
Κατάλογος εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων που διέπονται από το δίκαιο των 
κρατών μελών, όπως κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή 

(2019/C 360/05) 

Ο παρών συγκεντρωτικός κατάλογος δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 10 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 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 (1), όπως τροποποιήθηκε. Ο κατάλογος βασίζεται αποκλειστικά στα εμπιστεύματα ή τα 
παρεμφερή νομικά μορφώματα που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2019.                                                              

Κράτος μέλος Κοινοποιηθέν εμπίστευμα ή παρόμοιο νομικό μόρφωμα 

Βέλγιο Fideï-commis de Residuo 

Βουλγαρία Κανένα 

Τσεχία Svěřenský fond 

Δανία Κανένα 

Γερμανία Kαμία κοινοποίηση 

Εσθονία Κανένα 

Ιρλανδία a) Express trusts 

b) Statutory trusts 

c) Trusts imposed or arising by operation of law 

Ελλάδα Κανένα 

Ισπανία Kαμία κοινοποίηση 

Γαλλία Fiducies 

Κροατία Κανένα 

Ιταλία (*)  a) Mandato fiduciario 

b) Vincolo di destinazione 

Κύπρος (*)  a) Εμπιστεύματα 

b) Διεθνή εμπιστεύματα 

Λετονία Κανένα 

Λιθουανία Κανένα 

Λουξεμβούργο a) Trusts 

b) Contrats fiduciaires 

Ουγγαρία Vagyonkezelő alapítvány 

Μάλτα a) Trusts 

b) Foundations 

Κάτω Χώρες (*)  Fonds 

Αυστρία Kαμία κοινοποίηση 

Πολωνία Κανένα 

Πορτογαλία Kαμία κοινοποίηση 

Ρουμανία Fiducia 

(1) ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73. 
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Σλοβενία Κανένα 

Σλοβακία Κανένα 

Φινλανδία Κανένα 

Σουηδία Κανένα 

Ηνωμένο Βασίλειο Kαμία κοινοποίηση 

(*)  Τα εμπιστεύματα αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων της Σύμβασης της Χάγης της 1ης Ιουλίου 1985 για το εφαρμοστέο δίκαιο στα 
εμπιστεύματα και την αναγνώρισή τους, όπως αναπτύχθηκαν από τη Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.   
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