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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1223
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης
φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών,
με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως ισχύουν
μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του
ν. 4607/2019 (Α΄65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου
43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄77),
όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 34 του ν. 4174/2013
(Α΄170), όπως ισχύουν.
4. Την ΠΟΛ 1127/2013 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (1394/Β΄/6.6.2013).
5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94)
και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
6. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄968)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
7. Την 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την 39/3/30.11.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
8. Την ανάγκη απόδοσης φόρου στα μερίσματα που
εισπράττουν φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι
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Ελλάδας από επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975
πλην διαχειριστριών.
9. Την ανάγκη απόδοσης φόρου στις έκτακτες αμοιβές
και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 σε
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντές και
στελέχη, καθώς και σε υπαλλήλους αυτών.
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης
φόρου μερισμάτων, καθώς και έκτακτων
αμοιβών και ποσοστών (bonus)
επιπλέον των μισθών
Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης
φόρου επί των:
α) Μερισμάτων που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με βάση τις διατάξεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013
από αλλοδαπή επιχείρηση απευθείας ή μέσω του γραφείου/υποκαταστήματος αυτής εγκατεστημένου σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 οποιουδήποτε
τύπου ή μορφής ή μέσω επιχείρησης χαρτοφυλακίου
(holding company) μετόχου αυτής, ανεξαρτήτως του
αριθμού των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ αλλοδαπής επιχείρησης και τελικού
δικαιούχου, καθώς και από ημεδαπή επιχείρηση που
έχει υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 απευθείας
ή μέσω επιχείρησης χαρτοφυλακίου μετόχου αυτής,
ανεξαρτήτως του αριθμού των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της ημεδαπής
επιχείρησης και του τελικού δικαιούχου, μη συμπεριλαμβανομένων στις παραπάνω των διαχειριστριών
εταιρειών ή επιχειρήσεων (αλλοδαπών ή ημεδαπών) και
β) εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον
των μισθών που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα με βάση
τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του
ν. 4111/2013 από τις πιο πάνω αλλοδαπές και ημεδαπές
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστριών εταιρειών ή επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες
στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975,
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έχουν όπως το σχετικό υπόδειγμα 1 που επισυνάπτεται
στην παρούσα.
Άρθρο 2
Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης απόδοσης
φόρου μερισμάτων, καθώς και έκτακτων
αμοιβών και ποσοστών (bonus)
πέραν των μισθών
Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου
δέκα τοις εκατό (10%) με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 είναι οι πιο
κάτω δικαιούχοι:
α) Μέτοχοι ή εταίροι για μερίσματα, καθώς και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές και στελέχη
για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των
μισθών που λαμβάνουν από αλλοδαπές επιχειρήσεις της
περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 από
