ΓΗΔΘΛΠΖ
ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΩΡΗΘΖΠ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑΠ

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ
ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ
ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ
ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ
ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL

ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2011 (έθδνζε 02.00)

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ – Γ/ΛΖ ΥΡΖΚΑΣΟΠΗΣΧΣΗΘΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ

Δθδνζε
01.00
02.00

Ζκεξνκελία
15/06/2011
27/12/2011

ρφιην
Αξρηθή έθδνζε. Αλαθέξεηαη ζηε έθδνζε 01.00 ηνπ Τπνδείγκαηνο Excel.
Δμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζε αξρείν XML. Αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε 02.00 ηνπ Τπνδείγκαηνο
Excel.

Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ

ειίδα 2

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ – Γ/ΛΖ ΥΡΖΚΑΣΟΠΗΣΧΣΗΘΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.6
B
B.1
B.2

B.3

ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ .............................................................................. 5
Γεληθέο Παξαηεξήζεηο θαηά ηελ πκπιήξσζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ ......................................................5
Πίλαθεο Δ1 - Δ2 .................................................................................................................................7
Πίλαθεο Δ3 - Δ4 .................................................................................................................................9
Πίλαθεο Δ5 – Δ6 .............................................................................................................................. 11
Πίλαθαο Α1 ..................................................................................................................................... 12
Πίλαθαο Α2 ..................................................................................................................................... 14
Πίλαθαο Α3 ..................................................................................................................................... 16
ΣΟΖΠΖ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL- ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ......................................................... 17
Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ............................................................ 17
πκπιήξσζε ηνπ ππνδείγκαηνο Excel CFT1.xls .................................................................................. 18

B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4

Πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ θαη θφξησζεο ...................................... 19
Πεξηγξαθή δνκήο ππνδείγκαηνο ............................................................................................ 19
Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ππνδείγκαηνο ..................................................................................... 20
Οδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ......................................................................................... 21

Οδεγίεο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ ππνδείγκαηνο ..................................................................................... 25

Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ

ειίδα 3

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ – Γ/ΛΖ ΥΡΖΚΑΣΟΠΗΣΧΣΗΘΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ

Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ

ειίδα 4

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ – Γ/ΛΖ ΥΡΖΚΑΣΟΠΗΣΧΣΗΘΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ

A ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ
A.1

Γεληθέο Ξαξαηεξήζεηο θαηά ηελ Ππκπιήξσζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ



Σν εξσηεκαηνιφγην αθνξά ζπλαιιαγέο θίλεζεο θαη απάηεο κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο
θάξηεο πιεξσκψλ (πξνζσπηθέο θαη εηαηξηθέο) θαηά ηε δηελέξγεηα αλαιήςεσλ κεηξεηψλ θαη
πιεξσκψλ ζε POI (Point of Interaction – ηεξκαηηθά ATM θαη POS, αληίζηνηρα) θαζψο θαη ζε εμ’
απνζηάζεσο πιεξσκέο κέζσ δηαδηθηχνπ, ηαρπδξνκείνπ/ηειεθψλνπ ή άιινπ θαλαιηνχ
πξφζβαζεο. Απεπζχλεηαη ζε θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ (εθεμήο, “ΦΠΤΠ”) θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ Λ. 3862/2010.



Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηηο ρξεσζηηθέο θάξηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη
πξνπιεξσκέλεο θάξηεο (prepaid cards) θαη νη θάξηεο κεηξεηψλ ρσξίο δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο
αγνξψλ (cash cards) θαη ζηηο πηζησηηθέο θάξηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη «εηθνληθέο» θάξηεο
(virtual cards) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε εμ’ απνζηάζεσο ζπλαιιαγέο θαη νη
θάξηεο κεηαγελέζηεξεο ρξέσζεο (delayed debit cards).



ηηο απαηειέο ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά ATM πεξηιακβάλνληαη θαη ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά
εγθαηεζηεκέλα καθξηά απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ ΦΠΤΠ (off-site ATM).



ηηο απαηειέο ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά POS πεξηιακβάλνληαη θαη ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά
πνπ δελ απαηηνχλ επαθή ηεο θάξηαο κε ην ηεξκαηηθφ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο
θάξηαο (contactless terminals) θαζψο θαη ζε ηεξκαηηθά πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ηε θπζηθή
παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα (unattended
terminals-π.ρ. πξαηήξηα θαπζίκσλ).



ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο άηνθσλ δφζεσλ, ηα ζηνηρεία θίλεζεο θαη απάηεο ησλ θαξηψλ
πιεξσκψλ θαηαγξάθνληαη, πξνο ην παξφλ, ζχκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν ηξφπν ππνβνιήο
ηνπο ζηα δηεζλή ζρήκαηα θαξηψλ απφ ηνπο ΦΠΤΠ, δειαδή αλά ζπλαιιαγή δφζεο θαη
αληίζηνηρε αμία δφζεο.



Οη ζπλαιιαγέο θίλεζεο θαη απάηεο ρσξίο θπζηθή παξνπζία θάξηαο πιεξσκήο (CNP / Card-NotPresent) θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θσδηθνχο ECI (Electronic Commerce Indicator)
θαη MCC (Merchant Category Code) θαηά δήισζε ηνπ ΦΠΤΠ απνδνρήο, σο αθνινχζσο:
(1) ECI & MCC δηαδηθηχνπ: ζπλαιιαγή κέζσ δηαδηθηχνπ.
(2) ECI & MCC ηαρπδξνκείνπ/ηειεθψλνπ: ζπλαιιαγή κέζσ ηαρπδξνκείνπ/ηειεθψλνπ.
(3) Δθφζνλ νη αλσηέξσ θσδηθνί δελ ζπκπίπηνπλ ή είλαη αζαθείο: ζπλαιιαγή άιιεο
θαηεγνξίαο.



Σα δεηνχκελα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηελ ιεηηνπξγία έθδνζεο θαξηψλ πιεξσκψλ (Πίλαθεο κε
έλδεημε “Δ”) θαη ζηελ ιεηηνπξγία απνδνρήο ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο πιεξσκψλ (Πίλαθεο κε
έλδεημε “Α”) θαη αθνξνχλ ηξείο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
(i) ηνηρεία θίλεζεο (αξηζκφο θαη αμία ζπλαιιαγψλ) θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο (Πίλαθεο Δ1,
Δ2 θαη Α1).
(ii) ηνηρεία απάηεο (αξηζκφο θαη αμία απαηειψλ ζπλαιιαγψλ) θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο
(Πίλαθεο Δ3, Δ4 θαη Α2). Απαηειή ζπλαιιαγή ζεσξείηαη θάζε ζπλαιιαγή πνπ έρεη έξζεη ζε
γλψζε ηνπ ΦΠΤΠ κέζσ θαηαγγειίαο ηνπ θαηφρνπ ηεο θάξηαο ή κε άιιν ηξφπν θαη γηα ηελ
νπνία έρεη βεβαησζεί ε απάηε θαη φρη ηπρφλ πεξηζηαηηθά ακθηζβεηήζεσλ ζπλαιιαγψλ γηα
ηα νπνία δελ έρεη βεβαησζεί ε απάηε. Ζ αμία ηεο απάηεο ηζνχηαη κε ηελ αμία ηεο
ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία εθδειψζεθε. Χο εκεξνκελία θαηαγξαθήο ηεο απαηειήο
ζπλαιιαγήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο δηεξεχλεζεο (βεβαίσζε) ηεο
απάηεο απφ ηνλ ΦΠΤΠ.
(iii) ηνηρεία θαηαλνκήο δεκίαο (αμία επηβάξπλζεο) ζηα εκπιεθφκελα κέξε ζε απαηειέο
ζπλαιιαγέο (Πίλαθεο Δ5, Δ6 θαη Α3). Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε θαηαλνκή δεκίαο αλαθέξεηαη ζε
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απαηειέο ζπλαιιαγέο ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε εληφο ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθδειψζεθε ε απάηε (ζηελ πεξίνδν
αλαθνξάο ή ζε πξνγελέζηεξε πεξίνδν).


Σα ζηνηρεία θίλεζεο θαη απάηεο ησλ πηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. reversals, credit vouchers)
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνο ζπκπιήξσζε ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.



Όια ηα πεδία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπκπιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά είηε κε αξηζκεηηθέο ηηκέο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεδελφο (0), είηε κε ηελ έλδεημε “ΚΓ” (Κε Γηαζέζηκν) εθφζνλ δελ
ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη ηελ έλδεημε “Κ” (Κε πκβαηφ) εθφζνλ δελ παξέρεηαη ε
αληίζηνηρε ππεξεζία πιεξσκψλ απφ ηνλ ΦΠΤΠ. ηα ζπκπιεξσκέλα κε αξηζκεηηθέο ηηκέο
πεδία δελ πξέπεη λα εηζάγνληαη ζχκβνια ή ππνζεκεηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε
απηφκαηε επεμεξγαζία ηνπο.



Ζ αμία ησλ ζπλαιιαγψλ θίλεζεο θαη απάηεο θαζψο θαη ηεο επηβάξπλζεο ηεο απάηεο
αλαθέξεηαη ζε επξψ κε δχν δεθαδηθά ςεθία (φρη ζε ρηιηάδεο, εθαηνκκχξηα θιπ.) θαη ν αξηζκφο
ησλ ζπλαιιαγψλ θίλεζεο θαη απάηεο ρσξίο ζηξνγγπινπνίεζε. ε φινπο ηνπο πίλαθεο ηα
επηκέξνπο ζηνηρεία αζξνίδνληαη απηφκαηα ζε ζχλνια.



