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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Σύμφωνα  με τον  ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ. 62 του ν. 4607/2019 (Α' 65)  
ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2015/849 και εν μέρει η οδηγία 2018/843. 
 
 Σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4557/18 όπως ισχύει και σύμφωνα με την αρ. 
67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την 
αρ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2718), την αρ. 121950 ΕΞ 
2019/31.10.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3977) και την αρ. 24963 ΕΞ 
2020/31.10.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 661) τηρείται στη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης το ηλεκτρονικό Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων. 
 
 Το  ηλεκτρονικό αυτό μητρώο δημιουργείται, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται 
στην ηλεκτρονική υποδομή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Σε 
αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 
του άρθρου 20 του ν.4557/2018, όπως κάθε φορά ισχύει υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εκ του νόμου 
απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.  Σημειώνεται, ότι τα νομικά πρόσωπα και οι 
νομικές οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4557/2018 ορίζονται ως τα νομικά πρόσωπα και οι 
νομικές οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρ.  γ’ και δ’ του άρθρου 2 του ν.4172/2013 
(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων που θέτει το άρθρο 20 του 
ν.4557/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
 Η εφαρμογή  εξυπηρετεί το σύνολο των νομικών προσώπων και νομικών  οντοτήτων    που έχουν 
την υποχρέωση υποβολής στοιχείων  παρέχοντάς τους τη δυνατότητα υποβολής στοιχείων των μελών τους. 
Επίσης εξυπηρετεί  τους εντεταλμένους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ή τα υπόχρεα πρόσωπα προς 
υποβολή δήλωσης ή Φυσικά Πρόσωπα  παρέχοντάς τους  τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα τα οποία 
, μετά από αντίστοιχη έγκριση οδηγούν στην απόκτηση του ρόλου παρακολούθησης στοιχείων Πραγματικών 
Δικαιούχων. 
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 Η πρόσβαση στην εφαρμογή παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣΔΔ  δηλ. www.gsis.gr  με την 
επιλογή " Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων" , όπου και ζητείται η είσοδος του χρήστη  με τους προσωπικούς 
του κωδικούς TAXINET. 

 

Eικόνα 1α. Είσοδος με προσωπικούς κωδικούς χρήστη 

 

 

Eικόνα 1β. Κεντρική οθόνη εφαρμογής 

 
      Aφού ο χρήστης εισέλθει στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς TAXINET 
εμφανίζεται η  οθόνη 1β που του ζητά να επιλέξει τον κατάλληλο ρόλο εισόδου στην εφαρμογή. 

http://www.gsis.gr/
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Ρόλοι / επιλογές εισόδου: 

 
 Καταχώριση / Ενημέρωση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων δηλ. εξουσιοδοτημένοι πάροχοι 
στοιχείων πραγματικών δικαιούχων Νομικών Προσώπων). 
 

 

Γ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Oι πάροχοι στοιχείων  πραγματικών δικαιούχων, αφού εισέλθουν στην εφαρμογή με τη χρήση των 
προσωπικών τους κωδικών taxisnet, καλούνται να επιλέξουν το Ν.Π. για  το οποίο είναι εξουσιοδοτημένοι 
όσον αφορά στην υποβολή των στοιχείων και να συνεχίσουν στην επόμενη οθόνη (κουμπί Είσοδος). 

Εικόνα 2. Οθόνη επιλογής Ν.Π. αντιπροσώπευσης 

 

 Mετά την επιλογή Ν.Π. εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία της 
Νομικής οντότητας και του νομίμου εκπροσώπου της στην πρώτη καρτέλα της φόρμας (Βασικά Στοιχεία). Στα 
απαραίτητα πεδία  υπάρχει αστερίσκος ο οποίος υποδηλώνει ότι αυτά πρέπει οπωσδήποτε να 
συμπληρωθούν προκειμένου να αποθηκευθεί προσωρινά ή να υποβληθεί οριστικά η φόρμα στοιχείων 
(αντίστοιχα κουμπιά στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης). Στο ίδιο μέρος της οθόνης επίσης αναγράφονται και 
οι ημερομηνίες πρώτης και τελευταίας αποθήκευσης των υποβαλλομένων στοιχείων. 
 

