταπιστεύματος, ανεξαρτήτως του εάν οποιοσδήποτε εξ αυτών ασκεί
έλεγχο επί των δραστηριοτήτων του καταπιστεύματος.

In the case of a trust, the Controlling Person(s) are the settlor(s), the
trustee(s), the protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of
beneficiaries, or any other natural person(s) exercising ultimate
effective control over the trust (including through a chain of control
or ownership). Under the CRS the settlor(s), the trustee(s), the
protector(s) (if any), and the beneficiary(ies) or class(es) of
beneficiaries, are always treated as Controlling Persons of a trust,
regardless of whether or not any of them exercises control over the
activities of the trust.

Όταν ο ή οι καταπιστευματοπάροχοι καταπιστεύματος είναι Οντότητα,
το CRS απαιτεί από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα να ταυτοποιούν
επίσης τα Ελέγχοντα Πρόσωπα του ή των καταπιστευματοπαρόχων
και, όταν απαιτείται, να τα αναφέρουν ως Ελέγχοντα Πρόσωπα του
καταπιστεύματος.

Where the settlor(s) of a trust is an Entity then the CRS requires
Financial Institutions to also identify the Controlling Persons of the
settlor(s) and when required report them as Controlling Persons of
the trust.

Ως «FATCA» νοούνται οι διατάξεις για την επιβολή φορολογίας στους
λογαριασμούς της αλλοδαπής οι οποίες θεσπίστηκαν στις ΗΠΑ στο
πλαίσιο του νόμου για την παροχή κινήτρων για τις προσλήψεις
(νόμος «HIRE») της 18ης Μαρτίου 2010. Με τις εν λόγω διατάξεις
θεσπίζεται νέο καθεστώς αναφοράς πληροφοριών και φόρου
παρακράτησης για τις πληρωμές που καταβάλλονται σε

“FATCA” stands for the U.S. provisions commonly known as the
Foreign Account Tax Compliance Act, which were enacted into U.S.
law as part of the Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE)
Act on March 18, 2010. FATCA creates a new information reporting
and withholding regime for payments made to certain non-U.S.
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός ΗΠΑ και άλλες οντότητες εκτός
ΗΠΑ

financial institutions and other non-U.S. entities.

Ο όρος «Νομικό Πρόσωπο» καλύπτει κάθε πρόσωπο που δεν είναι
φυσικό πρόσωπο.

The term “Entity” covers any person other than an individual (i.e. a
natural person).

Ως
«Χρηματοπιστωτικό
Ίδρυμα»
νοείται
κάθε
Ίδρυμα
Θεματοφυλακής, Ίδρυμα Καταθέσεων, Επενδυτική Οντότητα ή
Καθορισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία. Για περαιτέρω ορισμούς
κατηγοριών που ισχύουν για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
ανατρέξτε στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της εκάστοτε χώρας
και στο CRS.

The term “Financial Institution” means a “Custodial Institution”, a
“Depository Institution”, an “Investment Entity”, or a “Specified
Insurance Company”. Please see the relevant domestic guidance and
the CRS for further classification definitions that apply to Financial
Institutions.

Ως «Επενδυτική Οντότητα» νοείται κάθε Οντότητα:

The term “Investment Entity” means any Entity:

(α) η οποία ασκεί κατά κύριο λόγο ως δραστηριότητα μία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες εργασίες ή πράξεις για λογαριασμό ή
εξ ονόματος πελάτη:
i. αγοραπωλησίες: μέσων της χρηματαγοράς (επιταγών,
γραμματίων, πιστοποιητικών καταθέσεων, παραγώγων κ.λπ.)·
συναλλάγματος· μέσων συνδεόμενων με συνάλλαγμα, επιτόκια
και δείκτες· κινητών αξιών· ή συμβολαίων μελλοντικής
εκπλήρωσης επί βασικών εμπορευμάτων,
ii. ατομική και συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίου, ή
iii. άλλες
δραστηριότητες
επένδυσης
ή
διαχείρισης
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρημάτων εξ
ονόματος τρίτων, ή
(β) το καθαρό εισόδημα της οποίας προκύπτει κατά κύριο λόγο από
επενδύσεις, επανεπενδύσεις ή αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων, εάν την Οντότητα διαχειρίζεται άλλη
Οντότητα που είναι Ίδρυμα Καταθέσεων, Ίδρυμα Θεματοφυλακής,
Καθορισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία ή Επενδυτική Οντότητα του
πρώτου είδους.
Μία Οντότητα θεωρείται ότι ασκεί κατά κύριο λόγο ως δραστηριότητα
μία ή περισσότερες από τις παραπάνω εργασίες που περιγράφονται
στην ενότητα (α) ή το ακαθάριστο εισόδημα της προκύπτει κατά κύριο
λόγο από επενδύσεις, επανεπενδύσεις ή αγοραπωλησίες
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όπως περιγράφεται
στην ενότητα (β). εάν το ακαθάριστο εισόδημα της από τις σχετικές
εργασίες ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του ακαθάριστου
εισοδήματος της κατά το βραχύτερο από τα ακόλουθα χρονικά
διαστήματα:
i.
την τριετία που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που
προηγείται του έτους του προσδιορισμού ή
ii.
το διάστημα κατά το οποίο υφίσταται η Οντότητα.