το έτος 2012 και μετά,
β) υπάλληλοι για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που λαμβάνουν από αλλοδαπές επιχειρήσεις της περ. α΄ της παρ. 5 του ίδιου άρθρου
και νόμου από το έτος 2019 και μετά,
γ) μέτοχοι ή εταίροι για μερίσματα, καθώς και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές, στελέχη και
υπάλληλοι για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus)
επιπλέον των μισθών, που λαμβάνουν από ημεδαπές
επιχειρήσεις της περ. β΄ της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και
νόμου από το έτος 2019 και μετά και
δ) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές,
στελέχη και υπάλληλοι για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που λαμβάνουν από
διαχειρίστριες εταιρείες ή επιχειρήσεις εγκατεστημένες
στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975
από το έτος 2019 και μετά.
Άρθρο 3
Χρόνος υποβολής δήλωσης
και καταβολής φόρου
1. Για τα έτη 2012 - 2019 οι πιο πάνω δικαιούχοι των
μερισμάτων, καθώς και έκτακτων αμοιβών και ποσοστών
(bonus) επιπλέον των μισθών της παρ. 5 του άρθρου 43
του ν. 4111/2013 καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο
δέκα τοις εκατό (10%) εφάπαξ με την υποβολή σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Φορολογική Αρχή, μέσα
στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε
στην αλλοδαπή ή ημεδαπή η καταβολή ή η πίστωση
αυτών στους δικαιούχους, μαζί με τα συνυποβαλλόμενα
δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 της
παρούσας.
2. Για τα έτη 2020 και μετά η υποβολή της πιο πάνω
δήλωσης γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε
στην αλλοδαπή ή ημεδαπή η καταβολή ή η πίστωση
των εν λόγω ποσών στους δικαιούχους και η καταβολή
του φόρου γίνεται εφάπαξ μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης
3. Εξαιρετικά, στο διάστημα από 1.1.2019 έως τη δημοσίευση της παρούσης που τα φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας έχουν λάβει μερίσματα ή έκτα-
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κτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) πέραν των μισθών
από ημεδαπή και αλλοδαπή επιχείρηση του άρθρου 25
του ν. 27/1975 (πλην διαχειριστριών), καθώς και έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) πέραν των μισθών
από διαχειρίστρια εταιρεία ή επιχείρηση του άρθρου 25
του ν. 27/1975, για τα οποία δεν καταβλήθηκε ο φόρος
δέκα τοις εκατό (10%), η δήλωση απόδοσης φόρου θεωρείται ως εμπροθέσμως υποβληθείσα αν υποβληθεί
μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από τη δημοσίευση
της παρούσας.
4. Με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής»
(Τ.Ο.) με την οποία καταβάλλεται η εισφορά.
5. Ο υπολογισμός και η καταβολή του φόρου των μερισμάτων, καθώς και των έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) πέραν των μισθών γίνεται σε ευρώ. Εάν
το μέρισμα καταβληθεί ή πιστωθεί στην αλλοδαπή ή σε
λογαριασμό συναλλάγματος του δικαιούχου στην Ελλάδα, τότε για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται
η τιμή αναφοράς του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του ευρώ
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) κατά την
ημερομηνία πίστωσης ή καταβολής του μερίσματος στον
δικαιούχο.
Άρθρο 4
Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά
Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσης, με
τη δήλωση απόδοσης φόρου συνυποβάλλουν κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1α) Βεβαίωση της ημεδαπής ή αλλοδαπής επιχείρησης
ή της επιχείρησης χαρτοφυλακίου που κατέχει άμεσα ή
έμμεσα τις μετοχές ή μερίδια των ημεδαπών επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 και
των αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκαταστήσει
γραφεία ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα, με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 πλην διαχειριστριών και διανέμουν το μέρισμα, καθώς και τις έκτακτες
αμοιβές και ποσοστά (bonus) πέραν των μισθών, από την
οποία προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως μετόχου ή εταίρου ή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή στελέχους ή υπαλλήλου
της επιχείρησης, η ημερομηνία καταβολής ή πίστωσης,
το ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σε αυτόν καθώς
και το νόμισμα (ως συνημμένα υποδείγματα 2, 3 και 4) ή
1β) Βεβαίωση της διαχειρίστριας εταιρίας ή επιχείρησης εγκατεστημένης στην Ελλάδα, με βάση το άρθρο
25 του ν. 27/1975 που καταβάλλει έκτακτες αμοιβές και
ποσοστά (bonus) πέραν των μισθών, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή
ή στελέχους ή υπαλλήλου της εταιρείας ή επιχείρησης,
η ημερομηνία καταβολής ή πίστωσης και το ποσό της
έκτακτης αμοιβής και ποσοστών (bonus) που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σε αυτόν καθώς και το νόμισμα (ως
συνημμένα υποδείγματα 2 και 3).
2) Αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης
στην Ελλάδα του γραφείου ή υποκαταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης με τις διατάξεις του άρθρου 25
του ν. 27/1975 (Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της άδειας εγκατάστασης).
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3α) Βεβαίωση της Αρμόδιας Φορολογικής Αρχής στην
οποία ανήκει το εγκατεστημένο γραφείο ή υποκατάστημα της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, ότι το εν
λόγω υποκατάστημα έχει υποβάλλει δήλωση εισφοράς
επί του εισαγόμενου συναλλάγματος (παρ. 1 του άρθρου
43 του ν. 4111/2013) και ότι έχουν καταβληθεί οι ληξιπρόθεσμες δόσεις της εισφοράς αυτής. Η βεβαίωση αυτή
χορηγείται μετά από αίτηση των υπόχρεων επιχειρήσεων
πριν την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους (ως
συνημμένο υπόδειγμα 5) ή
3β) Βεβαίωση της Αρμόδιας Φορολογικής Αρχής της
ημεδαπής επιχείρησης στην οποία έχει υποβληθεί δήλωση εισφοράς επί του εισαγόμενου συναλλάγματος
(παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013) και ότι έχουν
καταβληθεί οι ληξιπρόθεσμες δόσεις της εισφοράς αυτής, που χορηγείται μετά από αίτηση των υπόχρεων
επιχειρήσεων πριν την καταβολή των ποσών στους
δικαιούχους. Η βεβαίωση αυτή δεν προσκομίζεται στο
έτος 2019, ελλείψει σχετικής υποχρέωσης για απόδοση
εισφοράς στο εισαγόμενο συνάλλαγμα του έτους 2018
(ως συνημμένο υπόδειγμα 5).
4) Βεβαίωση της τράπεζας του δικαιούχου για την
αναγγελία πίστωσης των μερισμάτων ή έκτακτων αμοι-
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βών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών με τα
αντίστοιχα ποσά αυτών, στην περίπτωση που τα ποσά
της αλλοδαπής εισάγονται στην Ελλάδα.
Στη βεβαίωση αυτή αναγράφονται τα εισαγόμενα
ποσά που πιστώνονται σε λογαριασμό του δικαιούχου
α) σε ευρώ ή/και β) σε δολάρια ΗΠΑ λαμβάνοντας την
ισοτιμία των νομισμάτων αυτών της ΕΚΤ κατά την ημερομηνία της πίστωσης του ποσού στον λογαριασμό (ως
συνημμένο υπόδειγμα 6).
Εάν αυτά καταβληθούν και παραμείνουν στην αλλοδαπή, δεν απαιτείται η βεβαίωση αυτή.
Άρθρο 5
Ισχύς της απόφασης
Η παρούσα απόφαση ισχύει ως προς τον τύπο και
περιεχόμενο της δήλωσης και τα συνυποβαλλόμενα με
αυτή δικαιολογητικά για μερίσματα, καθώς και έκτακτες
αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που
διανέμονται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά.
Για μερίσματα, καθώς και για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που ελήφθησαν μέχρι 31.12.2018 εφαρμόζεται η ΠΟΛ 1127/2013 απόφαση
Υφυπουργού Οικονομικών.
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ʍʏ. ȶʃʏɲʃʏɸʎ ɲʅʉɿɴɹʎ ʃɲɿ ʋʉʍʉʍʏɳ (bonus) ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ ʅɿʍɽʙʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ɼ ʋɿʍʏʘɽɸʀ ʍʏɻʆ ɻʅɸɷɲʋɼ