Όπνπ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα ζηνηρεία δελ είλαη δηαζέζηκα ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξνχζεο νδεγίεο (π.ρ. παξέρνληαη βάζεη εθηηκήζεσλ ή δελ είλαη δπλαηφλ
λα δηαρσξηζηνχλ ζηηο δεηνχκελεο θαηεγνξίεο θαη παξέρνληαη ζπλνιηθά) πξέπεη λα γίλεηαη
ζρεηηθή αλαθνξά ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο».
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A.2

Ξίλαθεο Δ1 - Δ2

Έθδνζε (issuing) ρξεσζηηθψλ - πηζησηηθψλ θαξηψλ πιεξσκψλ
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ
ΞΔΓΗΝ
Α1
Α2
Α3

ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ
Σα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ Δ1 θαη Δ2 παξέρνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ-εθδφηε θαξηψλ
πιεξσκψλ θαη αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ αμία ζπλαιιαγψλ κε
ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, ζε POI θαη
εμ’ απνζηάζεσο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.

Α4

Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ.

Α5

Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ην είδνο ησλ ρξεσζηηθψλ θαξηψλ (δει. ρξεσζηηθέο, κεηξεηψλ,
πξνπιεξσκέλεο) θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ (δει. πηζησηηθέο, κεηαγελέζηεξεο
ρξέσζεο, εηθνληθέο) πνπ εθδίδεη, αληίζηνηρα.

Α6

Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ ρξεσζηηθψλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ
(αξηζκφ πιαζηηθψλ θαη εηθνληθψλ θαξηψλ) πνπ έρεη εθδψζεη, αληίζηνηρα, θαηά ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο.

Α7

Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ζε πνηα ζρήκαηα θαξηψλ ζπκκεηέρεη σο εθδφηεο, αληίζηνηρα.
ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε άιιν ζρήκα απφ ηα αλαθεξφκελα, πξέπεη λα
δειψλεηαη ην φλνκα θαη ε ρψξα έδξαο απηνχ ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο».

Α8

Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηα βαζηθά πξντφληα ρξεσζηηθψλ θαξηψλ (Visa classic, Visa
electron, Vpay, MC standard, MC debit, MC maestro) θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ
(Visa classic, Visa electron, Vpay, MC standard) ησλ ζρεκάησλ VISA θαη
Mastercard πνπ εθδίδεη, αληίζηνηρα. Σα βαζηθά πξντφληα ησλ άιισλ ζρεκάησλ
θαξηψλ δειψλνληαη ζηo πεδίν «Παξαηεξήζεηο». Δπηπιένλ, ν ΦΠΤΠ δειψλεη εάλ
πξνζθέξεη ζηνπο θαηφρνπο θαξηψλ έθδνζήο ηνπ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηα
πξνγξάκκαηα ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ Verified by Visa θαη
Securecode by Mastercard, αληίζηνηρα.

Β1

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ζηνηρεία θίλεζεο κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο
έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, ζε POI θαη ζε εμ’ απνζηάζεσο ζπλαιιαγέο.

Γ1

Οη ζπλαιιαγέο έρνπλ δηελεξγεζεί κε ηελ θπζηθή παξνπζία ηεο θάξηαο ζε
POI.

Γ2

Γηα θάζε είδνο ζπλαιιαγήο, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία
ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο
έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, ζε ATM θαη POS ζηελ Διιάδα θαη ζην
εμσηεξηθφ, ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Πε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο ε νπνία
εμνθιείηαη ζε άηνθεο δφζεηο, ε εμφθιεζε θάζε άηνθεο δφζεο ινγίδεηαη
σο κία ζπλαιιαγή κε αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο.

Γ3

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία αλαιήςεσλ κεηξεηψλ κε ρξεσζηηθέο
θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, ζε ηεξκαηηθά ATM ζηελ Διιάδα
θαη ζην εμσηεξηθφ. Πηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη
αλαιήςεηο κεηξεηψλ ζε ηεξκαηηθά POS κφλν εθφζνλ δελ ζπλδπάδνληαη
κε ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, δειαδή δελ πεξηιακβάλνληαη
νη ζπλαιιαγέο cashback.
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Γ4

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία πιεξσκψλ κε ρξεσζηηθέο θαη
πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, ζε ηεξκαηηθά POS ζηελ Διιάδα θαη
ζην εμσηεξηθφ. Πηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλαιήςεηο
κεηξεηψλ ζε ηεξκαηηθά POS κφλν εθφζνλ ζπλδπάδνληαη κε ηελ αγνξά
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, δειαδή νη ζπλαιιαγέο cashback.

Γ1

Οη ζπλαιιαγέο έρνπλ δηελεξγεζεί εμ’ απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο (CNP – Card Not Present).

Γ2

Γηα θάζε θαλάιη εμ’ απνζηάζεσο ζπλαιιαγψλ, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη
ηελ αμία ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο
θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζηελ
πεξίνδν αλαθνξάο. Πε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο ε νπνία εμνθιείηαη ζε
άηνθεο δφζεηο, ε εμφθιεζε θάζε άηνθεο δφζεο ινγίδεηαη σο κία
ζπλαιιαγή κε αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο.

Γ3

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη
πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα θαη
ζην εμσηεξηθφ. ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο πνπ
δηελεξγήζεθαλ ζην δηαδίθηπν κε πξφζβαζε απφ θηλεηφ ηειέθσλν (m-payments).

Γ4

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη
πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, κέζσ ηαρπδξνκείνπ/ηειεθψλνπ
ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.

Γ5

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη
πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, κέζσ άιινπ θαλαιηνχ πξφζβαζεο
ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεηαη
ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην θαλάιη πξφζβαζεο ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο». ηελ
θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θαη (α) νη ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά POS πνπ
δηελεξγνχληαη κε πιεθηξνιφγεζε ηνπ αξηζκνχ ηεο θάξηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη
ζπλαιιαγέο (εθάπαμ ή κε άηνθεο δφζεηο) κέζσ πξνγξακκάησλ ηαρείαο έθδνζεο
πηζησηηθψλ θαξηψλ κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ εκπφξνπ (instant credit), (β) νη
πιεξσκέο πάγησλ εληνιψλ κέζσ ρξέσζεο θαξηψλ.

Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ

ειίδα 8

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ – Γ/ΛΖ ΥΡΖΚΑΣΟΠΗΣΧΣΗΘΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ

A.3

Ξίλαθεο Δ3 - Δ4

Έθδνζε (issuing) ρξεσζηηθψλ - πηζησηηθψλ θαξηψλ πιεξσκψλ
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΞΑΡΖΠ
ΞΔΓΗΝ
Α1
Α2
Α3

ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ
Σα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ Δ2 θαη Δ3 παξέρνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ-εθδφηε θαξηψλ
πιεξσκψλ θαη αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ αμία ησλ απαηειψλ
ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ,
αληίζηνηρα, ζε POI θαη εμ’ απνζηάζεσο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.

Α4

Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ.

Β1

Οη απαηειέο ζπλαιιαγέο έρνπλ δηελεξγεζεί κε ηελ θπζηθή παξνπζία ηεο
θάξηαο, έθδνζεο ηνπ ΦΞΞ, ζε POI.

Γ1/Γ1

Σα ζηνηρεία απάηεο αθνξνχλ ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά ATM/POS, αληίζηνηρα.

Γ2/Γ2

Γηα θάζε θαηεγνξία απάηεο, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαξηψλ πνπ
εκπιέθνληαη ζε απαηειέο ζπλαιιαγέο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, ηνλ
αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη
πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηελ
Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Πε πεξίπησζε
απαηειήο ζπλαιιαγήο ε νπνία εμνθιείηαη ζε άηνθεο δφζεηο θάζε δφζε
πνπ έρεη εμνθιεζεί κέρξη ηε βεβαίσζε ηεο απάηεο ινγίδεηαη σο κία
απαηειή ζπλαιιαγή κε αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο.

Γ3/Γ3

Απψιεηα/θινπή θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ
ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε
ρακέλεο/θιεκκέλεο θάξηαο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ θαηφρνπ.

Γ4/Γ4

Κε παξαιαβή θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε
κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε θάξηαο
πνπ έρεη θιαπεί πξηλ ηελ παξαιαβή ηεο απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν θάηνρν.

Γ5/Γ5

Ξαξαράξαμε θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε
κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε θάξηαο
πνπ έρεη παξάλνκα ηξνπνπνηεζεί ή αλαπαξαρζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πεξίπησζεο αλαπαξαγσγήο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο καγλεηηθήο ηαηλίαο ή ησλ
ηππσκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο.

Γ6/Γ6

Θάξηα πνπ έρεη εθδνζεί κε ςεπδή ζηνηρεία: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία
απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ε νπνία έρεη
δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε θάξηαο πνπ έρεη εθδνζεί βάζεη ςεπδψλ πξνζσπηθψλ
ζηνηρείσλ θαηφρνπ.

