ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΡΗΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ (‘CyTBOR’)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό, ότι η
ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Μητρωο Πραγματικων Δικαιουχων Ρητων
Εμπιστευματων και Παρεμφερων Νομικων Διευθετησεων (το ‘Σύστημα/ ‘CyTBOR’) θα
λειτουργήσει στις 17/05/2022.
Όλες οι σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού συνδέσμου της
πλατφόρμας CyTBOR, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ, στην ενότητα ‘Μητρώο
Εμπιστευμάτων’.
Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τη λειτουργία του
ηλεκτρονικού συστήματος CyTBOR, μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό άρθρο 61Γ του
περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες
Δραστηριότητες Νόμου, ως έχει τροποποιηθεί (ο ‘Νόμος’), στην Οδηγία για το Μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών
Διευθετήσεων (η ‘Οδηγία’) καθώς και στα Εγχειρίδια Χρήσης του Συστήματος και στις
Ερωτοαπαντήσεις (Q &As) που έχουν αναπτυχθεί από την ΕΚΚ.
Σημειώνεται ότι, από τις 17/05/2022, πρόσβαση στο σύστημα CyTBOR, θα έχουν
ΜΟΝΟ οι:
1. Οι εμπιστευματοδόχοι ρητών εμπιστευμάτων ή πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμη
θέση σε παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 61Γ(5)(β)(i) και
61Γ(5)(β)(ii) του Νόμου, οι οποίοι αναμένεται να παρέχουν τις πληροφορίες που
καθορίζονται στις παραγράφους 5(3),(4),(5) και (6) της Οδηγίας.
2. Οι εμπιστευματοδόχοι υφιστάμενων ρητών εμπιστευμάτων ή πρόσωπα που
κατέχουν ισοδύναμη θέση σε παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 6 της Οδηγίας, οι οποίοι αναμένεται να παρέχουν τις
πληροφορίες που καθορίζονται στις παραγράφους 5(3),(4),(5) και (6) της Οδηγίας το
συντομότερο.
Υπενθυμίζεται ότι εξαιρούνται της εγγραφής στο CyTBOR, ρητά εμπιστεύματα και
παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 61Γ(5)(γ) του Νόμου, εφόσον
καταχωρείται, στο σύστημα CyTBOR, πιστοποιητικό με την απόδειξη εγγραφής ή

απόσπασμα των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο από μητρώο άλλου
κράτους μέλους, το οποίο ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 31(3α) της Οδηγίας Ε.Ε1.
Σε μεταγενέστερο στάδιο και από τις 17/06/2022, οι κατηγορίες που αναφέρονται στο
άρθρο 61Γ(12) του Νόμου, θα δύνανται να έχουν πρόσβαση στο σύστημα CyTBOR.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
ΕΚΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση cytbor@cysec.gov.cy ή στο 22506819.

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2022
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“Οδηγία 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής”·

