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1. Εισαγωγή
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου χρήσης είναι:
1. Nα παρουσιάσει στα φυσικά και νομικά πρόσωπα – κατοίκους τη νέα
μεθοδολογία απευθείας συλλογής στατιστικών πληροφοριών (direct
reporting) για την κατάρτιση του Ισοζυγίου Πληρωμών και της Διεθνούς
Επενδυτικής Θέσης της χώρας.
2. Να προσδιορίσει τις συναλλαγές για τις οποίες γεννάται υποχρέωση
αναγγελίας.
3. Να δώσει τους ορισμούς.
4. Να παρουσιάσει τα αναρτημένα ερωτηματολόγια στο νέο σύστημα
DIREQT με οδηγίες συμπλήρωσης.
Παραλλαγές της μεθοδολογίας αυτής εφαρμόζονται από τις κεντρικές τράπεζες
πολλών άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Τράπεζα της Ελλάδος συλλέγει και δημοσιεύει στοιχεία για τις
«εξωτερικές συναλλαγές» της χώρας με βάση τα προβλεπόμενα στο
Καταστατικό της, το οποίο αποτελεί διεθνή σύμβαση κυρωθείσα με νόμο
(Ν. 3424/7.12.1927).
H κατάρτιση του Ισοζυγίου Πληρωμών και της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης,
βάσει του μέχρι σήμερα ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, το οποίο
συμπληρώθηκε από ειδικές εγκυκλίους, στηρίζεται κυρίως στην υποχρέωση
των εγχώριων Πιστωτικών Ιδρυμάτων να υποβάλλουν στοιχεία συναλλαγών
μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων, ανεξαρτήτως νομίσματος, σε μηνιαία βάση.
Οι συναλλαγές αυτές είναι είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό
πελατών τους.
Επιπλέον, σύμφωνα με Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (Π.Δ.Τ.Ε
2535/21.01.2004) τα νομικά πρόσωπα – κάτοικοι υποχρεούνται να παρέχουν
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απευθείας

στην

Τράπεζα

της

Ελλάδος

στατιστικές

πληροφορίες

για

συναλλαγές (εισπράξεις και πληρωμές πάσης φύσεως) με μη κατοίκους τις
οποίες πραγματοποιούν χωρίς τη μεσολάβηση πιστωτικών ιδρυμάτων–
κατοίκων.
Από την 1/1/2016 μεταβάλλεται ο τρόπος λήψης στοιχείων από την
Τράπεζα της Ελλάδος για την κατάρτιση του Ισοζυγίου Πληρωμών.
Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012 σχετικά με την καθιέρωση
τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές
πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ, αλλάζει το μέχρι σήμερα
κανονιστικό πλαίσιο αναγγελίας των συναλλαγών μέσω των εγχώριων
Πιστωτικών Ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα την υποχρεωτική μετάβαση σε
απευθείας συλλογή στοιχείων (direct reporting) από τα φυσικά και τα νομικά
πρόσωπα.
Για τον σκοπό αυτό δημιουργείται εφαρμογή προσβάσιμη μέσω του Internet
(υπό το ακρωνύμιο DIREQT – Direct Reporting Questionnaire). Το νέο
σύστημα

(DIREQT)

θα

δίνει

τη

δυνατότητα

ηλεκτρονικής

υποβολής

στατιστικών στοιχείων (on-line) είτε μέσω ερωτηματολογίων είτε υπό μορφή
αρχείων (με συγκεκριμένο τύπο διάταξης), με βάση τους ορισμούς και
προδιαγραφές που αναλύονται στο παρόν Τεύχος Οδηγιών.

2. Νομική βάση – Θεσμικό πλαίσιο – Εμπιστευτικότητα
2.1 Διεθνείς κανονισμοί
Η κατάρτιση του Ισοζυγίου Πληρωμών και της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης
βασίζεται σε διεθνείς κανόνες μεθοδολογίας που περιγράφονται στην εκάστοτε
ισχύουσα

έκδοση

του

εγχειριδίου

οδηγιών

κατάρτισης

του

Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), που ισχύει από το 1948. Επί του παρόντος
ισχύει και ακολουθείται η 6η έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες για την
τρέχουσα έκδοση μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
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Balance of Payments & International Investment Position Manual, Sixth Edition
(BPM6), IMF: http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm .
Ειδικότερα όσον αφορά την υποκατηγορία των άμεσων επενδύσεων, πιο
αναλυτικές και εξειδικευμένες οδηγίες κατάρτισης περιλαμβάνονται στο
παρακάτω εγχειρίδιο οδηγιών του ΟΟΣΑ, ενώ για το πλήρες κείμενο μπορείτε
να ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment – 4th Edition (BD4):
http://www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis/40193734.pdf
2.2 Ευρωπαϊκή νομοθεσία
Η κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης σε
επίπεδο ΕΕ διέπεται από κανόνες που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) και η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat). Οι
κανονισμοί και τα σχετικά εγχειρίδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
όσον αφορά την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς
επενδυτικής θέσης παρατίθενται παρακάτω:
 Κανονισμός (ΕΕ) 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις
διακρατήσεις τίτλων
 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΚΤ/2011/23 και ΕΚΤ/2013/25 σχετικά με τις
υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του
εξωτερικού τομέα.
 Συστάσεις ΕΚΤ/2011/24 και ΕΚΤ/2014/2 σχετικά με τις υποχρεώσεις
παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα.
 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΚΤ/2004/15 και ΕΚΤ/2007/3 σχετικά με τις
απαιτήσεις για παροχή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του ισοζυγίου
πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών
διαθεσίμων.
 Συστάσεις ΕΚΤ/2004/16 και ΕΚΤ/2007/4 σχετικά με τις απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για παροχή στατιστικών στοιχείων
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στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής
θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίμων.
 European Union Balance of Payments/International Investment Position
Statistical Methods, ECB.
 The Exchange of Balance of Payments, International Investment
Position and Reserve Assets Statistics within the ESCB, ECB.
 Statistical treatment of the Eurosystem’s international reserves, ECB.
Ειδικότερα, στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ανατρέξετε για
περισσότερες πληροφορίες:
 ECB: Implementing the new Balance of Payments Manual (BPM6)
 http://www.ecb.europa.eu/stats/external/bpm6/html/index.en.html
 ECB Guideline (PDF, 1.3 MB)
 http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/l_06520120303en00010044.pdf
 ECB Bop Book: European Union Bop/iip Statistical methods 2005
 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/bop05en.pdf
Οι Κανονισμοί και τα σχετικά εγχειρίδια της Eurostat όσον αφορά την
κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης
παρατίθενται παρακάτω:
 Κανονισμοί (ΕΕ) 555/2012 και (ΕΚ) 707/2009 σχετικά με τις κοινοτικές
στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών
και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, όσον αφορά την επικαιροποίηση των
απαιτήσεων για στοιχεία και ορισμούς.
 Κανονισμός (ΕΚ) 184/2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το
ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και άμεσες ξένες
επενδύσεις.
 Κανονισμός (ΕΚ) 951/2009 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών
πληροφοριών από την ΕΚΤ.
 Kανονισμός (ΕΚ) 177/2008 σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον
αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς.
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 Κανονισμός (ΕΚ) 924/2009 σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε
ευρώ.
 Κανονισμός (ΕΚ) 223/2009 σχετικά με τη διαβίβαση στη Eurostat
πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο.
 Balance of Payments Vademecum, Eurostat.
2.3 Εθνική νομοθεσία
Οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με την κατάρτιση του ισοζυγίου
πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης συνοψίζονται στις ακόλουθες:
 Διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα τα
άρθρα 55Α και 55Γ, όπως ισχύουν και κυρώθηκαν με τους οικείους
νόμους, σχετικά με την υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων
αποκλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος από φυσικά και νομικά
πρόσωπα.
 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος αρ.
32/07.10.2013 «Υποβολή μηνιαίων αναλυτικών στοιχείων από τα
Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους
οποίους είτε διακρατούν για ίδιο λογαριασμό είτε φυλάσσουν –
διαχειρίζονται για λογαριασμό τρίτων».
 ΠΔ/ΤΕ 2621/21.12.2009 «Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2535/21.1.2004 με
θέμα: "Τροποποίηση και κωδικοποίηση διατάξεων σχετικών με τη
στατιστική πληροφόρηση της Τράπεζα της Ελλάδος για συναλλαγές
μεταξύ

κατοίκων

Ελλάδος

και

μη

κατοίκων σε

ευρώ

και

σε

συνάλλαγμα"»
 ΠΔ/ΤΕ 2345/19.12.1994 «Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από φυσικά
και νομικά πρόσωπα» και 2344/19.12.1994 «Πληρωμές για τρέχουσες
συναλλαγές με το εξωτερικό».
 Τεύχος Οδηγιών Κατάρτισης Ισοζυγίου Πληρωμών της Τράπεζας της
Ελλάδος, Ιούνιος 1997.
 Τέλος,

στον

παρακάτω

σύνδεσμο

από

τα

Οικονομικά

και

Χρηματοπιστωτικά Δεδομένα για την Ελλάδα του Special Data
Dissemination Standard του ΔΝΤ περιγράφονται οι εθνικές πρακτικές
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κατάρτισης του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής
θέσης.
http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/CtyCtgList.aspx?ctycode=GRC
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία είναι

εμπιστευτικά,

χρησιμοποιούνται

αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.
Τα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασμό της
Τράπεζας της Ελλάδος απαγορεύεται να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή τις πληροφορίες
ή τα στοιχεία που παρέχονται σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, με την
επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία
της ΕΕ. Η απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβάνει την ανακοίνωση με
συγκεντρωτική μορφή των εν λόγω στοιχείων και πληροφοριών, εφόσον δεν
προκύπτει η ταυτότητα των προσώπων στα οποία αναφέρονται. Πρόσωπα
που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό της Τράπεζας
της Ελλάδος τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού
Κώδικα αν παραβούν το πιο πάνω απόρρητο. Κατά τις διατάξεις του ίδιου
άρθρου τιμωρείται και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κοινοποιήσει τα στοιχεία
που έχουν υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος με οιονδήποτε τρόπο και αν
έλαβε γνώση αυτών.
Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεων και άρνησης,
δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούμενων κατά περίπτωση
πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών,
η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλλει κατά των υποχρέων καθώς και
των νόμιμων εκπροσώπων τους πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
3. Βασικές έννοιες – ορισμοί
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3.1 Ισοζύγιο Πληρωμών
Το Ισοζύγιο Πληρωμών είναι η στατιστική απεικόνιση των συναλλαγών μεταξύ
των κατοίκων μιας χώρας και των μη κατοίκων, σε μια δεδομένη χρονική
περίοδο, ανεξάρτητα από το νόμισμα (εγχώριο ή ξένο) στο οποίο
διακανονίζονται.
εισοδήματα,

Οι

συναλλαγές

μονομερείς

αυτές

αφορούν

μεταβιβάσεις,

κίνηση

αγαθά,

υπηρεσίες,

κεφαλαίων

και

χρηματοοικονομικών μέσων και διενεργούνται είτε με τη μεσολάβηση
πιστωτικών ιδρυμάτων – κατοίκων είτε απευθείας με το εξωτερικό, χωρίς τη
μεσολάβηση πιστωτικών ιδρυμάτων – κατοίκων.
3.2 Κάτοικος
Η έννοια του κατοίκου για τους σκοπούς του Ισοζυγίου Πληρωμών αποτελεί
μία καθαρά στατιστική έννοια και δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με τη
φορολογική ή νομική έδρα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου. Ένα φυσικό ή
νομικό πρόσωπο καλείται κάτοικος μίας χώρας εάν έχει (ή σκοπεύει στο
μέλλον να αναπτύξει) οικονομική δραστηριότητα στη χώρα αυτή για διάστημα
μεγαλύτερο του ενός έτους.1
Κάτοικοι Ελλάδος θεωρούνται:
1. Φυσικά πρόσωπα
i. Τα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από υπηκοότητα, που κατοικούν ή
προτίθενται να κατοικήσουν για τουλάχιστον ένα έτος στην Ελλάδα.
ii.

Οι κάτοικοι Ελλάδος που υπηρετούν στο εξωτερικό σε πρεσβείες,
προξενεία, στρατιωτικές και λοιπές υπηρεσίες της χώρας.

iii.

Οι κάτοικοι Ελλάδος που σπουδάζουν ή νοσηλεύονται στο εξωτερικό,
ανεξάρτητα από το χρόνο σπουδών ή νοσηλείας.

iv.

Οι κάτοικοι Ελλάδος που απασχολούνται σε πλοία, αεροσκάφη και άλλα
μέσα μεταφοράς τα οποία ασκούν δραστηριότητα, μερική ή ολική, εκτός
Ελλάδος.

1

Βασίζεται στον ορισμό του ΔΝΤ (Εγχειρίδιο για το Ισοζύγιο Πληρωμών, 6η έκδοση).
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v.

Οι κάτοικοι Ελλάδος που ταξιδεύουν ή διαμένουν στο εξωτερικό για
περίοδο μικρότερη του έτους.

2. Νομικά πρόσωπα
i. Οι φορείς του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης (κεντρική και περιφερειακή
διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση και Ν.Π.Δ.Δ.).
ii.

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (Α.Ε.,
Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., συνεταιρισμοί κ.λπ.) που έχουν την έδρα τους στην
Ελλάδα, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που είναι
εγκατεστημένα και λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν οικονομική
δραστηριότητα στη χώρα. Διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται και οι
επιχειρήσεις που διαχειρίζονται πλοία ελληνικών συμφερόντων, καθώς
και οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
ειδικών νόμων (π.χ. Ν. 89/67) που τις εξαιρούσαν, μερικώς ή ολικώς,
από την εκάστοτε ισχύουσα συναλλαγματική ή φορολογική νομοθεσία.

iii.

Τα

υποκαταστήματα,

τα

πρακτορεία

και

οποιεσδήποτε

άλλες

αντιπροσωπείες νομικών προσώπων – μη κατοίκων που λειτουργούν
στη χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα υποκαταστήματα που
έχουν στην Ελλάδα τα Πιστωτικά Ιδρύματα ξένων χωρών.
Μη κάτοικοι θεωρούνται, κατ’ αντιστοιχία, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
που δεν είναι κάτοικοι.
3.3 Διεθνής επενδυτική θέση
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την ευθύνη της κατάρτισης του Ισοζυγίου
Πληρωμών, αλλά και της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης της χώρας. Η Διεθνής
Επενδυτική Θέση μιας χώρας εμφανίζει στο τέλος μιας συγκεκριμένης
χρονικής περιόδου το ύψος των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι των μη κατοίκων.
3.4 Άμεσες επενδύσεις
Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων καταγράφονται οι χρηματικές ροές
μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων οι οποίοι έχουν σχέση άμεσης επένδυσης.
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Μια

σχέση

άμεσης

επένδυσης

δημιουργείται

όταν

κάτοικος

(άμεσος

επενδυτής) κατέχει τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου μη κατοίκου
(επιχείρηση άμεσης επένδυσης) ή, αντιστρόφως, όταν μη κάτοικος (άμεσος
επενδυτής) κατέχει τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου κατοίκου
(επιχείρηση άμεσης επένδυσης). Με βάση το κριτήριο αυτό, μια σχέση άμεσης
επένδυσης

μπορεί

να

υφίσταται

μεταξύ

περισσότερων

συναφών

επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αν η σχέση περιλαμβάνει μία ή
περισσότερες αλυσίδες. Μπορεί να εκτείνεται σε θυγατρικές επιχειρήσεων
άμεσων

επενδύσεων,

σε

θυγατρικές

θυγατρικών

και

συνδεδεμένες

επιχειρήσεις. Μόλις δημιουργηθεί η άμεση επένδυση, όλες οι παρεπόμενες
χρηματοοικονομικές ροές/διαθέσιμα μεταξύ των συναφών επιχειρήσεων
καταγράφονται ως άμεσες επενδύσεις.
Τύποι άμεσης επένδυσης:
i.

Επένδυση

των

άμεσων

επενδυτών

σε

επιχειρήσεις

άμεσων

επενδύσεων. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις ροές των επενδύσεων
από τον άμεσο επενδυτή προς τις επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεών
του.
ii.

Αντίστροφη επένδυση. Αυτό το είδος της σχέσης καλύπτει επενδυτικές
ροές από τις επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων προς τον άμεσο
επενδυτή.

iii.

Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων. Αυτό καλύπτει τις ροές μεταξύ των
επιχειρήσεων που δεν ελέγχουν ή επηρεάζουν η μία την άλλη, αλλά
βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή την επιρροή του ίδιου άμεσου επενδυτή.

Επιπλέον, οι λογαριασμοί της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνουν, πέραν της
αρχικής συναλλαγής που δημιούργησε την επενδυτική σχέση (εγκατάσταση,
εξαγορά, σύσταση), και συναλλαγές που αφορούν:
i.

διατήρηση/επέκταση της επενδυτικής σχέσης (αύξηση κεφαλαίου,
συγχώνευση),

ii.

παύση της επενδυτικής σχέσης (αποεπένδυση),
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iii.

ίδρυση υποκαταστήματος,

iv.

επενδύσεις σε ακίνητα.

Ειδικότερα, εάν οι εταιρίες που βρίσκονται σε σχέση άμεσης επένδυσης είναι
Πιστωτικά Ιδρύματα, στις άμεσες επενδύσεις καταγράφεται μόνο η αρχική
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο (εφόσον υπερβαίνει το κριτήριο του 10%)
και η περαιτέρω αύξηση συμμετοχής, αλλά εξαιρούνται οι συναλλαγές σε
καταθέσεις (διατραπεζικές) και δάνεια μεταξύ τους.
Ως άμεσος επενδυτής νοείται κάθε μη κάτοικος ή κάτοικος επενδυτής, φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης
άμεσης επένδυσης – κατοίκου ή μη κατοίκου με ποσοστό τουλάχιστον 10%
των μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ένας άμεσος επενδυτής μπορεί να είναι:
φυσικό πρόσωπο ή νοικοκυριό, επιχείρηση δημόσια ή ιδιωτική, επενδυτικό
σχήμα κεφαλαίου, κυβέρνηση ή διεθνής οργανισμός, μη κερδοσκοπικός
οργανισμός – ίδρυμα ή θεματοφύλακας – εκκαθαριστής.
Ως επιχείρηση άμεσης επένδυσης νοείται κάθε επιχείρηση (ανώνυμης ή μη
ανώνυμης εταιρικής μορφής) – κάτοικος ή μη κάτοικος στο μετοχικό κεφάλαιο
της οποίας συμμετέχει μη κάτοικος ή κάτοικος επενδυτής με ποσοστό ίσο ή
μεγαλύτερο του 10% (άμεσης ιδιοκτησίας του μετοχικού κεφαλαίου ή των
μετοχών με δικαίωμα ψήφου).
Θυγατρικές επιχειρήσεις (subsidiaries): Επιχειρήσεις άμεσης επένδυσης
όπου ο επενδυτής συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.
Αδελφές εταιρίες (fellow companies): νοούνται ανεξάρτητες μεταξύ τους
επιχειρήσεις (χωρίς δηλ. κεφαλαιουχικές επενδυτικές συμμετοχές μεγαλύτερες
ή ίσες με 10%) που έχουν την ίδια μητρική (άμεσα ή έμμεσα) και διενεργούν
μεταξύ τους χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
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Συνδεδεμένες επιχειρήσεις: Οι εταιρίες που έχουν σχέση άμεσης επένδυσης
μεταξύ τους ονομάζονται συνδεδεμένες (affiliates). Εδώ περιλαμβάνονται οι
επιχειρήσεις άμεσης επένδυσης όπου ο επενδυτής συμμετέχει με ποσοστό
μεγαλύτερο του 10% και μικρότερο του 50% (associates), οι θυγατρικές
εταιρίες (subsidiaries), τα υποκαταστήματα (branches), καθώς και οι αδελφές
εταιρίες (fellows).
Οικονομική δραστηριότητα: Σύμφωνα με το τεύχος οδηγιών της Eurostat, η
οικονομική δραστηριότητα πρέπει να ακολουθεί τον παρακάτω κανόνα: η
οικονομική δραστηριότητα στις άμεσες επενδύσεις αφορά την οικονομική
δραστηριότητα της επιχείρησης άμεσης επένδυσης (το αντικείμενο δηλαδή της
επένδυσης). Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό καταγράφονται σύμφωνα με
την κύρια οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης – μη κατοίκου, ενώ οι
άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα καταγράφονται σύμφωνα με την κύρια
οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης – κατοίκου. Επισημαίνεται ότι στις
άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό η οικονομική δραστηριότητα της
επιχείρησης

–

κατοίκου,

δηλαδή

του

άμεσου

επενδυτή,

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί ως καλύτερη δυνατή προσέγγιση όταν δεν καθίσταται εφικτό
να αναγνωριστεί η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης – μη κατοίκου.
Εταιρία/Όχημα Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Entity/Vehicle): Μονάδα
η οποία ιδρύεται από πολυεθνική κυρίως επιχείρηση σε άλλη χώρα από τη
χώρα της μητρικής και που ασχολείται κυρίως με διεθνείς δραστηριότητες, ενώ
οι δραστηριότητες στη χώρα ίδρυσης είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες. Μια τέτοια
μονάδα ιδρύεται σε χώρες ή περιοχές χωρών με ευνοϊκό καθεστώς για τις
ασκούμενες δραστηριότητες, π.χ. φορολογική επιβάρυνση χαμηλή ή μηδαμινή,
συνοπτικές διαδικασίες ίδρυσης, μειωμένη ή ανύπαρκτη φυσική παρουσία
απασχολούμενου προσωπικού ή/και λοιπών μέσων παραγωγής κ.λπ.
Αντικείμενο δραστηριότητας μιας "Μονάδας Ειδικού Σκοπού" μπορεί να είναι: η
σύναψη δανείων ή γενικά εξεύρεση επενδυτικών πόρων για λογαριασμό και με
εγγύηση της μητρικής της (financing company), η συγκέντρωση, διαχείριση και
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επένδυση των διαθεσίμων της μητρικής και η κατανομή τους σε διάφορες
μονάδες της, η άσκηση περιφερειακής διοίκησης, η προώθηση των
πωλήσεων, η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες (holding company) κ.λπ.
Υποκατάστημα (μη αυτόνομο): Μονάδα οικονομικής εκμετάλλευσης μιας
αλλοδαπής

επιχείρησης,

η

οποία

(μονάδα)

δεν

έχει

ίδια

νομική

προσωπικότητα και ασκεί στη χώρα μας απευθείας όλες ή μερικές από τις
δραστηριότητες της αλλοδαπής επιχείρησης. Περισσότερες της μίας μονάδες
εκμετάλλευσης που λειτουργούν στη χώρα μας θεωρούνται ως ένα
υποκατάστημα και συνεπώς τα στοιχεία και οι πληροφορίες που ζητούνται θα
αναφέρονται σε όλες τις εν λόγω μονάδες.
Οιονεί επιχείρηση: Επιχειρήσεις μη εταιρικής μορφής που συμπεριφέρονται
σαν να ήταν εταιρίες, π.χ. υποκαταστήματα, πλασματικές μονάδες – κάτοικοι
για την κτήση γης και άλλων φυσικών πόρων που ανήκουν σε μη κατοίκους,
κοινές επιχειρήσεις, εταιρίες καταπιστευματικής διαχείρισης κ.λπ.

4. Νέο σύστημα DIREQT – Τρόπος εισόδου και κανόνες αναγγελίας
Η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την αναγγελία των
συναλλαγών κατοίκων – μη κατοίκων επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στη
συλλογή των στατιστικών στοιχείων και επηρεάζει και την κατάρτιση βασικών
λογαριασμών του εξωτερικού τομέα. Τα εγχώρια Πιστωτικά Ιδρύματα θα
υποχρεούνται πλέον να αναγγέλλουν

μόνο τις συναλλαγές για ίδιο

λογαριασμό, και όχι και τις συναλλαγές για λογαριασμό πελατών τους όπως
γινόταν με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα πρακτική.
Για το σκοπό αυτό, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα απευθείας συλλογής
στοιχείων από τους ίδιους τους συναλλασσόμενους DIREQT, ακρωνύμιο του
Direct Reporting Questionnaire. Το σύστημα DIREQT δίνει τη δυνατότητα σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν τις συναλλαγές τους με μη
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κατοίκους ηλεκτρονικά (on-line), είτε υπό μορφή ερωτηματολογίων είτε υπό
μορφή αρχείου (με συγκεκριμένο τύπο διάταξης στοιχείων).
4.1 Υπόχρεοι αναγγελίας
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα – κάτοικοι έχουν την ευθύνη να αναγγέλλουν
στην Τράπεζα της Ελλάδος σε μηνιαία βάση τις εξωτερικές συναλλαγές τους
(συναλλαγές με μη κατοίκους) για ίδιο λογαριασμό, είτε μία προς μία είτε
αθροιστικά, ανά χώρα, νόμισμα κ.λπ., ανεξαρτήτως μεσολάβησης ή μη του
εγχώριου πιστωτικού συστήματος.
Οι συναλλαγές πρέπει να καταχωρούνται

βάσει των δεδουλευμένων

εσόδων-εξόδων (όταν τιμολογούνται και καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλίααλλαγή κυριότητας).
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, επιτρέπεται και η καταχώριση σε
ταμειακή βάση-όταν πραγματοποιείται η χρηματική ροή, είσπραξη /πληρωμή,
λαμβάνοντας υπόψη ο αναγγέλλων τα πιο κάτω:
1.πρέπει να υπάρχει συνέπεια στον τρόπο καταχώρισης που ακολουθείται και
να δηλώνεται στα σχόλια της εγγραφής-σχετικό πεδίο στα ερωτηματολόγια και
2.σε περίπτωση που ο τρόπος αναγγελίας αλλάξει, ο αναγγέλλων οφείλει να
ενημερώσει το αρμόδιο Τμήμα σχετικά και να προσφέρει τις αναγκαίες
διευκρινήσεις για να αποφευχθούν λάθη ή ασυνέχειες στην κατάρτιση του ισοζυγίου
εξωτερικών συναλλαγών.

