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Πξνο
όιεο ηηο Δπνπηεπόκελεο Δηαηξίεο
Υπόςε ησλ Υπεύζπλσλ Σπκκόξθσζεο γηα ηελ πξόιεςε ηνπ μεπιύκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο
Θέμα: Κοινοποίηζη ηος Κανονιζμού (ΕΕ) 961/2010 ηος Σςμβοςλίος ηηρ 25

ηρ

Οκηωβπίος 2010

ζσεηικά με ηα πεπιοπιζηικά μέηπα καηά ηος Ιπάν
εο

Σαο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 961/2010 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 25 Οθησβξίνπ
2010 ζρεηηθά κε ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαηά ηνπ Ιξάλ. Με ηνλ Καλνληζκό απηό, εμεηδηθεύνληαη ηα
νξηδόκελα ζηελ Απόθαζε 2010/413/ΚΔΠΠΑ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 26/7/2010 κε ηελ νπνία
επηβιήζεθαλ πξόζζεηα κέηξα θαηά ηεο Ιζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ιξάλ ζε εθηέιεζε ηεο
Απνθάζεσο ηνπ Σ.Α. ηνπ ΟΗΔ 1929 (2010). Σεκεηώλεηαη όηη θαηαξγείηαη o πξνγελέζηεξνο
Καλνληζκόο (ΔΚ) 423/2007.
Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ηε ζπκκόξθσζε ησλ επνπηεπόκελσλ από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
ηδξπκάησλ πξνο ηα νξηδόκελα ζηνλ θνηλνπνηνύκελν Καλνληζκό, επί πιένλ ηεο εθαξκνγήο ησλ
θπξώζεσλ επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα Παξαξηήκαηα VII ή VIII πξνζώπσλ θαη νληνηήησλ
επηζεκαίλνληαη νη εμήο επί πιένλ ππνρξεώζεηο ηνπο :
α) Πεπιοπιζμοί ζηιρ μεηαθοπέρ κεθαλαίων από και ππορ ηο Ιπάν.
Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνύ ηα επνπηεπόκελα ηδξύκαηα νθείινπλ :
Σε πεξηπηώζεηο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ύςνπο ηνπιάρηζηνλ € 40.000 (ή ηνπ ηζνηίκνπ ζε άιια
λνκίζκαηα), λα αηηνύληαη ηελ έγθξηζε ηεο αξκόδηαο Διιεληθήο Αξρή (Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ,
Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Γηεύζπλζε Πηζη. & Γεκ/θσλ Υπνζέζεσλ, Τκήκα Δ΄,
Τειέθσλν: 210 333.2789, Φαμ: 210 333.2810, e-mail: mcdf@mnec.gr, e.belesioti@mnec.gr). Η
αίηεζε θαζώο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη παξαζηαηηθά ηεο ζπλαιιαγήο ηα νπνία απαξαηηήησο
ζα πξέπεη επίζεο λα πξνζθνκίδνληαη, θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (Δηδηθή
Υπεξεζηαθή Μνλάδα γηα ηελ Απνηξνπή ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζόδσλ από Δγθιεκαηηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο).
Σε πεξηπηώζεηο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ύςνπο θαηώηεξνπ ησλ € 40.000, λα εηδνπνηνύλ
γξαπηώο θαη εθ ησλ πξνηέξσλ (δει. πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο) ηελ αλσηέξσ
αξκόδηα Διιεληθή Αξρή θνηλνπνηώληαο ηελ εηδνπνίεζε απηή ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
Δμππαθνύεηαη όηη ηα αλσηέξσ δελ εθαξκόδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο ζπλαιιαγώλ γηα ηηο νπνίεο έρεη