 

Εικόνα 3. Οθόνη Βασικών Στοιχείων Νομικού Προσώπου 
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Στη δεύτερη καρτέλα της φόρμας (Δικαιούχοι) επιτελείται η αντίστοιχη λειτουργικότητα όσον αφορά στους 
δικαιούχους του Ν.Π. Τα στοιχεία νέας εγγραφής δικαιούχου εισάγονται αφού πατηθεί το κουμπί “Προσθήκη 
νέου δικαιούχου”, ενώ πατώντας στα παρακάτω εικονίδια   (που υπάρχουν δεξιά από κάθε εγγραφή) 

 

επιτελείται η αλλαγή στοιχείων μεμονωμένης εγγραφής δικαιούχου ή  η διαγραφή της εγγραφής  αντίστοιχα. 

Εικόνα 4. Οθόνη Δικαιούχων Νομικού Προσώπου 

Εάν επιλεχθεί η λειτουργία προσθήκης νέου δικαιούχου εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη στην οποία 
μπορεί να επιλεγεί  το είδος (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο)  και αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό 
μέλος του υπό καταχώριση δικαιούχου και να πληκτρολογηθεί το ΑΦΜ του. 

 

Εικόνα 5. Οθόνη επιλογής δικαιούχου 

 Εάν η ανάκτηση των στοιχείων από τα μητρώα του Taxisnet είναι επιτυχής εμφανίζεται η παρακάτω 
φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων με τα βασικά στοιχεία – δεδομένα προσυμπληρωμένα στην οποία πρέπει να 
συμπληρωθούν τα  απαραίτητα στοιχεία του δικαιούχου, με τα απαραίτητα να επισημαίνονται με (*). Η 
καταχώριση των υποβαλλομένων στοιχείων γίνεται με το αντίστοιχο κουμπί και είναι επιτυχής μόνο όταν 
συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα πεδία. 
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Εικόνα  6. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων δικαιούχου 

 Σε περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα προαπαιτούμενα πεδία δεν συμπληρωθούν ή 
συμπληρωθούν με λανθασμένη μορφοποίηση π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφωνικός 
αριθμός μετά την προσπάθεια αποθήκευσης ο χρήστης πληροφορείται με σχετικό μήνυμα λάθους (βλ. 
επόμενο σχήμα).   

 

 

Εικόνα  7. Οθόνη προειδοποίησης λανθασμένης καταχώρισης στοιχείων 

 

 Στην περίπτωση καταχώρισης νέου δικαιούχου με αλλοδαπό ΑΦΜ εμφανίζεται η ίδια καρτέλα 
καταχώρισης , χωρίς όμως προσυμπληρωμένα στοιχεία. Τα στοιχεία δηλώνονται στο ηλεκτρονικό μητρώο με 
την αποκλειστική ευθύνη του εξουσιοδοτημένου παρόχου στοιχείων. 
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Εικόνα  8. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων δικαιούχου αλλοδαπής 

 

 Επιλέγοντας αποθήκευση της δήλωσης και σε περίπτωση επιτυχίας εμφανίζεται το ακόλουθο 
μήνυμα. 

 

 

 Μετά από επιτυχή αποθήκευση της δήλωσης  αυτή μπορεί να υποβληθεί οριστικά πατώντας το 
αντίστοιχο κουμπί οπότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη επιβεβαίωσης της ενέργειας. 

 

 

 Εάν ο χρήστης προχωρήσει σε επιβεβαίωση της ενέργειας το επάνω μέρος της φόρμας αλλάζει και 
προκύπτει η παρακάτω μορφή. 

 

  

 Έτσι παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί καθώς επίσης και η 
εκτύπωση της βεβαίωσης οριστικοποίησης της δήλωσης. Επίσης σε οριστικοποιημένη δήλωση , πατώντας 
το κουμπί Τροποποίηση, ο χρήστης μπορεί να επαναφέρει την δήλωση σε κατάσταση επεξεργασίας με 
σκοπό την διόρθωση στοιχείων και την επανυποβολή της. 
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Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

Παράδειγμα 1. 