Οι συναλλαγές μεταξύ κατοίκων δεν αναγγέλλονται.
4.2 Τρόπος σύνδεσης με το σύστημα DIREQT – Αναγγελία
συναλλαγών
Η πρόσβαση στο σύστημα DIREQT γίνεται ως εξής;
1. Πρώτα

γίνεται

ταυτοποίηση/εξουσιοδότηση

των

χρηστών

–

αναγγελλόντων μέσω του πληροφοριακού συστήματος IRIS (Internet
Reporting Information). Το αίτημα σύνδεσης γίνεται προς το εξωτερικό
σύστημα IRIS. Η ταυτοποίηση γίνεται είτε μέσα από το ίδιο το IRIS,
εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής σε αυτό, είτε με τη
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βοήθεια της υπηρεσίας εξωτερικού φορέα (ΓΓΔΕ – TAXISNET). Στη
δεύτερη περίπτωση, ο χρήστης μεταφέρεται αυτόματα στην οθόνη της
αυτοαπογραφής, στην οποία πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον τα
υποχρεωτικά πεδία, ώστε να ταυτοποιηθεί.
2. Μετά την ταυτοποίηση στο IRIS, ο αναγγέλλων αποκτά πρόσβαση στο
σύστημα DIREQT.
Καλείται να απαντήσει σε γενικές ερωτήσεις καθώς και στα αναρτημένα
ερωτηματολόγια βάσει των οποίων θα καταρτιστεί το Ισοζύγιο Πληρωμών (ο
τρόπος σύνδεσης και σχετικές κατευθύνσεις για τον τρόπο καταχωρήσεων στα
ερωτηματολόγια δίνονται από το εγχειρίδιο της Διεύθυνσης Πληροφορικής –
DIREQT – Εγχειρίδιο διεπαφών.
4.3 Προθεσμία υποβολής – Διαθεσιμότητα συστήματος
Η υποβολή των συναλλαγών θα γίνεται μηνιαία μεταξύ της 1ης και 20ής
ημέρας του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και κατόπιν έγκρισης από το Τμήμα Συλλογής Στοιχείων Εξωτερικού Τομέα, η
προθεσμία υποβολής παρατείνεται το αργότερο μέχρι την 26η ημέρα.
Το σύστημα θα είναι ανοικτό για υποβολή στοιχείων όλες τις ημέρες και
ώρες της εβδομάδος, αλλά τεχνική υποστήριξη θα υπάρχει μόνο κατά τις
εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 15.30 μ.μ.
4.4 Κατώφλι συναλλαγών
Το κατώφλι αναγγελίας είναι 5.000 ευρώ ανά συναλλαγή σε κάθε κωδικό
ισοζυγίου πληρωμών, ανά είσπραξη/πληρωμή, ανά χώρα και ανά
νόμισμα. Το κατώφλι είναι προαιρετικό, με την έννοια ότι μπορεί να
αναγγελθούν και

συναλλαγές

μικρότερου

ποσού.

Οι

συναλλαγές

θα

συλλέγονται από τη Διεύθυνση Στατιστικής, θα υποβάλλονται σε ποιοτικό
έλεγχο και θα συναθροίζονται για τους σκοπούς κατάρτισης των λογαριασμών
Εξωτερικού Τομέα.
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4.5 Ερωτηματολόγια – δυνατότητες
Μετά την ταυτοποίηση και σύνδεση στο σύστημα DIREQT, ο αναγγέλλων θα
έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί, τροποποιεί και διαγράφει τις συναλλαγές του
ανά ερωτηματολόγιο, ενώ παράλληλα θα έχει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη την
τρέχουσα εικόνα του ερωτηματολογίου, όπως έχει προκύψει από τις
καταχωρήσεις του. Η ορθότητα των συναλλαγών θα ελέγχεται κατά την
καταχώρησή τους, σύμφωνα με τους ανά περίπτωση ισχύοντες κανόνες.
Επιπλέον των ερωτηματολογίων και πριν από τη συνολική υποβολή αυτών, ο
αναγγέλλων πρέπει να συμπληρώνει:
1. τις Γενικές Πληροφορίες Επιχείρησης μόνο στα υποχρεωτικά πεδία
(μία φορά το έτος και όποτε υπάρχουν αλλαγές),
2. τις Διαχειριστικές Ερωτήσεις (με κάθε υποβολή για καλύτερη
πλοήγηση στα ερωτηματολόγια και για να έχει τη δυνατότητα της
συνολικής υποβολής).
Τα ερωτηματολόγια που θα υποστηρίζει το σύστημα είναι συνολικά έξι, εκ
των οποίων ενεργά είναι τα εξής τέσσερα που αφορούν ροές και σε αυτά
καλείται να απαντά ο αναγγέλλων:
1. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:

ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
4. ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
Τα δύο τελευταία (5 και 6) αφορούν υπόλοιπα- και είναι ανενεργά προς το
παρόν στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι σχετικές έρευνες, οι οποίες είναι σε
ισχύ και θα τηρούνται οι ήδη υπάρχουσες διαδικασίες, θα ενσωματωθούν και
θα απαντώνται στο νέο σύστημα σε μεταγενέστερο χρόνο.
5. ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΥΠΟΛΟΙΠΑ – ενεργή εκτός συστήματος
6. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ – ενεργή εκτός συστήματος.
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Τα πεδία που υποχρεωτικά πρέπει να απαντηθούν στα ερωτηματολόγια είναι
τα εξής:
 Κωδικός Ισοζυγίου Πληρωμών
 Είσπραξη ή πληρωμή
 Ποσό
 Νόμισμα

(εάν

δεν

περιλαμβάνεται

στη

λίστα

νομισμάτων,

θα

καταχωρείται το ισότιμο σε ευρώ).
 Χώρα αντισυμβαλλομένου
 Όνομα αντισυμβαλλομένου (όπου προβλέπεται)
 Τομέας οικονομίας αντισυμβαλλομένου (για το ερωτηματολόγιο των
άμεσων

επενδύσεων

και

το

ερωτηματολόγιο

των

επενδύσεων

χαρτοφυλακίου και λοιπών επενδύσεων).
 Οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης άμεσης επένδυσης, όπου
προβλέπεται.
4.6 Προσωρινή αποθήκευση στοιχείων
Οι αναγγέλλοντες μπορούν να αποθηκεύουν προσωρινά τα στοιχεία του
ερωτηματολογίου που έχουν συμπληρώσει. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να
καταχωρούν τις συναλλαγές τμηματικά (π.χ. όταν πραγματοποιούνται) και να
υποβάλλουν το ερωτηματολόγιο όταν έχουν ολοκληρώσει τη συμπλήρωσή
του.
4.7 Μηδενική υποβολή
Εάν ο αναγγέλλων δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές στο μήνα αναφοράς,
εφόσον έχει ταυτοποιηθεί στο Σύστημα και έχει κάνει υποβολή έστω και μία
φορά, υποχρεωτικά θα εισέρχεται σε αυτό και θα απαντά αρνητικά στο πρώτο
ερώτημα της φόρμας των διαχειριστικών ερωτήσεων που σχετίζεται με την
περίοδο αναφοράς. Στη συνέχεια θα προχωράει σε συνολική υποβολή
(Βασικές λειτουργίες – Συνολική Υποβολή).
4.8 Συνολική υποβολή
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων
οι αναγγέλλοντες μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των
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ερωτηματολογίων για μία συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. Κατά την
ολοκλήρωση της υποβολής γίνονται και όλοι οι συνδυαστικοί έλεγχοι (π.χ. αν
έχουν συμπληρωθεί οι Γενικές Πληροφορίες Επιχείρησης, αν έχουν απαντηθεί
οι Διαχειριστικές Ερωτήσεις, αν έχουν συμπληρωθεί και υποβληθεί όλα τα
ερωτηματολόγια που υποχρεούται να υποβάλει ο αναγγέλλων με βάση τις
απαντήσεις που έδωσε στις Διαχειριστικές Ερωτήσεις κ.λπ.).
Ο αναγγέλλων έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλές φορές Συνολική Υποβολή
για μία περίοδο αναφοράς υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει λήξει η περίοδος
υποβολής. Κάθε φορά που ο αναγγέλλων κάνει Συνολική Υποβολή
ακυρώνεται η προηγούμενη και ενημερώνεται το «αρχείο υποβολών». Το
σύνολο των υποβολών (έγκυρες και ακυρωμένες) θα μεταφέρονται στο
σύστημα Ισοζυγίου Πληρωμών μόνο μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς.
Μόνο η τελευταία οριστική επιτυχής υποβολή θεωρείται έγκυρη και λαμβάνεται
υπόψη στο ισοζύγιο.
4.9 Εκπρόθεσμη υποβολή
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης από το αρμόδιο Τμήμα της
Διεύθυνσης Στατιστικής, η υποβολή γίνεται δεκτή το αργότερο την 26 η ημέρα
μετά το τέλος του μήνα αναφοράς.
4.10 Αναθεώρηση ερωτηματολογίου
Εάν ο αναγγέλλων πραγματοποιήσει αλλαγή

στα

στοιχεία

του

ερωτηματολογίου μετά την Υποβολή, αλλά μέσα στο επιτρεπτό διάστημα, το
σύστημα αυτόματα ακυρώνει την προηγούμενη υποβολή.
4.11 Εκπρόθεσμη συνολική αναθεώρηση υποβληθέντων
στοιχείων
Υπάρχει η δυνατότητα να παραχωρείται άδεια εκπρόθεσμης αναθεώρησης
των υποβληθέντων στοιχείων σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα.
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4.12 Ιστορικό αναγγελίας
Οι αναγγέλλοντες έχουν πρόσβαση στο ιστορικό των υποβληθέντων
ερωτηματολογίων, χωρίς δυνατότητα μεταβολής τους. Με τον τρόπο αυτό,
υπάρχει ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για τους αναγγέλλοντες και το αρμόδιο
Τμήμα

της

Διεύθυνσης

Στατιστικής,

βάσει

του

οποίου

μπορούν

να

επικοινωνούν και να επιλύουν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία της
υποβολής των ερωτηματολογίων ή ακόμα και στην ορθότητα των ίδιων των
στοιχείων. Ειδικότερα για τους αναγγέλλοντες, το ιστορικό υποβολών μπορεί
να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες απόδειξης υποβολής με χρήση του
αποδεικτικού υποβολής.

5. Εξαιρέσεις αναγγελίας
Οι αναγγέλλοντες υποχρεούνται να αναγγέλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος
τις

συναλλαγές

τους

με

το

εξωτερικό

όπως

περιγράφονται

στα

ερωτηματολόγια παρακάτω. Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι πιο κάτω
συναλλαγές:
5.1 Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών
Εξαιρούνται οι ενδοκοινοτικές αφίξεις και αποστολές αγαθών (δήλωση intrastat
στην ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών με τρίτες χώρες
(δήλωση extrastat στην ΕΛΣΤΑΤ).
Προσοχή! Τα αγαθά που αποτελούν μέρος υπηρεσίας δεν εξαιρούνται
και καταχωρούνται στις αντίστοιχες υπηρεσίες (π.χ. αγαθά που
αγοράζονται στο πλαίσιο κατασκευαστικών εργασιών κατατάσσονται
στις υπηρεσίες αυτές – Βλ. το Ερωτηματολόγιο υπηρεσιών 2.4.1, 2.4.2).
5.2 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες
Η Τράπεζα της Ελλάδος από το 2002 διενεργεί μηνιαία δειγματοληπτική
έρευνα «Έρευνα Συνόρων» στα κυριότερα σημεία εισόδου – εξόδου της
χώρας

με σκοπό τη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών για την εκτίμηση
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των ταξιδιωτικών δαπανών. Η Έρευνα Συνόρων αποτελείται ουσιαστικά από
δύο ανεξάρτητες έρευνες: Την Έρευνα Εισπράξεων, η οποία αποσκοπεί στην
εκτίμηση της δαπάνης των ταξιδιωτών που κατοικούν στο εξωτερικό και
επισκέπτονται την Ελλάδα, και την Έρευνα Πληρωμών, η οποία αποσκοπεί
στην εκτίμηση της δαπάνης των ταξιδιωτών που κατοικούν στην Ελλάδα και
επισκέπτονται το εξωτερικό.
5.3 Συναλλαγές μεταξύ κατοίκων
Οι συναλλαγές μεταξύ κατοίκων καθώς και οι συναλλαγές μεταξύ μη κατοίκων,
ανεξάρτητα αν γίνονται με διασυνοριακά εμβάσματα μεταξύ εγχώριων και
ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων.
5.4 Οι συναλλαγές επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε εγχώριο
θεματοφύλακα
5.4.1.Εγχώριος θεματοφύλακας: Πιστωτικό Ίδρυμα
Οι συναλλαγές επενδύσεων χαρτοφυλακίου που αφορούν μετοχικούς τίτλους,
αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, αναγγέλλονται σύμφωνα με
την ΠΔ/ΤΕ 32/07.10.2013 σχετικά με την υποβολή μηνιαίων αναλυτικών
στοιχείων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους
τους

οποίους

είτε

διακρατούν

για

ίδιο

λογαριασμό

είτε

φυλάσσουν/διαχειρίζονται για λογαριασμό τρίτων.
Αντιθέτως, τα χρηματοοικονομικά παράγωγα (options, futures, employee
stock options κ.λπ.) πρέπει να αναγγέλλονται απευθείας από τους
συναλλασσομένους (είτε Πιστωτικό Ίδρυμα είτε αναγγέλλοντα).
5.4.2. Εγχώριος θεματοφύλακας: χρηματιστηριακή εταιρία ή εταιρία
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
Σε αυτή την περίπτωση, σχετικά με τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, στο νέο
σύστημα θα αναγγέλλονται μόνο τα χρηματοοικονομικά παράγωγα (είτε από
τις εταιρίες είτε από τους αναγγέλλοντες που τις χρησιμοποιούν ως
θεματοφύλακα).
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Αντιθέτως, της αναγγελίας δεν εξαιρούνται:

1. Προμήθειες εφοδίων: ( Ερωτηματολόγιο Υπηρεσιών 1.1)
1. ΑΓΑΘΑ
1.1 Προμήθειες εφοδίων
2. Τριγωνικές συναλλαγές (merchanting): (Ερωτηματολόγιο Υπηρεσιών
1.2)
1. ΑΓΑΘΑ
1.2 Καθαρές εξαγωγές αγαθών στο πλαίσιο διεθνών τριγωνικών
συναλλαγών (merchanting)
1.2.1 Τριγωνική πώληση
1.2.2 Τριγωνική αγορά
3. Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές: (Ερωτηματολόγιο: Επενδύσεις
χαρτοφυλακίου και λοιπές επενδύσεις: Ροές και εισόδημα)
6.2.3 Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές (Απαιτήσεις)
6.2.3.1 Bραχυχρόνια
6.2.3.2 Mακροχρόνια
7.2.2 Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές (Υποχρεώσεις)
7.2.2.1 Bραχυχρόνια
7.2.2.2 Mακροχρόνια

6. Ερωτηματολόγια
6.1 Υπηρεσίες και συμπληρωματικές πληροφορίες
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2.1 Υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών τα οποία ανήκουν σε άλλους
2.1.1 Μεταποίηση στην Ελλάδα
2.1.2 Μεταποίηση στο εξωτερικό
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2.2 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που δεν περιλαμβάνονται
αλλού
2.3 Μεταφορές
2.3.1 Θαλάσσιες μεταφορές
2.3.1.1 Θαλάσσιες μεταφορές προσώπων
2.3.1.2 Θαλάσσιες μεταφορές αγαθών
2.3.1.3 Θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ τρίτων χωρών – cross
trading
2.3.1.4 Λοιπές θαλάσσιες υπηρεσίες
2.3.2 Αεροπορικές μεταφορές
2.3.2.1 Αεροπορικές μεταφορές προσώπων (BSP)
2.3.2.2 Αεροπορικές μεταφορές αγαθών (CASS)
2.3.2.3 Λοιπές αεροπορικές υπηρεσίες
2.3.3 Σιδηροδρομικές μεταφορές
2.3.3.1 Σιδηροδρομικές μεταφορές προσώπων
2.3.3.2 Σιδηροδρομικές μεταφορές αγαθών
2.3.3.3 Λοιπές σιδηροδρομικές υπηρεσίες
2.3.4 Οδικές μεταφορές
2.3.4.1 Οδικές μεταφορές προσώπων
2.3.4.2 Οδικές μεταφορές αγαθών
2.3.4.3 Λοιπές οδικές υπηρεσίες
2.3.5 Μεταφορές μέσω σωληναγωγών
2.3.6 Διαστημικές μεταφορές
2.3.7 Μεταφορές με μέσα εσωτερικής ναυσιπλοΐας
2.3.7.1 Μεταφορές με μέσα εσωτερικής ναυσιπλοΐας
προσώπων
2.3.7.2 Μεταφορές με μέσα εσωτερικής ναυσιπλοΐας
αγαθών
2.3.7.3 Λοιπές μεταφορικές υπηρεσίες με μέσα εσωτερικής
ναυσιπλοΐας
2.3.8 Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
2.3.9 Λοιπές
μεταφορών

υποστηρικτικές

και

βοηθητικές

υπηρεσίες

2.3.10 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες (courier)
2.3.10.1 Ταχυδρομικές υπηρεσίες
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2.3.10.2 Tαχυμεταφορικές υπηρεσίες (courier)
2.4 Κατασκευαστικές υπηρεσίες
2.4.1 Κατασκευαστικές υπηρεσίες στο εξωτερικό
2.4.2 Κατασκευαστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα
2.5 Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες
2.5.1 Ασφάλιση ζωής
2.5.1.1 Ασφάλιση ζωής – Ασφάλιστρα
2.5.1.2 Ασφάλιση ζωής – Αποζημιώσεις
2.5.2 Ασφάλιση εμπορευμάτων
2.5.2.1 Ασφάλιση εμπορευμάτων – Ασφάλιστρα
2.5.2.2 Ασφάλιστρα εμπορευμάτων – Αποζημιώσεις
2.5.3 Λοιπές ασφάλειες
2.5.3.1 Λοιπές ασφάλειες – Ασφάλιστρα
2.5.3.2 Λοιπές ασφάλειες – Αποζημιώσεις
2.5.4 Υπηρεσίες που υποβοηθούν την ασφάλιση
2.5.5 Αντασφάλιση
2.5.5.1 Αντασφάλιση – Ασφάλιστρα
2.5.5.2 Αντασφάλιση – Αποζημιώσεις
2.5.6 Επικουρικές συνταξιοδοτικές υπηρεσίες ασφάλισης
2.5.7 Συνταξιοδοτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τυποποιημένων
εγγυήσεων
2.5.7.1 Συνταξιοδοτικές υπηρεσίες
2.5.7.2 Υπηρεσίες τυποποιημένων εγγυήσεων
2.6 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με ρητές χρεώσεις
2.7 Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
(Royalties)
2.8 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης
2.8.1 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
2.8.2 Υπηρεσίες πληροφορικής
2.8.3 Υπηρεσίες πληροφόρησης
2.8.3.1 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων
2.8.3.2 Λοιπές υπηρεσίες πληροφόρησης
2.9 Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες
2.9.1 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
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2.9.1.1 Παροχή εξατομικευμένων και μη εξατομικευμένων
υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης
2.9.1.2
Πώληση
ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων
απορρέουν από έρευνα και ανάπτυξη

που

2.9.1.3 Λοιπές υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
2.9.2
Υπηρεσίες
δημοσκοπήσεων

διαφήμισης,

έρευνας

αγοράς

και

2.9.3 Νομικές υπηρεσίες
2.9.4 Λογιστικές υπηρεσίες
2.9.5 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
2.9.6 Τεχνικές και λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες
2.9.6.1 Υπηρεσίες συναφείς με το εμπόριο
2.9.6.2 Υπηρεσίες λειτουργικής μίσθωσης (Ναύλωση
μεταφορικών μέσων – operational leasing)
2.9.6.3 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων
2.9.6.4 Υπηρεσίες μηχανικών
2.9.6.5 Επιστημονικές και λοιπές τεχνικές υπηρεσίες
2.9.6.6 Επεξεργασία και απορρύπανση απορριμμάτων
2.9.6.7 Υπηρεσίες συναφείς με τη γεωργία, τη δασοκομία
και την αλιεία
2.9.6.8 Υπηρεσίες συναφείς με την εξόρυξη και την άντληση
πετρελαίου και φυσικού αερίου
2.9.6.9 Λοιπές επιχειρηματικές
περιλαμβάνονται αλλού

υπηρεσίες

που

δεν

2.10 Υπηρεσίες προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές
2.10.1 Οπτικοακουστικές και συναφείς υπηρεσίες
2.10.2 Υπηρεσίες υγείας
2.10.3 Υπηρεσίες εκπαίδευσης
2.10.4 Υπηρεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και αναψυχής
2.10.5 Λοιπές προσωπικές υπηρεσίες
1. ΑΓΑΘΑ
1.1 Προμήθειες εφοδίων
1.2 Καθαρές εξαγωγές αγαθών στο πλαίσιο διεθνών τριγωνικών
συναλλαγών (merchanting)
1.2.1 Τριγωνική πώληση
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1.2.2 Τριγωνική αγορά
3. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
3.1 Αμοιβή από εργασία
3.2 Αμοιβή ναυτικών
6.2 Μεταβιβάσεις
4. ΦΟΡΟΙ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
4.1 Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών
4.1.1 Φόροι επί προϊόντων
4.1.2 Λοιποί φόροι επί της παραγωγής
4.2 Επιδοτήσεις
4.2.1 Επιδοτήσεις προϊόντων
4.2.2 Λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής
4.3 Μισθώματα από την εκμετάλλευση φυσικών πόρων
4.4 Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας
4.5 Κοινωνικές εισφορές
4.6 Κοινωνικές παροχές
4.7 Καθαρά ασφάλιστρα για ασφαλίσεις κατά ζημιών
4.8 Απαιτήσεις από ασφαλίσεις κατά ζημιών
4.9 Διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις
4.9.1 Προσωπικές μεταβιβάσεις μεταξύ νοικοκυριών – κατοίκων
και νοικοκυριών – μη κατοίκων
4.9.1.1 Μεταναστευτικά εμβάσματα
4.9.1.2 Λοιπές προσωπικές μεταβιβάσεις νοικοκυριών
4.9.2 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις
4.10 Φόροι κεφαλαίου
4.11 Επιχορηγήσεις επενδύσεων
4.12 Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
4.12.1 Άφεση χρέους
4.12.2 Άλλες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
4.13 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
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6.3 Επενδύσεις χαρτοφυλακίου και λοιπές επενδύσεις: Ροές
και εισόδημα
6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
6.1 ΕΠΕΝΔYΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (απαιτήσεις)
6.1.1 Employee stock options
6.1.2 Options – warrants
6.1.3 Futures
6.1.4 Swaps
6.1.5 Forwards
6.2 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (απαιτήσεις)
6.2.1 Δάνεια
6.2.1.1 Bραχυχρόνια
6.2.1.1.1 Βραχυχρόνια δάνεια
6.2.1.1.2 Χρηματοδοτικές μισθώσεις Leasing
6.2.1.2 Mακροχρόνια δάνεια
6.2.2 Repos
6.2.2.1 Bραχυχρόνια
6.2.2.2 Mακροχρόνια
6.2.3 Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές
6.2.3.1 Bραχυχρόνια
6.2.3.2 Mακροχρόνια
6.2.4 Ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και
συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
7.1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (υποχρεώσεις)
7.1.1 Employee stock options
7.1.2 Options – warrants
7.1.3 Futures
7.1.4 Swaps
7.1.5 Forwards
7.2 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (υποχρεώσεις)