Γ7/Γ7

θαξπαγή ινγαξηαζκνχ θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ
αθνξνχλ ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε
ρξήζε θάξηαο, πνπ δελ έρεη δεισζεί σο ρακέλε/θιεκκέλε, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ
εμνπζηνδνηεκέλνπ θαηφρνπ. πλεζέζηεξε πεξίπησζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο
απάηεο είλαη ε πθαξπαγή ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο θάξηαο απφ ηξίην πξφζσπν κέζσ
δφιηαο αίηεζεο γηα αληηθαηάζηαζε ηεο θάξηαο ζε δηαθνξεηηθή δηεχζπλζε
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απνζηνιήο.
Γ8

Ξαξαθξάηεζε κεηξεηψλ: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ
ζε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ATM κε ηε ρξήζε θάξηαο, θαηά ηελ νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη παξάλνκνο κεραληζκφο παξαθξάηεζεο ησλ κεηξεηψλ ζηελ έμνδφ
ηνπο απφ ην ηεξκαηηθφ θαη κε απφδνζήο ηνπο ζην λφκηκν δηθαηνχρν. ε
πεξίπησζε πνπ ε ζπλαιιαγή δηελεξγείηαη ρσξίο ηε ρξήζε θάξηαο (π.ρ. κε ρξήζε
θσδηθνχ) ηα ζηνηρεία απάηεο δελ ζα πξέπεη λα δειψλνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ.

Γ9/Γ8

Άιιε θαηεγνξία: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο άιιεο κνξθήο πνπ δελ
εκπίπηεη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο (ελδεηθηηθά, ε έθδνζε πνιιαπιψλ
παξαζηαηηθψλ πιεξσκήο ζε POS). ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεηαη
ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην είδνο ηεο απάηεο ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο».

Δ1

Οη απαηειέο ζπλαιιαγέο έρνπλ δηελεξγεζεί εμ’ απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο (CNP – Card Not Present).

Ε1

Γηα θάζε θαλάιη εμ’ απνζηάζεσο ζπλαιιαγψλ, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ
ησλ θαξηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απαηειέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ
αληίζηνηρνπ θαλαιηνχ ζπλαιιαγήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ
απαηειψλ ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο
ηνπ, αληίζηνηρα, πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ,
ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο.
Πε πεξίπησζε απαηειήο ζπλαιιαγήο ε νπνία εμνθιείηαη ζε άηνθεο
δφζεηο, θάζε δφζεο πνπ έρεη εμνθιεζεί κέρξη ηε βεβαίσζε ηεο απάηεο
ινγίδεηαη σο κία απαηειή ζπλαιιαγή κε αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο
άηνθεο δφζεο.

Ε2

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ κε
ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, κέζσ δηαδηθηχνπ
ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη
απαηειέο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην δηαδίθηπν κε πξφζβαζε απφ θηλεηφ
ηειέθσλν (m-payments).

Ε3

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ κε
ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, κέζσ
ηαρπδξνκείνπ/ηειεθψλνπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.

Ε4

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ κε
ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, κέζσ άιινπ θαλαιηνχ
πξφζβαζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα
γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην θαλάιη πξφζβαζεο ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο».
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A.4

Ξίλαθεο Δ5 – Δ6

Έθδνζε (issuing) ρξεσζηηθψλ – πηζησηηθψλ θαξηψλ πιεξσκψλ
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΛΝΚΖΠ ΕΖΚΗΑΠ
ΞΔΓΗΝ
Α1
Α2
Α3

ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ
Σα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ Δ4 θαη Δ5 παξέρνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ-εθδφηε θαξηψλ
πιεξσκψλ θαη αθνξνχλ ζηελ θαηαλνκή ηεο δεκίαο ζηα εκπιεθφκελα
κέξε (θάηνρνο θάξηαο, ΦΞΞ-εθδφηεο, ΦΞΞ-απνδέθηεο) ζε απαηειέο
ζπλαιιαγέο. Νη απαηειέο ζπλαιιαγέο έρνπλ δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε
ρξεσζηηθψλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ έθδνζεο ηνπ ΦΞΞ, αληίζηνηρα, ζε
POI θαη εμ’ απνζηάζεσο, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.

Α4

Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ.

Β1

Ζ θαηαλνκή ηεο δεκίαο αθνξά απαηειέο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί κε
ηελ θπζηθή παξνπζία ηεο θάξηαο, έθδνζεο ηνπ ΦΞΞ, ζε POI.

Γ1/Γ1

Ζ θαηαλνκή ηεο δεκίαο αθνξά απαηειέο ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά ATM/POS,
αληίζηνηρα.

Γ2-Γ9
Γ2-Γ8

Γηα θάζε θαηεγνξία απάηεο ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ
θαηαινγίζηεθε ζηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο, ζηνλ ίδην ηνλ ΦΠΤΠ σο εθδφηε ηεο
θάξηαο θαη ζηνλ ΦΠΤΠ-απνδέθηε, γηα απαηειέο ζπλαιιαγέο ηεο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίαο. Ρν άζξνηζκα ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο αλά εκπιεθφκελν
κέξνο ζε κία απαηειή ζπλαιιαγή ηζνχηαη κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο
ζηελ νπνία εθδειψζεθε ε απάηε. Πεκεηψλεηαη φηη, ε θαηαλνκή ηεο
νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο αλαθέξεηαη ζε απαηειέο ζπλαιιαγέο ε
δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε εληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο,
αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθδειψζεθε ε απάηε (ζηελ
πεξίνδν αλαθνξάο ή ζε πξνγελέζηεξε πεξίνδν).

Δ1

Ζ θαηαλνκή ηεο δεκίαο αθνξά απαηειέο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί εμ’
απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο (CNP – Card Not
Present).

Ε1-Ε4

Γηα θάζε θαλάιη εμ’ απνζηάζεσο ζπλαιιαγψλ ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηελ νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε πνπ θαηαινγίζηεθε ζηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο, ζηνλ ίδην ηνλ ΦΠΤΠ σο
εθδφηε ηεο θάξηαο θαη ζηνλ ΦΠΤΠ-απνδέθηε, γηα απαηειέο ζπλαιιαγέο κέζσ
ηνπ αληίζηνηρνπ θαλαιηνχ ζπλαιιαγήο. Ρν άζξνηζκα ηεο νηθνλνκηθήο
επηβάξπλζεο αλά εκπιεθφκελν κέξνο ζε κία απαηειή ζπλαιιαγή
ηζνχηαη κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία εθδειψζεθε ε απάηε.
Πεκεηψλεηαη φηη, ε θαηαλνκή ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο αλαθέξεηαη
ζε απαηειέο ζπλαιιαγέο ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε
εληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν
πνπ εθδειψζεθε ε απάηε (ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο ή ζε πξνγελέζηεξε
πεξίνδν).
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A.5

Ξίλαθαο Α1

Απνδνρή (acquiring) θαξηψλ πιεξσκψλ
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ
ΞΔΓΗΝ
Α1
Α2
Α3

ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ
Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Α1 παξέρνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ-απνδέθηε θαξηψλ
πιεξσκψλ θαη αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ αμία ζπλαιιαγψλ πνπ
έρεη απνδερζεί ζε POI ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη εμ’ απνζηάζεσο κε
ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα
θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα.

Α4

Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ.

Α5

Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ην είδνο ησλ θαξηψλ πνπ απνδέρεηαη, δει. ρξεσζηηθέο,
πηζησηηθέο, κεηαγελέζηεξεο ρξέσζεο, κεηξεηψλ, πξνπιεξσκέλεο θαη εηθνληθέο
θάξηεο.

Α7

Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ζε πνηα ζρήκαηα θαξηψλ ζπκκεηέρεη σο απνδέθηεο. ε
πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε άιιν ζρήκα απφ ηα αλαθεξφκελα, πξέπεη λα
δειψλεηαη ην φλνκα θαη ε ρψξα έδξαο απηνχ ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο».

Α8

Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηα βαζηθά πξντφληα ρξεσζηηθψλ θαξηψλ (Visa classic, Visa
electron, Vpay, MC standard, MC debit, MC maestro) θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ
(Visa classic, Visa electron, Vpay, MC standard) ησλ ζρεκάησλ VISA θαη
Mastercard πνπ απνδέρεηαη. Σα βαζηθά πξντφληα ησλ άιισλ ζρεκάησλ θαξηψλ
δειψλνληαη ζηo πεδίν «Παξαηεξήζεηο». Δπηπιένλ, ν ΦΠΤΠ δειψλεη εάλ
πξνζθέξεη ζηηο ζπκβεβιεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηε
δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο 3D Secure κέζσ ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα
ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ “Verified by Visa” θαη “Securecode by
Mastercard”.

Β1

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ζηνηρεία θίλεζεο ζε POI ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη ζε εμ’
απνζηάζεσο απνδνρή ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο
θάξηεο.

Γ1

Οη ζπλαιιαγέο έρνπλ δηελεξγεζεί κε ηελ θπζηθή παξνπζία ηεο θάξηαο ζε
POI ηνπ ΦΞΞ.

Γ2

Γηα θάζε είδνο ζπλαιιαγήο, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία
ζπλαιιαγψλ πνπ απνδέρζεθε ζηα ATM θαη POS ηνπ κε ρξεσζηηθέο θαη
πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην
εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα, ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Ζ απνδνρή ειιεληθψλ
θαξηψλ δηαθξίλεηαη ζε on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη ηαπηφρξνλα απνδέθηεο ηεο
ζπλαιιαγήο θαη εθδφηεο ηεο θάξηαο θαη not on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη απνδέθηεο
ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο έθδνζεο άιισλ ΦΠΤΠ ζηελ Διιάδα. Πε πεξίπησζε
απνδνρήο ζπλαιιαγήο ε νπνία εμνθιείηαη ζε άηνθεο δφζεηο, ε
εμφθιεζε θάζε άηνθεο δφζεο ινγίδεηαη σο κία ζπλαιιαγή κε
αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο, αλεμαξηήησο απφ ην εάλ
δηελεξγείηαη κεξηθή ή νιηθή πξνεμφθιεζε ηνπ εκπφξνπ απφ ηνλ ΦΞΞ
απνδέθηε ηεο ζπλαιιαγήο.

