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Προδιαγραφές αρχείου  

Καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, 
οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια 
κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. (περ.1.1.β) 

Γραμμογράφηση Εγγραφής 

 1ο πεδίο: Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα Ελλάδος  
  ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος ή ΕΛΤΑ  
 2ο πεδίο: Αριθμός Λογαριασμού (IBAN)  
 3ο πεδίο: Ποσό συνολικής χρέωσης σε Ευρώ 
 4ο πεδίο: Ποσό συνολικής πίστωσης σε Ευρώ  
 5ο πεδίο: Ποσό μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης 
                    6ο πεδίο:  Ένδειξη Χρέωσης (Χ) ή Πίστωσης (Π) του 5ου πεδίου 
 7ο πεδίο: Υπόλοιπο λογαριασμού σε Ευρώ στις 31/12 έτους αναφοράς 
                    8ο πεδίο:    Ένδειξη Χρέωσης (Χ) ή Πίστωσης (Π) του 7ου πεδίου 
                    9ο πεδίο:   Υπόλοιπο λογαριασμού σε Ευρώ στις 31/12 αμέσως προηγούμενου έτους 
                  10ο πεδίο:   Ένδειξη Χρέωσης (Χ) ή Πίστωσης (Π) του 9ου πεδίου 
 11ο πεδίο: Κωδικός νομίσματος, ISO code 4217 
 12ο πεδίο: Ημερολογιακό έτος αναφοράς 
 13ο πεδίο: Πλήθος δικαιούχων 
 14ο πεδίο: Α.Φ.Μ. 1ου δικαιούχου 
 15ο πεδίο: Ονοματεπώνυμο  1ου δικαιούχου 
 16ο πεδίο: Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου 1ου δικαιούχου 
 17ο πεδίο: Α.Φ.Μ. 2ου δικαιούχου 
 18ο πεδίο: Ονοματεπώνυμο 2ου δικαιούχου  
 19ο πεδίο: Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου 2ου δικαιούχου 
 …………… …….………………………………………… 
             …………… ……….……………………………………… 
 3*(n-1)+14ο πεδίο: Α.Φ.Μ. nου δικαιούχου 
 3*(n-1)+15ο πεδίο: Ονοματεπώνυμο nου δικαιούχου 
 3*(n-1)+16ο πεδίο: Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου nου δικαιούχου 

Περιεχόμενο 

 Ο Α.Φ.Μ. είναι 9ψήφιος. 
 
Είδος Αρχείων  
Αρχείο τύπου κειμένου ASCII (text) με διαχωριστικό πεδίων (field separator) το χαρακτήρα “;”. 
 
Ονοματολογία Αρχείου 
pol1054_1b_[BIC_CODE]_2014?.csv.pgp / Για πολλαπλά αρχεία όπου ? θα συμπληρώνεται a, 
b, c, … 
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Κρυπτογράφηση 
Το αρχείο πρέπει να κρυπτογραφηθεί με αλγόριθμο δημοσίου κλειδιού, βάση πιστοποιητικού 
PGP. Το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το ίδιο που έχει χορηγηθεί από την Υπηρεσία 
μας προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για το σκοπό της κρυπτογράφησης των αρχείων 
της  ΠΟΛ. 1191/2013. Κατά την κρυπτογράφηση, συνιστάται να γίνει και συμπίεση των 
δεδομένων ώστε να διευκολυνθεί  η διαδικασία διαβίβασης του αρχείου. Σε περίπτωση, που το 
ενδιαφερόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν διαθέτει το προαναφερθέν δημόσιο κλειδί, 
παρακαλείται να επικοινωνήσει στο 210-4802533 για οδηγίες σχετικά με την προμήθεια αυτού. 
 
Διαβίβαση αρχείου 
Η διαβίβαση του αρχείου θα γίνει μέσω SFTP κατά τον ίδιο τρόπο που διαβιβάστηκαν τα αρχεία 
της περ. 1.1.α, άρθρου 1 της ΠΟΛ 1033/2014. 

 