(a) which primarily conducts as a business one or more of the
following activities or operations for or on behalf of a customer:

Στον όρο “Επενδυτική Οντότητα” δεν περιλαμβάνονται Οντότητες που
αποτελούν ενεργές ΜΧΟ

The term “Investment Entity” does not include an Entity that is an
Active NFE.

Ως «ΜΧΟ» (Μη Χρηματοπιστωτική Οντότητα) νοείται κάθε Οντότητα
που δεν είναι Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

The term “NFE” (Non-Financial Entity) means any Entity that is not a
Financial Institution.

Ως «Παθητική ΜΧΟ», σύμφωνα με το CRS, νοείται:
i.
οποιαδήποτε ΜΧΟ που δεν είναι Ενεργή ΜΧΟ και
ii.
οποιαδήποτε Επενδυτική Οντότητα που βρίσκεται σε Μη
Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία και την οποία διαχειρίζεται άλλο
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

The term “Passive NFE” means any:
i.
NFE that is not an Active NFE; or
ii.
an Investment Entity described in subparagraph A(6)(b) that
is not a Participating Jurisdiction Financial Institution.

«Κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς». Κατά κανόνα, μια Οντότητα
λογίζεται κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς σε μια δικαιοδοσία εάν,
σύμφωνα με τη νομοθεσία της εν λόγω δικαιοδοσίας
(συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών συμβάσεων), είναι
υπόχρεη φόρου στην εν λόγω δικαιοδοσία λόγω της έδρας, της

“Resident for tax purposes” Each jurisdiction has its own rules for
defining tax residence, and jurisdictions have provided information
on how to determine whether an entity is tax resident in the
jurisdiction on the OECD automatic exchange of information portal.
Generally, an Entity will be resident for tax purposes in a jurisdiction
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i. trading in money market instruments (cheques, bills,
certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange;
exchange, interest rate and index instruments; transferable
securities; or commodity futures trading;
ii. individual and collective portfolio management; or
iii. otherwise investing, administering, or managing Financial
Assets or money on behalf of other persons; or
(b) the gross income of which is primarily attributable to investing,
reinvesting, or trading in Financial Assets, if the Entity is managed by
another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution,
a Specified Insurance Company, or an Investment Entity of the first
type.
An Entity is treated as primarily conducting as a business one or
more of the activities described in (a), or an Entity's gross income is
primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial
Assets for the purposes of (b), if the Entity's gross income
attributable to the relevant activities equals or exceeds 50 % of the
Entity's gross income during the shorter of:

i.
ii.

the three-year period ending on 31 December of the year
preceding the year in which the determination is made; or
the period during which the Entity has been in existence.