Γ3

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία αλαιήςεσλ κεηξεηψλ πνπ έρεη
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απνδερζεί ζηα ATM ηνπ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ
εθδνζεί ηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. Πηελ θαηεγνξία απηή
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλαιήςεηο κεηξεηψλ ζε ηεξκαηηθά POS κφλν
εθφζνλ δελ ζπλδπάδνληαη κε ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
Γ4

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία πιεξσκψλ πνπ έρεη απνδερζεί ζηα
POS ηνπ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ηελ
Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. Πηελ θαηεγνξία απηή
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλαιήςεηο κεηξεηψλ ζε ηεξκαηηθά POS κφλν
εθφζνλ ζπλδπάδνληαη κε ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.

Γ1

Ζ απνδνρή ησλ ζπλαιιαγψλ έρεη δηελεξγεζεί εμ’ απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε
ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο (CNP – Card Not Present).

Γ2

Γηα θάζε θαλάιη εμ’ απνζηάζεσο ζπλαιιαγψλ, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη
ηελ αμία ζπλαιιαγψλ πνπ απνδέρζεθε κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο
θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ,
αληίζηνηρα, ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Ζ απνδνρή ειιεληθψλ θαξηψλ
δηαθξίλεηαη ζε on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη ηαπηφρξνλα απνδέθηεο ηεο ζπλαιιαγήο
θαη εθδφηεο ηεο θάξηαο θαη not on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη απνδέθηεο
ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο έθδνζεο άιισλ ΦΠΤΠ ζηελ Διιάδα.
Πε πεξίπησζε
απνδνρήο ζπλαιιαγήο νπνία εμνθιείηαη ζε άηνθεο δφζεηο, ε εμφθιεζε
θάζε άηνθεο δφζεο ινγίδεηαη σο κία ζπλαιιαγή κε αληίζηνηρε αμία ην
πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο, αλεμαξηήησο απφ ην εάλ δηελεξγείηαη κεξηθή ή
νιηθή πξνεμφθιεζε ηνπ εκπφξνπ απφ ηνλ ΦΞΞ απνδέθηε ηεο
ζπλαιιαγήο.

Γ3

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ πνπ
έρεη απνδερζεί κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ
Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην δηαδίθηπν κε πξφζβαζε απφ θηλεηφ
ηειέθσλν (m-payments).

Γ4

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ κέζσ
ηαρπδξνκείνπ/ηειεθψλνπ πνπ έρεη απνδερζεί κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο
θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα.

Γ5

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ κέζσ άιινπ θαλαιηνχ
πξφζβαζεο πνπ έρεη απνδερζεί κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο
έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην θαλάιη πξφζβαζεο ζην
πεδίν «Παξαηεξήζεηο». ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θαη (α) νη
ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά POS πνπ δηελεξγνχληαη κε πιεθηξνιφγεζε ηνπ
αξηζκνχ ηεο θάξηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ζπλαιιαγέο (εθάπαμ ή κε άηνθεο
δφζεηο) κέζσ πξνγξακκάησλ ηαρείαο έθδνζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ κε ηε
δηακεζνιάβεζε ηνπ εκπφξνπ (instant credit), (β) νη πιεξσκέο πάγησλ εληνιψλ
κέζσ ρξέσζεο θαξηψλ.

Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ

ειίδα 13

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ – Γ/ΛΖ ΥΡΖΚΑΣΟΠΗΣΧΣΗΘΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ

A.6
Ξίλαθαο Α2
Απνδνρή (acquiring) θαξηψλ πιεξσκψλ
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΞΑΡΖΠ
ΞΔΓΗΝ
Α1
A2
A3

ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ
Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Α2 παξέρνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ-απνδέθηε θαξηψλ
πιεξσκψλ θαη αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ αμία ησλ απαηειψλ
ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη απνδερζεί ζε POI ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη εμ’
απνζηάζεσο κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ
εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα.

A4

Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ.

B1

Ζ απνδνρή ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ έρεη δηελεξγεζεί κε ηελ θπζηθή
παξνπζία ηεο θάξηαο ζε POI ηνπ ΦΞΞ.

Γ1/Γ1

Σα ζηνηρεία απάηεο αθνξνχλ ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά ATM θαη POS ηνπ
ΦΞΞ, αληίζηνηρα.

Γ2/Γ2

Γηα θάζε θαηεγνξία απάηεο, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ
απαηειψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη απνδερζεί ζε ATM θαη POS ηνπ,
αληίζηνηρα, κε θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην
εμσηεξηθφ, ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Οη απαηειέο ζπλαιιαγέο κε ειιεληθέο
θάξηεο δηαθξίλνληαη ζε on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη ηαπηφρξνλα απνδέθηεο ηεο
ζπλαιιαγήο θαη εθδφηεο ηεο θάξηαο θαη not on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη απνδέθηεο
ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο έθδνζεο άιισλ ΦΠΤΠ ζηελ Διιάδα. Πε πεξίπησζε
απνδνρήο απαηειήο ζπλαιιαγήο ε νπνία εμνθιείηαη ζε άηνθεο δφζεηο, ε
εμφθιεζε θάζε άηνθεο δφζεο ινγίδεηαη σο κία απαηειή ζπλαιιαγή κε
αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο, αλεμαξηήησο απφ ην εάλ
δηελεξγείηαη κεξηθή ή νιηθή πξνεμφθιεζε ηνπ εκπφξνπ απφ ηνλ ΦΞΞ
απνδέθηε ηεο ζπλαιιαγήο.

Γ3/Γ3

Απψιεηα/θινπή θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ
ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ηνπ, ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε
ρακέλεο/θιεκκέλεο θάξηαο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ θαηφρνπ.

Γ4/Γ4

Κε παξαιαβή θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε
κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ηνπ, ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε
θάξηαο πνπ έρεη θιαπεί πξηλ ηελ παξαιαβή ηεο απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν θάηνρν.

Γ5/Γ5

Ξαξαράξαμε θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε
κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ηνπ, ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε
θάξηαο πνπ έρεη παξάλνκα ηξνπνπνηεζεί ή αλαπαξαρζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο πεξίπησζεο αλαπαξαγσγήο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο καγλεηηθήο ηαηλίαο ή ησλ
ηππσκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο.

Γ6/Γ6

Θάξηα πνπ έρεη εθδνζεί κε ςεπδή ζηνηρεία: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία
απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ηνπ, ε νπνία έρεη
δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε θάξηαο πνπ έρεη εθδνζεί βάζεη ςεπδψλ πξνζσπηθψλ
ζηνηρείσλ θαηφρνπ.

Γ7/Γ7

θαξπαγή ινγαξηαζκνχ θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ
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αθνξνχλ ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ηνπ, ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε
ηε ρξήζε θάξηαο πνπ δελ έρεη δεισζεί σο ρακέλε/θιεκκέλε, ρσξίο ηελ έγθξηζε
ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ θαηφρνπ. πλεζέζηεξε πεξίπησζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο
απάηεο είλαη ε πθαξπαγή ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο θάξηαο απφ ηξίην πξφζσπν κέζσ
δφιηαο αίηεζεο γηα αληηθαηάζηαζε ηεο θάξηαο ζε δηαθνξεηηθή δηεχζπλζε
απνζηνιήο.
Γ8

Ξαξαθξάηεζε κεηξεηψλ: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ
ζε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ATM ηνπ κε ηε ρξήζε θάξηαο, θαηά ηελ νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη παξάλνκνο κεραληζκφο παξαθξάηεζεο ησλ κεηξεηψλ ζηελ έμνδφ
ηνπο απφ ην ηεξκαηηθφ θαη κε απφδνζήο ηνπο ζην λφκηκν δηθαηνχρν. ε
πεξίπησζε πνπ ε ζπλαιιαγή δηελεξγείηαη ρσξίο ηε ρξήζε θάξηαο (π.ρ. κε ρξήζε
θσδηθνχ) ηα ζηνηρεία απάηεο δελ ζα πξέπεη λα δειψλνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ.

Γ9/Γ8

Άιιε θαηεγνξία: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο άιιεο κνξθήο πνπ δελ
εκπίπηεη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο (ελδεηθηηθά, ε έθδνζε πνιιαπιψλ
παξαζηαηηθψλ πιεξσκήο ζε POS ηνπ). ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεηαη
ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην είδνο ηεο απάηεο ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο».

Δ1

Ο ΦΠΤΠ έρεη απνδερζεί εμ’ απνζηάζεσο απαηειέο ζπλαιιαγέο κε ηε
ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο (CNP – Card Not Present).

Ε1

Γηα θάζε θαλάιη εμ’ απνζηάζεσο ζπλαιιαγψλ, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη
ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη απνδερζεί κε ρξεσζηηθέο
θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην
εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα, ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Οη απαηειέο ζπλαιιαγέο
κε ειιεληθέο θάξηεο δηαθξίλνληαη ζε on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη ηαπηφρξνλα
απνδέθηεο ηεο ζπλαιιαγήο θαη εθδφηεο ηεο θάξηαο θαη not on us φπνπ ν ΦΠΤΠ
είλαη απνδέθηεο ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο έθδνζεο άιισλ ΦΠΤΠ ζηελ Διιάδα. Πε
πεξίπησζε απνδνρήο απαηειήο ζπλαιιαγήο ε νπνία εμνθιείηαη ζε
άηνθεο δφζεηο, ε εμφθιεζε θάζε άηνθεο δφζεο ινγίδεηαη σο κία
απαηειή ζπλαιιαγή κε αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο,
αλεμαξηήησο απφ ην εάλ δηελεξγείηαη κεξηθή ή νιηθή πξνεμφθιεζε ηνπ
εκπφξνπ απφ ηνλ ΦΞΞ απνδέθηε ηεο ζπλαιιαγήο.

