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Προδιαγραφές αρχείου μερισμάτων που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά 
πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (περ.1.1.δ ΠΟΛ.1054/2015, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.1271/2021) 

Γραμμογράφηση Εγγραφής 

1ο πεδίο:Αριθμός λογαριασμού Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων) 
2ο πεδίο:Ημερολογιακό έτος αναφοράς 
3ο πεδίο:Α.Φ.Μ. της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα /προμέρισμα 
4ο πεδίο:Επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα /προμέρισμα 
5ο πεδίο:Ποσό του μερίσματος  
6ο πεδίο: Το ποσό του προμερίσματος, το οποίο αφορά το φορολογικό έτος που θα εγκριθεί η διανομή 
του από την Τακτική Γενική Συνέλευση  
7ο πεδίο: Το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα των πεδίων 5ου και 6ου  
8ο πεδίο: Το ποσό του μερίσματος που απαλλάσσεται του φόρου βάσει ειδικών διατάξεων νόμων 
9ο πεδίο: Το ποσό του μερίσματος που καταβάλλεται από αλλοδαπές εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α. 
10ο πεδίο:Πλήθος δικαιούχων  
11ο πεδίο:Α.Φ.Μ. 1ου δικαιούχου 
12ο πεδίο: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία 1ου δικαιούχου 
13ο πεδίο:Α.Φ.Μ. 2ου δικαιούχου 
14ο πεδίο:Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία 2ου δικαιούχου  
………………….………………………………………… 
…………………….……………………………………… 

2*(n-1)+11ο πεδίο:Α.Φ.Μ. nου δικαιούχου 
2*(n-1)+12ο πεδίο:Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία 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_1d_2021?.csv.pgp / Για πολλαπλά αρχεία όπου ? θα συμπληρώνεται a, b, c, … 

Κρυπτογράφηση 

Το αρχείο πρέπει να κρυπτογραφηθεί με αλγόριθμο δημοσίου κλειδιού, βάση πιστοποιητικού PGP. 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 213 135 6464 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. 

 