 Έστω εταιρεία (Α.Ε.) με έδρα στην Ελλάδα που ανήκει σε ποσοστό 100% σε Φορέα Γενικής 
Κυβέρνησης. Ο νόμιμος εκπρόσωπος καταχωρεί τα στοιχεία τόσο της εταιρείας όσο και τα δικά του , μέσω 
της εφαρμογής (βλ. Εικόνα 9α) επιλέγοντας την καρτέλα “Βασικά Στοιχεία” και προχωρά στην προσωρινή 
αποθήκευσή τους. Επιλέγοντας την καρτέλα “Δικαιούχοι” και εν' συνεχεία το κουμπί "Προσθήκη Νέου 
Δικαιούχου” προσθέτει και τα στοιχεία του προαναφερόμενου Φορέα Γενικής Κυβέρνησης (βλ. Εικόνα 9β). 

 

Εικόνα 9α. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων εταιρείας (παρ. 1) 

 

 

Εικόνα 9β. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων φορέα (παρ. 1) 
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Εικόνα 9γ. Οθόνη επίδειξης δικαιούχων του φορέα (παρ. 1) 
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Παράδειγμα 2. 

 Έστω ανώνυμη εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα που ανήκει κατά 100% ή έχει βασικό μέτοχο ΝΠΔΔ 
που δεν ανήκει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Κατά τη καταχώριση των στοιχείων εταιρείας – βασικού 
μετόχου προκύπτουν οι παρακάτω οθόνες , με προειδοποίηση καταχώρισης στοιχείων (βλ. Εικόνα 10β) και 
ενός , τουλάχιστον, Φυσικού Προσώπου ως δικαιούχου του Φορέα. Η προσθήκη Φυσικών Προσώπων (με τη 
διαδικασία που έχει περιγραφεί παραπάνω) οδηγεί σε εικόνα  όπως η εικόνα 10γ και 10δ. Μετά τις 
παραπάνω επιτυχείς καταχωρήσεις η εικόνα της εταιρείας από την εφαρμογή πρέπει να είναι όπως η εικόνα 
10ε. 

 

Εικόνα 10α. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων εταιρείας (παρ. 2) 

 

Εικόνα 10β. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων φορέα (παρ. 2) 
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Εικόνα 10γ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων Φ.Π. ως Πρόεδρου Δ.Σ.  (παρ. 2) 

Εικόνα 10δ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων Φ.Π. ως Μέλους Δ.Σ.  (παρ. 2) 
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Εικόνα 10ε. Οθόνη εμφάνισης δομής εταιρείας  (παρ. 2) 
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Παράδειγμα 3 

 Έστω θυγατρική εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα η οποία ανήκει κατά 100% σε αλλοδαπή μητρική και  
η οποία με τη σειρά της ανήκει 100% σε αλλοδαπό δημόσιο. Τότε κατά τη διαδικασία καταχώρησης 
προκύπτουν οι παρακάτω οθόνες. 

 

Εικόνα 11α. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων εταιρείας  (παρ. 3) 

 

 

 

Εικόνα 11β. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων μετόχου  (παρ. 3) 
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Εικόνα 11γ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων μετόχου  (παρ. 3) 

 

 

Εικόνα 11δ. Οθόνη εμφάνισης συνολικής δομής εταιρείας (παρ. 3) 
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Παράδειγμα 4 

Έστω εταιρεία ΑΕ εισηγμένη στο ΧΑΑ. 

 

 

 

 

Εικόνα 12α. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων εταιρείας  (παρ. 4) 
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Παράδειγμα 5 

 Έστω εταιρεία  με έδρα στην Ελλάδα, μέτοχος της οποίας είναι κατά 100% η αλλοδαπή εταιρεία Β και 
μέτοχος της τελευταίας είναι κατά 100% αλλοδαπή εταιρεία Γ που είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο της 
αλλοδαπής. Μετά την καταχώριση η δομή της εταιρείας εμφανίζεται όπως στην εικόνα 13δ. Για την ορθή 
καταχώριση της εισηγμένης εταιρείας Γ, αρκεί η αναφορά του ΑΦΜ (ΤΙΝ) της στη χώρα εγκατάστασης και του 
κωδικού αναγνώρισης  νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier). 

Εικόνα 13α. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων εταιρείας  (παρ. 5) 

 

Εικόνα 13β. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων μετόχου αλλοδαπής Β (παρ. 5) 
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Εικόνα 13γ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων μετόχου αλλοδαπής Γ (παρ. 5) 

Εικόνα 13δ. Οθόνη εμφάνισης συνολικής δομής εταιρείας (παρ. 5) 
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Παράδειγμα 6. 

