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Εξελίξεις σε Φορολογικά Θέματα 

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
(ΚΜΠΔ) 

Υπουργική Απόφαση (Y.A. 67343 ΕΞ 2019) καθορίζει τις επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες για την 
ενημέρωση του ΚΜΠΔ από τα νομικά πρόσωπα και τις οντότητες που είναι υπόχρεοι φορολογίας 
εισοδήματος στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των εισηγμένων, τα στοιχεία των οποίων καταχωρούνται 
αυτόματα μέσω σύνδεσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής στο 
www.gsis.gr που θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία. Τα επιμέρους στοιχεία θα αντλούνται από τη 
βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και θα επικαιροποιούνται/ επιβεβαιώνονται από τον 
υποβάλλοντα. 

Επίσης, ρυθμίζεται η έκταση των δικαιωμάτων πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες από την 
πλευρά των αρμόδιων αρχών, των προσώπων που λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας και των 
ιδιωτών. 

Τέλος, ανάλογα με τη νομική μορφή του υπόχρεου καταχώρησης διαμορφώνονται τρεις (3) ομάδες 
νομικών προσώπων και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα της καταχώρησης ορίζονται ως έξης: 

• Ομάδα Α, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ναυτικές εταιρείες Ν. 959/ 1979, οι 
αλλοδαπές εταιρείες ΑΝ 89/ 1967, οι αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικηγόρων κλπ. από 
16.9.2019-14.10.2019 

• Ομάδα Β, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ιδρύματα, τα σωματεία, οι ΙΚΕ, οι 
κοινοπραξίες, τα υποκαταστήματα αλλοδαπής κλπ. από 30.9.2019-1.11.2019 

• Ομάδα Γ, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ. από 14.10.2019-
29.11.2019 

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 
(https://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94%CE%A4%CE%95_2682-
03.06.2019.pdf) θεσπίζεται νέα υποχρέωση σε εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (ΑΕ, ΕΠΕ, 
ΕΕ κατά μετοχές και ΙΚΕ), όπως, ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών τους 
καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, υποβάλουν στην Τράπεζα της Ελλάδας τα οικονομικά τους στοιχεία. Η 
πρώτη υποβολή θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2016-2018 και 
θα διενεργηθεί εντός του Νοεμβρίου 2019. Αναμένονται περαιτέρω οδηγίες από την αρμόδια 
Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8GlsHHQzxqLm4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdy3z6TF_SeRGS694Hq60hnk8dUKTREJcid9KksyuPPM
http://www.gsis.gr/
https://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94%CE%A4%CE%95_2682-03.06.2019.pdf
https://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94%CE%A4%CE%95_2682-03.06.2019.pdf
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Α. SUBMISSION OF DATA TO THE Central Ultimate Beneficial Owners Register (CUBOR) 

A Ministerial Decision sets the technical details regarding the registrations with the CUBOR by legal 
entities subject to income taxation in Greece, excluding listed companies, whose data will be 
automatically uploaded through an interface between the Central Securities Depository and the 
General Secretariat of Information Systems. 

More specifically it is set that the procedure will be completed through an application to be activated 
in the website www.gsis.gr. The data will be retrieved from the database kept by the tax authorities 
and the data provider will need to update/ confirm them. 

The Ministerial Decision also provides the access rights to the data by the competent authorities, the 
entities subject to due diligence measures as well as the individuals. 

Finally, three groups of legal entities are formed, depending on their legal type and the relevant 
registration periods are determined as below: 

• For Group A, indicatively including shipping companies L. 959/ 1979, foreign companies L. 89/ 
1967, law firms etc. from 16.9.2019-14.10.2019 

• For Group B, indicatively including foundations, associations, private companies (“IKE”), joint 
ventures, branches of foreign companies etc. from 30.9.2019-1.11.2019 

• For Group C, indicatively including General Partnerships, Limited Partnerships, Limited 
Liability Companies, SAs etc. from 14.10.2019-29.11.2019 

 

Β. SUBMISSION OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS BY NON CREDIT INSTITUTIONS 

The Bank of Greece Governor issued an Act, by virtue of which a new obligation is imposed to non 
credit institutions (SAs, Limited Liability Companies, Private Companies, Limited Partnerships by 
shares), to submit their financial statements to the Bank of Greece, simultaneously with their 
publication through the General Registry. The first submission will include the statements for the FYs 
2016-2018 and it will take place within November 2019. Further instructions will be issued by the 
competent Directorate of the BoG. 
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