ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007
Οδηγία δυνάµει του εδαφίου (5) του άρθρου 64
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της
παρέχονται σύµφωνα µε το εδάφιο (5) του άρθρου 64 των περί
138(Ι) του 2002
166(Ι) του 2003
34(Ι) του 2007.

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµων του 2002 έως 2007,
εκδίδει την ακόλουθη οδηγία, η οποία αφορά τον ορισµό της
έννοιας του «κατοίκου Κύπρου» για σκοπούς κατάρτισης του
ισοζυγίου πληρωµών, υπολογισµού της διεθνούς επενδυτικής
θέσης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των χρηµατοοικονοµικών
λογαριασµών των επιµέρους τοµέων της οικονοµίας. Ο ορισµός
της έννοιας του «κατοίκου Κύπρου» στην ακόλουθη Οδηγία
βασίζεται στον ορισµό του κατοίκου όπως αυτός αποδίδεται στην

Επίσηµη Εφηµερίδα
της ΕΕ: L354,
30.11.2004, σ.34.

Κατευθυντήρια Γραµµή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της

Επίσηµη Εφηµερίδα
της ΕΕ: L159,
20.6.2007, σ.48.

Κεντρικής Τράπεζας για παροχή στατιστικών στοιχείων στον

16ης Ιουλίου 2004 σχετικά µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής
τοµέα του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής
θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίµων (ΕΚΤ/2004/15), όπως
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, και στο Εγχειρίδιο για το Ισοζύγιο
Πληρωµών του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.

Συνοπτικός τίτλος.

1.

Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί Ορισµού της

Έννοιας του «κατοίκου Κύπρου» για Στατιστικούς Σκοπούς
Οδηγία του 2008.
Ερµηνεία.

2.

Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει

διαφορετικά«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία˙
«διεθνείς

οργανισµοί»

σηµαίνει

τις

οντότητες

που

εγκαθιδρύονται µε βάση επίσηµες πολιτικές συµφωνίες µεταξύ
των µελών τους οι οποίες έχουν την ισχύ διεθνών συνθηκών۟ η
ύπαρξη τους αναγνωρίζεται δια νόµου στις χώρες µέλη τους.
Έννοια «κατοίκου
Κύπρου».

3.

«Κάτοικος Κύπρου» σηµαίνει(α)

Κάθε φυσικό πρόσωπο που:

(i) ανεξάρτητα από υπηκοότητα κατοικεί ή προτίθεται
να κατοικήσει για τουλάχιστον ένα έτος στη
∆ηµοκρατία۟
(ii) έχει τη συνήθη κατοικία του στη ∆ηµοκρατία και
ταξιδεύει ή διαµένει προσωρινά σε χώρα άλλη από
τη ∆ηµοκρατία για περίοδο µικρότερη του ενός
έτους۟
(iii) έχει τη συνήθη κατοικία του στη ∆ηµοκρατία, το
οποίο

εργοδοτείται

από

τη

∆ηµοκρατία

και

υπηρετεί σε πρεσβείες, προξενεία, στρατιωτικές
βάσεις και λοιπές υπηρεσίες της ∆ηµοκρατίας οι
οποίες βρίσκονται στην επικράτεια χώρας άλλης
από τη ∆ηµοκρατία۟
(iv) έχει τη συνήθη κατοικία του στη ∆ηµοκρατία και
σπουδάζει ή νοσηλεύεται σε χώρα άλλη από τη
∆ηµοκρατία, ανεξάρτητα από τη διάρκεια των
σπουδών ή της νοσηλείας۟
(v) έχει τη συνήθη κατοικία του στη ∆ηµοκρατία και
εργάζεται σε πλοία, αεροσκάφη, διαστηµικούς
σταθµούς, εξέδρες άντλησης πετρελαίου και άλλο
παρόµοιο εξοπλισµό εκτός της επικράτειας της
∆ηµοκρατίας۟
(vi) εργοδοτείται από διεθνείς οργανισµούς, το οποίο
κατοικεί

ή

προτίθεται

να

κατοικήσει

για

τουλάχιστον ένα έτος στη ∆ηµοκρατία.
Για τους σκοπούς των σηµείων (ii) έως (v) της
υποπαραγράφου (α) η συνήθης κατοικία καθορίζεται
µε κριτήριο τη χώρα στην οποία βρίσκεται το φυσικό
πρόσωπο τον περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια
του έτους για το οποίο απαιτείται υποβολή στοιχείων
εξαιρουµένου του χρόνου εκτέλεσης της εργασίας του.
(β)

Κάθε τµήµα και υπηρεσία της Κυβέρνησης της
∆ηµοκρατίας.

(γ)
2

Κάθε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης στη ∆ηµοκρατία και

οποιοδήποτε τµήµα, υπηρεσία ή άλλος οργανισµός
υπάγεται στην εν λόγω αρχή.
(δ)

Κάθε ηµικρατικός οργανισµός και νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου στη ∆ηµοκρατία.

(ε)

Κάθε οργανισµός ή επιχείρηση οποιασδήποτε νοµικής
µορφής που έχει εγγραφεί ή συσταθεί στη ∆ηµοκρατία.

(στ) Κάθε εκκλησιαστικό ίδρυµα και οργανισµός στη
∆ηµοκρατία.
(ζ)

Στην περίπτωση νοµικών προσώπων που έχουν
εγγραφεί

ή

συσταθεί

σε

χώρα

άλλη

από

τη

∆ηµοκρατία, κάθε υποκατάστηµα, πρακτορείο και
οποιαδήποτε

µορφή

αντιπροσωπείας

τους

που

λειτουργεί στη ∆ηµοκρατία.
Νοείται ότι µη κάτοικος Κύπρου θεωρείται κατ’ αντιστοιχία το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δεν είναι «κάτοικος
Κύπρου».
Νοείται περαιτέρω ότι οι διεθνείς οργανισµοί θεωρούνται µη
κάτοικοι Κύπρου.
Έναρξη ισχύος της
παρούσας Οδηγίας.

4. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2008.
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