Ε2

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη
απνδερζεί κέζσ δηαδηθηχνπ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ
εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. ηελ θαηεγνξία απηή
ζπκπεξηιακβάλνληαη απαηειέο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην δηαδίθηπν κε
πξφζβαζε απφ θηλεηφ ηειέθσλν (m-payments).

Ε3

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη
απνδερζεί κέζσ ηαρπδξνκείνπ/ηειεθψλνπ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο
νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα.

Ε4

Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη
απνδερζεί κέζσ άιινπ θαλαιηνχ πξφζβαζεο κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο
νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην είδνο ηεο απάηεο ζην πεδίν
«Παξαηεξήζεηο».
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A.6
Ξίλαθαο Α3
Απνδνρή (acquiring) θαξηψλ πιεξσκψλ
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΛΝΚΖΠ ΕΖΚΗΑΠ
ΞΔΓΗΝ
Α1
Α2
Α3

ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ
Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Α3 παξέρνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ-απνδέθηε θαξηψλ
πιεξσκψλ θαη αθνξνχλ ζηελ θαηαλνκή ηεο δεκίαο ζηα εκπιεθφκελα
κέξε (θάηνρνο θάξηαο, έκπνξνο, ΦΞΞ-απνδέθηεο) ζε απαηειέο
ζπλαιιαγέο. Νη απαηειέο ζπλαιιαγέο έρνπλ γίλεη απνδεθηέο απφ ηνλ
ΦΞΞ ζηα POI ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη εμ’ απνζηάζεσο κε ρξεσζηηθέο θαη
πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην
εμσηεξηθφ.

Α4

Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ.

Β1

Ζ θαηαλνκή ηεο δεκίαο αθνξά απαηειέο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί κε
ηελ θπζηθή παξνπζία ηεο θάξηαο ζε POI ηνπ ΦΞΞ.

Γ1/Γ1

Ζ θαηαλνκή ηεο δεκίαο αθνξά απαηειέο ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά ATM θαη
POS ηνπ ΦΞΞ, αληίζηνηρα.

Γ2-Γ9
Γ2-Γ8

Γηα θάζε θαηεγνξία απάηεο ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ
θαηαινγίζηεθε ζηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο (κφλν γηα ηηο ATM on us
ζπλαιιαγέο), ζηνλ έκπνξν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλαιιαγή θαη ζηνλ ίδην ηνλ
ΦΠΤΠ σο απνδέθηε, γηα απαηειέο ζπλαιιαγέο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. Ρν
άζξνηζκα ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο αλά εκπιεθφκελν κέξνο ζε κία
απαηειή ζπλαιιαγή ηζνχηαη κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία
εθδειψζεθε ε απάηε. Πεκεηψλεηαη φηη, ε θαηαλνκή ηεο επηβάξπλζεο
αλαθέξεηαη ζε απαηειέο ζπλαιιαγέο ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ
νινθιεξψζεθε εληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηελ
ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθδειψζεθε ε απάηε (ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο ή
ζε πξνγελέζηεξε πεξίνδν).

Δ1

Ζ θαηαλνκή ηεο δεκίαο αθνξά εμ’ απνζηάζεσο απαηειέο ζπλαιιαγέο κε ηε
ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο (CNP – Card Not Present) πνπ έρεη
απνδερζεί ν ΦΠΤΠ.

Ε1-Ε4

Γηα θάζε θαλάιη εμ’ απνζηάζεσο ζπλαιιαγψλ ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηελ νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε πνπ θαηαινγίζηεθε ζηνλ έκπνξν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλαιιαγή
θαη ζηνλ ίδην ηνλ ΦΠΤΠ σο απνδέθηε, γηα απαηειέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ
αληίζηνηρνπ θαλαιηνχ ζπλαιιαγήο. Ρν άζξνηζκα ηεο νηθνλνκηθήο
επηβάξπλζεο αλά εκπιεθφκελν κέξνο ζε κία απαηειή ζπλαιιαγή
ηζνχηαη κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία εθδειψζεθε ε απάηε.
Πεκεηψλεηαη φηη, ε θαηαλνκή ηεο επηβάξπλζεο αλαθέξεηαη ζε απαηειέο
ζπλαιιαγέο ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε εληφο ηεο
πεξηφδνπ αλαθνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ
εθδειψζεθε ε απάηε (ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο ή ζε πξνγελέζηεξε
πεξίνδν).
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B ΣΟΖΠΖ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL- ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ
Ζ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ηνηρείσλ Θίλεζεο & Απάηεο ησλ πλαιιαγψλ κε Θάξηεο Πιεξσκψλ
γίλεηαη κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζε κνξθή αξρείνπ Microsoft Excel θαη ζηε
ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε αξρείν ηχπνπ XML. πγθεθξηκέλα ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην ππφδεηγκα CFT1.xls
γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην Σκήκα Δπίβιεςεο πζηεκάησλ Πιεξσκψλ, ην
νπνίν έρεη ηε κνξθή πνπ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) θαη ησλ Φνξέσλ
Παξνρήο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. Ζ πην επίθαηξε θάζε θνξά έθδνζε ηνπ Τπνδείγκαηνο ζα είλαη
δηαζέζηκε ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο: Αξρηθή > Ππζηήκαηα πιεξσκψλ θαη
Γηαθαλνληζκνχ > Δπίβιεςε Ππζηεκάησλ Ξιεξσκψλ θαη Κέζσλ Ξιεξσκήο > Πηαηηζηηθά
ζηνηρεία θίλεζεο θαη απάηεο κε θάξηεο πιεξσκψλ. ηελ ίδηα ζειίδα βξίζθεηαη επίζεο θαη ε
παξνχζα ηεθκεξίσζε, θαζψο θαη άιιε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε.
Σα ζπκπιεξσκέλα ζηνηρεία ζα απνζηέιινληαη κε αζθαιέο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (secure e-mail)
ζηε δηεχζπλζε:
StatsPaymentSystems@bankofgreece.gr
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ειεθηξνληθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπηηθφο
δίζθνο (DVD/CD), ην νπνίν ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο ΣηΔ ζε θάθειν
αλαγξάθνληαο ηα ζηνηρεία παξαιήπηε:
«Σκήκα Δπίβιεςεο πζηεκάησλ Πιεξσκψλ
Γηεχζπλζε Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο»

B.1 Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
Ζ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα:
1. Πξνκήζεηα Φεθηαθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Υξήζηε θαη Δγθαηάζηαζή ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε
ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα αιιά θαη ε αθεξαηφηεηα θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
κελχκαηνο, γηα ηελ απνζηνιή/ιήςε αξρείσλ πξνο/απφ ηελ ΣηΔ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην αζθαιέο
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Δπνκέλσο ζα πξέπεη νη ΦΠΤΠ λα πξνκεζεπηνχλ θαη λα εγθαηαζηήζνπλ έλα
Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ Θιάζεο 1 πξηλ μεθηλήζεη ε επηθνηλσλία κε ηελ ΣηΔ. Σν ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ
κπνξεί λα είλαη έλα θαηλνχξγην ή θάπνην πνπ ήδε ρξεζηκνπνηεί ν ΦΠΤΠ γηα άιιε εξγαζία, αξθεί λα έρεη
εθδνζεί απφ θάπνηα αλαγλσξηζκέλε (έκπηζηε) Αξρή Πηζηνπνίεζεο.
Θάζε ρξήζηεο (γηα ηελ αθξίβεηα ινγαξηαζκφο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), ν νπνίνο είλαη
εμνπζηνδνηεκέλνο λα απνζηέιιεη ηα ελ ιφγσ αξρεία ζηελ ΣηΔ, πξέπεη λα έρεη εγθαηαζηήζεη ην
ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη ελ ζπλερεία λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα ππνγξάθεη θαη
λα θξππηνγξαθεί ην αξρείν πνπ πξφθεηηαη λα απνζηείιεη ζηελ ΣηΔ. Οη ΦΠΤΠ κπνξνχλ λα νξίζνπλ θαη
λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ ελ ιφγσ
επηθνηλσλία, αξθεί λα ην έρνπλ δειψζεη ζηελ ΣηΔ.
Γηα πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ηα Φεθηαθά πηζηνπνηεηηθά θαη ηε ρξήζε ηνπο παξαθαινχκε
αλαθεξζείηε ζην θείκελν «Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο θαη Υξήζεο Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηθψλ» (βξίζθεηαη
ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα ηεο ΣηΔ).
2. Ιήςε ηνπ αξρείνπ Excel. Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΣηΔ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν «Γεληθά» ζα
πξέπεη λα γίλεη ιήςε ηνπ αξρείνπ Excel θαη ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ πκπιήξσζεο. Γηα λα απνζεθεπηεί
ην αξρείν πνπ ελδηαθέξεη θάζε θνξά, πξέπεη ν ρξήζηεο λα ηνπνζεηήζεη ην πνληίθη πάλσ ζην
ζπγθεθξηκέλν αξρείν, λα παηήζεη ην δεμί πιήθηξν θαη λα επηιέμεη "Save As..." ή "Save Target As..."
απφ ην κελνχ επηινγψλ πνπ ζα εκθαληζηεί. πληζηάηαη λα γίλεηαη ιήςε ηνπ πην επίθαηξνπ αξρείνπ πξηλ
απφ θάζε ππνβνιή ζηνηρείσλ, ή ηνπιάρηζηνλ λα γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο έθδνζεο ηνπ αξρείνπ πνπ
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δηαζέηεη ν ρξήζηεο κε ηελ έθδνζε πνπ ππάξρεη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΣηΔ ψζηε λα είλαη ζίγνπξνο φηη
ρξεζηκνπνηεί έγθπξε έθδνζε.
3. Ο ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
4. Γίλεηαη απνζηνιή πξνο ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε StatsPaymentSystems@bankofgreece.gr
5. Ιακβάλεηαη απάληεζε γηα ην αλ ην αξρείν έγηλε απνδεθηφ, ή εληνπίζηεθαλ ιάζε θαη πνηα ήηαλ. ε
πεξίπησζε κε απνδεθηνχ αξρείνπ, πξέπεη λα γίλεη δηφξζσζε θαη εθ λένπ απνζηνιή.