ρνξεγεζεί από ηελ αξκόδηα Διιεληθή Αξρή ή ηελ αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο (από ηηο
αλαθεξόκελεο ζην Παξάξηεκα V ηνπ Καλνληζκνύ) έγθξηζε εθηέιεζεο θαηά ηα νξηδόκελα ζηα
άξζξα 17 έσο 20 ηνπ Καλνληζκνύ 961/2010 (δειαδή πεξηπηώζεηο εμαηξέζεσλ από ηε δέζκεπζε
θεθαιαίσλ πξνζώπσλ θαη νληνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα VII ή VIII ηνπ ελ
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ιόγσ Καλνληζκνύ).
β) Άζκηζη ιδιαιηέπωρ αςξημένηρ δέοςζαρ επιμέλειαρ ζηιρ ζςναλλαγέρ με πιζηωηικά
ιδπύμαηα
και
σπημαηοπιζηωηικούρ
οπγανιζμούρ
εγκαηεζηημένοςρ
ζηο
Ιπάν
(πεπιλαμβανομένων ηων θςγαηπικών ή ςποκαηαζηημάηων ηοςρ) ή ελεγσόμενοςρ από
ππόζωπα ή ονηόηηηερ εγκαηεζηημένα ζηο Ιπάν.
Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνύ ηα επνπηεπόκελα ηδξύκαηα νθείινπλ, επί πιένλ
ησλ νξηδνκέλσλ ζην λ. 3691/2008, ηελ Απόθαζε ΔΤΠΘ 281/5/17.3.2009 θαη ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ)
1781/2006, λα ιακβάλνπλ πξόζζεηα κέηξα απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο, ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο
κε ηα αλσηέξσ πξόζσπα, λα απαηηνύλ ηελ αλαιπηηθή ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ πιεξνθνξηώλ ησλ
εληνιώλ πιεξσκήο πνπ αθνξνύλ ηνλ εληνιέα θαη ην δηθαηνύρν ηεο εληνιήο άιισο λα κελ
πξνβαίλνπλ ζηελ εθηέιεζή ηεο, λα ηεξνύλ ηα παξαζηαηηθά ησλ ζπλαιιαγώλ απηώλ ζε αξρείν επί
πέληε έηε θαη λα ππνβάινπλ άκεζα αλαθνξά ύπνπηεο ζπλαιιαγήο πξνο ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ
7 ηνπ Ν. 3691/2010 ζε θάζε πεξίπησζε ππνςίαο όηη κία ή πεξηζζόηεξεο ζπλαιιαγέο ζπλδένληαη κε
ηε δηάδνζε ππξεληθώλ όπισλ.
γ) Απαγόπεςζη επέκηαζηρ ηηρ ζςνεπγαζίαρ με ιπανικά πιζηωηικά ιδπύμαηα και
σπημαηοπιζηωηικούρ οπγανιζμούρ και αγοπαπωληζίαρ κπαηικών ομολόγων ή
διαμεζολάβηζηρ ζηην αγοπαπωληζία ή ηην έκδοζη αςηών ππορ ηο κπάηορ ηος Ιπάν ή ηιρ
δημόζιερ ςπηπεζίερ ή επισειπήζειρ ή πιζηωηικά ιδπύμαηα ηος Ιπάν ή ππορ ππόζωπα πος
ελέγσονηαι ή ενεπγούν για λογαπιαζμό αςηών.
Με ηα άξζξα 24 παξ. 1, παξ. 2 εδάθηα β) θαη δ) θαη 25 ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνύ ζεζπίδνληαη
πνιπάξηζκεο απαγνξεύζεηο, γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ νπνίσλ θαινύληαη λα άκεζα λα κεξηκλήζνπλ
ηα επνπηεπόκελα πηζησηηθά ηδξύκαηα.
Με ηελ παξνύζα ζαο δηαβηβάδνπκε επίζεο ηελ Απόθαζε 2010/644/ΚΔΠΠΑ ΤΟΥ Σπκβνπιίνπ ηεο
25/10/2010 πνπ ηξνπνπνηεί ηελ Απόθαζε 2010/413/ΚΔΠΠΑ ηεο 26/7/2010.

Γηα ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο

Βαζίιεηνο Σπαξάθεο
Πξντζηάκελνο ηεο Δηδηθήο Υπεξεζηαθήο Μνλάδαο

Σπλεκκέλα:
Καλνληζκόο (ΔΔ) 961/2010
Απόθαζε 2010/644/ΚΔΠΠΑ
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