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Cyprus Business Process Solutions News 
Παράταση της ημερομηνίας έναρξης 
συλλογής των στοιχείων Πραγματικών 
Δικαιούχων  

 

 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης μας ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2021, θα θέλαμε 
να σας ενημερώσουμε πως το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η ημερομηνία έναρξης συλλογής των 
στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών 
οντοτήτων, μετατίθεται στις 22 Φεβρουαρίου 2021. 
 
Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες σύντομα, όταν περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών καθώς και ο 
σχετικός σύνδεσμος για την υποβολή των στοιχείων αυτών. 
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Για να μην λαμβάνετε πλέον ηλεκτρονικές ενημερώσεις σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλούμε όπως απαντήσετε σε αυτό 
το μήνυμα, με τη λέξη "Unsubscribe" στο πεδίο του θέματος. 

 

 