B.2 Ππκπιήξσζε ηνπ ππνδείγκαηνο Excel CFT1.xls
Σν ππφδεηγκα Excel CFT1.xls πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πξνο ηελ
ΣηΔ έρεη πνιιαπιά θχιια κε παξφκνηα δνκή κε ην Excel πνπ έρεη ήδε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
πξψηε ζπιινγή ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ζα ππάξρεη έλα αξρηθφ θχιιν φπνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα
ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη θνηλά θαη απαξαίηεηα ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ
εμεηάδνληαη, π.ρ. ηνηρεία Απνζηνιέα, Ζκεξνκελία πκπιήξσζεο, Δμάκελν πνπ αθνξά.
Γηα θάζε θχιιν ελζσκαηψλνληαη πξνγξάκκαηα γηα :
1. Έιεγρν ηεο ινγηθήο νξζφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί. θνπφο είλαη λα
βνεζήζεη ηνπο ΦΠΤΠ ζηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ ινγηθψλ ή ηππνγξαθηθψλ ζθαικάησλ ζηα
ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηε δηφξζσζή ηνπο πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ
ζπκπιεξσκέλνπ ππνδείγκαηνο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ).
ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΣηΔ πεξηέρνπλ ζθάικαηα ζα δεηείηαη
απφ ην ΦΠΤΠ λέα απνζηνιή ηνπ ππνδείγκαηνο κε ηα ζηνηρεία δηνξζσκέλα (Γηνξζσηηθή
Απνζηνιή) (βι. πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην θεθάιαην Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ππνδείγκαηνοΓηνξζσηηθή απνζηνιή ζει. 21).
2. Έιεγρν ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ αξρείνπ. Σν ππφδεηγκα, θάζε θνξά πνπ ελεξγνπνηείηαη θάπνηα
απφ ηηο ππνζηεξηδφκελεο ιεηηνπξγίεο, εθηειεί θαη έιεγρν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
Αλ δηαπηζησζεί αιινίσζε ηεο δνκήο ηνπ (π.ρ. φηαλ έρεη πξνεγεζεί βίαηε δηαθνπή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Excel θαη ηνπ ππνδείγκαηνο) δελ ζα είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπ θαη
εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ κήλπκα πξνο ην ρξήζηε. Θξίλεηαη ινηπφλ αλαγθαίν θάζε
ΦΠΤΠ λα δηαηεξεί πάληα έλα αληίγξαθν (backup) ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηνπ ππνδείγκαηνο
πνπ έρεη δνζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο ΣηΔ.
ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη εθηελέζηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ
αξρείνπ, θαζψο θαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε απηψλ ησλ βεκάησλ.
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B.2.1 Ξξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ θαη θφξησζεο
Γηα λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο.
1. Λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε έθδνζε Microsoft Excel 2000 ή λεφηεξε.
2. Λα έρεη εγθαηαζηαζεί ην ππνζχζηεκα “Visual Basic for Applications Component” (VBA) ηνπ
Microsoft Excel.
ε αληίζεηε πεξίπησζε παξαθαινχκε λα ιεθζεί πξφλνηα γηα ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ.
3. H πνιηηηθή αζθάιεηαο ζηνλ ππνινγηζηή φπνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ην Τπφδεηγκα λα επηηξέπεη ηελ
εθηέιεζε πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί κε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ (VBA):




Ζ επηινγή “Security Level” ηνπ Microsoft Excel λα είλαη ξπζκηζκέλε ζην “Medium”
(πινήγεζε ζην menu σο εμήο: Tools -> Options -> Security > Macro Security :
Medium ) θαη φρη ζην “High”. Αθνχ νινθιεξψζεηε ηε ζπκπιήξσζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ
ππνδείγκαηνο, κπνξείηε λα επαλαθέξεηε ηε ξχζκηζε ζην “High” αλ απηή ήηαλ ε
αξρηθή ζαο ξχζκηζε.
Θαηά ην "άλνηγκα" ηνπ ππνδείγκαηνο κε ηελ εθαξκνγή Microsoft Excel λα επηιέγεηαη ε
έλδεημε “Enable Macros”.

4. Πξέπεη λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε βηβιηνζήθε MSXML library
έθδνζε 4.0 ή λεφηεξε.

B.2.2 Ξεξηγξαθή δνκήο ππνδείγκαηνο
Σν ππφδεηγκα φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη ζε κνξθή Microsoft Excel workbook θαη πεξηιακβάλεη κηα
ζεηξά απφ θχιια εξγαζίαο (worksheets) κε θειηά ειεχζεξα ή θιεηδσκέλα, θνπκπηά πνπ ελεξγνπνηνχλ
ηνλ έιεγρν ησλ θχιισλ θαη ιίζηεο επηινγήο. Δηδηθφηεξα ππάξρνπλ ηα εμήο θχιια εξγαζίαο:
1. Γεληθά Πηνηρεία.
Πεξηιακβάλεη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην
ζπγθεθξηκέλν αξρείν: Θσδηθφο ΦΠΤΠ, Έηνο θαη Πεξίνδνο (Δμάκελν) αλαθνξάο, ηνηρεία
Δπηθνηλσλίαο (Τπάιιεινο, ηειέθσλν), Ζκ/λία ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη ε Έθδνζε ηνπ
Τπνδείγκαηνο, ζηνηρείν ζεκαληηθφ γηα λα μέξεη ν ρξήζηεο αλ έρεη επίθαηξε έθδνζε ηνπ
αξρείνπ.
2. 01, 02, 03, 04, 05, 06. Φχιια πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ Έθδνζε
Θαξηψλ, Υξεσζηηθέο θαη Πηζησηηθέο Θάξηεο κε ηε ζεηξά. πγθεθξηκέλα ηα θχιια αλαθέξνληαη
ζε:
i. 01 & 02 -> ηνηρεία Θίλεζεο Θαξηψλ (Πίλαθεο Δ1 & Δ2),
ii. 03 & 04 -> ηνηρεία Απάηεο (Πίλαθεο Δ3 & Δ4),
iii. 05 & 06 -> ηνηρεία Θαηαλνκήο Εεκηάο (Πίλαθεο Δ5 & Δ6)
3. 11, 12, 13. Φχιια πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ Απνδνρή Θαξηψλ,
Υξεσζηηθέο/ Πηζησηηθέο Θάξηεο. πγθεθξηκέλα ηα θχιια αλαθέξνληαη ζε:
i. 11 -> ηνηρεία Θίλεζεο Θαξηψλ (Πίλαθαο Α1),
ii. 12 -> ηνηρεία Απάηεο (Πίλαθαο Α2),
iii. 13 -> ηνηρεία Θαηαλνκήο Εεκηάο (Πίλαθαο Α3)
4. Απνηέιεζκα Διέγρνπ. Γελ ππάξρεη ζην αξρηθφ ππφδεηγκα, αιιά δεκηνπξγείηαη απηφκαηα
απφ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (κεηά ηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ «Έιεγρνο Φχιινπ» ή «Γεληθφο
Έιεγρνο») θαη πεξηέρεη πιεξνθνξηαθά κελχκαηα θαη πηζαλά κελχκαηα ιάζνπο πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ έιεγρν. Όηαλ εληνπίδνληαη ιάζε απηά πξέπεη λα δηνξζσζνχλ θαη λα
επλαιεθζεί ε δηαδηθαζία, έσο φηνπ επηηεπρζεί Δπηηπρεκέλνο Έιεγρνο. Θάζε θνξά πνπ γίλεηαη
εθ λένπ ν «Έιεγρνο Φχιινπ» ή «Γεληθφο Έιεγρνο» δηαγξάθνληαη ηα παιαηά θχιια
απνηειεζκάησλ θαη δεκηνπξγείηαη λέν θχιιν κε ηα πην πξφζθαηα απνηειέζκαηα (ιάζε ή
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επηηπρία ζηνλ έιεγρν) ζηα νπνία κπνξεί λα αλαηξέμεη θάπνηνο γηα ηα δηαπηζηψζεη ην
απνηέιεζκα.
ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ Excel παξαηεξνχκε ηηο εμήο κεηαβνιέο:
1. Σν θχιιν Δ1/πίλαθαο Δ1 έρεη δηαρσξηζηεί ζε 2 λένπο πίλαθεο Δ1 & Δ2, έλα γηα ρξεσζηηθέο
θάξηεο θαη έλα γηα πηζησηηθέο. Θαηά ζπλέπεηα ζην θάζε θχιιν ζα εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα
ζρήκαηα θαη πξντφληα αλάινγα κε ην είδνο ηεο θάξηαο.
2. Ζ αξίζκεζε ησλ πηλάθσλ έρεη πξνζαξκνζηεί αλαιφγσο.
3. Ζ νλνκαζία ησλ θχιισλ δελ ζπκπίπηεη κε ηελ νλνκαζία ησλ πηλάθσλ, αιιά είλαη αξηζκεηηθή.
Δληνχηνηο έρεη ηεξεζεί ε ίδηα ινγηθή ζεηξά ησλ πηλάθσλ πνπ ππήξρε ζηελ αξρηθή έθδνζε.