Σελίδα 28

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

7.2.1 Δάνεια
7.2.1.1 Bραχυχρόνια
7.2.1.1.1 Βραχυχρόνια δάνεια
7.2.1.1.2 Leasing
7.2.1.2 Mακροχρόνια δάνεια
7.2.2 Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές
7.2.2.1 Bραχυχρόνια
7.2.2.2 Mακροχρόνια
7.2.3 Ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και
συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων
8. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ/ΠΛΗΡΩΤΕΟ
8.1 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
8.1.1 Εισόδημα από μετοχές και μερίδια εταιριών επενδύσεων
χαρτοφυλακίου
8.1.1.1 Μερίσματα από μετοχικούς τίτλους
8.1.1.2 Μερίδια εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
8.2 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
8.2.1 Εισόδημα από οιονεί επιχειρήσεις (υποκαταστήματα, κλπ.)
8.2.2 Τόκοι
8.2.2.1 Τόκοι δανείων
8.2.2.2 Τόκοι καταθέσεων
8.2.3 Εισόδημα από επενδύσεις αποδοτέο σε κατόχους
ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών συμβολαίων και συστήματα
τυποποιημένων εγγυήσεων
6.4 Άμεσες επενδύσεις: Ροές και εισόδημα
5. ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
5.1 ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)
5.1.1 Μετοχικοί τίτλοι
5.1.1.1 Από άμεσο επενδυτή σε επιχειρήσεις άμεσων
επενδύσεων
5.1.1.1.1 Ίδρυση υποκαταστήματος στο εξωτερικό
5.1.1.1.1.1
Ίδρυση
υποκαταστήματος
εξωτερικό (Εισηγμένες μετοχές)
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5.1.1.1.1.2
Ίδρυση
υποκαταστήματος
εξωτερικό (Μη εισηγμένες μετοχές)

στο

5.1.1.1.2 Μερική ή ολική εξαγορά υφιστάμενης
επιχείρησης στο εξωτερικό
5.1.1.1.2.1 Μερική ή ολική εξαγορά υφιστάμενης
επιχείρησης στο εξωτερικό (Εισηγμένες
μετοχές)
5.1.1.1.2.2 Μερική ή ολική εξαγορά υφιστάμενης
επιχείρησης στο εξωτερικό (Μη εισηγμένες
μετοχές)
5.1.1.1.3 Αγορά νέων μετοχών της επιχείρησης μη
κατοίκου
5.1.1.1.3.1 Αγορά νέων μετοχών της επιχείρησης
μη κατοίκου (Εισηγμένες μετοχές)
5.1.1.1.3.2 Αγορά νέων μετοχών της επιχείρησης
μη κατοίκου (Μη εισηγμένες μετοχές)
5.1.1.1.4 Αγορά ακινήτων στο εξωτερικό
5.1.1.2 Από επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων – κατοίκους
στον άμεσο επενδυτή – μη κάτοικο
5.1.1.2.1 Εισηγμένες μετοχές
5.1.1.2.2 Μη εισηγμένες μετοχές
5.1.1.3 Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων
5.1.1.3.1 Εισηγμένες μετοχές
5.1.1.3.2 Μη εισηγμένες μετοχές
5.1.2 Χρεωστικά μέσα (Δάνεια και πιστώσεις)
5.1.2.1 Από άμεσο επενδυτή σε επιχειρήσεις άμεσων
επενδύσεων
5.1.2.2 Από επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων – κατοίκους
στον Άμεσο επενδυτή – μη κάτοικο
5.1.2.3 Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων
5.2 ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)
5.2.1 Μετοχικοί τίτλοι
5.2.1.1 Από άμεσο επενδυτή σε επιχειρήσεις άμεσων
επενδύσεων
5.2.1.1.1 Ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα
5.2.1.1.2 Μερική ή ολική εξαγορά υφιστάμενης
επιχείρησης στην Ελλάδα
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5.2.1.1.3 Αγορά νέων μετοχών της επιχείρησης –
κατοίκου
5.2.1.1.4 Αγορά ακινήτων στην Ελλάδα
5.2.1.2 Από επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων – μη
κατοίκους στον Άμεσο επενδυτή – κάτοικο
5.2.1.3 Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων
5.2.2 Χρεωστικά μέσα (Δάνεια και πιστώσεις)
5.2.2.1 Από Άμεσο επενδυτή σε επιχειρήσεις Άμεσων
επενδύσεων
5.2.2.2 Από επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων – μη
κατοίκους στον άμεσο επενδυτή – κάτοικο
5.2.2.3 Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων
5.3 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
5.3.1 Εισόδημα από μερίσματα
5.3.1.1

Από άμεσο
επενδύσεων

επενδυτή

σε

επιχειρήσεις

άμεσων

5.3.1.2 Από επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων στον άμεσο
επενδυτή
5.3.1.3 Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων
5.3.2 Ενοίκια
5.3.2.1

Από άμεσο
επενδύσεων

επενδυτή

σε

επιχειρήσεις

άμεσων

5.3.2.2 Από επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων στον άμεσο
επενδυτή
5.3.2.3 Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων
5.3.3 Τόκοι δανείων
5.3.3.1

Από άμεσο
επενδύσεων

επενδυτή

σε

επιχειρήσεις

άμεσων

5.3.3.2 Από επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων στον άμεσο
επενδυτή
5.3.3.3 Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Ερωτηματολόγια με επεξήγηση ανά κωδικό
 Υπηρεσίες και συμπληρωματικές πληροφορίες
 Μεταβιβάσεις
 Επενδύσεις χαρτοφυλακίου και λοιπές επενδύσεις: Ροές και
εισόδημα
 Άμεσες επενδύσεις: Ροές και εισόδημα

Υπηρεσίες και συμπληρωματικές πληροφορίες
1. ΑΓΑΘΑ
Το στοιχείο αυτό καλύπτει τα κινητά αγαθά των οποίων η κυριότητα
μεταβιβάζεται από κατοίκους σε μη κατοίκους ή αντιστρόφως. Από τα αγαθά
ενδιαφέρουν μόνο οι παρακάτω κατηγορίες.
1.1 Προμήθειες εφοδίων
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Καταγράφεται η εισπραχθείσα ή η καταβληθείσα αξία από την πώληση ή
αγορά αγαθών μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων, όπως καύσιμα, τρόφιμα,
ποτά, ανταλλακτικά και λοιπά τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία των
πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, π.χ. πλοίων, αεροσκαφών, φορτηγών.
1.2 Καθαρές εξαγωγές αγαθών στο πλαίσιο διεθνών τριγωνικών
συναλλαγών (merchanting)
Ως «διεθνής τριγωνική συναλλαγή» ορίζεται η συναλλαγή με την οποία ένας
κάτοικος (της οικονομίας κατάρτισης των στοιχείων) αγοράζει αγαθά από μη
κάτοικο και στη συνέχεια μεταπωλεί τα ίδια αγαθά σε άλλον μη κάτοικο χωρίς
τα αγαθά να είναι παρόντα στην οικονομία κατάρτισης των στοιχείων. Οι
καθαρές εξαγωγές αγαθών στο πλαίσιο διεθνών τριγωνικών συναλλαγών είναι
η διαφορά μεταξύ των πωλήσεων και των αγορών αγαθών στο πλαίσιο
διεθνών τριγωνικών συναλλαγών. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει τα
περιθώρια των εμπόρων, τα κέρδη και τις ζημίες διακράτησης, καθώς και τις
μεταβολές στα αποθέματα εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο διεθνών
τριγωνικών συναλλαγών.
1.2.1 Τριγωνική πώληση
Η πώληση των αγαθών καταχωρείται στα αγαθά που πωλούνται στο πλαίσιο
διεθνών τριγωνικών συναλλαγών.
1.2.2 Τριγωνική αγορά
Τα αγαθά που αποκτώνται στο πλαίσιο διεθνών τριγωνικών συναλλαγών.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι υπηρεσίες είναι το αποτέλεσμα παραγωγικής δραστηριότητας που
μεταβάλλει την κατάσταση των καταναλωτικών μονάδων ή διευκολύνει την
ανταλλαγή προϊόντων ή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Κατά
κανόνα, οι υπηρεσίες δεν είναι διακριτά στοιχεία επί των οποίων μπορούν να
συσταθούν δικαιώματα κυριότητας και γενικά δεν μπορούν να διαχωριστούν
από την παραγωγή τους.
2.1 Υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών τα οποία ανήκουν σε άλλους
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Ο όρος «υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών τα οποία ανήκουν σε άλλους»
καλύπτει την επεξεργασία, τη συναρμολόγηση, την σήμανση, τη συσκευασία
κ.ο.κ. που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι
ιδιοκτήτριες των σχετικών αγαθών. Τη μεταποίηση αναλαμβάνει οντότητα που
αμείβεται από τον ιδιοκτήτη. Δεδομένου ότι η κυριότητα των αγαθών δεν
μεταβιβάζεται, δεν καταγράφεται καμία συναλλαγή γενικών εμπορευμάτων
μεταξύ του μεταποιητή και του ιδιοκτήτη. Η αξία της αμοιβής για τη μεταποίηση
αγαθών τα οποία ανήκουν σε άλλους δεν συμπίπτει απαραίτητα με τη διαφορά
μεταξύ της αξίας των αγαθών που αποστέλλονται για μεταποίηση και της αξίας
των αγαθών μετά τη μεταποίηση. Η παρούσα κατηγορία δεν περιλαμβάνει τη
συναρμολόγηση προκατασκευασμένων κατασκευών (η οποία κατατάσσεται
στις Κατασκευές) ούτε τη συναφή με τη μεταφορά των αγαθών επισήμανση και
συσκευασία τους (που κατατάσσονται στις Μεταφορές).

2.1.1 Μεταποίηση στην Ελλάδα
Καταγράφεται η εισπραχθείσα αμοιβή για τη μεταποίηση που υφίστανται τα
αγαθά ιδιοκτησίας μη κατοίκων στην Ελλάδα και τα οποία στη συνέχεια
επανεξάγονται (ενεργητική τελειοποίηση).
2.1.2 Μεταποίηση στο εξωτερικό
Καταγράφεται η καταβληθείσα αμοιβή για τη μεταποίηση που υφίστανται τα
αγαθά ιδιοκτησίας κατοίκων στο εξωτερικό, τα οποία στη συνέχεια
επανεισάγονται (παθητική τελειοποίηση).
2.2 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που δεν περιλαμβάνονται
αλλού
Ο όρος «υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που δεν περιλαμβάνονται
αλλού»

καλύπτει

τις

υπηρεσίες

συντήρησης

και

επισκευής

που

πραγματοποιούνται από κατοίκους σε αγαθά τα οποία ανήκουν σε μη
κατοίκους (και αντιστρόφως). Οι επισκευές είναι δυνατόν να γίνουν στις
εγκαταστάσεις του επισκευαστή ή σε άλλο χώρο. Η αξία της συντήρησης και
των επισκευών περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα ή τα υλικά που παρέχονται
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από τον επισκευαστή και περιλαμβάνονται στις χρεώσεις. Τα εξαρτήματα και
τα υλικά που χρεώνονται χωριστά δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Οι
επισκευές και η συντήρηση πλοίων, αεροσκαφών και λοιποί εξοπλισμοί
μεταφορών συμπεριλαμβάνονται στο στοιχείο αυτό. Ο καθαρισμός του
εξοπλισμού μεταφορών εξαιρείται, διότι περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες
μεταφορών. Η συντήρηση και οι επισκευές κατασκευαστικών έργων
εξαιρούνται, διότι περιλαμβάνονται στις Κατασκευές. Η συντήρηση και οι
επισκευές υπολογιστών εξαιρούνται, διότι περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες
υπολογιστών.
2.3 Μεταφορές
Ο όρος «μεταφορές» περιλαμβάνει τη διαδικασία της μεταφοράς ανθρώπων
και αντικειμένων από έναν τόπο σε άλλον, καθώς και τις σχετικές
υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες. Οι μεταφορές περιλαμβάνουν
επίσης τις ταχυδρομικές και τις ταχυμεταφορικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες
μεταφορών καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών όταν παρέχονται από
κατοίκους μιας οικονομίας προς όφελος κατοίκων άλλης οικονομίας. Οι
μεταφορές μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
α) τρόπος μεταφοράς, δηλαδή διά θαλάσσης, εναερίως, σιδηροδρομικώς,
οδικώς, με μέσα εσωτερικής ναυσιπλοΐας, με αγωγούς και διαστημικά μέσα.
Περιλαμβάνεται επίσης και η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας·
β) τι μεταφέρεται, δηλαδή επιβάτες ή φορτίο ή κάτι άλλο (πράγμα που
καλύπτει τις υποστηρικτικές και τις βοηθητικές υπηρεσίες όπως η φόρτωση και
η εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων, η αποθήκευση, η συσκευασία και
ανασυσκευασία, καθώς και ο καθαρισμός του εξοπλισμού μεταφορών που
εκτελείται στους λιμένες και τους αερολιμένες).
2.3.1 Θαλάσσιες μεταφορές
Καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες μεταφορών που παρέχονται διά θαλάσσης.
Απαιτείται περαιτέρω υποδιαίρεση σε Θαλάσσιες μεταφορές προσώπων,
Θαλάσσιες μεταφορές αγαθών, cross trading και Λοιπές θαλάσσιες μεταφορές
(π.χ. πρακτόρευση, ρυμούλκηση, ελλιμενισμός).
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 2.3.1.1 Θαλάσσιες μεταφορές προσώπων
Καταγράφονται οι εισπράξεις κατοίκων που διαχειρίζονται πλοία με ελληνική ή
ξένη σημαία για τη μεταφορά μη κατοίκων και οι πληρωμές κατοίκων για τη
μεταφορά τους από πλοία με ξένη σημαία τα οποία διαχειρίζονται μη κάτοικοι.
Οι εισπράξεις ή οι πληρωμές αφορούν εισιτήρια προσώπων, αυτοκινήτων και
αποσκευών τους σε όλα τα πλοία που έχουν δρομολογηθεί στις γραμμές που
συνδέουν την Ελλάδα με τις γειτονικές χώρες ή τρίτες χώρες μεταξύ τους.
 2.3.1.2 Θαλάσσιες μεταφορές αγαθών
Καταγράφονται οι εισπράξεις κατοίκων που διαχειρίζονται πλοία με ελληνική ή
ξένη σημαία από μη κατοίκους για τη μεταφορά εξαγόμενων αγαθών και οι
πληρωμές κατοίκων προς μη κατοίκους που διαχειρίζονται πλοία με ξένη
σημαία για τη μεταφορά εισαγόμενων αγαθών.

 2.3.1.3 Θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ τρίτων χωρών (cross trading)
Καταγράφονται οι εισπράξεις κατοίκων που διαχειρίζονται πλοία με ελληνική ή
ξένη σημαία από μη κατοίκους για τη μεταφορά αγαθών μεταξύ τρίτων χωρών.
 2.3.1.4 Λοιπές θαλάσσιες υπηρεσίες
Καταγράφονται οι εισπράξεις ή οι πληρωμές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων
για υπηρεσίες που υποβοηθούν τις θαλάσσιες μεταφορές. Ενδεικτικά, στις
υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται πρακτόρευση πλοίων, ρυμούλκηση και
διάσωση,

υπηρεσίες

αγκυροβόληση,

πλοηγών

φόρτωση,

και

εκφόρτωση

λεμβούχων,
και

ελλιμενισμός

αποθήκευση

φορτίων

και
και

εμπορευματοκιβωτίων, σταλίες και επισταλίες, καθαρισμός πλοίων.
2.3.2 Αεροπορικές μεταφορές
Καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες μεταφορών που παρέχονται εναερίως.
Απαιτείται περαιτέρω υποδιαίρεση σε Αεροπορικές μεταφορές προσώπων,
Αεροπορικές μεταφορές αγαθών και Λοιπές αεροπορικές μεταφορές.
 2.3.2.1 Αεροπορικές μεταφορές προσώπων (BSP – Billing and
Settlement Plan)
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Καταγράφονται οι εισπράξεις αεροπορικών εταιριών που είναι εγκαταστημένες
στην Ελλάδα για τη μεταφορά μη κατοίκων και οι πληρωμές κατοίκων για τη
μεταφορά τους από αεροπορικές εταιρίες που είναι εγκαταστημένες στο
εξωτερικό. Οι εισπράξεις ή οι πληρωμές αφορούν εισιτήρια επιβατών.
 2.3.2.2 Αεροπορικές μεταφορές αγαθών (CASS – Cargo Accounts
Settlement Systems)
Καταγράφονται οι εισπράξεις αεροπορικών εταιριών που είναι εγκαταστημένες
στην Ελλάδα από μη κατοίκους για τη μεταφορά εξαγόμενων αγαθών και οι
πληρωμές κατοίκων σε αεροπορικές εταιρίες που είναι εγκαταστημένες στο
εξωτερικό για τη μεταφορά εισαγόμενων αγαθών.
 2.3.2.3 Λοιπές αεροπορικές υπηρεσίες
Καταγράφονται οι εισπράξεις ή οι πληρωμές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων
για υπηρεσίες που υποβοηθούν τις αεροπορικές μεταφορές. Ενδεικτικά, στις
υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες εδάφους, ο έλεγχος εναέριας
κυκλοφορίας κ.λπ.
2.3.3 Σιδηροδρομικές μεταφορές
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές καλύπτουν τις μεταφορές με τρένα. Απαιτείται
περαιτέρω

υποδιαίρεση

σε

Σιδηροδρομικές

μεταφορές

προσώπων,

Σιδηροδρομικές μεταφορές αγαθών και Λοιπές σιδηροδρομικές μεταφορές.
 2.3.3.1 Σιδηροδρομικές μεταφορές προσώπων
Καταγράφονται οι εισπράξεις των κατοίκων για διεθνείς σιδηροδρομικές
μεταφορές προσώπων μη κατοίκων ή οι πληρωμές σε σιδηροδρομικές
εταιρίες – μη κατοίκους για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.
 2.3.3.2 Σιδηροδρομικές μεταφορές αγαθών
Καταγράφονται οι εισπράξεις των κατοίκων για διεθνείς σιδηροδρομικές
μεταφορές αγαθών ιδιοκτησίας μη κατοίκων ή οι πληρωμές σε σιδηροδρομικές
εταιρίες – μη κατοίκους για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.
 2.3.3.3 Λοιπές σιδηροδρομικές υπηρεσίες
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Περιλαμβάνονται εισπράξεις ή πληρωμές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων για
υπηρεσίες που υποβοηθούν τη μεταφορά με σιδηρόδρομο, όπως συντήρηση,
καθαρισμός, τέλη διελεύσεως, έτοιμα φαγητά κ.λπ.
2.3.4 Οδικές μεταφορές
Οι οδικές μεταφορές καλύπτουν τις μεταφορές με φορτηγά, λεωφορεία και
πούλμαν.

Απαιτείται

περαιτέρω

υποδιαίρεση

σε

Οδικές

μεταφορές

προσώπων, Οδικές μεταφορές αγαθών και Λοιπές οδικές μεταφορές.
 2.3.4.1 Οδικές μεταφορές προσώπων
Καταγράφονται οι εισπράξεις των μεταφορικών εταιριών – κατοίκων από
διεθνείς μεταφορές επιβατών μη κατοίκων με λεωφορεία και πούλμαν ή οι
πληρωμές κατοίκων σε μεταφορικές εταιρίες – μη κατοίκους για την παροχή
των αντίστοιχων υπηρεσιών.
 2.3.4.2 Οδικές μεταφορές αγαθών
Καταγράφονται οι εισπράξεις μεταφορικών εταιριών – κατοίκων από διεθνείς
μεταφορές αγαθών ιδιοκτησίας μη κατοίκων με φορτηγά, ή οι πληρωμές
κατοίκων σε μεταφορικές εταιρίες – μη κατοίκους για την παροχή των
αντίστοιχων υπηρεσιών.
 2.3.4.3 Λοιπές οδικές υπηρεσίες
Περιλαμβάνονται εισπράξεις ή πληρωμές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων για
λοιπές βοηθητικές υπηρεσίες των οδικών μεταφορών.
2.3.5 Μεταφορές μέσω σωληναγωγών
Οι μεταφορές με αγωγούς καλύπτουν τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων με
αγωγούς, όπως η μεταφορά πετρελαίου και συναφών προϊόντων, νερού και
φυσικού αερίου. Δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες διανομής, συνήθως από
τους υποσταθμούς στον καταναλωτή, και η αξία των προϊόντων που
μεταφέρονται.
2.3.6 Διαστημικές μεταφορές
Οι διαστημικές μεταφορές περιλαμβάνουν τις εκτοξεύσεις δορυφόρων που
πραγματοποιούνται από εμπορικές επιχειρήσεις για τους ιδιοκτήτες των
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δορυφόρων (όπως οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών) και άλλες λειτουργίες που
επιτελούνται από φορείς εκμετάλλευσης διαστημικού εξοπλισμού, όπως η
μεταφορά

αγαθών

και

προσώπων

για

επιστημονικά

πειράματα.

Περιλαμβάνουν επίσης τη μεταφορά προσώπων στο διάστημα και τις
πληρωμές που καταβάλλονται από μια οικονομία με σκοπό οι κάτοικοί της να
συμπεριληφθούν

στους

χρήστες

διαστημικών

οχημάτων

μιας

άλλης

οικονομίας.
2.3.7 Μεταφορές με μέσα εσωτερικής ναυσιπλοΐας
Οι μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών αφορούν τις διεθνείς
μεταφορές μέσω ποταμών, διωρύγων και λιμνών. Περιλαμβάνονται οι
εσωτερικές πλωτές οδοί μιας χώρας καθώς και οι πλωτές οδοί που
χρησιμοποιούνται από κοινού από δύο ή περισσότερες χώρες. Απαιτείται
περαιτέρω υποδιαίρεση σε Εσωτερικές πλωτές μεταφορές προσώπων,
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές αγαθών και Λοιπές εσωτερικές πλωτές
μεταφορές.
 2.3.7.1 Μεταφορές με μέσα εσωτερικής ναυσιπλοΐας προσώπων
Καταγράφονται οι εισπράξεις των εταιριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας –
κατοίκων από διεθνείς μεταφορές επιβατών μη κατοίκων μέσω ποταμών,
διωρύγων και λιμνών ή οι πληρωμές κατοίκων προς εταιρίες εσωτερικής
ναυσιπλοΐας – μη κατοίκους για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.
 2.3.7.2 Μεταφορές με μέσα εσωτερικής ναυσιπλοΐας αγαθών
Καταγράφονται οι εισπράξεις των εταιριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας –
κατοίκων από διεθνείς μεταφορές αγαθών ιδιοκτησίας μη κατοίκων μέσω
ποταμών, διωρύγων και λιμνών ή οι πληρωμές κατοίκων προς εταιρίες
εσωτερικής ναυσιπλοΐας – μη κατοίκους για την παροχή των αντίστοιχων
υπηρεσιών.
 2.3.7.3 Λοιπές μεταφορικές υπηρεσίες με μέσα εσωτερικής ναυσιπλοΐας
Περιλαμβάνονται εισπράξεις ή πληρωμές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων για
λοιπές

βοηθητικές

υπηρεσίες

των

μεταφορών

ναυσιπλοΐας.
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2.3.8 Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει τις υπηρεσίες μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας σε υψηλή τάση μέσω διασυνδεδεμένης ομάδας γραμμών
και σχετικού εξοπλισμού μεταξύ των σημείων παροχής και των σημείων
μετασχηματισμού της ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλή τάση για την παράδοσή
της στους καταναλωτές ή σε άλλα ηλεκτρικά συστήματα. Περιλαμβάνονται τα
τέλη μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, όταν αυτά δεν εντάσσονται στη
διαδικασία παραγωγής και διανομής. Η ίδια η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
εξαιρείται. Δεν περιλαμβάνονται επίσης οι υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας.

2.3.9 Λοιπές υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες μεταφορών
Καλύπτουν όλες τις άλλες υπηρεσίες μεταφορών που δεν μπορούν να
ενταχθούν σε κάποια από τις κατηγορίες των υπηρεσιών μεταφορών που
περιγράφονται ανωτέρω.
2.3.10 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες (courier)
Οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες καλύπτουν την παραλαβή, τη
μεταφορά και την παράδοση επιστολών, εφημερίδων, περιοδικών, φυλλαδίων,
άλλων

εντύπων,

δεμάτων

και

πακέτων,

συμπεριλαμβανομένων

των

ταχυδρομικών υπηρεσιών συναλλαγής με το κοινό και των υπηρεσιών
ενοικίασης ταχυδρομικών θυρίδων. Διακρίνονται σε:
 2.3.10.1 Ταχυδρομικές υπηρεσίες
Καταγράφονται οι εισπράξεις των κατοίκων από μη κατοίκους για μεταφορά
και παράδοση γραμμάτων, δεμάτων, εφημερίδων, περιοδικών, φυλλαδίων,
άλλων εντύπων ή οι πληρωμές των κατοίκων προς μη κατοίκους για τις ίδιες
υπηρεσίες. Επίσης, περιλαμβάνονται ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής με
το κοινό και υπηρεσίες ενοικίασης ταχυδρομικών θυρίδων.
 2.3.10.2 Tαχυμεταφορικές υπηρεσίες (courier)
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Καταγράφονται οι εισπράξεις των εταιριών ταχυμεταφοράς – κατοίκων από μη
κατοίκους ή οι πληρωμές των κατοίκων προς εταιρίες ταχυμεταφοράς – μη
κατοίκους για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς.
2.4 Κατασκευαστικές υπηρεσίες
Καλύπτουν τη δημιουργία, ανακαίνιση, επισκευή ή επέκταση πάγιων
περιουσιακών στοιχείων υπό τη μορφή κτιρίων, εγγείων βελτιώσεων
μηχανολογικού

χαρακτήρα

(συμπεριλαμβανομένων

και

δρόμων,

άλλων
γεφυρών,

έργων
φραγμάτων

μηχανικού
κ.λπ.).