 Έστω εταιρεία ΕΠΕ με έδρα στην Ελλάδα η οποία έχει, στο παράδειγμά μας, δύο πραγματικούς 
δικαιούχους  φυσικά πρόσωπα που κατέχουν 74% και 26%, αντίστοιχα του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. 
Η διαδικασία καταχώρισης γίνεται σύμφωνα με τον αναφερόμενο στα προηγούμενα τρόπο και προκύπτουν 
αντίστοιχα οι παρατιθέμενες παρακάτω οθόνες με τα στοιχεία εταιρείας/αντιπροσώπου, δικαιούχων (δύο με 
τα αντίστοιχα ποσοστά τους) και δομής της εταιρείας. 

 

Εικόνα 14α. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων εταιρείας - αντιπροσώπου (παρ. 6) 

 

 

Εικόνα 14β. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων μετόχου Φ.Π. με ποσοστό 74% (παρ. 6) 
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Εικόνα 14γ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων μετόχου Φ.Π. με ποσοστό 26% (παρ. 6) 

 

Εικόνα 14δ. Οθόνη εμφάνισης συνολικής δομής εταιρείας (παρ. 6) 
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Παράδειγμα 7. 

 Έστω αλλοδαπή εταιρεία Α (SA) η οποία έχει αγοράσει ένα ακίνητο στην Ελλάδα το οποίο 
εκμισθώνει. Διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα και υπόκειται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Μέτοχος της 
εταιρείας Α είναι κατά 50% η ελληνική εταιρεία Β και κατά 50% η αλλοδαπή εταιρεία Γ. Μέτοχοι της εταιρείας 
Β είναι δύο φυσικά πρόσωπα, Φ.Π. Χ κατά 70% και Φ.Π.Ψ κατά 30%. Μέτοχοι της εταιρείας Γ είναι 
αλλοδαπό δημόσιο κατά 30%, οντότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ) της αλλοδαπής κατά 30 % και 
Φ.Π. Ζ κατά 40%, το οποίο είναι Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο της Αλλοδαπής. Στο παράδειγμά μας 
υποθέτουμε ότι το Φ.Π Χ, το Φ.Π Ψ, το αλλοδαπό δημόσιο ,η ΜΚΟ και το Φ.Π Ζ είναι πραγματικοί δικαιούχοι. 
Στην περίπτωση της ΜΚΟ ως πραγματικοί δικαιούχοι καταχωρούνται ο πρόεδρος, ο γραμματέας και ο 
ταμίας. Η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τον αναφερόμενο στα προηγούμενα 
τρόπο και προκύπτουν αντίστοιχα οι παρατιθέμενες παρακάτω οθόνες στοιχείων εταιρείας/αντιπροσώπου, 
δικαιούχων (Φ.Π. και Ν.Π.) και συνολικής  δομής της εταιρείας. 

 

 

Εικόνα 15α. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων εταιρείας - αντιπροσώπου (παρ. 7) 

 

 

Εικόνα 15β. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων εταιρείας Β (παρ. 7) 
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Εικόνα 15γ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων εταιρείας Γ (παρ. 7) 

 

 

Εικόνα 15δ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων δικαιούχου Χ της εταιρείας Β (παρ. 7) 
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Εικόνα 15ε. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων δικαιούχου Υ της εταιρείας Β (παρ. 7) 

Εικόνα 15στ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων δικαιούχου “Αλλοδαπού Δημοσίου” ως δικαιούχου  της 
εταιρείας Γ (παρ. 7) 
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Εικόνα 15ζ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων  “Αλλοδαπής  Μ.Κ.Ο” ως δικαιούχου  της εταιρείας  (παρ. 
7) 
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Εικόνα 15η. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων Φ.Π. Ζ (πολιτικώς εκτιθέμενο). 

 

Εικόνα 15θ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων δικαιούχου (Πρόεδρος Δ.Σ.) της Μ.Κ.Ο. (παρ. 7) 

Εικόνα 15ι. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων δικαιούχου (Γραμματέας) της Μ.Κ.Ο. (παρ. 7) 
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Εικόνα 15κ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων δικαιούχου (Ταμίας) της Μ.Κ.Ο. (παρ. 7) 

 

 

Εικόνα 15λ. Οθόνη συνολικής δομής (παρ. 7) 
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Παράδειγμα 8. 

