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Περιεχόμενο αρχείου δήλωσης φόρου στην ATHEXCSD

A.

Υποχρεωτικό (Υ)
/Προαιρετικό
πεδίο (Π)

Μορφότυπος
Τύπος/Μήκος

Σχόλια

Γενικά στοιχεία

A1

LEI Συμμετέχοντα ATHEXCSD

Υ

A(20)

20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

A2

Κωδικός Συμμετέχοντα (Χειριστή Σ.Α.Τ.)

Υ

N(10)

10 αριθμητικοί χαρακτήρες
(π.χ.0000000127)

A3

Είδος αρχείου δήλωσης φόρου (δηλ. Αποστολή
νέου αρχείου ή Ακύρωση αποστολής αρχείου ή
Αντικατάσταση αρχείου) του υπόχρεου προσώπου

Υ

N(1)

1 - Αποστολή νέου αρχείου
2 - Ακύρωση αποστολής αρχείου
4 - Αντικατάσταση αρχείου

A4

Μοναδικός αριθμός αρχείου δήλωσης φόρου που
αποστέλλεται ή ακυρώνεται ή αντικαθίσταται
(αποδίδεται από το υπόχρεο πρόσωπο )

Υ

N(10)

10 αριθμητικοί χαρακτήρες

A5

Ημερομηνία αποστολής του αρχείου δήλωσης
φόρου από το υπόχρεο πρόσωπο

Υ

D(8)

Στη μορφή HHMMEEEE

A6

Μήνας και έτος διακανονισμού συναλλαγών
πώλησης

Υ

D(6)

Στη μορφή MMEEEE

A7

LEI του υπόχρεου προσώπου

Υ

A(20)

20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

A8

Επωνυμία του υπόχρεου προσώπου

Υ

A(200)

200 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

A9

Διεύθυνση & Χώρα του υπόχρεου προσώπου

Υ

A(200)

200 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Ονοματεπώνυμο του στελέχους του υπόχρεου
προσώπου ή στοιχεία της αρμόδιας οργανωτικής
A10
μονάδας αυτού, που ευθύνονται για την αποστολή
του αρχείου δήλωσης φόρου

Υ

A(200)

200 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Αριθμός τηλεφώνου του στελέχους του υπόχρεου
προσώπου ή της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας
A11
αυτού, που ευθύνονται για την αποστολή του
αρχείου δήλωσης φόρου

Υ

Ν(30)

30 αριθμητικοί χαρακτήρες

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
στελέχους του υπόχρεου προσώπου ή της
A12 αρμόδιας οργανωτικής μονάδας αυτού, που
ευθύνονται για την αποστολή του αρχείου
δήλωσης φόρου

Υ

Α(50)

50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Πλήθος συναλλαγών πώλησης στο αρχείο
δήλωσης φόρου
A13
(με βάση τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών
πώλησης)

Υ

N(10)

10 αριθμητικοί χαρακτήρες στη μορφή
9999999999

Συνολική αξία συναλλαγών πώλησης σε € στο
αρχείο δήλωσης φόρου
A14
(με βάση τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών
πώλησης)

Υ

Ν(20.2)

Δεκαδικός αριθμός με ακέραιο μέρος 20
αριθμητικών χαρακτήρων και δεκαδικό
μέρος δύο αριθμητικών χαρακτήρων στη
μορφή 99999999999999999999.99

Συνολικό ποσό φόρου σε € που αντιστοιχεί στις
A15 συναλλαγές πώλησης που περιλαμβάνονται στο
αρχείο δήλωσης φόρου

Υ

Ν(15.2)

Δεκαδικός αριθμός με ακέραιο μέρος 20
αριθμητικών χαρακτήρων και δεκαδικό
μέρος δύο αριθμητικών χαρακτήρων στη
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(με βάση τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών
πώλησης)

B.
B1

μορφή 999999999999999.99

Αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών πώλησης

Κωδικός αναφοράς συναλλαγής πώλησης όπως
καταγράφεται στα βιβλία του υπόχρεου
προσώπου

Υ

A(50)

50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
Εφόσον εφαρμόζεται εξαίρεση από τη
φορολόγηση, το πεδίο αυτό είναι
υποχρεωτικό και προσδιορίζεται ως σειρά
χαρακτήρων στη μορφή “<Κωδικός Αιτίας
Εξαίρεσης><Περιγραφή Αιτίας
Εξαίρεσης>”, όπου το υποπεδίο
“<Κωδικός Αιτίας Εξαίρεσης>” είναι 1
χαρακτήρας ('1', '2', '3', '4', '5' και '6') και
το υποπεδίο “<Περιγραφή Αιτίας
Εξαίρεσης>” είναι έως 199 χαρακτήρες.