Περιλαμβάνουν τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης, την
προετοιμασία των εργοταξίων και τις γενικές κατασκευαστικές εργασίες, την
παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών όπως ο χρωματισμός, τα υδραυλικά και η
κατεδάφιση, καθώς και τη διαχείριση των κατασκευαστικών έργων. Οι
συμβάσεις κατασκευής που καλύπτονται από το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών
έχουν γενικά βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα. Η εκτέλεση ενός κατασκευαστικού
έργου μεγάλης κλίμακας που αναλαμβάνεται από επιχείρηση – μη κάτοικο και
που χρειάζεται περισσότερο από ένα έτος για να ολοκληρωθεί συνεπάγεται
συνήθως την ίδρυση υποκαταστήματος – κατοίκου.
Οι κατασκευές μπορούν να υποδιαιρεθούν σε Κατασκευαστικές υπηρεσίες στο
εξωτερικό και σε Κατασκευαστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.
2.4.1 Κατασκευαστικές υπηρεσίες στο εξωτερικό
Περιλαμβάνουν τις κατασκευαστικές υπηρεσίες που παρέχονται σε μη
κατοίκους από επιχειρήσεις – κατοίκους της οικονομίας αναφοράς, καθώς και
τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται στην οικονομία υποδοχής από τις
εν λόγω επιχειρήσεις
2.4.2 Κατασκευαστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα
Περιλαμβάνουν τις κατασκευαστικές υπηρεσίες που παρέχονται σε κατοίκους
της οικονομίας που υποβάλλει τα στοιχεία από κατασκευαστικές επιχειρήσεις –
μη κατοίκους, καθώς και τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται στην
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οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία από τις εν λόγω επιχειρήσεις – μη
κατοίκους.
2.5 Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες
Οι

ασφαλιστικές

Πρωτασφάλιση,

και

συνταξιοδοτικές

Αντασφάλιση,

υπηρεσίες

Επικουρικές

περιλαμβάνουν:

υπηρεσίες

ασφάλισης,

Συνταξιοδοτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τυποποιημένων εγγυήσεων. Η
Πρωτασφάλιση υποδιαιρείται σε Ασφάλιση ζωής, Ασφάλιση εμπορευμάτων
και Λοιπές πρωτασφαλίσεις. Οι Συνταξιοδοτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
τυποποιημένων εγγυήσεων υποδιαιρούνται σε Συνταξιοδοτικές υπηρεσίες και
σε Υπηρεσίες τυποποιημένων εγγυήσεων. Οι εν λόγω υπηρεσίες εκτιμώνται ή
αποτιμώνται σε συνάρτηση με τα τέλη των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται
στα συνολικά ασφάλιστρα και όχι με βάση τη συνολική αξία των ασφαλίστρων.
2.5.1 Ασφάλιση ζωής
Οι κάτοχοι ασφαλιστήριων συμβολαίων καταβάλλουν τακτικές εισφορές στον
ασφαλιστή (μπορεί να πραγματοποιείται μόνο μία καταβολή), σε αντάλλαγμα
των οποίων ο ασφαλιστής εγγυάται την καταβολή ελάχιστου συμφωνημένου
ποσού ή προσόδου στον κάτοχο του ασφαλιστήριου συμβολαίου σε
καθορισμένη ημερομηνία ή κατά το θάνατο του κατόχου του ασφαλιστήριου
συμβολαίου, αν ο θάνατος επέλθει νωρίτερα. Η πρόσκαιρη ασφάλεια ζωής,
δυνάμει της οποίας καταβάλλονται παροχές σε περίπτωση θανάτου αλλά σε
καμία άλλη περίπτωση, δεν περιλαμβάνεται εδώ αλλά στις Λοιπές ασφάλειες.
Η κίνηση θα παρακολουθείται κατά κατηγορία:
 2.5.1.1 Ασφάλιση ζωής – Ασφάλιστρα
 2.5.1.2 Ασφάλιση ζωής – Αποζημιώσεις
2.5.2 Ασφάλιση εμπορευμάτων
Οι υπηρεσίες ασφάλισης εμπορευμάτων αφορούν την ασφάλιση αγαθών που
πρόκειται να εξαχθούν ή να εισαχθούν με βάση την αξία FOB των αγαθών και
το κόστος της μεταφοράς τους.
Η κίνηση θα παρακολουθείται κατά κατηγορία:

Σελίδα 42

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 2.5.2.1 Ασφάλιση εμπορευμάτων – Ασφάλιστρα
 2.5.2.2 Ασφάλιση εμπορευμάτων – Αποζημιώσεις
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2.5.3 Λοιπές ασφάλειες
Οι λοιπές ασφάλειες καλύπτουν όλες τις άλλες μορφές ασφαλειών του κλάδου
ατυχημάτων. Περιλαμβάνουν: την πρόσκαιρη ασφάλεια ζωής· την ασφάλιση
ατυχήματος και ασθενείας (εκτός αν αυτές παρέχονται στο πλαίσιο κρατικών
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης)· την ασφάλιση θαλάσσιων, αεροπορικών
και άλλων μεταφορών· την ασφάλιση κατά πυρκαγιάς και λοιπών υλικών
ζημιών· την ασφάλιση κατά οικονομικής απώλειας· την ασφάλιση γενικής
αστικής ευθύνης· και άλλες ασφαλίσεις, όπως η ταξιδιωτική ασφάλιση και η
ασφάλιση που αφορά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.
Η κίνηση θα παρακολουθείται κατά κατηγορία:
 2.5.3.1 Λοιπές ασφάλειες – Ασφάλιστρα
 2.5.3.2 Λοιπές ασφάλειες – Αποζημιώσεις
2.5.4 Υπηρεσίες που υποβοηθούν την ασφάλιση
Καταγράφονται οι εισπράξεις ή οι πληρωμές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων
για υπηρεσίες που υποβοηθούν την πρωτασφάλιση, όπως μεσιτείες
πρακτόρων, πραγματογνωμοσύνη, νηογνωμοσύνη κ.λπ.
2.5.5 Αντασφάλιση
Αντασφάλιση καλείται η διαδικασία ανάθεσης ορισμένων τμημάτων των
ασφαλιστικών κινδύνων σε τρίτους (συχνά σε ειδικευμένους φορείς), με
αντάλλαγμα την καταβολή αναλογικού τμήματος των εισπραττόμενων
ασφαλίστρων. Οι συναλλαγές αντασφάλισης μπορεί να αφορούν πακέτα που
περιλαμβάνουν αρκετούς τύπους κινδύνων.
Η κίνηση θα παρακολουθείται κατά κατηγορία:
 2.5.5.1 Αντασφάλιση – Ασφάλιστρα
 2.5.5.2 Αντασφάλιση – Αποζημιώσεις
2.5.6 Επικουρικές συνταξιοδοτικές υπηρεσίες ασφάλισης
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Περιλαμβάνουν συναλλαγές που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες
συνταξιοδοτικής ασφάλισης. Περιλαμβάνουν τις προμήθειες πρακτόρων, τις
υπηρεσίες
συμβουλών

ασφαλειομεσιτών
σχετικά

με

τις

και

πρακτόρων,

συντάξεις,

τις

τις

υπηρεσίες

υπηρεσίες

παροχής

εκτίμησης

και

διακανονισμού, τις αναλογιστικές υπηρεσίες, τις διοικητικές υπηρεσίες κ.λπ.
2.5.7

Συνταξιοδοτικές

υπηρεσίες

και

υπηρεσίες

τυποποιημένων

εγγυήσεων
 2.5.7.1 Συνταξιοδοτικές υπηρεσίες
Οι συνταξιοδοτικές υπηρεσίες καλύπτουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από
ταμεία

τα

οποία

ιδρύονται

για

την

παροχή

εισοδήματος

μετά

τη

συνταξιοδότηση και για τη χορήγηση παροχών σε περίπτωση θανάτου ή
αναπηρίας σε ειδικές ομάδες μισθωτών από το κράτος ή από ασφαλιστικές
εταιρίες για λογαριασμό των μισθωτών.
 2.5.7.2 Υπηρεσίες τυποποιημένων εγγυήσεων
Οι υπηρεσίες τυποποιημένων εγγυήσεων είναι υπηρεσίες που αφορούν
συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων. Είναι ρυθμίσεις στις οποίες ένας
συμβαλλόμενος (ο εγγυητής) αναλαμβάνει να καλύψει τις ζημίες του δανειστή
σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του δανειολήπτη. Σχετικά παραδείγματα
είναι οι εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων ή οι εγγυήσεις φοιτητικών δανείων.
2.6 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με ρητές χρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καλύπτουν τις διαμεσολαβητικές και τις
επικουρικές υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως από τράπεζες ή άλλες
χρηματοοικονομικές εταιρίες, εκτός από τις υπηρεσίες ασφάλισης και
συνταξιοδοτικών ταμείων.
Σε πολλές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες προβλέπονται, για την παροχή των
υπηρεσιών, ρητές χρεώσεις για τις οποίες δεν χρειάζεται να γίνει κανένας
πρόσθετος υπολογισμός. Στις εν λόγω χρεώσεις περιλαμβάνονται τα τέλη
αποδοχής καταθέσεων και τα τέλη χορήγησης δανείων, τα τέλη εφάπαξ
εγγυήσεων, τα τέλη ή οι ποινικές ρήτρες πρόωρης ή εκπρόθεσμης εξόφλησης,
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τα τέλη τήρησης λογαριασμού, τα τέλη έκδοσης πιστωτικών επιστολών, τα
τέλη που αφορούν υπηρεσίες πιστωτικών καρτών, οι προμήθειες και οι
χρεώσεις που αφορούν υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτορείας
επιχειρηματικών απαιτήσεων, αναδοχής τίτλων και εκκαθάρισης πληρωμών.
Περιλαμβάνονται επίσης οι χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η
φύλαξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή πολύτιμων μετάλλων,
η διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, οι υπηρεσίες
παρακολούθησης,

οι

υπηρεσίες

παροχής

ρευστότητας,

οι

υπηρεσίες

ανάληψης κινδύνων πλην των ασφαλιστικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες
συγχωνεύσεων και εξαγορών, οι υπηρεσίες αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας,

οι

χρηματιστηριακές

υπηρεσίες

και

οι

υπηρεσίες

καταπιστευματοδόχων. Οι χρηματιστές που διενεργούν συναλλαγές επί
χρηματοοικονομικών τίτλων μπορεί να εισπράττουν αμοιβή για το σύνολο ή
για μέρος των υπηρεσιών τους με τη μορφή μιας διαφοράς μεταξύ των δικών
τους τιμών αγοράς και πώλησης. Τα περιθώρια στις συναλλαγές αγοράς και
πώλησης συμπεριλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με ρητές
χρεώσεις και τις λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
2.7 Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
(Royalties)
Οι χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που δεν
περιλαμβάνονται αλλού περιλαμβάνουν:
i.

χρεώσεις για τη χρήση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων (π.χ. διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, βιομηχανικές
διεργασίες και σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών
και των δικαιωμάτων δικαιόχρησης). Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να
προκύψουν από δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και από
δραστηριότητες εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ)· και

ii.

χρεώσεις για την απόκτηση αδειών αναπαραγωγής ή διανομής
πνευματικής ιδιοκτησίας από παραχθέντα πρωτότυπα ή αρχέτυπα (π.χ.
πνευματικά

δικαιώματα

σε

βιβλία
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υπολογιστών, κινηματογραφικά έργα και ηχογραφήσεις) και συγγενικών
δικαιωμάτων (π.χ. για ζωντανές εκτελέσεις και για τηλεοπτική,
καλωδιακή ή δορυφορική μετάδοση).
2.8 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης
Οι υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ορίζονται με κριτήριο τη
φύση της υπηρεσίας και όχι τη μέθοδο παροχής της.
2.8.1 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνουν τη μετάδοση ήχου, εικόνας ή
άλλων

πληροφοριών

μέσω

τηλεφώνου,

τηλετυπίας,

τηλεγραφήματος,

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών καλωδιακών υπηρεσιών και μεταδόσεων,
δορυφόρου,

ηλεκτρονικού

συμπεριλαμβανομένων

των

ταχυδρομείου,
υπηρεσιών

τηλεδιασκέψεων και υποστήριξης.

τηλεομοιοτυπίας
επιχειρηματικών

Δεν περιλαμβάνουν

κ.λπ.,
δικτύων,

την αξία των

μεταδιδόμενων πληροφοριών. Περιλαμβάνουν επίσης τις υπηρεσίες κινητών
τηλεπικοινωνιών, τις βασικές υπηρεσίες διαδικτύου και τις υπηρεσίες
πρόσβασης σε απευθείας σύνδεση (on-line), συμπεριλαμβανομένης της
παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες
εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεφωνικών δικτύων, διότι οι υπηρεσίες αυτές
κατατάσσονται στις Κατασκευές, και οι υπηρεσίες βάσεων δεδομένων (που
περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες πληροφόρησης).
2.8.2 Υπηρεσίες πληροφορικής
Οι υπηρεσίες πληροφορικής καλύπτουν τις σχετικές με το υλικό (hardware)
ή/και

το

λογισμικό

επεξεργασίας

(software)

υπηρεσίες,

καθώς

και

τις

υπηρεσίες

δεδομένων. Περιλαμβάνουν επίσης: υπηρεσίες παροχής

συμβουλών και εφαρμογής για θέματα υλικού και λογισμικού· υπηρεσίες
συντήρησης και επισκευής υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού·
υπηρεσίες αποκατάστασης ύστερα από καταστροφή, υπηρεσίες παροχής
συμβουλών και βοήθειας σχετικά με θέματα που αφορούν τη διαχείριση
πόρων πληροφορικής· ανάλυση, σχεδιασμό και προγραμματισμό συστημάτων
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έτοιμων για χρήση (συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και του σχεδιασμού
ιστοσελίδων) και παροχή τεχνικών συμβουλών σχετικά με το λογισμικό· άδειες
χρήσης μη εξατομικευμένου λογισμικού· ανάπτυξη, παραγωγή, παροχή και
τεκμηρίωση εξατομικευμένου λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών
συστημάτων που δημιουργούνται κατά παραγγελία για συγκεκριμένους
χρήστες· συντήρηση συστημάτων και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως
ενέργειες κατάρτισης στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών· υπηρεσίες
επεξεργασίας δεδομένων, όπως εισαγωγή δεδομένων, πινακοποίηση και
επεξεργασία σε χρονομεριστική βάση· υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων
(δηλαδή, παροχή χώρου «εξυπηρετητή» (server) στο διαδίκτυο με σκοπό τη
φιλοξενία

ιστοσελίδων

των

πελατών)·

και

διαχείριση

εγκαταστάσεων

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δεν περιλαμβάνονται οι χρεώσεις για την απόκτηση
αδειών αναπαραγωγής/διανομής διανοητικής ιδιοκτησίας, που κατατάσσονται
στις Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η μίσθωση
υπολογιστών χωρίς χειριστή περιλαμβάνεται στη Λειτουργική μίσθωση.
2.8.3 Υπηρεσίες πληροφόρησης
Περιλαμβάνουν:

Υπηρεσίες

ειδησεογραφικών

πρακτορείων

και

Λοιπές

υπηρεσίες πληροφόρησης.
 2.8.3.1 Οι υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων περιλαμβάνουν την
παροχή ειδήσεων, φωτογραφιών και άρθρων στα μέσα μαζικής
επικοινωνίας.
 2.8.3.2 Οι λοιπές υπηρεσίες πληροφόρησης περιλαμβάνουν υπηρεσίες
βάσεων δεδομένων (σχεδιασμός της βάσης δεδομένων, αποθήκευση
δεδομένων

και

διάδοση

συμπεριλαμβανομένων

δεδομένων

τηλεφωνικών

και

βάσεων

καταλόγων

και

δεδομένων,
καταλόγων

ταχυδρομικών διευθύνσεων), τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και με
μαγνητικά, οπτικά ή έντυπα μέσα· περιλαμβάνουν επίσης πύλες
διαδικτυακής

αναζήτησης

(υπηρεσίες

μηχανών

αναζήτησης

που

βρίσκουν διαδικτυακές διευθύνσεις για πελάτες που υποβάλλουν
ερωτήσεις βάσει λέξεων – κλειδιών). Περιλαμβάνονται επίσης: οι
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απευθείας και μη μαζικές συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, είτε
ταχυδρομικώς, είτε με ηλεκτρονική αποστολή, είτε με άλλο μέσο· άλλες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες παροχής περιεχομένου· υπηρεσίες βιβλιοθηκών
και αρχειοφυλακείων. Oι μαζικές συνδρομές σε εφημερίδες και
περιοδικά εξαιρούνται. Το μεταφορτωμένο περιεχόμενο που δεν είναι
λογισμικό (στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες
πληροφορικής)

ούτε

ήχος

και

εικόνα

περιλαμβάνεται

στις

Οπτικοακουστικές

(στην
και

περίπτωση

συναφείς

αυτή

υπηρεσίες)

κατατάσσεται στις υπηρεσίες πληροφόρησης.
2.9 Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα εξής: Υπηρεσίες έρευνας και
ανάπτυξης, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε επαγγελματικά θέματα και
θέματα διοίκησης, Τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες συναφείς προς το εμπόριο
και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες.
2.9.1 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
Οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης είναι υπηρεσίες που συνδέονται με τη
βασική έρευνα, την εφαρμοσμένη έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη νέων
προϊόντων και διεργασιών. Στην κατηγορία αυτήν κατατάσσονται, κατ’ αρχήν,
και δραστηριότητες αυτού του είδους που αναπτύσσονται στις φυσικές, τις
κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένης της
ανάπτυξης λειτουργικών συστημάτων που συνιστούν τεχνολογική πρόοδο.
Περιλαμβάνεται επίσης η εμπορική έρευνα που σχετίζεται με τα ηλεκτρονικά
είδη, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τη βιοτεχνολογία.
Περιλαμβάνει τα εξής: 1) Εργασίες που αναλαμβάνονται σε συστηματική βάση
για την αύξηση του αποθέματος γνώσεων και 2) Λοιπές υπηρεσίες έρευνας και
ανάπτυξης.
 2.9.1.1 Παροχή εξατομικευμένων και μη εξατομικευμένων υπηρεσιών
έρευνας και ανάπτυξης
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Η παροχή εξατομικευμένων και μη εξατομικευμένων υπηρεσιών έρευνας και
ανάπτυξης καλύπτει την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης κατά
παραγγελία

(εξατομικευμένες

υπηρεσίες)

και

την

ανάπτυξη

μη

εξατομικευμένης έρευνας και ανάπτυξης, πλην της πώλησης ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων και των πωλήσεων που συνδέονται με άδειες αναπαραγωγής ή
χρήσης

(περιλαμβάνονται

στις

Χρεώσεις

για

τη

χρήση

δικαιωμάτων

πνευματικής ιδιοκτησίας).
 2.9.1.2 Πώληση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από
έρευνα και ανάπτυξη
Η πώληση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από έρευνα και
ανάπτυξη περιλαμβάνει τα εξής: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από έρευνα και ανάπτυξη,
Βιομηχανικές διεργασίες και σχέδια (περιλαμβανομένων των εμπορικών
μυστικών).
 2.9.1.3 Λοιπές υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
Οι

λοιπές

υπηρεσίες

έρευνας

και

ανάπτυξης

περιλαμβάνουν

άλλες

δραστηριότητες ανάπτυξης προϊόντων/διεργασιών.
2.9.2 Υπηρεσίες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων
Οι υπηρεσίες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων καλύπτουν το
σχεδιασμό, τη δημιουργία και την εμπορία διαφημίσεων από διαφημιστικά
γραφεία·

την

καταχώρηση

στα

μέσα

μαζικής

επικοινωνίας,

συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης διαφημιστικού χώρου· τις
υπηρεσίες επίδειξης που παρέχονται από εμπορικές εκθέσεις· την προώθηση
προϊόντων στην αλλοδαπή· την έρευνα αγοράς· τις τηλεπωλήσεις· και τις
δημοσκοπήσεις σχετικά με διάφορα θέματα.
2.9.3 Νομικές υπηρεσίες
Οι νομικές υπηρεσίες καλύπτουν: υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και
υπηρεσίες

εκπροσώπησης

σε

οποιαδήποτε

νομική,

δικαστική

και

προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία· υπηρεσίες κατάρτισης νομικών
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εγγράφων και νομικών πράξεων· υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την
πιστοποίηση της γνησιότητας εγγράφων· και υπηρεσίες μεσεγγύησης και
διακανονισμού.
2.9.4 Λογιστικές υπηρεσίες
Οι λογιστικές υπηρεσίες, ελεγκτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τήρησης λογιστικών
βιβλίων και υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών καλύπτουν: την
καταχώρηση εμπορικών συναλλαγών για επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς· τις
υπηρεσίες

ελέγχου

λογιστικών

αρχείων

και

χρηματοοικονομικών

καταστάσεων· τις υπηρεσίες φορολογικού προγραμματισμού και παροχής
φοροτεχνικών συμβουλών· τη συμπλήρωση φορολογικών εγγράφων.
2.9.5 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα
διοίκησης και υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων καλύπτουν υπηρεσίες παροχής
συμβουλών, καθοδήγησης και λειτουργικής υποστήριξης που παρέχονται
προς τις επιχειρήσεις για την επιχειρηματική πολιτική και στρατηγική, καθώς
και για το συνολικό προγραμματισμό, τη διάρθρωση και τον έλεγχο ενός
φορέα. Περιλαμβάνουν τα τέλη διαχείρισης και το διαχειριστικό έλεγχο· την
παροχή συμβουλών για τη διαχείριση της αγοράς, των ανθρώπινων πόρων,
της παραγωγής και των προγραμμάτων· και υπηρεσίες παροχής συμβουλών,
καθοδήγησης και λειτουργικής υποστήριξης για τη βελτίωση της εικόνας των
πελατών και των σχέσεών τους με το ευρύ κοινό και άλλους φορείς.
2.9.6 Τεχνικές και λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν: 1) Υπηρεσίες συναφείς προς το εμπόριο,
2) Υπηρεσίες λειτουργικής μίσθωσης (Ναύλωση μεταφορικών μέσων –
operational leasing), 3) Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, 4) Υπηρεσίες μηχανικών, 5)
Επιστημονικές λοιπές τεχνικές υπηρεσίες, 6) Επεξεργασία και απορρύπανση
απορριμμάτων, 7) Υπηρεσίες σχετικά με τη γεωργία, δασοκομία και αλιεία, 8)
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Υπηρεσίες σχετικά με την εξόρυξη πετρελαίου και αερίου, 9) Λοιπές
επιχειρηματικές υπηρεσίες.
 2.9.6.1 Υπηρεσίες συναφείς με το εμπόριο
Οι συναφείς με το εμπόριο υπηρεσίες καλύπτουν τις προμήθειες που
καταβάλλονται σε εμπόρους, εμπορομεσίτες, διανομείς, εκπλειστηριαστές και
παραγγελιοδόχους
περιλαμβάνονται

για
στις

συναλλαγές
συναφείς

με

αγαθών
το

και

εμπόριο

υπηρεσιών.