ɷ. ȶʃʏɲʃʏɸʎ ɲʅʉɿɴɹʎ ʃɲɿ ʋʉʍʉʍʏɳ (bonus) ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ ʅɿʍɽʙʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ɼ ʋɿʍʏʘɽɸʀ ʍʏɻʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼ ʃɲɿ ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ ʍʏɻʆ
ɲʄʄʉɷɲʋɼ
ɸ. ȶʃʏɲʃʏɸʎ ɲʅʉɿɴɹʎ ʃɲɿ ʋʉʍʉʍʏɳ (bonus) ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ ʅɿʍɽʙʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸɿʍɲʖɽɸʀ ʅɹʍʘ ʏʌɲʋɹɺɻʎ

ɶ. ɀɸʌʀʍʅɲʏɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ɼ ʋɿʍʏʘɽɸʀ ʍʏɻʆ ɻʅɸɷɲʋɼ

ɴ. ɀɸʌʀʍʅɲʏɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸɿʍɲʖɽɸʀ ʅɹʍʘ ʏʌɲʋɹɺɻʎ

ɲ. ɀɸʌʀʍʅɲʏɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ɼ ʋɿʍʏʘɽɸʀ ʍʏɻʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼ ʃɲɿ ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ ʍʏɻʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼ

ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ɲ) ʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ɷɿɲʆʉʅɼ
ʃɸʌɷʙʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 25 ʏʉʐ ʆ. 27 /1975
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ:...................................................Ʉʆ. ʋɲʏʌʊʎ...................................
ʋʄɻʆ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏʌɿʙʆ
Ȼɷɿʊʏɻʏɲ:............................................................Ȱ.Ɍ.ɀ................................................
ɼ
Ȱ.ȴ.Ɉ...........................................................Ȱʌɿɽʅ. ȴɿɲɴɲʏ..........................................
ɴ) ɸʃʏɳʃʏʘʆ ɲʅʉɿɴʙʆ ʃɲɿ
ȴ/ʆʍɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ: Ʌʊʄɻ............................Ƀɷʊʎ.......................................Ȱʌɿɽ.............
ʋʉʍʉʍʏʙʆ (bonus) ɸʋɿʋʄɹʉʆ
Ɉɻʄ:.........................Ⱦɿʆɻʏʊ......................................e-mail…………….............................
ʏʘʆ ʅɿʍɽʙʆ ɲʋʊ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 25 ʏʉʐ ʆ.27/1975,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ
ʏʘʆ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏʌɿʙʆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ȱʄʄʉɷɲʋɼ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ȵʋʘʆʐʅʀɲ............................................................................ɍʙʌɲ.............................
ʃɲɿ
ȵʋʘʆʐʅʀɲ ɉʋʉʃ/ʏʉʎ.............................................................Ȱ.Ɍ.ɀ..........................
ʐʋʉʃɲʏɳʍʏɻʅɲ ɲʐʏɼʎ ʍʏɻʆ
Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɸʌɶɲʍɿʙʆ.........................................................ȴ.Ƀ.ɉ.............................
ȵʄʄɳɷɲ(ɳʌɽʌʉ 25 ʏʉʐ ʆ.27/1975) ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ: Ʌʊʄɻ..........................Ƀɷʊʎ................................................Ȱʌɿɽ.............
Ɉɻʄ:..................................................Fax....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ȸʅɸɷɲʋɼ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ȵʋʘʆʐʅʀɲ.............................................................................Ȱ.Ɍ.ɀ...........................
(ɳʌɽʌʉ 25 ʏʉʐ ʆ.27/1975)
Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɸʌɶɲʍɿʙʆ.........................................................ȴ.Ƀ.ɉ.............................
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ: Ʌʊʄɻ..........................Ƀɷʊʎ................................................Ȱʌɿɽ.............
Ɉɻʄ:.................................................. Fax....................................................................

ʍʏɲ ʅɸʌʀʍʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ɹʃʏɲʃʏɸʎ ɲʅʉɿɴɹʎ ʃɲɿ ʋʉʍʉʍʏɳ (bonus) ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʏʘʆ ʅɿʍɽʙʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ɼ ʋɿʍʏʘɽɸʀ ʍʏɻʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼ ɼ ʏɻʆ ɻʅɸɷɲʋɼ.

ȴȸȿɏɇȸ ȰɅɃȴɃɇȸɇ ɌɃɆɃɉ 10% ʏɻʎ ʋɲʌ. 5 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 43 ʏʉʐ ʆ. 4111/2013
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ 2

(ȵɅɏɁɉɀȻȰ ȰȿȿɃȴȰɅȸɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ)

(ȰɁɈȻȾȵȻɀȵɁɃ ȵɆȳȰɇȻɏɁ) *

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ................