κατοικίας, του τόπου άσκησης της διοίκησης ή του τόπου σύστασής
της, ή άλλου κριτηρίου παρόμοιας φύσης, και όχι αποκλειστικά επί
πηγών εισοδήματος στην εν λόγω δικαιοδοσία. Οι Οντότητες με διπλή
κατοικία μπορεί να προσφεύγουν στην καθοριστική διάταξη της
εκάστοτε φορολογικής σύμβασης (εφόσον συντρέχει περίπτωση) στο
πλαίσιο της επίλυσης υποθέσεων διπλής κατοικίας για τον
προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας τους. Οντότητες όπως
προσωπικές εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες ή παρόμοια νομικά
μορφώματα τα οποία δεν έχουν φορολογική κατοικία λογίζονται ως
έχοντα την κατοικία τους στη δικαιοδοσία όπου βρίσκεται ο τόπος
άσκησης της πραγματικής διοίκησής τους. Τα καταπιστεύματα
λογίζονται ως έχοντα την κατοικία τους στη δικαιοδοσία όπου έχουν
τη φορολογική κατοικία τους ένας ή περισσότεροι από τους
καταπιστευματοδόχους τους.

if, under the laws of that jurisdiction (including tax conventions), it
pays or should be paying tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management or incorporation, or any other
criterion of a similar nature, and not only from sources in that
jurisdiction. Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules
contained in tax conventions (if applicable) to solve cases of double
residence for determining their residence for tax purposes. An Entity
such as a partnership, limited liability partnership or similar legal
arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated
as resident in the jurisdiction in which its place of effective
management is situated.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική κατοικία,
απευθυνθείτε στον φορολογικό σας σύμβουλο ή επισκεφθείτε τη
διαδικτυακή πύλη του ΟΟΣΑ (https://www.oecd.org/tax/automaticexchange/)
και
της
φορολογικής
αρχής
των
ΗΠΑ
(https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-taxcompliance-act-fatca).

For additional information on tax residence, please talk to your tax
consultant or visit the OECD website about automatic exchange of
information (https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange) and
the
US
Internal
Revenue
Service
website
(https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-taxcompliance-act-fatca)

Ως «ΑΦΜ» (συμπεριλαμβανομένου του «λειτουργικού ισοδύναμου»)
νοείται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή λειτουργικό ισοδύναμο αν
δεν υπάρχει ΑΦΜ. Ο ΑΦΜ είναι ένας μοναδικός συνδυασμός
γραμμάτων ή αριθμών ο οποίος δίδεται από μια δικαιοδοσία σε ένα
φυσικό πρόσωπο ή μια Οντότητα και χρησιμοποιείται για την
ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου ή της Οντότητας για σκοπούς
επιβολής της φορολογικής νομοθεσίας της εν λόγω δικαιοδοσίας.
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους αποδεκτούς ΑΦΜ
παρέχονται
στη
διαδικτυακή
πύλη
του
ΟΟΣΑ:
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementationand-assistance/tax-identification-numbers/

The term “TIN” (including “functional equivalent”) means Taxpayer
Identification Number or a functional equivalent in the absence of a
TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by
a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the
individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of
such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at
the OECD automatic exchange of information portal:

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν εκδίδουν ΑΦΜ. Ωστόσο, οι εν λόγω
δικαιοδοσίες χρησιμοποιούν συχνά κάποιον άλλο αριθμό υψηλής
ακεραιότητας που παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ταυτοποίησης
(«λειτουργικό ισοδύναμο»). Παραδείγματα τέτοιου είδους αριθμών
είναι, όσον αφορά τις Οντότητες, οι κωδικοί/αριθμοί μητρώου
επιχείρησης/εταιρείας.

Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions
often utilise some other high integrity number with an equivalent
level of identification (a “functional equivalent”). Examples of that
type of number include, for Entities, a Business/company
registration code/number.

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementationand-assistance/tax-identification-numbers/

Ως Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, η Eurolife FFH AEAZ δεν επιτρέπεται να σας παρέχει φορολογικές συμβουλές
Ο φορολογικός σας σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει στην απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων στο έντυπο αυτοπιστοποίησης
φορολογικής κατοικίας. Η τοπική φορολογική σας αρχή μπορεί να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό του φορολογικού σας
καθεστώτος.
Μπορείτε, επίσης, να ενημερωθείτε σχετικά με περαιτέρω πληροφορίες, περιλαμβανομένου καταλόγου δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει
συμβάσεις περί αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, στην πύλη αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ.
As a Financial Institution, Eurolife FFH Life Insurance SA cannot provide you with tax advice
Your tax consultant may assist you in answering specific questions of the tax residency self-certification form. The local tax authority may
provide guidance for the determination of your tax status.
You may also be informed about further information including list of jurisdictions having signed automatic exchange of information
agreements on the OECD automatic exchange of information portal.
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