υπηρεσίες:

τα

Δεν
τέλη

δικαιόχρησης (που περιλαμβάνονται στις Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας)· η μεσιτεία επί χρηματοοικονομικών μέσων (που
περιλαμβάνεται στις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες)· η ασφαλειομεσιτεία (που
περιλαμβάνεται στις Επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες)· και τα τέλη που
συνδέονται με τις μεταφορές, όπως οι προμήθειες αντιπροσώπων (που
περιλαμβάνονται στις Μεταφορές).
 2.9.6.2 Υπηρεσίες λειτουργικής μίσθωσης (Ναύλωση μεταφορικών
μέσων – operational leasing)
Λειτουργική

μίσθωση

είναι

η

δραστηριότητα

μίσθωσης

παραχθέντων

περιουσιακών στοιχείων βάσει συμφωνιών που παρέχουν στο μισθωτή τη
χρήση ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, αλλά δεν συνεπάγονται τη
μεταφορά του συνόλου των κινδύνων και των πλεονεκτημάτων της κυριότητας
στο μισθωτή. Η λειτουργική μίσθωση μπορεί να ονομαστεί ενοικίαση σε
περίπτωση στοιχείων όπως τα κτίρια ή ο εξοπλισμός. Οι υπηρεσίες
λειτουργικής μίσθωσης καλύπτουν τη μίσθωση (ενοικίαση) και ναύλωση
πλοίων,

αεροσκαφών

και

μεταφορικού

εξοπλισμού

χωρίς

πλήρωμα.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πληρωμές για υπηρεσίες λειτουργικής μίσθωσης
που αφορούν άλλα είδη εξοπλισμού χωρίς χειριστή, συμπεριλαμβανομένου
του εξοπλισμού υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Οι πληρωμές που γίνονται
στο πλαίσιο αδειών για το δικαίωμα χρήσης άυλων περιουσιακών στοιχείων,
όπως το λογισμικό, η διανοητική ιδιοκτησία κ.ο.κ., περιλαμβάνονται σε ειδικές
κατηγορίες (Υπηρεσίες υπολογιστών, Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ.) και όχι στη λειτουργική μίσθωση. Δεν
περιλαμβάνονται

στις

υπηρεσίες

λειτουργικής
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τηλεπικοινωνιακών γραμμών ή χωρητικότητας (που περιλαμβάνεται στις
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες)· η μίσθωση πλοίων και αεροσκαφών με
πλήρωμα (που περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες μεταφορών)· και οι συναφείς
με τα ταξίδια μισθώσεις.
 2.9.6.3 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων
Οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων περιλαμβάνουν συναλλαγές που αφορούν το
σχεδιασμό κτιρίων.
 2.9.6.4 Υπηρεσίες μηχανικών
Οι υπηρεσίες μηχανικών περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη
χρήση μηχανημάτων, υλικών, οργάνων, δομών, διεργασιών και συστημάτων.
Οι υπηρεσίες αυτού του είδους εμπεριέχουν την παροχή σχεδίων και μελετών
σχετικών με έργα μηχανικού. Δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες μηχανικών
μεταλλείων (κατατάσσονται στην κατηγορία Υπηρεσίες συναφείς με την
εξόρυξη και την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου).
 2.9.6.5 Επιστημονικές και λοιπές τεχνικές υπηρεσίες
Οι

επιστημονικές

και

λοιπές

τεχνικές

υπηρεσίες

περιλαμβάνουν:

τις

τοπογραφικές υπηρεσίες· τις χαρτογραφικές υπηρεσίες· τη δοκιμή και
πιστοποίηση προϊόντων· και τις υπηρεσίες τεχνικών επιθεωρήσεων.
 2.9.6.6 Επεξεργασία και απορρύπανση απορριμμάτων
Η επεξεργασία και απορρύπανση απορριμμάτων περιλαμβάνει την αποκομιδή
και τη διάθεση απορριμμάτων, την απολύμανση, την εξυγίανση και άλλες
υπηρεσίες

προστασίας

του

περιβάλλοντος.

Περιλαμβάνει

επίσης

περιβαλλοντικές υπηρεσίες, όπως η παραγωγή συστημάτων αντιστάθμισης ή
παγίδευσης του διοξειδίου του άνθρακα, που δεν κατατάσσονται σε άλλη πιο
συγκεκριμένη κατηγορία.
 2.9.6.7 Υπηρεσίες συναφείς με τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία
Οι υπηρεσίες που είναι συναφείς με τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία
περιλαμβάνουν γεωργικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη γεωργία, όπως η
παροχή γεωργικών μηχανημάτων με χειριστή, η συγκομιδή, η επεξεργασία
των καλλιεργειών, η καταπολέμηση των παρασίτων, οι υπηρεσίες στέγασης,
περίθαλψης και αναπαραγωγής ζώων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται
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επίσης οι υπηρεσίες που αφορούν τη θήρα, την παγίδευση άγριων ζώων, τη
δασοκομία, την υλοτομία και την αλιεία, καθώς και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες.
 2.9.6.8 Υπηρεσίες συναφείς με την εξόρυξη και την άντληση πετρελαίου
και φυσικού αερίου
Οι υπηρεσίες που είναι συναφείς με την εξόρυξη και την άντληση πετρελαίου
και φυσικού αερίου περιλαμβάνουν τις εξορυκτικές υπηρεσίες που παρέχονται
σε πεδία άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως οι υπηρεσίες
γεώτρησης, οι υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης
πύργων

πετρελαιοπηγών και

η

εσωτερική

τσιμεντεπένδυση

φρεάτων

πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης
οι υπηρεσίες που είναι συναφείς με τη μεταλλευτική έρευνα και εκμετάλλευση,
καθώς επίσης με τη μεταλλευτική τεχνολογία και τη γεωλογική τοπογράφηση.
 2.9.6.9 Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται
αλλού
Οι λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα εξής: υπηρεσίες
διανομής νερού, ατμού, φυσικού αερίου ή άλλων πετρελαιοειδών, καθώς και
την παροχή κλιματισμού, όταν οι υπηρεσίες αυτές προσδιορίζονται χωριστά
από

τις

υπηρεσίες

μεταφοράς·

τοποθέτηση

προσωπικού,

υπηρεσίες

ασφάλειας και υπηρεσίες ερευνών· μετάφραση και διερμηνεία· φωτογραφικές
υπηρεσίες· εκδόσεις· καθαρισμός κτιρίων· και υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας.
2.10 Υπηρεσίες προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές
Περιλαμβάνουν τα εξής: Οπτικοακουστικές και συναφείς υπηρεσίες και Λοιπές
προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες.
2.10.1 Οπτικοακουστικές και συναφείς υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να υποδιαιρεθούν σε Οπτικοακουστικές
υπηρεσίες και σε Υπηρεσίες συναφείς με καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες και τις σχετικές αμοιβές για την παραγωγή
κινηματογραφικών ταινιών (σε φιλμ ή σε βιντεοκασέτα), ραδιοφωνικών και
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τηλεοπτικών προγραμμάτων (ζωντανών ή μαγνητοσκοπημένων) και μουσικών
ηχογραφήσεων.

Περιλαμβάνονται:

οι

ενοικιάσεις

οπτικοακουστικών και

συναφών προϊόντων και η πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα τηλεοπτικά
κανάλια (όπως οι καλωδιακές ή οι δορυφορικές υπηρεσίες)· τα μαζικώς
παραγόμενα οπτικοακουστικά προϊόντα που αγοράζονται ή πωλούνται για
διαρκή χρήση και τα οποία παρέχονται ηλεκτρονικά (μεταφορτώνονται)· οι
αμοιβές

που

εισπράττονται

από

καλλιτέχνες

ερμηνευτές

(ηθοποιούς,

μουσικούς, χορευτές), συγγραφείς, συνθέτες κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται τα
τέλη ή οι άδειες αναπαραγωγής ή/και διανομής οπτικοακουστικών προϊόντων
(που περιλαμβάνονται στις Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας).
2.10.2 Υπηρεσίες υγείας
Οι υπηρεσίες υγείας περιλαμβάνουν υπηρεσίες που παρέχονται από γιατρούς,
νοσηλευτές και παραϊατρικό ή συναφές προσωπικό, καθώς και εργαστηριακές
ή συναφείς υπηρεσίες, είτε παρέχονται από απόσταση είτε επιτόπου.
Αποκλείονται όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες για
εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για λόγους υγείας.

2.10.3 Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες που
παρέχονται

μεταξύ

κατοίκων

και

μη

κατοίκων,

όπως

μαθήματα

δι’

αλληλογραφίας και εκπαίδευση μέσω της τηλεόρασης ή του διαδικτύου, καθώς
και μαθήματα από καθηγητές κ.λπ. που παρέχουν υπηρεσίες απευθείας στις
οικονομίες υποδοχής.
2.10.4 Υπηρεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και αναψυχής
Οι υπηρεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και αναψυχής περιλαμβάνουν
υπηρεσίες που συνδέονται με μουσεία και άλλες πολιτιστικές, αθλητικές και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, καθώς και δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών,
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εκτός από εκείνες στις οποίες συμμετέχουν πρόσωπα έξω από την οικονομία
της κατοικίας τους.
2.10.5 Λοιπές προσωπικές υπηρεσίες
Οι λοιπές προσωπικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν κοινωνικές υπηρεσίες,
οικιακές υπηρεσίες κ.λπ.
3. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εισόδημα από εργασία καταγράφεται όταν ο εργοδότης (η παραγωγική
μονάδα) και ο μισθωτός είναι κάτοικοι διαφορετικών οικονομιών. Για την
οικονομία της οποίας είναι κάτοικοι οι παραγωγικές μονάδες, το εισόδημα από
εξαρτημένη εργασία είναι το σύνολο των αμοιβών (συμπεριλαμβανομένων των
εισφορών που καταβάλλουν οι εργοδότες σε συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης ή σε ιδιωτικά ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά ταμεία), σε χρήμα ή σε
είδος, που πρέπει να καταβληθούν από επιχειρήσεις – κατοίκους σε
μισθωτούς – μη κατοίκους σε αντάλλαγμα για την εργασία που πρόσφεραν οι
μισθωτοί κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Για την οικονομία της
οποίας είναι κάτοικοι τα άτομα, το εισόδημα από εξαρτημένη εργασία είναι το
σύνολο των αμοιβών, σε χρήμα ή σε είδος, που πρέπει να καταβληθούν σ’
αυτούς από επιχειρήσεις – μη κατοίκους σε αντάλλαγμα για την εργασία που
πρόσφεραν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Είναι σημαντικό να
προσδιοριστεί αν υπάρχει σχέση εργοδότη – μισθωτού· αν δεν υπάρχει τέτοια
σχέση, η πληρωμή αποτελεί αγορά υπηρεσιών. Η κίνηση θα παρακολουθείται
κατά κατηγορία:
3.1 Αμοιβή από εργασία
3.2 Αμοιβή ναυτικών
Μεταβιβάσεις

Η μεταβίβαση είναι καταχώρηση που αντιστοιχεί στην παροχή αγαθού,
υπηρεσίας,

χρηματοοικονομικού

περιουσιακού

στοιχείου

ή

άλλου

μη

παραχθέντος περιουσιακού στοιχείου από μια θεσμική μονάδα σε άλλη
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θεσμική μονάδα, όταν δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη επιστροφή στοιχείου με
οικονομική αξία. Οι μεταβιβάσεις διακρίνονται σε τρέχουσες μεταβιβάσεις και
κεφαλαιακές μεταβιβάσεις. Οι διαφορά έγκειται στο ότι οι κεφαλαιακές
μεταβιβάσεις συνδέονται με επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου.
4. ΦΟΡΟΙ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
4.1 Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών
Περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:
4.1.1 Οι φόροι επί προϊόντων είναι φόροι πληρωτέοι ανά μονάδα
παραγόμενου αγαθού ή υπηρεσίας ή ανά μονάδα αγαθού ή υπηρεσίας που
αποτελεί αντικείμενο διασυνοριακού εμπορίου. Σχετικά παραδείγματα είναι ο
φόρος προστιθέμενης αξίας, οι εισαγωγικοί δασμοί, οι ειδικοί φόροι
κατανάλωσης και οι άλλοι φόροι κατανάλωσης.
4.1.2 Οι λοιποί φόροι επί της παραγωγής αποτελούνται από όλους τους
φόρους που βαρύνουν τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή και
περιλαμβάνουν τους φόρους που καταβάλλονται για επιχειρηματικές και
επαγγελματικές άδειες.
4.2 Επιδοτήσεις
Περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:
4.2.1 Οι επιδοτήσεις προϊόντων είναι επιδοτήσεις που καταβάλλονται ανά
μονάδα παραγόμενου αγαθού ή υπηρεσίας.
4.2.2 Οι λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής αποτελούνται από τις επιδοτήσεις
που μπορούν να λάβουν οι παραγωγικές μονάδες – κάτοικοι λόγω της
ενασχόλησής τους με την παραγωγή, με εξαίρεση τις επιδοτήσεις προϊόντων.
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4.3 Μισθώματα από την εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Μισθώματα από την εκμετάλλευση φυσικών πόρων είναι το εισόδημα που
εισπράττεται από τον ιδιοκτήτη φυσικού πόρου σε αντάλλαγμα για τη διάθεση
του φυσικού πόρου σε θεσμική μονάδα – μη κάτοικο. Σχετικά παραδείγματα
είναι, μεταξύ άλλων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη χρήση γης με σκοπό
την εξόρυξη μεταλλευμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων του
υπεδάφους, καθώς και για δικαιώματα αλιείας, δασοκομίας και βοσκής. Οι
τακτικές πληρωμές που γίνονται από τους μισθωτές φυσικών πόρων, π.χ.
περιουσιακών στοιχείων του υπεδάφους, ταξινομούνται ως μισθώματα από
την εκμετάλλευση φυσικών πόρων.
4.4 Τρέχοντες φόροι εισοδήματος/περιουσίας.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος/περιουσίας αποτελούνται κυρίως από τους
φόρους που επιβάλλονται στο εισόδημα το οποίο αποκτούν μη κάτοικοι από
την παροχή της εργασίας τους ή από χρηματοοικονομικά περιουσιακά τους
στοιχεία. Περιλαμβάνονται επίσης οι φόροι που επιβάλλονται στα κέρδη
κεφαλαίου (υπεραξίες) που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία μη
κατοίκων. Οι φόροι που επιβάλλονται στο εισόδημα και στα κέρδη κεφαλαίου
που

προκύπτουν

από

χρηματοοικονομικά

περιουσιακά

στοιχεία

καταβάλλονται γενικά από Λοιπούς τομείς (φυσικά πρόσωπα, εταιρίες και μη
κερδοσκοπικά ιδρύματα) και εισπράττονται από τη Γενική Κυβέρνηση.
4.5 Κοινωνικές εισφορές
Οι κοινωνικές εισφορές είναι οι πραγματικές ή τεκμαρτές εισφορές που
καταβάλλουν

τα

νοικοκυριά

στα

συστήματα

κοινωνικής

ασφάλισης

προκειμένου να εξασφαλίσουν το δικαίωμα καταβολής κοινωνικών παροχών.
4.6 Κοινωνικές παροχές
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Οι κοινωνικές παροχές περιλαμβάνουν τις παροχές που καταβάλλονται βάσει
συστημάτων

κοινωνικής

ασφάλισης

και

συνταξιοδοτικών

συστημάτων.

Περιλαμβάνουν τις συνταξιοδοτικές και μη συνταξιοδοτικές παροχές που
καταβάλλονται λόγω γεγονότων ή καταστάσεων όπως η ασθένεια, η ανεργία,
η στέγαση και η εκπαίδευση και μπορούν να καταβάλλονται σε χρήμα ή σε
είδος.
4.7 Καθαρά ασφάλιστρα για ασφαλίσεις κατά ζημιών
Περιλαμβάνουν τόσο τα ακαθάριστα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι κάτοχοι
ασφαλιστηρίων συμβολαίων για να εξασφαλίσουν ασφαλιστική κάλυψη στη
διάρκεια της λογιστικής περιόδου (δεδουλευμένα ασφάλιστρα) όσο και τα
συμπληρωματικά

ασφάλιστρα

που

καταβάλλονται

από

το

επενδυτικό

εισόδημα που είναι αποδοτέο στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων
μετά την αφαίρεση εξόδων λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που
διαχειρίζονται την ασφάλιση. Επίσης περιλαμβάνονται τα καθαρά ασφάλιστρα
για τυποποιημένες εγγυήσεις.
4.8 Απαιτήσεις από ασφαλίσεις κατά ζημιών
Είναι τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν για την εκκαθάριση απαιτήσεων
που καθίστανται ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας λογιστικής
περιόδου. Οι απαιτήσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες τη στιγμή κατά την οποία
επέρχεται το γεγονός που θεμελιώνει έγκυρη απαίτηση. Καταχωρούνται
επίσης οι απαιτήσεις πληρωτέες στο πλαίσιο τυποποιημένων εγγυήσεων.
4.9 Διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις
Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις, σε χρήμα ή σε είδος, περιλαμβάνουν τα
εξής:

Τρέχουσες

μεταβιβάσεις

σε

μη

κερδοσκοπικά

ιδρύματα

που

εξυπηρετούν νοικοκυριά, Τρέχουσες μεταβιβάσεις μεταξύ νοικοκυριών, Λοιπές
διάφορες

τρέχουσες

μεταβιβάσεις

που

περιλαμβάνουν

πρόστιμα

και

χρηματικές ποινές, μέρος των πληρωμών για λαχεία και τυχερά παιχνίδια,
πληρωμές αποζημιώσεων κ.ά.
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4.9.1 Προσωπικές μεταβιβάσεις μεταξύ νοικοκυριών – κατοίκων και
νοικοκυριών – μη κατοίκων
Οι προσωπικές μεταβιβάσεις μεταξύ νοικοκυριών – κατοίκων και νοικοκυριών
– μη κατοίκων είναι όλες οι τρέχουσες μεταβιβάσεις σε χρήμα ή σε είδος που
πραγματοποιούνται από νοικοκυριά – κατοίκους προς νοικοκυριά – μη
κατοίκους και αντιστρόφως και τα μεταναστευτικά εμβάσματα.
 4.9.1.1 Μεταναστευτικά εμβάσματα
Τα μεταναστευτικά εμβάσματα είναι οι προσωπικές μεταβιβάσεις που γίνονται
από μετανάστες οι οποίοι κατοικούν και απασχολούνται σε νέες οικονομίες
προς νοικοκυριά – μη κατοίκους. Τα άτομα που εργάζονται και διαμένουν σε
νέες οικονομίες για διάστημα μικρότερο του έτους θεωρούνται μη κάτοικοι και
οι αποδοχές τους καταχωρούνται στο εισόδημα από εξαρτημένη εργασία.
 4.9.1.2 Λοιπές προσωπικές μεταβιβάσεις νοικοκυριών
Οι προσωπικές μεταβιβάσεις μεταξύ νοικοκυριών – κατοίκων και νοικοκυριών
– μη κατοίκων είναι όλες οι τρέχουσες μεταβιβάσεις σε χρήμα ή σε είδος που
πραγματοποιούνται από νοικοκυριά – κατοίκους προς νοικοκυριά – μη
κατοίκους και αντιστρόφως.
4.9.2 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις
Περιλαμβάνουν πρόστιμα και χρηματικές ποινές, μέρος των πληρωμών για
λαχεία και τυχερά παιχνίδια, πληρωμές αποζημιώσεων εκτός ασφαλιστικών
εταιριών, δωρεές σε χρήμα, υποτροφίες και λοιπά εκπαιδευτικά βοηθήματα
κ.λπ.
4.10 Φόροι κεφαλαίου
Οι φόροι κεφαλαίου είναι φόροι που επιβάλλονται σε μη τακτά και μη συχνά
διαστήματα στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων ή στην καθαρή θέση των
θεσμικών

μονάδων

ή

στις

αξίες

των

περιουσιακών

στοιχείων

που

μεταβιβάζονται μεταξύ θεσμικών μονάδων. Περιλαμβάνουν τους φόρους
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κληρονομίας και τους φόρους δωρεών μεταξύ προσώπων οι οποίοι
επιβάλλονται στο κεφάλαιο των δικαιούχων.
4.11 Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων είναι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, σε χρήμα ή σε
είδος, που γίνονται για τη χρηματοδότηση του συνόλου ή μέρος των δαπανών
απόκτησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να
χρησιμοποιούν τις επιχορηγήσεις επενδύσεων που λαμβάνουν σε χρήμα για
σκοπούς ακαθάριστου σχηματισμού (ακαθάριστων επενδύσεων) πάγιου
κεφαλαίου, ενώ οι επιχορηγήσεις συνδέονται συχνά με συγκεκριμένα
επενδυτικά σχέδια, π.χ. με μεγάλα κατασκευαστικά έργα.
4.12 Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
Οι λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενες
πληρωμές σημαντικού ύψους που χορηγούνται

ως αποζημίωση για

εκτεταμένες καταστροφές ή σοβαρές ζημίες που δεν καλύπτονται από
ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς επίσης μεγάλες δωρεές και κληροδοτήματα,
περιλαμβανομένων και όσων γίνονται προς μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.
Περιλαμβάνει και την Άφεση χρέους
4.12.1 Άφεση χρέους
Άφεση χρέους είναι η εθελοντική διαγραφή του συνόλου ή μέρους μιας οφειλής
κατόπιν συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του πιστωτή και του οφειλέτη.
4.12.2 Άλλες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
Οι λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενες
πληρωμές σημαντικού ύψους που χορηγούνται

ως αποζημίωση για

εκτεταμένες καταστροφές ή σοβαρές ζημίες που δεν καλύπτονται από
ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς επίσης μεγάλες δωρεές και κληροδοτήματα,
περιλαμβανομένων και όσων γίνονται προς μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

Σελίδα 61

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

4.13 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Καταγράφονται οι εισπράξεις ή οι πληρωμές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων
από πώληση ή αγορά πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, σημάτων
κατατεθέντων και λοιπών άυλων περιουσιακών στοιχείων. Στην κατηγορία
αυτή δεν περιλαμβάνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές για χρήση των
παραπάνω άυλων περιουσιακών στοιχείων (Royalties).

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου και λοιπές επενδύσεις: Ροές και εισόδημα
6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
6.1 ΕΠΕΝΔYΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (απαιτήσεις)
Η σύμβαση χρηματοοικονομικού παραγώγου είναι χρηματοοικονομικό μέσο
που συνδέεται με άλλο συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο ή δείκτη ή
εμπόρευμα και μέσω του οποίου συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
(όπως κίνδυνοι επιτοκίου, συναλλαγματικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι από τη
μεταβολή τιμών μετοχών και εμπορευμάτων, πιστωτικοί κίνδυνοι κ.λπ.)
μπορούν

να

αποτελέσουν

αντικείμενο

αυτοτελούς

συναλλαγής

στις

χρηματαγορές. Αφορούν μεταβίβαση κινδύνου και όχι την παροχή κεφαλαίων
ή άλλων πόρων. Σε αντίθεση με άλλες λειτουργικές κατηγορίες, από τα
χρηματοοικονομικά παράγωγα δεν προκύπτει κανένα πρωτογενές εισόδημα.
Οι καθαρές ροές που συνδέονται με παράγωγα επιτοκίων καταγράφονται ως
χρηματοοικονομικά παράγωγα και όχι ως εισόδημα από επενδύσεις. Οι
συναλλαγές και οι θέσεις σε χρηματοοικονομικά παράγωγα αντιμετωπίζονται
χωριστά από τις αξίες των τυχόν υποκείμενων μέσων με τα οποία συνδέονται.
Στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης (options), καταγράφεται το
πλήρες τίμημα του δικαιώματος (δηλαδή η τιμή αγοράς/πώλησης του
δικαιώματος προαίρεσης και η σχετική προμήθεια). Οι εξοφλητέες πληρωμές
περιθωρίου (margin payments) συνίστανται στην κατάθεση μετρητών ή
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άλλων εξασφαλίσεων για την προστασία του αντισυμβαλλομένου από τον
κίνδυνο μη πληρωμής και εξαιρούνται από την υποχρέωση αναγγελίας. Οι μη
εξοφλητέες πληρωμές περιθωρίου (γνωστές και ως περιθώριο διακύμανσης –
variation

margins)

μειώνουν

τη

χρηματοοικονομική

υποχρέωση

που

δημιουργείται μέσω ενός παραγώγου· ως εκ τούτου, ταξινομούνται ως
συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.
6.1.1 Employee stock options (δικαιώματα υπαλλήλων προς απόκτηση
μετοχών)
Είναι δικαιώματα προαίρεσης που προσφέρει μια εταιρία στους εργαζομένους
της για την απόκτηση μετοχών της αντί αμοιβής. Αν ένα δικαίωμα απόκτησης
μετοχών που προσφέρεται στους μισθωτούς μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο
διαπραγμάτευσης