ȲȵȲȰȻɏɇȸ

ɀɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ɴɸɴɲɿʙʆʉʐʅɸ ʊʏɿ ʉ/ɻ.................................................................., ʅɸ ɲʌɿɽ.
ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ ............................................... ɼ Ȱ.ȴ.Ɉ. ............................... ʃɲɿ ȰɌɀ……………….
ɹʄɲɴɸ ʍʏɿʎ ...../...../20..... ʍʏɻʆ ……..……..…………………… ** ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ ɷʉʄɲʌʀʘʆ ȸɅȰ ɼ
ɸʐʌʙ………………………............................................................ (ʃɲɿ ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ) ʘʎ ʅɸʌʀʍʅɲʏɲ/
ɹʃʏɲʃʏɸʎ ɲʅʉɿɴɹʎ / ʋʉʍʉʍʏɳ (bonus)*** ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ ʅɿʍɽʙʆ ɶɿɲ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ
ɲʋʊ
01/01/20....
ʅɹʖʌɿ
31/12/20.....,
ɲʋʊ
ʏɻʆ
ɲʄʄʉɷɲʋɼ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
…………………………………………………, ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ʆʉʅʀʅʘʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɻʅɹʆʉ ʐʋʉʃɲʏɳʍʏɻʅɲ /
ɶʌɲʔɸʀʉ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 25 ʏʉʐ ʆ.27/1975, ʅɸ ʏɻʆ
ɸʋʘʆʐʅʀɲ…………………………………………………………………………..
ȸ ʋɲʌʉʑʍɲ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ʍʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɻʎ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ
ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ (Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ.), ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ ʔʊʌʉʐ 10% ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ
ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌ.5 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 43 ʏʉʐ ʆ.4111/2013 (Ȱʚ18).
ȳɿɲ ʏɻʆ
(ȵɅɏɁɉɀȻȰ ȰȿȿɃȴȰɅȸɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
-ɇɌɆȰȳȻȴȰ)

Ƀ/ȸ ɴɸɴɲɿʙʆ/ʉʑʍɲ ʆʊʅɿʅʉʎ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ
ʏʉʐ ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆʉʐ ɶʌɲʔɸʀʉʐ
ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ
(ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ –
ɇɌɆȰȳȻȴȰ-ɉɅɃȳɆȰɌȸ)

* Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʏʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ
** Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʖʙʌɲ
*** ȵʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ɲʅʉɿɴɼʎ ʏʉʐ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ. ɇʏɻʆ

ʋɲʌʉʑʍɲ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɷɸʆ ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɲ ʅɸʌʀʍʅɲʏɲ ɲʋʊ
ɷɿɲʖɸɿʌʀʍʏʌɿɸʎ ɸʏɲɿʌɸʀɸʎ ɼ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 25 ʏʉʐ ʆ.27/1975.
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ 3
(ȵɅɏɁɉɀȻȰ ȸɀȵȴȰɅȸɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ)

(ȰɁɈȻȾȵȻɀȵɁɃ ȵɆȳȰɇȻɏɁ) *

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ................
ȲȵȲȰȻɏɇȸ

ɀɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ɴɸɴɲɿʙʆʉʐʅɸ ʊʏɿ ʉ/ɻ................................................................, ʅɸ ɲʌɿɽ.
ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ......................................................... ɼ Ȱ.ȴ.Ɉ. ...............................
ʃɲɿ
ȰɌɀ………………… ɹʄɲɴɸ ʍʏɿʎ ...../...../20..... ʍʏɻʆ ……..……..…………………… ** ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ
ɷʉʄɲʌʀʘʆ ȸɅȰ ɼ ɸʐʌʙ...................................................................................................... (ʃɲɿ
ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ) ʘʎ ʅɸʌʀʍʅɲʏɲ / ɹʃʏɲʃʏɸʎ ɲʅʉɿɴɹʎ / ʋʉʍʉʍʏɳ (bonus) *** ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ
ʅɿʍɽʙʆ ɶɿɲ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʋʊ 01/01/20..... ʅɹʖʌɿ 31/12/20....., ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸɷɲʋɼ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ………………………………………………………………………………..