 Έστω εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα η οποία  ανήκει κατά 100% στην αλλοδαπή εταιρεία Β για την 
οποία δεν είναι δυνατή η εύρεση του Πραγματικού Δικαιούχου σε επίπεδο ΦΠ. Στην περίπτωση αυτή 
καταχωρούνται τα στοιχεία του  Ανώτατου διοικητικού στελέχους που διευθύνει την εταιρεία  της τελευταίας 
στη σειρά διαδοχής εταιρείας. Προκύπτουν εικόνες όμοιες με αυτές που παρατίθενται παρακάτω. 

 

 

 

Εικόνα 16α. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων εταιρείας/αντιπροσώπου (παρ. 8) 

 

Εικόνα 16β. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων αλλοδαπής εταιρείας Β (παρ. 8) 
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Εικόνα 16γ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων  Ανώτατου διοικητικού στελέχους που διευθύνει την 
εταιρεία  (παρ. 8) 

 

Εικόνα 16δ. Οθόνη δομής εταιρείας  (παρ. 8) 
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Παράδειγμα 9. 

 Έστω υποκατάστημα ή θυγατρική αλλοδαπής εταιρείας που ανήκει κατά 100% στην αλλοδαπή 
εταιρεία Β που είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο του εξωτερικού. Για την ορθή καταχώριση της μητρικής 
εισηγμένης εταιρείας, αρκεί η αναφορά του ΑΦΜ (ΤΙΝ) της στη χώρα εγκατάστασης και του κωδικού 
αναγνώρισης  νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier). 

 

 

Εικόνα 17α. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων εταιρείας/αντιπροσώπου (παρ. 9) 

 

           Εικόνα 17β. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων δικαιούχου εταιρείας της αλλοδαπής   (παρ. 9) 
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Εικόνα 17γ. Οθόνη συνολικής δομής 
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Παράδειγμα 10  

 Έστω υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας που το κεντρικό της είναι  αλλοδαπή εταιρεία Β (μη 
εισηγμένη). Η εταιρεία Β ανήκει κατά 70% σε “αλλοδαπό trust” και κατά 30% σε ΜΚΟ της αλλοδαπής. Στο 
παράδειγμά μας θεωρούμε ότι πραγματικοί δικαιούχοι είναι το “αλλοδαπό trust” και η ΜΚΟ της αλλοδαπής. 
Στην περίπτωση του αλλοδαπού trust  έχει επιλεγεί ως πραγματικός δικαιούχος ο δικαιούχος του trust. 

Εικόνα 18α. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων εταιρείας/αντιπροσώπου (παρ. 10) 

 

Εικόνα 18β. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων δικαιούχου εταιρείας (παρ. 10) 
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Εικόνα 18γ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων αλλοδαπού trust (παρ. 10) 

 

Εικόνα 18δ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων δικαιούχου αλλοδαπού trust (παρ. 10) 

 

Εικόνα 18ε. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων αλλοδαπής Μ.Κ.Ο.(παρ.10) 

 

 



Oδηγός χρήσης εφαρμογής “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” 

-35- 

 

 

 

Εικόνα 18στ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων δικαιούχου (Πρόεδρος Δ.Σ. ) αλλοδαπής Μ.Κ.Ο.(παρ.10) 

 

Εικόνα 18ζ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων δικαιούχου (Γραμματέας) αλλοδαπής Μ.Κ.Ο.(παρ.10) 
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Εικόνα 18η. Οθόνη συνολικής δομής (παρ. 10) 
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Παράδειγμα 11. 

 Έστω εταιρεία Α που ανήκει κατά 80% στο Φ.Π. Χ και κατά 20% στο Φ.Π. Ψ που ασκεί έλεγχο της 
εταιρείας με άλλα μέσα. Στο παράδειγμά μας θεωρούμε ότι πραγματικός δικαιούχος είναι τα Φ.Π Χ και Φ.Π 
Ψ.   

 

    

Εικόνα 19α. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων εταιρείας/αντιπροσώπου (παρ.11) 
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Εικόνα 19β. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων Φ.Π. Χ. (παρ. 11) 
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Εικόνα 19γ. Οθόνη καταχώρισης στοιχείων Φ.Π. Υ. (παρ.11) 

 

Εικόνα 19δ. Οθόνη συνολικής δομής (παρ.11) 
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