στις

χρηματοοικονομικές

αγορές

χωρίς

περιορισμό,

ταξινομείται στα χρηματοοικονομικά παράγωγα.
6.1.2 Options – warrants (χρηματοοικονομικά δικαιώματα – παραστατικά
δικαιώματος κτήσης τίτλων)
Καταγράφεται η τιμή αγοράς του δικαιώματος (option premium) που
καταβάλλεται στον μη κάτοικο. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος χωρίς
την παράδοση του υποκείμενου μέσου, καταγράφεται η καθαρή διαφορά
(κέρδος ή ζημιά) που τελικά διακανονίζεται, ενώ σε περίπτωση άσκησης του
δικαιώματος με παράδοση του υποκείμενου μέσου (μετοχές, ομόλογα, ξένα
νομίσματα, εμπορεύματα κ.λπ.), η αξία του μέσου που διακανονίζεται (strike
price) θα καταχωρείται στην αντίστοιχη κατηγορία συναλλαγών του Ι.Π. – π.χ.
στις μετοχές, ομόλογα, αγαθά κ.λπ. (εφόσον προβλέπεται στο αντίστοιχο
ερωτηματολόγιο).
6.1.3 Futures (προθεσμιακά συμβόλαια)
Καταγράφονται οι συμπληρωματικές καταβολές (variation margins) και το
τελικό ποσό εκκαθάρισης που διακανονίζεται κατά την εκτέλεση του
συμβολαίου.
Τα περιθώρια ασφαλείας (initial margin) δεν καταχωρούνται.
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6.1.4 Swaps (πράξεις ανταλλαγής)
Καταγράφεται η καθαρή διαφορά (κέρδος ή ζημία) που προκύπτει από τις
συμβάσεις ανταλλαγής υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο, νόμισμα κ.λπ.
6.1.5 Forwards (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης)
Καταγράφονται οι συμπληρωματικές καταβολές (variation margins) και το
τελικό ποσό εκκαθάρισης που διακανονίζεται κατά την εκτέλεση του
συμβολαίου.
Τα περιθώρια ασφαλείας (initial margin) δεν καταχωρούνται.
6.2 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (απαιτήσεις)
6.2.1 Δάνεια
Τα δάνεια είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία: α)
δημιουργούνται όταν ένας πιστωτής δανείζει κεφάλαια απευθείας σε έναν
οφειλέτη και β) αποδεικνύονται με έγγραφα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα.
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των
ενυπόθηκων δανείων, των χρηματοδοτικών μισθώσεων και των πράξεων
τύπου repos.
 6.2.1.1 Bραχυχρόνια
Δάνεια και Leasing διάρκειας ίσης ή μικρότερης του έτους.
 6.2.1.1.1 Βραχυχρόνια δάνεια
Διάρκειας ίσης ή μικρότερης του έτους.
 6.2.1.1.2 Leasing
Καταγράφονται

οι

εισπράξεις

μισθωμάτων

σύμβασης.
 6.2.1.2 Mακροχρόνια δάνεια
Διάρκειας μεγαλύτερης του έτους.
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6.2.2 Repos
Οι συμφωνίες επαναγοράς, οι πράξεις πώλησης/επαναγοράς και ο δανεισμός
τίτλων (που περιλαμβάνουν ανταλλαγή μετρητών ως ασφάλεια).
 6.2.2.1 Bραχυχρόνια
Διάρκειας ίσης ή μικρότερης του έτους.
 6.2.2.2 Mακροχρόνια
Διάρκειας μεγαλύτερης του έτους.
6.2.3 Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές
Οι

εμπορικές

πιστώσεις

και

προκαταβολές

είναι

χρηματοοικονομικές

απαιτήσεις που προκύπτουν από την απευθείας χορήγηση πίστωσης από
προμηθευτές

αγαθών

και

υπηρεσιών

στους

πελάτες

τους

και

από

προκαταβολές για εργασίες που είναι σε εξέλιξη ή που πρόκειται να
αναληφθούν, έχουν δε τη μορφή προπληρωμής εκ μέρους των πελατών για
αγαθά και υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί. Εμπορικές πιστώσεις
και προκαταβολές προκύπτουν όταν η πληρωμή για αγαθά ή υπηρεσίες δεν
γίνεται ταυτόχρονα με την αλλαγή κυριότητας ενός αγαθού ή με την παροχή
μιας υπηρεσίας.
 6.2.3.1 Bραχυχρόνια
Διάρκειας ίσης ή μικρότερης του έτους.
 6.2.3.2 Mακροχρόνια
Διάρκειας μεγαλύτερης του έτους.
6.2.4

Ασφαλιστικά

συστήματα,

συνταξιοδοτικά

συστήματα

και

συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Τεχνικά αποθεματικά
ασφαλίσεων κατά ζημιών, β) Δικαιώματα ασφαλίσεων ζωής και προσόδων, γ)
Συνταξιοδοτικά

δικαιώματα,

απαιτήσεις
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διοικητές συνταξιοδοτικών συστημάτων και δικαιώματα μη συνταξιοδοτικών
παροχών και δ) Προβλέψεις για καταπτώσεις τυποποιημένων εγγυήσεων.
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
7.1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (υποχρεώσεις)
Καταγράφονται

οι

συναλλαγές

μεταξύ

κατοίκων

–

μη

κατοίκων

σε

χρηματοοικονομικά παράγωγα (ορισμός όπως στην παρ. 6.1)
7.1.1 Employee stock options (δικαιώματα υπαλλήλων προς απόκτηση
μετοχών)
Είναι δικαιώματα προαίρεσης που προσφέρει μια εταιρία στους εργαζομένους
της για την απόκτηση μετοχών της εν είδει αμοιβής. Αν ένα δικαίωμα
απόκτησης μετοχών που προσφέρεται στους μισθωτούς μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο

διαπραγμάτευσης

στις

χρηματοπιστωτικές

αγορές

χωρίς

περιορισμό, ταξινομείται στα χρηματοοικονομικά παράγωγα.
7.1.2 Options – warrants (χρηματοοικονομικά δικαιώματα – παραστατικά
δικαιώματος κτήσης τίτλων)
Καταγράφεται η τιμή αγοράς του δικαιώματος (option premium) που
εισπράττεται από τον κάτοικο. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος χωρίς
την παράδοση του υποκείμενου μέσου, καταγράφεται η καθαρή διαφορά
(κέρδος ή ζημία) που τελικά διακανονίζεται, ενώ σε περίπτωση άσκησης του
δικαιώματος με παράδοση του υποκείμενου μέσου (μετοχές, ομόλογα, ξένα
νομίσματα, εμπορεύματα κ.λπ.), η αξία του μέσου που διακανονίζεται (strike
price) καταχωρείται στην αντίστοιχη κατηγορία συναλλαγών του Ισοζυγίου
Πληρωμών – π.χ. στις μετοχές, ομόλογα, αγαθά κ.λπ. (εφόσον προβλέπεται
στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο).
7.1.3 Futures (προθεσμιακά συμβόλαια)
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Καταγράφονται οι συμπληρωματικές καταβολές (variation margins) και το
τελικό ποσό εκκαθάρισης που διακανονίζεται κατά την εκτέλεση του
συμβολαίου.
Τα περιθώρια ασφαλείας (initial margin) δεν καταχωρούνται.
7.1.4 Swaps (πράξεις ανταλλαγής)
Καταγράφεται η καθαρή διαφορά (κέρδος ή ζημία) που προκύπτει από τις
συμβάσεις ανταλλαγής υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο, νόμισμα κ.λπ.
7.1.5 Forwards (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης)
Καταγράφονται οι συμπληρωματικές καταβολές (variation margins) και το
τελικό ποσό εκκαθάρισης που διακανονίζεται κατά την εκτέλεση του
συμβολαίου.
Τα περιθώρια ασφαλείας (initial margin) δεν καταχωρούνται.
7.2 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (υποχρεώσεις)
7.2.1 Δάνεια
Τα δάνεια είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία: α)
δημιουργούνται όταν ένας πιστωτής δανείζει κεφάλαια απευθείας σε έναν
οφειλέτη και β) αποδεικνύονται με έγγραφα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα.
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των
ενυπόθηκων δανείων και των χρηματοδοτικών μισθώσεων.
 7.2.1.1 Bραχυχρόνια
Δάνεια και Leasing διάρκειας ίσης ή μικρότερης του έτους.
 7.2.1.1.1 Βραχυχρόνια δάνεια
Διάρκειας ίσης ή μικρότερης του έτους.
 7.2.1.1.2 Leasing
Καταγράφονται

οι

εισπράξεις

μισθωμάτων

σύμβασης.
 7.2.1.2 Mακροχρόνια δάνεια
Διάρκειας μεγαλύτερης του έτους.
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7.2.2 Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές
Οι

εμπορικές

πιστώσεις

και

προκαταβολές

είναι

χρηματοοικονομικές

υποχρεώσεις που προκύπτουν από την απευθείας χορήγηση πίστωσης από
προμηθευτές

αγαθών

και

υπηρεσιών

στους

πελάτες

τους

και

από

προκαταβολές για εργασίες που είναι σε εξέλιξη ή που πρόκειται να
αναληφθούν, έχουν δε τη μορφή προπληρωμής εκ μέρους των πελατών για
αγαθά και υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί. Εμπορικές πιστώσεις
και προκαταβολές προκύπτουν όταν η πληρωμή για αγαθά ή υπηρεσίες δεν
γίνεται ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση κυριότητας ενός αγαθού ή με την παροχή
μιας υπηρεσίας.
 7.2.2.1 Bραχυχρόνια
Διάρκειας ίσης ή μικρότερης του έτους.
 7.2.2.2 Mακροχρόνια
Διάρκειας μεγαλύτερης του έτους.
7.2.3

Ασφαλιστικά

συστήματα,

συνταξιοδοτικά

συστήματα

και

συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Τεχνικά αποθεματικά
ασφαλίσεων κατά ζημιών, β) Δικαιώματα ασφαλίσεων ζωής και προσόδων, γ)
Συνταξιοδοτικά δικαιώματα, υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών ταμείων από
διαχειριστές συνταξιοδοτικών συστημάτων και δικαιώματα μη συνταξιοδοτικών
παροχών και δ) Προβλέψεις για καταπτώσεις τυποποιημένων εγγυήσεων.
8. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ/ΠΛΗΡΩΤΕΟ
8.1 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
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Το εισόδημα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου είναι το εισόδημα που προκύπτει
από

το

γεγονός

ότι

ένας

κάτοικος

έχει

την

κυριότητα

εξωτερικού

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και, αντίστοιχα, το εισόδημα που
προκύπτει από το γεγονός ότι ένας μη κάτοικος έχει την κυριότητα εγχώριου
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το εισόδημα από επενδύσεις
χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει το εισόδημα από μετοχικούς τίτλους και μερίδια.
8.1.1

Εισόδημα

από

μετοχές

και

μερίδια

εταιριών

επενδύσεων

χαρτοφυλακίου
Το εισόδημα από επενδύσεις που είναι αποδοτέο σε μετόχους εταιριών
συλλογικών

επενδύσεων

χαρτοφυλακίου,

συμπεριλαμβανομένων

των

επενδυτικών εταιριών ανοιχτού τύπου (unit trusts). Τα κέρδη από εταιρίες
επενδύσεων χαρτοφυλακίου μπορούν να θεωρηθούν ότι μεταβιβάζονται στους
μετόχους των εταιριών (ή στους μεριδιούχους), καθώς αποτελούν κέρδη υπό
τη μορφή εισοδήματος από επενδύσεις των κεφαλαίων τους. Οι εταιρίες
επενδύσεων χαρτοφυλακίου αποκομίζουν εισόδημα επενδύοντας τα χρήματα
που λαμβάνουν από τους μετόχους. Το εισόδημα των μετόχων από τις
εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ορίζεται ως το εισόδημα που προκύπτει
από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου της εταιρίας μετά την αφαίρεση των
λειτουργικών εξόδων. Τα μερίσματα είναι τα διανεμόμενα κέρδη που
κατανέμονται στους κατόχους μετοχών ως αντάλλαγμα για το γεγονός ότι
θέτουν κεφάλαια στη διάθεση των εταιριών.
 8.1.1.1 Μερίσματα από μετοχικούς τίτλους
Καταγράφονται οι εισπράξεις μερισμάτων και κερδών από κατοίκους λόγω
συμμετοχής τους στα κεφάλαια επιχειρήσεων – μη κατοίκων, εφόσον η
ποσοστιαία συμμετοχή του επενδυτή κατοίκου είναι μικρότερη του 10%, και
αντίστοιχα οι πληρωμές μερισμάτων και κερδών από εταιρίες – κατοίκους σε
μη κατοίκους που συμμετέχουν με ποσοστό μικρότερο του 10% στο κεφάλαιο
των εν λόγω εταιριών.
 8.1.1.2 Μερίδια εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
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Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου αποκομίζουν εισόδημα επενδύοντας
τα χρήματα που λαμβάνουν από τους μετόχους. Το εισόδημα των μετόχων
από τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ορίζεται ως το εισόδημα που
προκύπτει από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου της εταιρίας μετά την αφαίρεση
των λειτουργικών εξόδων.
8.2 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
8.2.1 Εισόδημα από οιονεί επιχειρήσεις (υποκαταστήματα κ.λπ.)
Οι αναλήψεις από το εισόδημα οιονεί εταιριών (επιχειρήσεις μη εταιρικής
μορφής που συμπεριφέρονται σαν να ήταν εταιρίες, π.χ. υποκαταστήματα,
πλασματικές μονάδες – κάτοικοι για την κτήση γης και άλλων φυσικών πόρων
που ανήκουν σε μη κατοίκους, κοινές επιχειρήσεις, εταιρίες καταπιστευματικής
διαχείρισης κ.λπ.) είναι τα ποσά που αναλαμβάνουν οι ιδιοκτήτες οιονεί
εταιριών για δική τους χρήση από τα κέρδη που αποκομίζουν οι οιονεί εταιρίες
που τους ανήκουν. Οι αναλήψεις από το εισόδημα οιονεί εταιριών
καταγράφονται όταν πραγματοποιούνται.
8.2.2 Τόκοι
Οι τόκοι είναι μορφή εισοδήματος από επενδύσεις το οποίο εισπράττουν όσοι
είναι κύριοι ορισμένων ειδών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων,
ήτοι

καταθέσεων,

χρεογράφων,

δανείων

και

άλλων

εισπρακτέων

λογαριασμών, επειδή θέτουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στη
διάθεση άλλης θεσμικής μονάδας. Το εισόδημα από τόκους καταγράφεται σε
δεδουλευμένη βάση.
 8.2.2.1 Τόκοι δανείων
Καταγράφονται οι εισπράξεις ή οι πληρωμές τόκων δανείων μεταξύ κατοίκων
και μη κατοίκων. Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται και οι τόκοι δανείων
μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων – κατοίκων και των υποκαταστημάτων τους
που θεωρούνται μη κάτοικοι.
 8.2.2.2 Τόκοι καταθέσεων
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Καταγράφονται οι εισπράξεις ή οι εγγραφές των τόκων από πιστωτικά
ιδρύματα – μη κατοίκους για καταθέσεις κατοίκων και αντίστοιχα οι πληρωμές
ή οι εγγραφές των τόκων από πιστωτικά ιδρύματα – κατοίκους για καταθέσεις
μη κατοίκων.
8.2.3 Εισόδημα από επενδύσεις αποδοτέο σε κατόχους ασφαλιστικών
και συνταξιοδοτικών συμβολαίων και συστήματα

τυποποιημένων

εγγυήσεων
Αντιστοιχεί στα συνολικά πρωτογενή εισοδήματα που εισπράττονται από την
επένδυση τεχνικών ασφαλιστικών αποθεματικών. Τα αποθεματικά είναι εκείνα
για τα οποία η ασφαλιστική εταιρία αναγνωρίζει αντίστοιχη υποχρέωση έναντι
των κατόχων ασφαλιστήριων συμβολαίων. Τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα
απορρέουν είτε από συστήματα καθορισμένων εισφορών είτε από συστήματα
καθορισμένων παροχών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και το
εισόδημα από τυποποιημένες εγγυήσεις.
Άμεσες επενδύσεις: Ροές και εισόδημα
5. ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Καταγράφονται οι συναλλαγές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων που
δημιουργούν μια σχέση άμεσης επένδυσης, καθώς και οι συναλλαγές που
αφορούν τη διατήρηση, επέκταση ή παύση της σχέσης αυτής. Σχέση άμεσης
επένδυσης δημιουργείται όταν ο άμεσος επενδυτής – κάτοικος μιας χώρας
γίνεται κάτοχος τουλάχιστον του 10% του μετοχικού κεφαλαίου μιας
επιχείρησης σε άλλη χώρα – επιχείρηση άμεσης επένδυσης και αντίστροφα.
Οι άμεσες επενδύσεις έχουν να κάνουν με έναν κάτοικο μιας οικονομίας
(άμεσος επενδυτής) που έχει τον έλεγχο ή σημαντικό βαθμό επιρροής στη
διαχείριση μιας επιχείρησης που είναι κάτοικος μιας άλλης οικονομίας
(επιχείρηση άμεσης επένδυσης). Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ο άμεσος ή
έμμεσος έλεγχος τουλάχιστον του 10% των δικαιωμάτων ψήφου σε επιχείρηση
που είναι κάτοικος μιας οικονομίας από επενδυτή – κάτοικο άλλης οικονομίας
αποτελεί απόδειξη για την ύπαρξη τέτοιας σχέσης. Με βάση το κριτήριο αυτό,
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είναι δυνατόν να υπάρχει σχέση άμεσης επένδυσης μεταξύ περισσότερων
συναφών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αν η σχέση περιλαμβάνει μία ή
περισσότερες αλυσίδες. Μπορεί μάλιστα να εκτείνεται σε θυγατρικές
επιχειρήσεων άμεσων επενδύσεων, σε θυγατρικές θυγατρικών και σε
συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Με τη δημιουργία της άμεσης επένδυσης, όλες οι
παρεπόμενες χρηματοοικονομικές ροές μεταξύ των συναφών επιχειρήσεων
καταγράφονται ως συναλλαγές άμεσων επενδύσεων.
5.1 ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)
5.1.1 Μετοχικοί τίτλοι
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει το κεφάλαιο των υποκαταστημάτων, όπως
επίσης και μετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
 5.1.1.1

Από άμεσο επενδυτή σε επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επενδυτικές ροές από τον άμεσο επενδυτή –
κάτοικο προς τις επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεών του.
 5.1.1.1.1 Ίδρυση υποκαταστήματος στο εξωτερικό
Ίδρυση υποκαταστήματος ή επιχείρησης άλλης νομικής μορφής στο εξωτερικό
από άμεσο επενδυτή – κάτοικο και ρευστοποίηση της εν λόγω επένδυσης
(αποεπένδυση).
Στην κατηγορία αυτή καταγράφονται και οι μεταφορές κεφαλαίων για ίδρυση
υποκαταστημάτων

πιστωτικών

ιδρυμάτων,

καθώς

και

τα

δάνεια

–

προικοδότηση (διαρκές χρέος) στα υποκαταστήματα αυτά.
 5.1.1.1.1.1 Ίδρυση υποκαταστήματος στο εξωτερικό (Εισηγμένες
μετοχές)
Άμεση επένδυση στο εξωτερικό σε μετοχικούς τίτλους που είναι εισηγμένοι.
Εξαιρούνται οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους ελληνικών επιχειρήσεων που
είναι εισηγμένοι στο εξωτερικό.
 5.1.1.1.1.2 Ίδρυση υποκαταστήματος στο εξωτερικό (Μη εισηγμένες
μετοχές)
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Άμεση επένδυση στο εξωτερικό σε μετοχικούς τίτλους που δεν είναι
εισηγμένοι.
 5.1.1.1.2 Μερική ή ολική εξαγορά υφιστάμενης επιχείρησης στο
εξωτερικό
Μερική (με ελάχιστο ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου) ή ολική εξαγορά
υφιστάμενης επιχείρησης στο εξωτερικό από άμεσο επενδυτή – κάτοικο ή
ρευστοποίηση της εν λόγω επένδυσης.
 5.1.1.1.2.1 Μερική ή ολική εξαγορά υφιστάμενης επιχείρησης στο
εξωτερικό (Εισηγμένες μετοχές)
Άμεση επένδυση στο εξωτερικό σε μετοχικούς τίτλους που είναι εισηγμένοι.
Εξαιρούνται οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους ελληνικών επιχειρήσεων που
είναι εισηγμένοι στο εξωτερικό.
 5.1.1.1.2.2 Μερική ή ολική εξαγορά υφιστάμενης επιχείρησης στο
εξωτερικό (Μη εισηγμένες μετοχές)
Άμεση επένδυση στο εξωτερικό σε μετοχικούς τίτλους που δεν είναι
εισηγμένοι.
 5.1.1.1.3 Αγορά νέων μετοχών της επιχείρησης – μη κατοίκου
Αγορά από άμεσο επενδυτή – κάτοικο νέων μετοχών (συνολική συμμετοχή
μεγαλύτερη του 10% του μετοχικού κεφαλαίου) της επιχείρησης άμεσης
επένδυσης – μη κατοίκου και ρευστοποίηση της εν λόγω επένδυσης.
 5.1.1.1.3.1 Αγορά νέων μετοχών της επιχείρησης – μη κατοίκου
(Εισηγμένες μετοχές)
Άμεση επένδυση στο εξωτερικό σε μετοχικούς τίτλους που είναι εισηγμένοι.
Εξαιρούνται οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους ελληνικών επιχειρήσεων που
είναι εισηγμένοι στο εξωτερικό.
 5.1.1.1.3.2 Αγορά νέων μετοχών της επιχείρησης – μη κατοίκου (Μη
εισηγμένες μετοχές)
Άμεση επένδυση στο εξωτερικό σε μετοχικούς τίτλους που δεν είναι
εισηγμένοι.
 5.1.1.1.4 Αγορά ακινήτων στο εξωτερικό
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Αγορά ακινήτων στο εξωτερικό από κατοίκους και η εισροή του προϊόντος
ρευστοποίησης.
 5.1.1.2 Από επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων – κατοίκους στον άμεσο
επενδυτή – μη κάτοικο
Αυτό το είδος σχέσεων καλύπτει τις επενδυτικές ροές προς τον άμεσο
επενδυτή – μη κάτοικο από τις επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεών του –
κατοίκους. Αγορά από επιχείρηση άμεσης επένδυσης – κάτοικο μετοχών
(συνολική συμμετοχή μικρότερη του 10% του μετοχικού κεφαλαίου) της
επιχείρησης του άμεσου επενδυτή – μη κατοίκου και ρευστοποίηση της εν
λόγω επένδυσης. Σε περίπτωση που το ποσοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του
10%, η συναλλαγή χαρακτηρίζεται ως άμεση επένδυση κατοίκου στο
εξωτερικό, ο οποίος κάτοικος γίνεται πλέον άμεσος επενδυτής.
 5.1.1.2.1 Εισηγμένες μετοχές
Άμεση επένδυση στο εξωτερικό σε μετοχικούς τίτλους που είναι εισηγμένοι.
 5.1.1.2.2 Μη εισηγμένες μετοχές
Άμεση επένδυση στο εξωτερικό σε μετοχικούς τίτλους που δεν είναι
εισηγμένοι.
 5.1.1.3 Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων
Καλύπτει μετοχικούς τίτλους μεταξύ επιχειρήσεων που δεν ελέγχουν ούτε
επηρεάζουν η μία την άλλη, αλλά που ελέγχονται ή επηρεάζονται και οι δύο
από τον ίδιο άμεσο επενδυτή – κάτοικο.
 5.1.1.3.1 Εισηγμένες μετοχές
Επένδυση στο εξωτερικό σε μετοχικούς τίτλους που είναι εισηγμένοι.
 5.1.1.3.2 Μη εισηγμένες μετοχές
Επένδυση στο εξωτερικό σε μετοχικούς τίτλους που δεν είναι εισηγμένοι.
5.1.2 Χρεωστικά μέσα (Δάνεια και πιστώσεις)
Δάνεια και πιστώσεις από τον άμεσο επενδυτή – κάτοικο στην επιχείρηση
άμεσης επένδυσης– μη κάτοικο, η αποπληρωμή τους και αντιστρόφως, καθώς
επίσης και μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων.
 5.1.2.1 Από άμεσο επενδυτή σε επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων
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Δάνεια και πιστώσεις από τον άμεσο επενδυτή – κάτοικο προς την επιχείρηση
άμεσης επένδυσης– μη κάτοικο και η αποπληρωμή τους. Εξαιρούνται τα
δάνεια και οι πιστώσεις που χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα – κατοίκους
προς υποκαταστήματά τους στο εξωτερικό, στα πλαίσια συνήθων τραπεζικών
εργασιών.
 5.1.2.2 Από επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων – κατοίκων στον άμεσο
επενδυτή – μη κάτοικο
Δάνεια και πιστώσεις από την επιχείρηση άμεσης επένδυσης – κάτοικο στον
άμεσο επενδυτή – μη κάτοικο και η αποπληρωμή τους. Εξαιρούνται τα δάνεια
και οι πιστώσεις που χορηγούνται προς πιστωτικά ιδρύματα – μη κατοίκους
από τα υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο συνήθων τραπεζικών
εργασιών.
 5.1.2.3 Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων
Καλύπτει χρεωστικά μέσα μεταξύ επιχειρήσεων που δεν ελέγχουν ούτε
επηρεάζουν η μία την άλλη, αλλά που ελέγχονται ή επηρεάζονται και οι δύο
από τον ίδιο άμεσο επενδυτή – κάτοικο.
5.2 ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)
5.2.1 Μετοχικοί τίτλοι
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει το κεφάλαιο των υποκαταστημάτων, όπως
επίσης και μετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
 5.2.1.1 Από άμεσο επενδυτή σε επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επενδυτικές ροές από τον άμεσο επενδυτή –
μη κάτοικο προς τις επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεών του – κατοίκους
(ανεξάρτητα από το αν υπάρχει άμεσος ή έμμεσος έλεγχος ή επιρροή).
 5.2.1.1.1 Ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα
Ίδρυση υποκαταστήματος ή επιχείρησης άλλης νομικής μορφής στην Ελλάδα
από άμεσο επενδυτή – μη κάτοικο και ρευστοποίηση της εν λόγω επένδυσης
(αποεπένδυση). Στην κατηγορία αυτή καταγράφονται και οι μεταφορές
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κεφαλαίων για ίδρυση υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τα
δάνεια – προικοδότηση (διαρκές χρέος) στα υποκαταστήματα αυτά.
 5.2.1.1.2 Μερική ή ολική εξαγορά υφιστάμενης επιχείρησης στην
Ελλάδα
Μερική (με ελάχιστο ποσοστό το 10% του μετοχικού κεφαλαίου) ή ολική
εξαγορά υφιστάμενης επιχείρησης στην Ελλάδα από άμεσο επενδυτή – μη
κάτοικο και ρευστοποίηση της εν λόγω επένδυσης.
 5.2.1.1.3 Αγορά νέων μετοχών της επιχείρησης – κατοίκου
Αγορά από άμεσο επενδυτή – μη κάτοικο νέων μετοχών (συνολική συμμετοχή
μεγαλύτερη του 10% του μετοχικού κεφαλαίου) της επιχείρησης άμεσης
επένδυσης – κατοίκου και ρευστοποίηση της εν λόγω επένδυσης.
 5.2.1.1.4 Αγορά ακινήτων στην Ελλάδα
Αγορά ακινήτων στην Ελλάδα από μη κατοίκους και η εκροή του προϊόντος
ρευστοποίησης.
 5.2.1.2 Από επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων – μη κατοίκους στον
άμεσο επενδυτή – κάτοικο
Αυτό το είδος σχέσεων καλύπτει τις επενδυτικές ροές προς τον άμεσο
επενδυτή από τις επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεών του. Αγορά από
επιχείρηση άμεσης επένδυσης – μη κάτοικο μετοχών (συνολική συμμετοχή
μικρότερη του 10% του μετοχικού κεφαλαίου) της επιχείρησης του άμεσου
επενδυτή – κατοίκου και ρευστοποίηση της εν λόγω επένδυσης. Σε περίπτωση
που το ποσοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 10%, η συναλλαγή χαρακτηρίζεται
ως άμεση επένδυση μη κατοίκου στην Ελλάδα, όπου ο μη κάτοικος
μετατρέπεται σε άμεσο επενδυτή.
 5.2.1.3 Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων
Καλύπτει μετοχικούς τίτλους μεταξύ επιχειρήσεων που δεν ελέγχουν ούτε
επηρεάζουν η μία την άλλη, αλλά που ελέγχονται ή επηρεάζονται και οι δύο
από τον ίδιο άμεσο επενδυτή – μη κάτοικο.
5.2.2 Χρεωστικά μέσα (Δάνεια και πιστώσεις)
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Δάνεια και πιστώσεις από τον άμεσο επενδυτή – μη κάτοικο προς την
επιχείρηση άμεσης επένδυσης