ȸ ʋɲʌʉʑʍɲ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ʍʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɻʎ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ
ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ (Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ.), ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ ʔʊʌʉʐ 10%, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ
ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌ.5 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 43 ʏʉʐ ʆ.4111/2013 (Ȱʚ18).
ȳɿɲ ʏɻʆ
(ȵɅɏɁɉɀȻȰ ȸɀȵȴȰɅȸɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ -ɇɌɆȰȳȻȴȰ)

Ƀ/ȸ ʆʊʅɿʅʉʎ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ
ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
(ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ/
ɇɌɆȰȳȻȴȰ/ ɉɅɃȳɆȰɌȸ)

* Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʏʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ
** Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʖʙʌɲ
***ȵʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ɲʅʉɿɴɼʎ ʏʉʐ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ.

ɇʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɷɸʆ ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɲ ʅɸʌʀʍʅɲʏɲ ɲʋʊ
ɷɿɲʖɸɿʌʀʍʏʌɿɸʎ ɸʏɲɿʌɸʀɸʎ ɼ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 25 ʏʉʐ ʆ.27/1975.
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ 4
(ȵɅɏɁɉɀȻȰ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ ɍȰɆɈɃɌɉȿȰȾȻɃɉ)

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ................
ȲȵȲȰȻɏɇȸ

ɀɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ɴɸɴɲɿʙʆʉʐʅɸ ʊʏɿ ʉ/ɻ................................................................, ʅɸ ɲʌɿɽ.
ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ........................................................ ɼ Ȱ.ȴ.Ɉ. ............................... ʃɲɿ ȰɌɀ
……………….. ɹʄɲɴɸ ʍʏɿʎ ...../...../20..... ʍʏɻʆ ……..………………….… * ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ ɷʉʄɲʌʀʘʆ ȸɅȰ
ɼ ɸʐʌʙ................ (ʃɲɿ ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ)……………………………………………………….. ʘʎ ʅɸʌʀʍʅɲʏɲ,
ɹʃʏɲʃʏɸʎ ɲʅʉɿɴɹʎ ʃɲɿ ʋʉʍʉʍʏɳ (bonus) ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ ʅɿʍɽʙʆ ɶɿɲ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʋʊ
01/01/20..... ʅɹʖʌɿ 31/12/20....., ɲ) ɲʋʊ ɻʅɸɷɲʋɼ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ
………………………………………………………………………………………….,
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ
……………………………………………, ȰɌɀ ……………………… ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʖɲʌʏʉʔʐʄɲʃʀʉʐ
(Holding Company) ʅɸʏʊʖʉʐ ɲʐʏɼʎ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ………………………………………………………..
ɼ ɴ) ɲʋʊ ɲʄʄʉɷɲʋɼ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ………………………………………………………………………………….
ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ʆʉʅʀʅʘʎ ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆʉ ʐʋʉʃɲʏɳʍʏɻʅɲ / ɶʌɲʔɸʀʉ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ
ɳʌɽʌʉ 25 ʏʉʐ ʆ.27/1975 ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ …………………………………………………………………….,
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ………………………………………………………………………, ȰɌɀ …………..………………………
ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʖɲʌʏʉʔʐʄɲʃʀʉʐ (Holding Company) ʅɸʏʊʖʉʐ ɲʐʏɼʎ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ
............................................................................................................................... ....
ȸ ʋɲʌʉʑʍɲ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ʍʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɻʎ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ
ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ (Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ.), ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ ʔʊʌʉʐ 10% ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ
ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌ.5 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 43 ʏʉʐ ʆ.4111/2013 (Ȱʚ18).
ȳɿɲ ʏɻʆ
(ȵɅɏɁɉɀȻȰ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
ɍȰɆɈɃɌɉȿȰȾȻɃɉ –ɇɌɆȰȳȻȴȰ)

Ƀ/ȸ ʆʊʅɿʅʉʎ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ/
ɴɸɴɲɿʙʆ/ʉʑʍɲ ʏʉʐ ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆʉʐ
ɶʌɲʔɸʀʉʐ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ
(ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃɇɌɆȰȳȻȴȰ/ ɉɅɃȳɆȰɌȸ)
ȳɿɲ ʏɻʆ
(ȵɅɏɁɉɀȻȰ ȸɀȵȴȰɅȸɇ
/ ȰȿȿɃȴȰɅȸɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
- ɇɌɆȰȳȻȴȰ)

* Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʖʙʌɲ
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ 5
ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ.
Ȱʌʅʊɷɿɲ ȴ.Ƀ.ɉ…………………
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ.………………………..
…………………………………………..

