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1. Ε 
Ποιό ποςό ρευςτών διαθεςίμων δικαιοφνται τα φυςικά πρόςωπα να μεταφζρουν 
κατά την είςοδο ή ζξοδό τουσ από την Κοινότητα; 

 Α 
          Κάκε  φυςικό  πρόςωπο,  που ειςζρχεται  ςτθν ι  εξζρχεται  από  τθν  Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ και μεταφζρει ρευςτά διακζςιμα αξίασ  ίςθσ  ι  μεγαλφτερθσ  των  10.000 €,  
δθλώνει  το  ποςό  αυτό  ςτισ  αρμόδιεσ  αρχζσ  των  Κρατών- Μελών, μζςω  των  οποίων  
ειςζρχεται  ςτθν ι  εξζρχεται  από  τθν  Κοινότθτα, ςφμφωνα  με  τον  Κανονιςμό (ΕΕ) 
2018/1672 (L 167/6/12.05.2021). Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ που αςυνόδευτα ρευςτά 
διακζςιμα αξίασ  ίςθσ  ι  μεγαλφτερθσ  των 10.000 €, ειςζρχονται ςτθν ι εξζρχονται από 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, οι αρμόδιεσ αρχζσ των Κρατών-Μελών μζςω των οποίων τα 
ρευςτά διακζςιμα ειςζρχονται ςτθν ι εξζρχονται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μποροφν 
να απαιτοφν από τον αποςτολζα ι τον αποδζκτθ των ρευςτών διακεςίμων ι τον 
εκπρόςωπό τουσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, να υποβάλει διλωςθ γνωςτοποίθςθσ, 
εντόσ προκεςμίασ που δεν υπερβαίνει τισ 30 θμζρεσ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 
2018/1672 (L 167/6/12.05.2021). Στθν  Ελλάδα, ο  ζλεγχοσ  διακίνθςθσ  ρευςτών  
διακεςίμων  ζχει  εκχωρθκεί  ςτισ  τελωνειακζσ  αρχζσ.   
Η διλωςθ ςυνοδευόμενων ρευςτών διακεςίμων ςυνίςταται ςτθ  ςυμπλιρωςθ  ενόσ  
εντφπου, το  οποίο  παρζχεται  από  τισ  αρμόδιεσ  αρχζσ  ςτο  ςθμείο  ειςόδου  ςτθν ι   
εξόδου  από  τθν  Ευρωπαϊκι Ζνωςθ  και  εν  ςυνεχεία  υποβάλλεται,  ενυπόγραφο,  ςτισ 
εν λόγω αρχζσ από  τον  ταξιδιώτθ, κεωρθμζνο  αντίγραφο  του  οποίου  δφναται  να  
ηθτιςει. Επίςθσ, θ γνωςτοποίθςθ των αςυνόδευτων ρευςτών διακεςίμων ςυνίςταται  
ςτθ  ςυμπλιρωςθ  ενόσ  εντφπου, το  οποίο  παρζχεται  από  τισ  αρμόδιεσ  αρχζσ και  εν  
ςυνεχεία  υποβάλλεται,  ενυπόγραφο,  ςτισ εν λόγω αρχζσ από  τον  αποςτολζα ι τον 
αποδζκτθ των ρευςτών διακεςίμων ι τον εκπρόςωπό τουσ, κεωρθμζνο  αντίγραφο  του  
οποίου  δφναται  να  ηθτιςει. 
Ο  ιςτότοποσ  ςε  ενωςιακό  επίπεδο  είναι: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls_en  
 

  

 
2. Ε 

Η μη ςυμμόρφωςη επιςφρει πρόςτιμο ςτον παραβάτη; 

 Α 
Σε  περίπτωςθ  μθ  ςυμμόρφωςθσ  ι   ανακριβοφσ  ι  ελλιποφσ  διλωςθσ  επιβάλλεται  
διοικθτικό  πρόςτιμο, άμεςα  καταβλθτζο, ίςο  με  το  25%  του  ποςοφ  των  μθ  
δθλωκζντων ςυνοδευόμενων ι αςυνόδευτων ρευςτών  διακεςίμων (άρκρου 147 του ν. 
2960/2001, όπωσ  ιςχφει). 
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