– κάτοικο, η

αποπληρωμή τους και

αντιστρόφως, καθώς επίσης και μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων.
 5.2.2.1 Από άμεσο επενδυτή προς επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων
Δάνεια και πιστώσεις από τον άμεσο επενδυτή – μη κάτοικο προς την
επιχείρηση άμεσης επένδυσης – κάτοικο και η αποπληρωμή τους. Εξαιρούνται
τα δάνεια και οι πιστώσεις που χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα – μη
κατοίκους προς τα υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο
συνήθων τραπεζικών εργασιών.
 5.2.2.2 Από επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων – μη κατοίκους στον
άμεσο επενδυτή – κάτοικο
Δάνεια και πιστώσεις από την επιχείρηση άμεσης επένδυσης – μη κάτοικο
στον άμεσο επενδυτή – κάτοικο και η αποπληρωμή τους. Εξαιρούνται τα
δάνεια και οι πιστώσεις που χορηγούνται προς πιστωτικά ιδρύματα –
κατοίκους από τα υποκαταστήματά τους στο εξωτερικό, στο πλαίσιο συνήθων
τραπεζικών εργασιών.
 5.2.2.3 Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων
Καλύπτει τα χρεωστικά μέσα μεταξύ επιχειρήσεων που δεν ελέγχουν ούτε
επηρεάζουν η μία την άλλη, αλλά που ελέγχονται ή επηρεάζονται και οι δύο
από τον ίδιο άμεσο επενδυτή – μη κάτοικο.
5.3 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
5.3.1 Εισόδημα από μερίσματα
Καταγράφονται ως εισπράξεις τα προμερίσματα, τα μερίσματα και τα κέρδη
που εισπράττουν οι άμεσοι επενδυτές – κάτοικοι από επιχειρήσεις άμεσης
επένδυσης στο εξωτερικό στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό ίσο ή
μεγαλύτερο

του

10%.

Αντίστοιχα,

καταγράφονται

ως

πληρωμές

τα

προμερίσματα, τα μερίσματα και τα κέρδη που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις
άμεσης επένδυσης στην Ελλάδα προς άμεσους επενδυτές – μη κατοίκους οι
οποίοι συμμετέχουν με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10%. Επίσης,
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περιλαμβάνονται (εφόσον υφίστανται) εισπράξεις/πληρωμές για μερίσματα
επιχειρήσεων άμεσης επένδυσης – κατοίκων από/προς άμεσους επενδυτές –
μη κατοίκους.
Διαχωρίζονται σε:
 5.3.1.1 Από άμεσο επενδυτή σε επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων
Καταγράφονται ως εισπράξεις τα προμερίσματα, τα μερίσματα και τα κέρδη
που εισπράττουν οι άμεσοι επενδυτές – κάτοικοι από επιχειρήσεις άμεσης
επένδυσης στο εξωτερικό στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό ίσο ή
μεγαλύτερο

του

10%.

Αντίστοιχα,

καταγράφονται

ως

πληρωμές

τα

προμερίσματα, τα μερίσματα και τα κέρδη που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις
άμεσης επένδυσης στην Ελλάδα σε άμεσους επενδυτές – μη κατοίκους οι
οποίοι συμμετέχουν με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10%.
 5.3.1.2 Από επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων στον άμεσο επενδυτή
Περιλαμβάνονται (εφόσον υφίστανται) εισπράξεις/πληρωμές για μερίσματα
επιχειρήσεων άμεσης επένδυσης – κατοίκων από/προς άμεσους επενδυτές –
μη κατοίκους.
 5.3.1.3 Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων
Καλύπτει τις ροές μεταξύ επιχειρήσεων που δεν ελέγχουν ούτε επηρεάζουν η
μία την άλλη, αλλά που ελέγχονται ή επηρεάζονται και οι δύο από τον ίδιο
άμεσο επενδυτή.
5.3.2 Ενοίκια
Καταγράφονται τα ενοίκια ακινήτων που εισπράττουν οι κάτοικοι από μη
κατοίκους και αντίστροφα, και καταγράφονται τα ενοίκια που πληρώνουν οι
κάτοικοι σε μη κατοίκους.
Διαχωρίζονται σε:
 5.3.2.1 Από άμεσο επενδυτή σε επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων
 5.3.2.2 Από επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων στον άμεσο επενδυτή
 5.3.2.3 Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων
5.3.3 Τόκοι δανείων
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Καταγράφονται ως εισπράξεις οι τόκοι δανείων που εισπράττουν οι άμεσοι
επενδυτές – κάτοικοι από επιχειρήσεις άμεσης επένδυσης – μη κατοίκους.
Αντίστοιχα, καταγράφονται ως πληρωμές οι τόκοι δανείων που καταβάλλονται
από επιχειρήσεις άμεσης επένδυσης – κατοίκους σε άμεσους επενδυτές – μη
κατοίκους. Εξαίρεση αποτελούν οι τόκοι που εισπράττουν ή πληρώνουν τα
πιστωτικά ιδρύματα – κάτοικοι από τα δάνεια από/σε πιστωτικά ιδρύματα με τα
οποία έχουν σχέσεις άμεσης επένδυσης. Επίσης, περιλαμβάνονται (εφόσον
υφίστανται) εισπράξεις/πληρωμές τόκων δανείων επιχειρήσεων άμεσης
επένδυσης – κατοίκων από/προς άμεσους επενδυτές – μη κατοίκους.
Διαχωρίζονται σε:
 5.3.3.1 Από άμεσο επενδυτή σε επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων
Καταγράφονται ως εισπράξεις οι τόκοι δανείων που εισπράττουν οι άμεσοι
επενδυτές – κάτοικοι από επιχειρήσεις άμεσης επένδυσης – μη κατοίκους.
Αντίστοιχα, καταγράφονται ως πληρωμές οι τόκοι δανείων που καταβάλλονται
από επιχειρήσεις άμεσης επένδυσης – κατοίκους σε άμεσους επενδυτές – μη
κατοίκους. Εξαίρεση αποτελούν οι τόκοι που εισπράττουν ή πληρώνουν τα
πιστωτικά ιδρύματα – κάτοικοι από τα δάνεια από/σε πιστωτικά ιδρύματα με τα
οποία έχουν σχέσεις άμεσης επένδυσης.
 5.3.3.2 Από επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων στον άμεσο επενδυτή
Περιλαμβάνονται (εφόσον υφίστανται) εισπράξεις/πληρωμές τόκων δανείων
επιχειρήσεων άμεσης επένδυσης – κατοίκων από/προς άμεσους επενδυτές –
μη κατοίκους.
 5.3.3.3 Μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων
Καλύπτει τις ροές μεταξύ επιχειρήσεων που δεν ελέγχουν ούτε επηρεάζουν η
μία την άλλη, αλλά που ελέγχονται ή επηρεάζονται και οι δύο από τον ίδιο
άμεσο επενδυτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
(ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ – ΣΩΣΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ)
1) Κωδικοί Τριγωνικών Συναλλαγών: Εταιρία – κάτοικος αγοράζει φάρμακα
από την Ελβετία και τα πουλάει στην Βραζιλία χωρίς τα αγαθά να εισέλθουν
στην Ελλάδα.
Απάντηση: Η εταιρία – κάτοικος (π.χ. factoring) λειτουργεί ως εμπορικός
μεσολαβητής (merchanting) με σκοπό την πραγματοποίηση κέρδους.
(Ερωτηματολόγιο Υπηρεσιών – Οι εισπράξεις μπαίνουν στον κωδικό 1.2.1 και
οι πληρωμές στον 1.2.2). Οι κωδικοί «τριγωνικές συναλλαγές για αγαθά»
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο όταν σκοπός της δραστηριότητας της
εταιρίας είναι η πραγματοποίηση κέρδους μέσω του εμπορίου. Περιμένουμε
δηλαδή η εταιρία να έχει και εισπράξεις και πληρωμές και διαχρονικά οι
εισπράξεις να είναι μεγαλύτερες από τις πληρωμές (ώστε το κέρδος
διαχρονικά να είναι θετικό). Τονίζεται ότι κινήσεις αγαθών μεταξύ τρίτων
χωρών που δεν έχουν σκοπό την εμπορία αλλά άλλου είδους δραστηριότητα
(π.χ. στα πλαίσια κατασκευαστικών έργων στο εξωτερικό ή υπολογιστών)
καταχωρούνται στην αντίστοιχη υπηρεσία, δηλ. στις κατασκευές ή υπηρεσίες
μηχανογράφησης/πληροφορικής κ.λπ.
2) Κωδικοί Προμήθειας Εφοδίων (bunkers): Εταιρία – κάτοικος (π.χ. ελληνική
αεροπορική, διαμεταφορική ή ναυτιλιακή) πληρώνει για προμήθειες καυσίμων
για μεταφορικά μέσα (bunkers).
Απάντηση: Οι πληρωμές καταχωρούνται
Υπηρεσιών (στον κωδικό 1.1).

στο

ερωτηματολόγιο

των

3) Κωδικός Εμπορικών Πιστώσεων/Προκαταβολών: Εταιρία – κάτοικος Α
αγοράζει αγαθά από προμηθευτή εξωτερικού, δηλώνει στατιστικά τις
εισαγωγές π.χ. το μήνα Μάιο, αλλά πρέπει να πληρώσει το Δεκέμβριο.
Απάντηση: Η εταιρία Α θα δηλώσει το Μάιο στον κωδικό εμπορικές πιστώσεις
– υποχρεώσεις στις εισπράξεις (ερωτηματολόγιο Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
κωδικός 7.2.2) την αξία της εμπορικής πίστωσης – διαφορά μεταξύ αξίας
εισαγωγών και χρηματικής πληρωμής μέσα στο μήνα, και το Δεκέμβριο, όταν
γίνει η πληρωμή, πάλι στον κωδικό εμπορικές πιστώσεις – υποχρεώσεις 7.2.2,
αλλά στις πληρωμές, το αντίστοιχο ποσό.
Εταιρία – κάτοικος Β δέχεται προκαταβολές χρημάτων από εταιρία – μη
κάτοικο τον Ιούνιο για μελλοντικές πωλήσεις αγαθών που θα δοθούν και θα
δηλωθούν στατιστικά π.χ. το Νοέμβριο.
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Απάντηση: Αντίστοιχα, η εταιρία Β θα δηλώσει τον Ιούνιο στις εμπορικές
προκαταβολές – υποχρεώσεις (στις εισπράξεις) κωδ.7.2.2 το ποσό των
προκαταβολών και το Νοέμβριο, που θα γίνουν οι εξαγωγές, θα δηλώσει τις
πληρωμές στον ίδιο κωδικό 7.2.2.
4) Κωδικός Ενδοομιλικών Δανείων (που σχετίζονται με Εξαγωγές/Εισαγωγές):
Εταιρία – κάτοικος (π.χ. φαρμακευτική στην Ελλάδα θυγατρική πολυεθνικής)
εισάγει φάρμακα από τη μητρική. Τα φάρμακα εισέρχονται στην Ελλάδα, ενώ
αντίστοιχα αυξάνεται το δάνειο της θυγατρικής σε εταιρία του Ομίλου στο
εξωτερικό που κάνει την διαχείριση διαθεσίμων του Ομίλου (Εταιρία finance
για το cash management). Ταυτόχρονα, τον ίδιο μήνα η εταιρία – κάτοικος
αποπληρώνει στην εταιρία finance μέρος του υφιστάμενου δανείου.
Απάντηση: Υπάρχει σχέση άμεσης επένδυσης – Ερωτηματολόγιο άμεσων
επενδύσεων – συνεπώς, η εταιρία – κάτοικος θα δηλώσει το ποσό του νέου
δανείου στις υποχρεώσεις (κωδ. 5.2.2.3 – Δάνεια και πιστώσεις μεταξύ
αδελφών επιχειρήσεων) ως είσπραξη και το μέρος της αποπληρωμής στον
ίδιο κωδικό, αλλά ως πληρωμή.
5) Κωδικός Μεταφορών: Εταιρία – κάτοικος που κάνει εισαγωγές αγαθών στην
Ελλάδα πληρώνει ξένη ναυτιλιακή για την μεταφορά των αγαθών.
Απάντηση: Ερωτηματολόγιο Υπηρεσιών (2.3.1.2). Η εταιρία – κάτοικος θα
δηλώσει στον κωδικό Θαλάσσιες μεταφορές αγαθών στις πληρωμές την αξία
του ναύλου.
6) Εταιρία – κάτοικος που εισάγει ηλεκτρική ενέργεια πληρώνει για τα τέλη
δικτύου/δικαιώματα μεταφοράς ενέργειας σε εταιρία – μη κάτοικο.
Απάντηση: Η εταιρία – κάτοικος θα δηλώσει στο ερωτηματολόγιο Yπηρεσιών
2.3.8 (Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας) μόνο την αξία του τέλους. Το ποσό της
εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αφορά εισαγωγή αγαθού και δεν δηλώνεται.
7) Εταιρία – κάτοικος πληρώνει για τα εξής: (1) δικαιώματα χρήσης εμπορικού
σήματος, (2) άδεια χρήσης λογισμικού, (3) δικαιώματα ποδοσφαιρικών
αγώνων και (4) αγορά ρύπων σε Χρηματιστήριο Ρύπων εξωτερικού.
Απάντηση: Η εταιρία – κάτοικος θα δηλώσει ως εξής: Στο ερωτηματολόγιο
των υπηρεσιών (1) 2.7 Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας (royalties), (2) 2.8.2 Υπηρεσίες πληροφορικής, (3) 2.10.1
Οπτικοακουστικές και συναφείς υπηρεσίες και (4) στo ερωτηματολόγιο των
Μεταβιβάσεων κωδ. 4.13 Άυλα περιουσιακά στοιχεία.
8) Κατασκευαστικές Υπηρεσίες και συναφείς δραστηριότητες: Κατασκευαστική
εταιρία – κάτοικος έχει κατασκευαστικά έργα στο εξωτερικό (π.χ. Γαλλία), δεν
έχει ιδρύσει θυγατρική εκεί, αλλά έχει υποκατάστημα (branch). Για το έργο της
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στην Γαλλία πραγματοποιεί τις εξής συναλλαγές: (1) αγοράζει δομικά και άλλα
υλικά από τη Γαλλία, (2) πληρώνει Γάλλους εργάτες, (3) αγοράζει από τρίτη
χώρα (Αγγλία) υλικά (π.χ. τουρμπίνες, γεννήτριες κ.ά.) – τα υλικά πηγαίνουν
κατευθείαν στην Γαλλία, (4) εισπράττει από τους Γάλλους χρήματα για το έργο
αυτό και (5) δανείζει το υποκατάστημα αυτό.
Τι γίνεται γενικά στην περίπτωση που το υποκατάστημα αυτό τηρεί δικά του
βιβλία ή είναι θυγατρική;
Απάντηση: Το κριτήριο αν το υποκατάστημα στο εξωτερικό τηρεί δικά του
βιβλία ή όχι είναι βασικό στην κωδικοποίηση. Αν δεν τηρεί δικά του βιβλία, τότε
το υποκατάστημα στο εξωτερικό είναι σαν να είναι η ίδια η εταιρία κάτοικος στο
εξωτερικό και έτσι όλες οι συναλλαγές (1)-(5) κωδικοποιούνται κάτω από τον
κωδικό κατασκευαστικές υπηρεσίες στο εξωτερικό, κωδ. 2.4.1.
Αν όμως το υποκατάστημα τηρεί δικά του βιβλία ή ακόμα περισσότερο είναι
θυγατρική, τότε το υποκατάστημα θεωρείται χωριστή οντότητα και τότε ο
δανεισμός προς το υποκατάστημα/θυγατρική κωδικοποιείται στις άμεσες
επενδύσεις – απαιτήσεις – δάνεια από άμεσο επενδυτή προς επιχειρήσεις
άμεσων επενδύσεων, κωδ. 5.1.2.1. Τα κέρδη που θα αποδώσει το
υποκατάστημα/θυγατρική στην ελληνική μητρική κωδικοποιούνται στο
εισόδημα από άμεσες επενδύσεις – εισόδημα από μερίσματα από επιχειρήσεις
άμεσων επενδύσεων στον άμεσο επενδυτή, κωδ. 5.3.1.2.
9) Εταιρία – κάτοικος αγοράζει παράγωγο με εκδότη μη κάτοικο και με
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο π.χ. ένα ομόλογο αξίας 100 εκατ. ευρώ. Την
ημέρα της εκτέλεσης του παραγώγου η εταιρία – κάτοικος έχει κέρδος 2.000
ευρώ.
Απάντηση: Η εταιρία – κάτοικος θα εγγράψει το παράγωγο και το καθαρό
κέρδος ή ζημία στους κωδικούς Επενδύσεων κατοίκων σε παράγωγα 6.1.
Στην προκειμένη περίπτωση, η εταιρία – κάτοικος θα γράψει είσπραξη 2.000
ευρώ.
10) Εταιρία – κάτοικος θυγατρική αντί να διανείμει μέρισμα προβαίνει σε
μείωση μετοχικού κεφαλαίου και το αποδίδει στους μετόχους.
Απάντηση: Η εταιρία θα πρέπει να αναγγείλει μόνο το ποσό που αφορά μη
κατοίκους και ειδικότερα θα αναγγείλει στους κωδικούς άμεσων επενδύσεων
5.2.1.1.3 – Αγορά νέων μετοχών της επιχείρησης– κατοίκου τα ποσά που
αντιστοιχούν στους ξένους άμεσους επενδυτές
11) Εταιρία – κάτοικος θέλει να ιδρύσει υποκατάστημα στο εξωτερικό και
στέλνει αρχικό κεφάλαιο ίδρυσης.
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Απάντηση:
Ερωτηματολόγιο
άμεσων
επενδύσεων
–
Ίδρυση
υποκαταστήματος στο εξωτερικό, κωδ. 5.1.1.1.1 (διαχωρισμός σε μετοχές
εισηγμένες και μη).
12) Εισαγωγική εταιρία – κάτοικος (π.χ. εταιρία εισαγωγής αυτοκινήτων,
μηχανών ή μηχανημάτων) λαμβάνει από την προμηθεύτρια εταιρία χρήματα
στα πλαίσια των εγγυήσεων που έχουν τα εισαγόμενα προϊόντα στην Ελλάδα.
Απάντηση: Η εταιρία – κάτοικος, για όσο χρόνο διαρκεί η εγγύηση ενός
προϊόντος, καλύπτει το κόστος των ελαττωματικών προϊόντων και
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατόχους των προϊόντων αυτών. Με
δεδομένο ότι αυτό βαρύνει την προμηθεύτρια εταιρία – μη κάτοικο, αυτό
αφορά μία κλασική μονομερή μεταβίβαση, κάτω από τον κωδικό 4.9.2 –Λοιπές
τρέχουσες μεταβιβάσεις.
13) Αγοραπωλησίες ακινήτων. Έχουμε τις εξής περιπτώσεις: (1) Εταιρία –
κάτοικος Α αγοράζει ακίνητο στην Ελλάδα από μη κάτοικο. (2) Εταιρία – μη
κάτοικος Β αγοράζει ακίνητο στην Ελλάδα από κάτοικο. (3) Εταιρία –κάτοικος
Γ αγοράζει από μη κάτοικο ακίνητο στο εξωτερικό. Τέλος, (4) εταιρία –
κάτοικος Δ αγοράζει από άλλη εταιρία – κάτοικο Ε ακίνητο στο εξωτερικό.
Απάντηση: Στις αγοραπωλησίες ακινήτων δύο πράγματα έχουν σημασία:
αφενός να είναι συναλλαγή μεταξύ κατοίκου και μη κατοίκου, κριτήριο που
αποτελεί και τη βασική αρχή του Ισοζυγίου Πληρωμών, και αφετέρου το πού
βρίσκεται το ακίνητο (δηλαδή αν το ακίνητο είναι στο εξωτερικό ή στην
Ελλάδα). Έτσι, μόνο οι (1),(2),(3) αφορούν το Ισοζύγιο, ενώ η (4) δεν
αναγγέλλεται. Ερωτηματολόγιο άμεσων επενδύσεων – Όταν το ακίνητο
βρίσκεται στην Ελλάδα, περιπτώσεις (1) και (2), ο κωδικός είναι 5.2.1.1.4 –
Αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, ενώ στην περίπτωση (3), όπου το ακίνητο
βρίσκεται στο εξωτερικό, ο κωδικός είναι 5.1.1.1.4 – Αγορά ακινήτων στο
εξωτερικό.
14) Εταιρία – κάτοικος Α, που είναι εταιρία τηλεπικοινωνιών, ιδρύει στην
Κύπρο θυγατρική εταιρία Β που ασχολείται με διαφημίσεις. Αργότερα, εταιρία
– μη κάτοικος Γ, που είναι εταιρία συμμετοχών με έδρα την Αγγλία, έρχεται και
εξαγοράζει τη θυγατρική εταιρία Β καταβάλλοντας το τίμημα εξαγοράς στην
εταιρία – κάτοικο Α.
Απάντηση:
Στην πρώτη φάση, η ίδρυση υποκαταστήματος μπαίνει στο ερωτηματολόγιο
των άμεσων επενδύσεων – Ίδρυση υποκαταστήματος στο εξωτερικό στον
κωδικό 5.1.1.1.1.1 (εισηγμένες) ή 5.1.1.1.1.2 (μη εισηγμένες μετοχές) –
πληρωμή με χώρα την Κύπρο και οικονομική δραστηριότητα 73.1 αυτή της
επιχείρησης άμεσης επένδυσης, δηλαδή της θυγατρικής εταιρίας Β που κάνει
διαφημίσεις.
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Στην δεύτερη φάση της ρευστοποίησης της επένδυσης, ο κωδικός είναι ο ίδιος
– είσπραξη, χώρα πάλι Κύπρος (προσοχή στη χώρα – προσδιορίζεται με
βάση τη χώρα της εταιρίας που αποτελεί το αντικείμενο της επένδυσης – δεν
είναι η Αγγλία) και οικονομική δραστηριότητα πάλι διαφημίσεις