B.2.3 Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ππνδείγκαηνο
Γεληθά, ζηα θχιια εξγαζίαο, εθηφο απφ ηα θειηά ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη κφλν κε απιή
πιεθηξνιφγεζε ησλ επηζπκεηψλ ηηκψλ, ππάξρνπλ θαη θειηά πνπ παίξλνπλ ηηκέο απφ ζπγθεθξηκέλε
ιίζηα ηηκψλ (κάιηζηα κεηά ηελ είζνδν ηνπ δξνκέα-cursor ζε ηέηνηνπ ηχπνπ θειηά εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ
ελεκεξσηηθφ κήλπκα). Π.ρ.

Αλ πιεθηξνινγεζεί ηηκή εθηφο ιίζηαο, ζα εκθαληζηεί ζρεηηθφ κήλπκα ιάζνπο. Π.ρ.

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ν Θσδηθφο ΦΠΤΠ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ πεδίνπ
επηιέγνληαο ηνλ θαηάιιειν θσδηθφ απφ αληίζηνηρε ιίζηα κε ηε βνήζεηα ηνπ νλφκαηνο ή ηεο
πεξηγξαθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα:





Δπηιέγνπκε ην πεδίν φπνπ πξέπεη λα γξαθεί ν θσδηθφο
Παηάκε ην ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ "Ctrl" θαη "L"
Αλνίγεη κηα θφξκα ζηελ νπνία κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ην φλνκα/πεξηγξαθή πνπ καο
ελδηαθέξεη
Παηάκε "ΟΘ" ή "Enter" γηα λα γίλεη ε θαηαρψξεζε ή "Cancel" γηα λα αθπξψζνπκε ηελ
ελέξγεηα

Όζα θειηά έρνπλ ζθηαζκέλν θφλην είηε είλαη ζπκπιεξσκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ, είηε ζπκπιεξψλνληαη
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη θιεηδσκέλα, επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηηκή απφ ην
ρξήζηε. Δπίζεο θαη νη πεξηνρέο ησλ θχιισλ πνπ είλαη εθηφο ελδηαθέξνληνο είλαη θιεηδσκέλεο.
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Πην αλαιπηηθά, ζην πξψην θχιιν εξγαζίαο αλαθέξνληαη ηα Γεληθά ηνηρεία ηεο απνζηνιήο ζηα
αθφινπζα πεδία/θειηά:










Θσδηθφο ΦΞΞ. Πξέπεη λα επηιεγεί ν θαηάιιεινο ΦΠΤΠ απφ ηελ πξνηεηλφκελε ιίζηα. Κεηά
ηελ πιεθηξνιφγεζε ή ηελ επηινγή απφ ηε ιίζηα κε Ctrl+L, ε νλνκαζία ζπκπιεξψλεηαη
απηφκαηα. Ο θσδηθφο δελ είλαη ν Θσδηθφο Αξηζκφο Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ( Θ.Α.Π.Η.) αιιά έλαο
λένο θσδηθφο πνπ έρεη αληηζηνηρηζεί ζε θάζε ΦΠΤΠ.
ΦΞΞ: Αθνχ επηιεγεί ν θσδηθφο ΦΠΤΠ ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ε
αληίζηνηρε νλνκαζία.
Έηνο, Θσδηθφο Ξεξηφδνπ Αλαθνξάο. Σν έηνο θαη ην εμάκελν (1ν ή 2ν εμάκελν) πνπ
αθνξνχλ ηα ζηνηρεία.
Γηνξζσηηθή Απνζηνιή. Δπηιέγνπκε απφ ηε ζρεηηθή ιίζηα 0 αλ πξφθεηηαη γηα θαλνληθή
απνζηνιή, 1 αλ πξφθεηηαη γηα δηνξζσηηθή.
o Θαλνληθή απνζηνιή ζεσξείηαη ε πξψηε ππνβνιή αξρείνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα.
o Γηνξζσηηθή απνζηνιή γίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εθ ησλ πζηέξσλ δηαπηζησζεί
ιάζνο ή έιιεηςε ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί θαη έρνπλ γίλεη απνδεθηά απφ
ηελ ΣηΔ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην παιηφ αξρείν, λα
δηνξζσζνχλ ή λα ζπκπιεξσζνχλ ηα θειηά, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, αθήλνληαο φια
ηα άιια ζσζηά θειηά ακεηάβιεηα θαη λα μαλαζηαιεί ην αξρείν ζηελ ΣηΔ. Πξέπεη
επίζεο λα βεβαησζεί ν απνζηνιέαο φηη έρεη πξνζαξκφζεη ηα Γεληθά ηνηρεία ψζηε λα
αλαθέξνπλ ζην Γηνξζσηηθή απνζηνιή ηελ ηηκή 1 θαη ζηελ Ζκεξνκελία πκπιήξσζεο
ηελ λέα εκεξνκελία. Κεηά ηε Γηνξζσηηθή απνζηνιή ζα ζεσξνχληαη πιένλ έγθπξα
κφλν ηα λέα ζηνηρεία, ηα νπνία αληηθαζηζηνχλ εμ’ νινθιήξνπ ηα ζηνηρεία γηα ηελ ίδηα
πεξίνδν πνπ είραλ θαηαρσξεζεί κε ηελ παιαηφηεξε απνζηνιή.
Αξκφδηνο πάιιεινο, Αξηζκφο Ρειεθψλνπ. Γίλνληαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππεχζπλνπ
ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηνπ αληίζηνηρα.
Ζκεξνκελία Ππκπιήξσζεο. Γίλεηαη ε εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνδείγκαηνο ή ε
εκεξνκελία ηειεπηαίαο αιιαγήο ηνπ θαη πξέπεη λα είλαη πάληα κεηαγελέζηεξε ηεο ιήμεο ηνπ
εμακήλνπ.
Έθδνζε πνδείγκαηνο, Έθδνζε Ξαξακέηξσλ. Δίλαη ήδε πξνζπκπιεξσκέλα πεδία απφ
ηελ ΣηΔ. Υξεζηκνπνηνχληαη κφλν σο αλαθνξά απφ ην ρξήζηε.

Σελ πξψηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην αξρείν ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα ην πην πξφζθαην Έηνο &
Πεξίνδνο Αλαθνξάο (Δμάκελν). Σν πεδίν Γηνξζσηηθή Απνζηνιή παίξλεη ηελ ηηκή 0 (δειαδή Αξρηθή
απνζηνιή, φρη Γηνξζσηηθή). Χζηφζν ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιεη ηηο ηηκέο.
Σα ππφινηπα θειηά ζπκπιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο νδεγίεο.

