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Με ανακοίνωση της στις 14.01.2020, η Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος αρκετών επιχειρήσεων 
αλλά και για τεχνικούς λόγους, αποφάσισε να παρατείνει μέχρι τις 31.01.2020 την προθεσμία υποβολής 
των οικονομικών καταστάσεων των νομικών προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η υποχρέωση αυτή είχε θεσπιστεί νωρίτερα με την Πράξη Διοικητή 2682/03.06.2019 σύμφωνα με την 
οποία τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα υποχρεούνται να υποβάλλουν τις 
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις στη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος (“ΤτΕ”).

Υποχρέωση υποβολής χρηματοοικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων στην ΤτΕ

• Η υποχρέωση αφορά τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε. (κατά μετοχές), Ι.Κ.Ε. 

• Από αυτή την υποχρέωση απαλλάσσονται οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Εταιρείες Leasing, Factoring, Venture 

Capital, Παροχής πιστώσεων, Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Ε.Α.Π., Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Κοινοπραξίες, Ασφαλιστικές 

εταιρείες, Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών.

• Τα στοιχεία υποβάλλονται με προκαθορισμένη μορφή σύμφωνα με συγκεκριμένα υποδείγματα και διαφοροποιούνται 

ανάλογα με: α) Τα Λογιστικά Πρότυπα που ακολουθεί ο Υπόχρεος (ΔΠΧΑ, ΕΛΠ, ΕΛΠ για πολύ μικρές οντότητες) και β) 

Αν ο Υπόχρεος υποβάλλει μόνο Ατομικές καταστάσεις ή Ατομικές και Ενοποιημένες καταστάσεις.

• Η υποβολή των στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά ανά έτος. Ο φάκελος που υποβάλλεται περιλαμβάνει: i) Το σχετικό 

Υπόδειγμα συμπληρωμένο και ii) Τις Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ.
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H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και 
κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και 
καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο 
μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε 
η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου 
οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν 
ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, 
ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για 
οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον 
κατάλληλο σύμβουλο.
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Πληροφορίες για την ΕΥ
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο 
των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών 
και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις 
κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που 
συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας 
προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο 
αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός 
καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για
τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. Το 
λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό 
και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από 
τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, 
καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική 
οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια 
βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια 
εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές
υπηρεσίες της EY παγκοσμίως
Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε
ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο 
τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των 
φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και 
προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 
38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί 
σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες 
παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, 
συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν 
βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν 
χρειάζεστε.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
επικοινωνήστε με τους:
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Τυποποίηση στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές

• Οι Υπόχρεοι λαμβάνουν τα Υποδείγματα και τις αντίστοιχες Οδηγίες 

συμπλήρωσης (Συνοπτικές & Αναλυτικές) από τον ιστοχώρο της ΤτΕ

(www.bankofgreece.gr – Ενότητα “Στατιστικά Στοιχεία” – Υποενότητα

“ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ” – Κατηγορία “Ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα”).

• Με βάση τις διαθέσιμες Οδηγίες συμπληρώνεται το αντίστοιχο Υπόδειγμα 

το οποίο υποβάλλεται σε μορφή xls/xlsx ή xml ανάλογα με το σύστημα της 

εταιρείας.

• Δημιουργείται φάκελος μορφής zip με ονομασία αυστηρά της μορφής: 

“<ΑΦΜ>_<έτος>.zip” (όπου το ΑΦΜ της εταιρείας και το έτος που 

αφορούν τα αρχεία). Στο φάκελο αυτό περιλαμβάνεται: α) το σχετικό 

Υπόδειγμα σε μορφή xls/xlsx ή xml και β) οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις στη δημοσιευμένη τους μορφή (pdf) όπως υποβάλλονται στο 

Γ.Ε.ΜΗ. (μπορεί να περιλαμβάνονται πολλαπλά αρχεία pdf).

• Η πρώτη υποβολή περιλαμβάνει δύο φακέλους: 

i) Χρήσεις 2016-2017 και 

ii) Χρήση 2018. 

Διαδικασία υποβολής στοιχείων στο σύστημα

• Οι Υπόχρεοι συνδέονται στο σύστημα IRIS (www.iris.bankofgreece.gr) 

α) μέσω του λογαριασμού που έχουν/δημιουργούν στο IRIS ή                   

β) με τα διαπιστευτήρια της ΑΑΔΕ (επιλογή “Είσοδος μέσω TaxisNet”)

Με την πρώτη είσοδο μέσω TaxisNet ο χρήστης καλείται να καταχωρήσει 

πληροφορίες ταυτοποίησης που αφορούν τον ίδιο και την εταιρεία που εκπροσωπεί.

• Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρήστης λαμβάνει με email 

αποδεικτικό υποβολής με τη σχετική ανά περίπτωση ένδειξη (π.χ. έγινε 

δεκτή, απορρίφθηκε, κλπ.).

http://www.bankofgreece.gr/
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