B2

Αιτία εξαίρεσης συναλλαγής από τη φορολόγηση

Π

A(200)

Το υποπεδίο “<Κωδικός Αιτίας
Εξαίρεσης>” προσδιορίζεται κατά
περίπτωση ως εξής:

“1”: Συναλλαγές πώλησης τίτλων
εκτός πεδίου εφαρμογής του φόρου
(δηλ. όχι μετοχών)

“2”: Συναλλαγές πώλησης μετοχών
που εξαιρούνται βάσει ειδικής
διάταξης νόμου

“3”: Μεταβιβάσεις μετοχών που δε
συνιστούν πώληση (δεν υφίσταται
τίμημα)

“4”: Μεταβιβάσεις μετοχών λόγω μη
επαχθούς αιτίας (Δωρεά, Γονική
Παροχή ή Κληρονομική Διαδοχή)

“5”: Μεταφορά μετοχών μεταξύ
λογαριασμών του ίδιου δικαιούχου

“6”: Άλλη αιτία εξαίρεσης
Το υποπεδίο “<Περιγραφή Αιτίας
Εξαίρεσης>”, για κάθε μια από τις
ανωτέρω τιμές του υποπεδίου “<Κωδικός
Αιτίας Εξαίρεσης>”, προσδιορίζεται ως
εξής:










“1”: δε συμπληρώνεται
“2”: συμπληρώνεται η
αντίστοιχη απαλλακτική διάταξη
“3”: συμπληρώνεται τυχόν
αριθμός σχετικού εγγράφου της
Φορολογικής Διοίκησης ή
σχετικής εγκυκλίου
“4”: συμπληρώνεται η
αντίστοιχη περίπτωση “Δωρεά”
ή “γονική παροχή” ή
“κληρονομική διαδοχή”
“5”: δε συμπληρώνεται
“6”: συμπληρώνεται η
αντίστοιχη απαλλακτική διάταξη
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B3

LEI του πραγματικού τόπου διακανονισμού
συναλλαγής (δηλ. του Αποθετηρίου ή του
θεματοφύλακα ο οποίος διακανόνισε τη
συναλλαγή στα βιβλία του)

Υ

A(20)

20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

B4

ISIN αξιογράφου συναλλαγής πώλησης

Υ

A(12)

12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

B5

Ποσότητα συναλλαγής πώλησης

Υ

Ν(20)

20 αριθμητικοί χαρακτήρες στη μορφή
99999999999999999999

B6

Ημερομηνία διενέργειας συναλλαγής πώλησης
(tradedate)

Υ

D(8)

Στη μορφή HHMMEEEE

B7

Ημερομηνία διακανονισμού συναλλαγής πώλησης
(settlementdate)

Υ

D(8)

Στη μορφή HHMMEEEE

B8

Αξία συναλλαγής πώλησης σε € ως εξής:

Για συναλλαγές παράδοσης έναντι πληρωμής
(versuspayment) η αξία πώλησης εφόσον
είναι σε διαφορετικό του € νόμισμα,
μετατρέπεται σε € βάσει της ισοτιμίας
αναφοράς της ΕΚΤ κατά την ημερομηνία
διακανονισμού.

Για συναλλαγές παράδοσης χωρίς πληρωμή
(FoP) η αξία πώλησης υπολογίζεται ως
ποσότητα * τιμή κλεισίματος (σε €) στο ΧΑ
κατά την ημερομηνία συναλλαγής.

B9

Ποσό φόρου σε € που αναλογεί σε φορολογητέα
συναλλαγή πώλησης, δηλαδή αξία συναλλαγής
πώλησης (σε €) * συντελεστής φόρου (%) όπως
ισχύει

Υ

Υ

Ν(20.2)

Δεκαδικός αριθμός με ακέραιο μέρος 20
αριθμητικών χαρακτήρων και δεκαδικό
μέρος δύο αριθμητικών χαρακτήρων στη
μορφή 99999999999999999999.99

Ν(15.2)

Δεκαδικός αριθμός με ακέραιο μέρος 15
αριθμητικών χαρακτήρων και δεκαδικό
μέρος δύο αριθμητικών χαρακτήρων στη
μορφή 999999999999999.99
10 αριθμητικοί χαρακτήρες στη μορφή
9999999999

Συλλογικός λογαριασμός στο Σ.Α.Τ. στον οποίο
B10 αντιστοιχεί η συναλλαγή πώλησης

Υ

Ν(10)

B11 Σχόλια

Π

Α(500)

H έναρξη εφαρμογής του συγκεκριμένου
πεδίου πληροφορίας αφορά συναλλαγές
που διακανονίζονται από την έναρξη
ισχύος της Υπουργικής Απόφασης της περ.
δ’ παρ.2 άρθρου 9 ν.2579/1998 και εξής.
Κείμενο έως 500 αλφαριθμητικούς
χαρακτήρες
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