B.2.4 Νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ
Ο έιεγρνο ελεξγνπνηείηαη κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ «Έιεγρνο Φχιινπ». Γίλεηαη έιεγρνο ζηηο ηηκέο
ησλ θειηψλ ηνπ θχιινπ σο εμήο:
1. Αλ έρεη επηιεγεί θάπνην είδνο θάξηαο, ζα έρεη επηιεγεί θαη θάπνην απφ ηα πξντφληα ηεο.
2. Αλ έρεη επηιεγεί θάπνην είδνο θάξηαο, ζα έρεη ζπκπιεξσζεί ην αληίζηνηρν πιήζνο.
3. Ζ επηινγή ή κε ηεο θίλεζεο Υξεσζηηθήο θάξηαο ζπλεπάγεηαη αληίζηνηρα ηε ρξήζε ή κε ησλ
πηλάθσλ Δ3 θαη Δ5 θαζψο αθνξνχλ ρξεσζηηθέο θάξηεο. Αλάινγα ηζρχεη γηα ηε ρξήζε ή κε
Πηζησηηθψλ θαξηψλ κεηαμχ ηνπ λένπ πίλαθα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην Δ1 γηα ηηο πηζησηηθέο
θάξηεο θαη ησλ Δ4, Δ6.
4. Όια ηα θειηά πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλα κε θάπνηα ηηκή. ηα θειηά πνπ πξνβιέπεηαη
ζπκπιήξσζε κε ηνλ «Αξηζκφ» νη επηηξεπηέο ηηκέο βξίζθνληαη ζην εχξνο [0..n] U [Κ, ΚΓ],
δειαδή θπζηθφο αξηζκφο ή ΚΠ γηα λα δειψζεη ηηκή Κε πκβαηή, ή ΚΓ γηα λα δειψζεη ηηκή
Κε Γηαζέζηκε. ηα θειηά πνπ πξνβιέπεηαη ζπκπιήξσζε κε ηελ «Αμία» νη επηηξεπηέο ηηκέο
βξίζθνληαη ζην εχξνο [0..ρ,ς] U [Κ, ΚΓ], δειαδή πξαγκαηηθφο αξηζκφο ή ΚΠ γηα λα δειψζεη
ηηκή Κε πκβαηή, ή ΚΓ γηα λα δειψζεη ηηκή Κε Γηαζέζηκε. Οη απνδεθηνί αξηζκνί έρνπλ έσο
12 αθέξαηα ςεθία θαη απφ 0 έσο 2 δεθαδηθά ςεθία θαηά πεξίπησζε.
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5. Όηαλ ε ηηκή γηα θάπνην πεδίν δελ είλαη γλσζηή κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ε έλδεημε ΚΓ = Κε
δηαζέζηκε, ελψ εάλ ην πεδίν δελ αθνξά ην ΦΠΤΠ (π.ρ. κε παξερφκελε ππεξεζία θαξηψλ)
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε έλδεημε ΚΠ = Κε πκβαηή.
6. ηα αξηζκεηηθά θειηά έρνπλ πινπνηεζεί νη εμήο έιεγρνη:
 νη ηηκέο ζε θάζε θειί λα είλαη ζην εχξνο ησλ απνδεθηψλ ηηκψλ
 νη ηηκέο ησλ επηκέξνπο θειηψλ λα ζπκθσλνχλ κε ηα θάζεηα θαη νξηδφληηα αζξνίζκαηα
 νη ηηκέο ησλ ζπλφισλ ζηηο ππν-πεξηνρέο Πιήζνπο θαη Αμίαο λα είλαη ζπκβαηέο
 έρεη ζεσξεζεί φηη δελ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηνηρεία Απάηεο ή Θαηαλνκήο Εεκηάο ρσξίο
λα ππάξρνπλ αληίζηνηρα ζηνηρεία Θίλεζεο.
7. Γεληθά ηα χλνια ππνινγίδνληαη απηφκαηα κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ επηκέξνπο ηηκψλ. Αλ
φκσο είλαη γλσζηφ ην κφλν ην νξηδφληην χλνιν θαη φρη νη επηκέξνπο ηηκέο, κπνξεί λα
ζπκπιεξσζεί απεπζείαο ζην αληίζηνηρν θειί, θαζψο απηά ηα πεδία είλαη μεθιείδσηα θαη ν
ρξήζηεο ζα κπνξεί λα θάλεη overwrite ηηο πξνυπάξρνπζεο ζπλαξηήζεηο. Σα θάζεηα αζξνίζκαηα
ζα είλαη θιεηδσκέλα. Πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα επηηχρεη ην θάζεην ζχλνιν πνπ επηζπκεί, ζα
πξέπεη ηα ίδηα ζηνηρεία (δειαδή ηα αζξνίζκαηα) πξέπεη λα ηα ζπκπιεξψζεη θαη σο ηηκέο ζε
θάπνηα απφ ηηο γξακκέο ηνπ ηκήκαηνο.
8. Έρεη πινπνηεζεί ε ζπλάξηεζε mySum πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηηκέο
ΚεΓηαζέζηκν = ΚΓ θαη ΚεΠπκβαηφ= ΚΠ. Σα αζξνίζκαηα, νξηδφληηα θαη θάζεηα,
παξάγνληαη απηφκαηα κε ηε ζπλάξηεζε απηή. Αλ ν ρξήζηεο εηζάγεη θάπνηα ηηκή απεπζείαο ζην
πεδίν ηνπ Αζξνίζκαηνο (φπσο πξναλαθέξζεθε), πξνθαλψο ζα αληηθαηαζηήζεη ηε ζπλάξηεζε.
ηε ζπλέρεηα ζα έρεη ηελ επζχλε ψζηε ην άζξνηζκα λα είλαη ζσζηφ. Αλ φκσο ζηε ζπλέρεηα
ζειήζεη λα επαλαθέξεη ηελ απηνκαηνπνίεζε, κπνξεί λα εηζάγεη μαλά ηε ζπλάξηεζε mySum
αληί γηα ηελ ζπλάξηεζε Sum ηνπ Excel, ψζηε λα γίλνληαη ζσζηά νη έιεγρνη (πάληα ζε ζρέζε
κε ηα Κεπκβαηφ / ΚεΓηαζέζηκν). Π.ρ. γηα λα παξαρζεί ην άζξνηζκα ησλ θειηψλ E27 + F27
ζην θειί D27 ν ρξήζηεο κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη
=mySum(E27:F27)
(βι.Δηθφλα 1, ζει. 23).
9. Γηα ηνλ απηφκαην ππνινγηζκφ αζξνηζκάησλ ζα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
 Δάλ ζηνπο φξνπο ηνπ αζξνίζκαηνο ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα αξηζκεηηθφ, ηφηε ην
άζξνηζκα είλαη, επίζεο, αξηζκεηηθφ.
 Δάλ ζηνπο φξνπο ηνπ αζξνίζκαηνο ππάξρνπλ κφλν ηηκέο “ΚΓ” ην άζξνηζκα ζα
ππνινγίδεηαη, επίζεο, σο “ ΚΓ” .
 Δάλ ζηνπο φξνπο ηνπ αζξνίζκαηνο ππάξρνπλ κφλν ηηκέο “Κ” ην άζξνηζκα ζα
ππνινγίδεηαη, επίζεο, σο “ Κ” .
 Δάλ ζηνπο φξνπο ηνπ αζξνίζκαηνο ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα θαη απνθιεηζηηθά ηηκέο “ΚΓ”
θαη “ Κ” ην άζξνηζκα ζα ππνινγίδεηαη σο “ ΚΓ” .
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Δηθφλα 1

Αλά πάζα ζηηγκή ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεηήζεη Έιεγρν ηνπ θχιινπ.
1. Σε ζηηγκή απηή μεθηλά ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ γηα ηα δεδνκέλα πνπ
ππάξρνπλ ζην θχιιν. Όηαλ εκθαλίδνληαη κελχκαηα, αθνινπζνχκε ηηο νδεγίεο ηνπο γηα λα
δηνξζψζνπκε ηπρφλ ινγηθά ζθάικαηα ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπκπιεξψζεη. Σα κελχκαηα
ιάζνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε θαηαγξάθνληαη επηπιένλ θαη ζην ζρεηηθφ θχιιν
"Απνηέιεζκα Διέγρνπ" πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην πξφγξακκα ειέγρνπ. Παξάδεηγκα
κελχκαηνο ειέγρνπ:

2. Δπηπιένλ εκθαλίδεηαη θαη ην κήλπκα:
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3. Κεηά ηε δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ, επηιέγνπκε μαλά «Έιεγρν», έσο φηνπ είκαζηε βέβαηνη φηη
δελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία πξνο δηφξζσζε.
4. Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία γηα θάζε θχιιν πνπ ζπκπιεξψλνπκε.
5. Έλα θχιιν γηα ην νπνίν δελ έρνπκε θαζφινπ ζηνηρεία, κπνξεί λα παξακείλεη θελφ θαη λα
ζεσξεζεί σο Κε πκβαηφ γηα ην ΦΠΤΠ. Σφηε δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη έιεγρνο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θχιινπ. Αλ φκσο ζπκπιεξσζνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα θειηά, ηφηε ζα πξέπεη ζε
φια λα δνζεί θάπνηα ηηκή, έζησ ΚΓ/Κ.
6. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ζηα επί κέξνπο θχιια, ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ν «Γεληθφο
Έιεγρνο» απφ ην πξψην θχιιν θαη φηαλ εκθαληζηεί ην κήλπκα "Ν Διεγρνο νινθιεξψζεθε
κε επηηπρία. Ρν αξρείν είλαη έηνηκν γηα ππνβνιή.",ν έιεγρνο έρεη πιένλ νινθιεξσζεί.
7.

Δπηιέγνπκε ην πιήθηξν «Γεκηνπξγία Αξρείνπ XML» ψζηε λα απνζεθεχζνπκε ηα θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία
απφ ην εξσηεκαηνιφγην ζε αξρείνπ ηχπνπ XML.

8. ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα εμέιζνπκε απφ ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο Microsoft Excel,
αθνχ θπζηθά απνζεθεχζνπκε ηηο αιιαγέο θαη σο αξρείν Excel.
9. Απνζηέιινπκε ην αξρείν XML πνπ παξάρζεθε ζην βήκα 7 ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.
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B.3 Νδεγίεο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ ππνδείγκαηνο
Ζ απνζηνιή ηνπ παξαγφκελνπ XML πξνο ηελ ΣηΔ γίλεηαη κε αζθαιέο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ζα πξέπεη λα θέξεη ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη λα είλαη θξππηνγξαθεκέλν.
Αλαιπηηθέο νδεγίεο βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα «Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο θαη Υξήζεο Φεθηαθψλ
Πηζηνπνηεηηθψλ».
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζηε δηεχζπλζε:
StatsPaymentSystems@bankofgreece.gr
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ειεθηξνληθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπηηθφο
δίζθνο (DVD/CD), ην νπνίν ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο ΣηΔ ζε θάθειν
αλαγξάθνληαο ηα ζηνηρεία παξαιήπηε:
«Σκήκα Δπίβιεςεο πζηεκάησλ Πιεξσκψλ
Γηεχζπλζε Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο»

Πεκείσζε: πξέπεη λα πξνεγεζεί ε Δλεξγνπνίεζε Θξππηνγξαθεκέλεο Δπηθνηλσλίαο φπσο
πεξηγξάθεηαη ζην θείκελν «Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο θαη Υξήζεο Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηθψλ» (βξίζθεηαη
ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα ηεο ΣηΔ).
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