Σελίδα 84

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Κωδικοί
Α. Τομέων οικονομίας
Β. Οικονομικής δραστηριότητας
Γ. Νομισμάτων
Δ. Χωρών
Ε. Διεθνών Οργανισμών
Α. Τομέων οικονομίας
Οι συναλλαγές σε Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου και Λοιπές Επενδύσεις
κατατάσσονται με βάση τον τομέα της οικονομίας στον οποίο ανήκει ο
κάτοικος επενδυτής/δικαιούχος, πιστωτής ή οφειλέτης. Οι τομείς αυτοί της
ελληνικής οικονομίας είναι οι εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
S.11
Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις
S.12

Χρηματοοικονομικές εταιρίες

S.121

Κεντρική Τράπεζα

S.122

Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες

S.123

Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

S.124

Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, Εταιρίες επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία, Λοιπά (πλην χρηματαγοράς) αμοιβαία
κεφάλαια

S.125

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων και
των Εταιριών Ειδικού Σκοπού)

S.126

Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς

S.127

Θυγατρικοί

χρηματοοικονομικοί

χρημάτων
S.128

Ασφαλιστικές εταιρίες
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S.129

Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης

S.13

Γενική Κυβέρνηση

S.1311

Κεντρική Κυβέρνηση

S.1313

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

S.1314

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

S.14

Ιδιώτες,

ελεύθεροι

επαγγελματίες,

αγρότες

επιχειρήσεις
S.15

Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

S.2

Διεθνείς Οργανισμοί

S.212

Διεθνείς Οργανισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης

S.22

Διεθνείς Οργανισμοί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Β. Οικονομικής δραστηριότητας
A ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς
01 δραστηριότητες
Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
Πολυετείς καλλιέργειες
Πολλαπλασιασμός των φυτών
Ζωική παραγωγή
Μεικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και
δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
02 Δασοκομία και υλοτομία
Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες
Υλοτομία
Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής
Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
Αλιεία
Υδατοκαλλιέργεια
B ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
Εξόρυξη λιθάνθρακα
Εξόρυξη λιγνίτη
06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
Άντληση αργού πετρελαίου
Άντληση φυσικού αερίου
07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων
Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία
Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου
Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α.
09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και
φυσικού αερίου
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και
λατομικές δραστηριότητες
C ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10 Βιομηχανία τροφίμων
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων
κρέατος
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11
12
13

14

15

16

17

18

19

20

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, παραγωγή αμύλων και
προϊόντων αμύλου
Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
Ποτοποιία
Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα
Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδιού
(αποσκευών), τσαντών, ειδών σελλοποιίας και σαγματοποιίας,
κατεργασία και βαφή γουναρικών
Κατασκευή υποδημάτων
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και
φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας
και σπαρτοπλεκτικής
Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες
Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης)
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και
αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε
πρωτογενείς μορφές
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων
Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων,
μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
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21

22

23

24

25

26

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων
καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων
καλλωπισμού
Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων
Παραγωγή συνθετικών ινών
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και
φαρμακευτικών σκευασμάτων
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί
Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο
Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής
Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου
Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
Παραγωγή λειαντικών προϊόντων και μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων π.δ.κ.α.
Παραγωγή βασικών μετάλλων
Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων
Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με
καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων
Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα
Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη
σιδηρούχων μετάλλων
Χύτευση μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού
νερού για την κεντρική θέρμανση
Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση
μετάλλων με έλαση, κονιομεταλλουργία
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων, μεταλλοτεχνία
Κατασκευή μαχαιροπήρουνων, εργαλείων και σιδηρικών
Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και
οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού
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27

28

29

30
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
31
32

εξοπλισμού
Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και
πλοήγησης, κατασκευή ρολογιών
Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων
ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών,
ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών
διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος
Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης
Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
Κατασκευή οικιακών συσκευών
Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης
Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και
εργαλειομηχανών
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, κατασκευή
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών
Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού
Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημοπλοίων και συναφών
μηχανημάτων
Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης
Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
Κατασκευή επίπλων
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών
ειδών
Κατασκευή μουσικών οργάνων
Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
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33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,
D ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
35 κλιματισμού
Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
Παραγωγή φυσικού αερίου, διανομή αερίων καυσίμων με
αγωγούς
Παροχή ατμού και κλιματισμού
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
E ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
37 Επεξεργασία λυμάτων
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση
38 υλικών
Συλλογή αποβλήτων
Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων
Ανάκτηση υλικών
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη
39 διαχείριση αποβλήτων
F ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
41 Κατασκευές κτιρίων
Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη
42 Έργα πολιτικού μηχανικού
Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών
Κατασκευή κοινωφελών έργων
43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου
Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων
Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
G ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
45 οχημάτων και μοτοσικλετών
Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
Πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών
και εξαρτημάτων τους
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκινήτων
46 οχημάτων και μοτοσικλετών
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47

H
49

50

51

52

Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών και
ζώντων ζώων
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης
Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και
επικοινωνιακών συστημάτων
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και
προμηθειών
Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσικλετών
Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών
συστημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε
ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή
αγορών
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης
Μεταφορές μέσω αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
Αεροπορικές μεταφορές
Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και διαστημικές
μεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
δραστηριότητες
Αποθήκευση
Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
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53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
Ταχυδρομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποχρέωσης
παροχής καθολικής υπηρεσίας
Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
I ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
55 Καταλύματα
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα
Άλλα καταλύματα
56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες
υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες παροχής ποτών
J ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
58 Εκδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση λογισμικού
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές
59 εκδόσεις
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων
Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών
60 εκπομπών
Ραδιοφωνικές εκπομπές
Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές
61 Τηλεπικοινωνίες
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
62 δραστηριότητες
63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς
δραστηριότητες· δικτυακές πύλες
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
K ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με
64 εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα
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συνταξιοδοτικά ταμεία
64.1 Οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης
64.2 Δραστηριότητες εταιριών χαρτοφυλακίου
Καταπιστεύματα, κεφάλαια και παρεμφερή
64.3 χρηματοπιστωτικά μέσα
Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με
64.4 εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία,
65 εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Ασφάλιση
Αντασφάλιση
Συνταξιοδοτικά ταμεία
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές
66 υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,
με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα
συνταξιοδοτικά ταμεία
Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα
συνταξιοδοτικά ταμεία
Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων
L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
M ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
69.1 Νομικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού
69.2 ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες
70 παροχής συμβουλών διαχείρισης
70.1 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
70.2 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
71 μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη
μηχανική
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες
73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
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73.1 Διαφήμιση
73.2 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74 δραστηριότητες
Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
Φωτογραφικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
π.δ.κ.α.
75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
N ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού
και υλικών αγαθών
Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων,
με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
78 Δραστηριότητες απασχόλησης
Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας
Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας
Άλλη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών και άλλων υπηρεσιών κρατήσεων
79 και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
Δραστηριότητες έρευνας
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
81 εξωτερικούς χώρους
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών
Δραστηριότητες καθαρισμού
Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή
υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής
82 υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου
Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
π.δ.κ.α.
O ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
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84

P
85

Q
86

87

88

R
90
91
92
93

S
94

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση
Κρατική διοίκηση οικονομική και κοινωνική πολιτική
Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο
Δραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαίδευση
Προσχολική εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ανώτερη εκπαίδευση
Άλλη εκπαίδευση
Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Νοσοκομειακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών
επαγγελμάτων
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον
Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ’ οίκον
Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ’ οίκον για
νοητική υστέρηση, ψυχική υγεία και χρήση ουσιών
Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ’ οίκον για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
Άλλες δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ’ οίκον
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή
καταλύματος
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή
καταλύματος
ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων,
και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης
και ψυχαγωγίας
Αθλητικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δραστηριότητες οργανώσεων
Δραστηριότητες επιχειρηματικών, εργοδοτικών και
επαγγελματικών οργανώσεων
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95

96

T
97

98

U
99

Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων
Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή
οικιακής χρήσης
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού
επικοινωνίας
Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΄ ΜΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ,
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού
προσωπικού
Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών
νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών – και
υπηρεσιών – για ίδια χρήση
Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών που
αφορούν τη παραγωγή αγαθών για ίδια χρήση
Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών που
αφορούν την παραγωγή υπηρεσιών για ιδία χρήση
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΩΝ
Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων
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Γ. Νομισμάτων (εάν κάποιο νόμισμα δεν περιλαμβάνεται, θα αποστέλλεται το
ισότιμό του σε ευρώ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
AED
ALL
ARS
AUD
BGN
BHD
BRL
BYR
CAD
CLP
CNY
CZK
DKK
EGP
GEL
GIP
HKD
HRK
HUF
IDR
ILS
INR
IRR
ISK
JOD
KRW
KWD
LBP
MAD
MKD
MXN
MYR
NGN
NIP
NOK
NZD
OMR
PHP

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΕΥΡΩ
ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ή ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
ΝΤΙΡΧΑΜ ΗΝ. ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ
ΛΕΚ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΝΕΟ ΠΕΣΟ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΔΗΝΑΡΙΟ ΜΠΑΧΡΕΪΝ
ΡΕΑΛ ΒΛΑΖΙΛΙΑΣ
ΡΟΥΒΛΙ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ
ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ
ΠΕΣΟ ΧΙΛΗΣ
ΓΙΟΥΑΝ/ΡΕΝΜΙΜΠΙ ΚΙΝΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΡΟΥΒΛΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
ΔΟΛΑΡΙΟ ΧΟΝΓΚ - ΚΟΝΓΚ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
ΦΙΟΡΙΝΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΡΟΥΠΙΑ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ
ΣΕΚΕΛ ΙΣΡΑΗΛ
ΡΟΥΠΙΑ ΙΝΔΙΑΣ
ΡΙΑΛ ΙΡΑΝ
ΚΟΡΩΝΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
ΔΗΝΑΡΙΟ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ
ΓΟΥΟΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ
ΔΗΝΑΡΙΟ ΚΟΥΒΕΪΤ
ΛΙΡΑ ΛΙΒΑΝΟΥ
ΝΤΙΡΧΑΜ ΜΑΡΟΚΟ
ΔΗΝΑΡΙΟ ΠΓΔΜ
NEO ΠΕΣΟ ΜΕΞΙΚΟΥ
ΡΙΝΓΚΙΤ ΜΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΝΑΪΡΑ ΝΙΓΗΡΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΒΟΡ. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ
ΔΟΛΑΡΙΟ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ
ΡΙΑΛ ΟΜΑΝ
ΠΕΣΟ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
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PLN
QAR
RON
RSD
RUB
SAR
SEK
SGD
SYP
THB
TRY
UAH
VEF
ZAR

ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΡΙΑΛ ΚΑΤΑΡ
ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΔΗΝΑΡΙΟ ΣΕΡΒΙΑΣ
ΡΟΥΒΛΙ ΡΩΣΙΑΣ
ΡΙΑΛ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΔΟΛΑΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ
ΛΙΡΑ ΣΥΡΙΑΣ
ΜΠΑΧΤ ΤΑΪΛΑΝΔΗΣ
ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ από 1.1.2005
ΓΡΙΒΝΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
ΜΠΟΛΙΒΑΡ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ
ΡΑΝΤ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ

Δ. Χωρών
ΚΩΔΙΚΟΣ
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AX
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BL
BM
BN

ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑΣ
ΑΝΔΟΡΑ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ & ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ
ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΡΜΕΝΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ
ΑΓΚΟΛΑ
ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΑΡΟΥΜΠΑ
ΝΗΣΙΑ ΑΛΑΝΤ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
ΒΕΛΓΙΟ
ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΠΑΧΡΕΪΝ
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ
ΜΠΕΝΙΝ
ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ
ΜΠΡΟΥΝΕΪ
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BO
BQ
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CS
CU
CV
CW
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
EH
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO

ΒΟΛΙΒΙΑ
ΜΠΟΝΑΙΡ, ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΣΑΜΠΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΜΠΑΧΑΜΕΣ
ΜΠΟΥΤΑΝ
ΝΗΣΙΑ ΜΠΟΥΒΕ
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
ΜΠΕΛΙΖ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΚΟΚΟΣ
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΚΟΝΓΚΟ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΚ
ΧΙΛΗ
ΚΑΜΕΡΟΥΝ
ΚΙΝΑ
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΚΟΥΒΑ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΚΟΥΡΑΚΑΟ
ΝΗΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΣΕΧΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ
ΔΑΝΙΑ
ΔΟΜΙΝΙΚΗ
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΛΓΕΡΙΑ
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (ΕΚΟΥΑΔΟΡ)
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΧΑΡΑ
ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΦΙΤΖΙ
ΝΗΣΙΑ ΦΩΚΛΑΝΤ
ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ
ΝΗΣΟΙ ΦΑΡΟΕΣ
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FR
GA
GB
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GP
GQ
GS
GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IM
IN
IO
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR

ΓΑΛΛΙΑ
ΓΚΑΜΠΟΝ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΓΡΕΝΑΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ
ΓΚΕΡΝΣΕΫ
ΓΚΑΝΑ
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
ΓΚΑΜΠΙΑ
ΓΟΥΙΝΕΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΟΥΠΗ
ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ
ΝΟΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ
ΓΚΟΥΑΜ
ΓΟΥΙΝΕΑ - ΜΠΙΣΣΑΟΥ
ΓΟΥΙΑΝΑ
ΧΟΝΓΚ – ΚΟΝΓΚ
ΝΗΣΟΣ ΧΕΡΝΤ & ΜΑΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
ΟΝΔΟΥΡΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΑΪΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝ
ΙΝΔΙΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΙΝΔΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ
ΙΡΑΚ
ΙΡΑΝ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΤΖΕΡΣΕΫ
ΤΖΑΜΑΪΚΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΚΕΝΥΑ
ΚΥΡΖΙΓΙΑ
ΚΑΜΠΟΤΖΗ
ΚΙΡΜΠΑΤΙ
ΚΟΜΟΡΕΣ
ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
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KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MF
MG
MH
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NO
NP
NR

ΚΟΥΒΕΪΤ
ΝΗΣΙΑ ΚΑΫΜΑΝ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΛΑΟΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΕΣΟΤΟ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΛΕΤΤΟΝΙΑ
ΛΙΒΥΗ
ΜΑΡΟΚΟ
ΜΟΝΑΚΟ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ (ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ
ΠΓΔΜ
ΜΑΛΙ
ΜΥΑΝΜΑΡ
ΜΟΓΓΟΛΙΑ
ΜΑΚΑΟ
ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΝΕΣ
ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ
ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ
ΜΟΝΣΕΡΑΤ
ΜΑΛΤΑ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΜΑΛΔΙΒΕΣ
ΜΑΛΑΟΥΙ
ΜΕΞΙΚΟ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
ΝΑΜΙΜΠΙΑ
ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ
ΝΙΓΗΡ
ΝΗΣΟΣ ΝΟΡΦΟΛΚ
ΝΙΓΗΡΙΑ
ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΝΕΠΑΛ
ΝΑΟΥΡΟΥ
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NU
NZ
OM
PA
PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PS
PT
PW
PY
QA
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TF
TG
TH

ΝΗΣΙΑ ΝΙΟΥΕ
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΟΜΑΝ
ΠΑΝΑΜΑΣ
ΠΕΡΟΥ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ
ΠΑΠΟΥΑ - ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΙΤΚΕΡΝ
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΠΑΛΑΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΚΑΤΑΡ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΡΩΣΙΑ
ΡΟΥΑΝΤΑ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΝΗΣΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
ΣΟΥΔΑΝ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΒΑΛΒΑΜΠΡ ΚΑΙ ΒΑΝ ΜΑΫΕΝ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΣΟΜΑΛΙΑ
ΣΟΥΡΙΝΑΜ
ΣΑΟ ΤΟΜΕ & ΠΡΙΝΣΙΠΕ
ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
ΣΥΡΙΑ
ΖΟΥΑΖΗΛΑΝΔΗ
ΝΗΣΙΑ ΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚΑΪΚΟΣ
ΤΣΑΝΤ
ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΝΟΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΟΓΚΟ
ΤΑΪΛΑΝΔΗ
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TJ
TK
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VI
VN
VU
WF
WS
YE
YT
ZA
ZM
ZW

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ
ΝΗΣΙΑ ΤΟΚΕΛΑΟΥ
ΤΙΜΟΡ
ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
ΤΥΝΗΣΙΑ
ΤΟΝΓΚΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ
ΤΟΥΒΑΛΟΥ
ΤΑΪΒΑΝ
ΤΑΝΖΑΝΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΟΥΓΚΑΝΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΒΑΤΙΚΑΝΟ
ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣΟΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣΟΙ (ΗΠΑ)
ΒΙΕΤΝΑΜ
ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ
ΒΑΛΙΣ & ΦΟΥΤΟΥΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΜΟΑ
ΥΕΜΕΝΗ
ΜΑΓΙΟΤΤΗ
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
ΖΑΜΠΙΑ
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
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Ε. Διεθνών Οργανισμών
ΚΩΔΙΚΟΣ
1C
1D
1E
1F
1G
1H

IMF (International Monetary Fund)
WTO (World Trade Organisation)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
(ΠΟΕ)
Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως
και Αναπτύξεως
Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης

IBRD (International Bank for
Reconstruction and Development)
IDA (International Development
Association)
ICSID (International Centre for Settlement
of Investment Disputes)
UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organisation)

1J

FAO (Food and Agriculture Organisation)

1K

WHO (World Health Organisation)

1L

IFAD (International Fund for Agricultural
Development)
IFC (International Finance Corporation)

1M
1N
1O
1P
1Q

1R
1S
1T
1U
1U1
4B
4C
4D
4E
4F
4G

MIGA (Multilateral Investment Guarantee
Agency)
UNICEF (United Nations Children Fund)
UNHCR (United Nations High
Commission for Refugees)
UNRWA (United Nations Relief and
Works Agency for Palestine)
IAEA (International Atomic Energy
Agency)
ILO (International Labour Organisation)
ITU (International Telecommunication
Union)
Rest of UN Organisations n.i.e.
UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe)
EMS (European Monetary System)
EIB (European Investment Bank)
European Commission
EDF (European Development Fund)
ECB (European Central Bank)
EIF (European Investment Fund)
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Διεθνές Κέντρο Διακανονισμού
Διαφορών από Επενδύσεις
Εκπαιδευτική, Επιστημονική και
Πολιτιστική Οργάνωση των
Ηνωμένων Εθνών
Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και
Γεωργίας
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(Π.Ο.Υ.)
Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Διεθνής Οργανισμός
Χρηματοδότησης
Πολυμερής Οργανισμός Εγγύησης
Επενδύσεων
Ταμείο Παιδιών του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες
Υπηρεσία Αρωγής και έργων του
ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους
Προσφυγές στην Εγγύς Ανατολή
Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής
Ενέργειας (ΙΑΕΑ)
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)
Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών
Λοιποί Οργανισμοί Ηνωμένων
Εθνών
Οικονομική Επιτροπή των
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
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4H
4J1
4J2
4J3
4J4
4J5
4J6
4R
4S
4T1
4T2
4T3
4U
4V
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H
5I
5J
5K
5L
5M
5N
5O
5P
5Q
5R

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και
Χάλυβα
European Parliament
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Council of the European Union
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Court of Justice
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Court of Auditors
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
European Council
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Economic and Social Committee
Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή
EU-Africa Infrastructure Trust Fund
Ταµείο Υποδοµών της ΕΕ για την
Αφρική
ESM (European Stability Mechanism)
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας
EBA (European Banking Authority)
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
ESMA (European Securities and Markets Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και
Authority)
Αγορών
EIOPA (European Insurance and
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και
Occupational Pensions Authority)
Επαγγελματικών Συντάξεων
EURATOM
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής
Ενέργειας
FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean
Μηχανισμός Ευρωμεσογειακών
Investment and Partnership)
Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης
BIS (Bank for International Settlements)
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών
(ΤΔΔ)
IADB (Inter-American Development Bank) Διαμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα
AfDB (African Development Bank)
Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
AsDB (Asian Development Bank)
Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα
EBRD (European Bank for
Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Reconstruction and Development)
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
IIC (Inter-American Investment
Διαμερικανική Επενδυτική Εταιρεία
Corporation)
NIB (Nordic Investment Bank)
Σκανδιναβική Τράπεζα Επενδύσεων
ECCB (Eastern Caribbean Central Bank) Ανατολική Καραϊβική Κεντρική
Τράπεζα
IBEC (International Bank for Economic
Διεθνής Τράπεζα Οικονομικής
Co-operation)
Συνεργασίας
IIB (International Investment Bank)
Διεθνής Τράπεζα Επενδύσεων
CDB (Caribbean Development Bank)
Καραϊβική Τράπεζα Ανάπτυξης
AMF (Arab Monetary Fund)
Αραβικό Νομισματικό Ταμείο
BADEA (Banque arabe pour le
Αραβική Τράπεζα για την Οικονομική
développement économique en Afrique)
Ανάπτυξη της Αφρικής
BCEAO (Banque Centrale des Etats de
Κεντρική Τράπεζα των Χωρών της
l`Afrique de l`Ouest)
Δυτικής Αφρικής
CASDB (Central African States
Τράπεζα Ανάπτυξης των Κρατών της
Development Bank)
Κεντρικής Αφρικής
African Development Fund
Αφρικανικό Ταμείο Ανάπτυξης
Asian Development Fund
Ασιατικό Ταμείο Ανάπτυξης
European Coal and Steel Community
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5S
5T
5U
5W
5Z
6B
6C
6D
6E
6F
6G

6H

6I
6J

6K

6L

6M
6N
6O
6P
6Q
6Z

Ειδικό Ενοποιημένο Ταμείο
Ανάπτυξης
CABEI (Central American Bank for
Τράπεζα της Κεντρικής Αμερικής για
Economic Integration)
την Οικονομική Ολοκλήρωση
ADC (Andean Development Corporation) Αναπτυξιακός Οργανισµός των
Άνδεων
BEAC (Banque des Etats de l`Afrique
Τράπεζα των Χωρών της Κεντρικής
Centrale)
Αφρικής
Other International Financial
Λοιποί Διεθνείς Χρηματοοικονομικοί
Organisations n.i.e.
Οργανισμοί
NATO (North Atlantic Treaty
Οργανισμός Βορειοατλαντικού
Organisation)
Συμφώνου
Council of Europe
Συμβούλιο της Ευρώπης
ICRC (International Committee of the Red Διεθνής Ερυθρός Σταυρός
Cross)
ESA (European Space Agency)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Διαστήματος
EPO (European Patent Office)
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας
EUROCONTROL (European
Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την
Organisation for the Safety of Air
Ασφάλεια της Αεροπλοΐας
Navigation)
EUTELSAT (European
Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Telecommunications Satellite
Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών
Organisation)
EMBL (European Molecular Biology
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μοριακής
Laboratory)
Βιολογίας
INTELSAT (International
Διεθνής Οργανισμός Δορυφορικών
Telecommunications Satellite
Τηλεπικοινωνιών
Organisation)
EBU/UER (European Broadcasting
Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση
Union/Union européenne de radiotélévision)
EUMETSAT (European Organisation for
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την
the Exploitation of Meteorological
Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών
Satellites)
Δορυφόρων
ESO (European Southern Observatory)
Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο
ECMWF (European Centre for MediumΕυρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων
Range Weather Forecasts)
Προγνώσεων Καιρού
OECD (Organisation for Economic CoΟργανισμός για την Οικονομική
operation and Development)
Συνεργασία και Ανάπτυξη
CERN (European Organisation for
Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πυρηνικών
Nuclear Research)
Ερευνών
IOM (International Organisation for
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
Migration)
Other International Non-Financial
Λοιποί Διεθνείς μη
Organisations n.i.e.
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
Fonds spécial unifié de développement
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7A
7B
7C
7D
7E
7F
7G
7H
7I
7J
7L
7M

WAEMU (West African Economic and
Monetary Union)
IDB (Islamic Development Bank)
EDB (Eurasian Development Bank )
Paris Club
CEB (Council of Europe Development
Bank)
International Union of Credit and
Investment Insurers
Black Sea Trade and Development Bank
AFREXIMBANK (African Export-Import
Bank)
BLADEX (Banco Latino Americano De
Comercio Exterior)
FLAR (Fondo Latino Americano de
Reservas)
IFFIm (International Finance Facility for
Immunisation)
EUROFIMA (European Company for the
Financing of Railroad Rolling Stock)
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Δυτικοαφρικανική Οικονομική και
Νομισματική Ένωση
Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης
Ευρασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης
Λέσχη του Παρισιού
Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανάπτυξης
Διεθνής Ένωση των Πιστωτικών και
Επενδυτικών Ασφαλίσεων
Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης
του Εύξεινου Πόντου
Τράπεζα Εξωτερικού Εμπορίου
Αφρικής
Τράπεζα Εξωτερικού Εμπορίου
Λατινικής Αμερικής
Αποθεματικό Ταμείο Λατινικής
Αμερικής
Διεθνής Χρηματοδοτική Διευκόλυνση
για την Ανοσοποίηση
Ευρωπαϊκή Εταιρία για την
Χρηματοδότηση Σιδηροδρομικού
Υλικού