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ……………………

ȲȵȲȰȻɏɇȸ
Ƀ/ȸ Ʌʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎ/ɻ ʏɻʎ ȴ.Ƀ.ɉ……………………………… ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʊʏɿ ɻ ɸʏɲɿʌɸʀɲ
/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ………………………………………………………………………,
ȰɌɀ………………………………,
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ
………………………………..………………….,
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɸʌɶɲʍɿʙʆ …………………………..……………………………………………………………,
ɹʖɸɿ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ, ɶɿɲ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ɲʋʊ 1/1/….. ɹʘʎ 31/12/….. ɷɼʄʘʍɻ ɸɿʍʔʉʌɳʎ ɸʋʀ ʏʉʐ
ɸɿʍɲɶʊʅɸʆʉʐ ʃɲɿ ʅɸʏɲʏʌɸʋʊʅɸʆʉʐ ʍɸ ɸʐʌʙ ʍʐʆɲʄʄɳɶʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ʍɸ
ɸʏɲɿʌɸʀɸʎ / ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 25 ʏʉʐ ʆ.27/1975 (Ȱʚ77) (ʋʄɻʆ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏʌɿʙʆ)
ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 43 ʏʉʐ ʆ.4111/2013 (Ȱʚ18), ʊʋʘʎ ɲʐʏɹʎ ɿʍʖʑʉʐʆ
ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɼ ʏʉʐʎ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 53 ʏʉʐ ʆ.4607/2019 (Ȱʚ65)
ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ʉɿ ɷʊʍɸɿʎ ʏɻʎ ɸɿʍʔʉʌɳʎ ɲʐʏɼʎ ʅɹʖʌɿ ʍɼʅɸʌɲ.
Ɉʉ ʋɲʌʊʆ ɺɼʏɻʍɸ ɻ ɲʆʘʏɹʌʘ ʍɸ ………………………………… ɲʆʏʀʏʐʋɲ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ʍʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɻʎ ɷɼʄʘʍɻʎ ɲʋʊɷʉʍɻʎ ʔʊʌʉʐ 10% ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ
ʋɲʌ.5 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 43 ʏʉʐ ʆ.4111/2013 (Ȱʚ18) ɸʋʀ ʏɻʎ ʍɸ ɸʐʌʙ ɲʇʀɲʎ ʅɸʌɿʍʅɳʏʘʆ/
ɹʃʏɲʃʏʘʆ ɲʅʉɿɴʙʆ ʃɲɿ ʋʉʍʉʍʏʙʆ (bonus) ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ ʅɿʍɽʙʆ, ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ
ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ɼ ʋɿʍʏʘɽɸʀ ʍʏɻʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼ ɼ ɻʅɸɷɲʋɼ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ.5
ʏʉʐ ʀɷɿʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ʃɲɿ ʆʊʅʉʐ.

ɀɸ ɸʆʏʉʄɼ ȴɿʉɿʃɻʏɼ
Ƀ/ȸ Ʌʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎ/ɻ ʏɻʎ ȴ.Ƀ.ɉ
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ȵɅɏɁɉɀȻȰ ɈɆȰɅȵȷȰɇ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ……………………
ȲȵȲȰȻɏɇȸ
Ⱦʑʌɿʉɿ,
ɍʉʌɻɶʉʑʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɲʀʏɻʍɼ ʍɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲɶɶɸʄʀɲ ʋʀʍʏʘʍɻʎ ʏʉʐ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʍɲʎ ʅɸ ʏɲ ʅɸʌʀʍʅɲʏɲ / ɹʃʏɲʃʏɸʎ ɲʅʉɿɴɹʎ / ʋʉʍʉʍʏɳ (bonus) ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ
ʅɿʍɽʙʆ* ɲʋʊ ʏɻ ʍʖɹʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɲʎ** ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ
……………………………………………………….…………………………..……………..ʅɸ ɹɷʌɲ ...……..………………
ɇɸ ʋʀʍʏʘʍɻ ʏʉʐ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʍɲʎ ʏɻʆ ……../……../20…… ɸɿʍɼʖɽɻ ʋʉʍʊ …………………………
(ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ)………………………………………………………………… ɸʐʌʙ ɼ/ʃɲɿ ʋʉʍʊ ……………………..
(ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ)……………………………………….. ɷʉʄɲʌʀʘʆ ȸ.Ʌ.Ȱ. ʋʉʐ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ
Ȱʋʊʔɲʍɻ ȴɿʉɿʃɻʏɼ Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ. ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍɸ ɸʐʌʙ ………………….. (ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ)
……………………………………… ʅɸ ɿʍʉʏɿʅʀɲ ɷʉʄɲʌʀʉʐ ʋʌʉʎ ɸʐʌʙ ʏɻʎ ȵ.Ⱦ.Ɉ. ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʋʀʍʏʘʍɻʎ ʏʉʐ ʍʐʆɲʄʄɳɶʅɲʏʉʎ Rate: ……………. ʍʏʉʆ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ʏʉʐ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ.
Ƀɿ ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ ɲɶʉʌɳʎ ʍʐʆɲʄʄɳɶʅɲʏʉʎ ɲʃʐʌʙɽɻʃɲʆ ʃɲɿ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɲʌʖɸʀʉ ʅɲʎ.
Ƀ/ȸ ʃʉʎ/ɲ …………………………………………………………….... ʃɲʏɳ ɷɼʄʘʍɼ ʏʉʐ/ʏɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɸ ʊʏɿ
ʏʉ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʍʐʆɳʄʄɲɶʅɲ ʋʌʉɼʄɽɸ ɲʋʊ ʅɸʌʀʍʅɲʏɲ / ɹʃʏɲʃʏɸʎ ɲʅʉɿɴɹʎ / ʋʉʍʉʍʏɳ
(bonus) ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ ʅɿʍɽʙʆ* ɲʋʊ ʏɻ ʍʖɹʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ** ʍɸ ɻʅɸɷɲʋɼ ɼ ʍɸ
ɲʄʄʉɷɲʋɼ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ɸɶʃɲʏɲʍʏɼʍɸɿ ɶʌɲʔɸʀʉ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ( ɳʌɽʌʉ 25 ʏʉʐ ʆ.
27/1975) ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ …………………………………………………………………………………………………
ȸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʆɲ ʏɻ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍɸɿ ʍʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɻʎ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ
ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ (Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ.) ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ ʔʊʌʉʐ 10%, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ
ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌ. 5 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 43 ʏʉʐ ʆ.4111/2013(Ȱ’ 18).
ɀɸ ɸʃʏʀʅɻʍɻ,
ȳɿɲ ʏɻʆ Ɉʌɳʋɸɺɲ

* ȵʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ɲʅʉɿɴɼʎ ʏʉʐ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ.
**ȵʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ʉ ʄʊɶʉʎ ʋʀʍʏʘʍɻʎ ʏʉʐ ʋʉʍʉʑ ʏʉʐ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ (ɿɷɿʊʏɻʏɲ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ).
ɇɻʅɸʀʘʍɻ: ȿʊɶʘ ʏɻʎ ʋʉʄʐʅʉʌʔʀɲʎ ʏʘʆ ʅɻʖɲʆʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʃʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ɻ
ɸʐʖɹʌɸɿɲ ʍʏɲ ʋɿʍʏʘʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ, ɶɿɲ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ʅʉʌʔɼ ʏɻʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ɲʐʏɼ ʆɲ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿɴʉʄɼ ʏʉʐ ʔʊʌʉʐ 10%.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02023571806190012*

