
 
Τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται κατ’ ελάχιστον για την ̟ιστο̟οίηση της ταυτότητας  
των ̟ελατών (νοµικών  ̟ροσώ̟ων) της Εταιρίας και τα α̟αιτούµενα έγγραφα για 
την ε̟αλήθευση των εν λόγω στοιχείων είναι ενδεικτικά τα εξής:  

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ( ∆ΙΑΖΕΥΚΤΙΚΑ Ή 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ , ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ) 

 

Νοµικά Πρόσω̟α 

 A. Ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.) και εταιρίες ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
 

- Ε̟ωνυµία, έδρα, σκο̟ός, ονόµατα 
των  
  µελών του διοικητικού συµβουλίου 
και,  
  ̟ροκειµένου για Ε.Π.Ε., τα ονόµατα 
των  εταίρων της  
 

 

- ΦΕΚ ό̟ου έχει δηµοσιευθεί ̟ερίληψη του  
   καταστατικού και η εκ̟ροσώ̟ηση της Α.Ε. 
   ή Ε.Π.Ε., καθώς και τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις   
  του καταστατικού ή της εκ̟ροσώ̟ησης  
 

  

Β. Προσω̟ικές εταιρίες 

- Ε̟ωνυµία, έδρα, διάρκεια, σκο̟ός,   
  ονόµατα εταίρων  
- Νόµιµοι  εκ̟ρόσω̟οι της εταιρίας   
  και τα  στοιχεία ̟ιστο̟οίησης της   
  ταυτότητάς τους,   καθώς και των 
  τυχόν ̟ραγµατικών   δικαιούχων  
- Αριθµός Φορολογικού Μητρώου  
  (Α.Φ.Μ.) 

- Αντίγραφο του αρχικού καταστατικού ̟ου  
  έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο, καθώς και  
  των τυχόν τρο̟ο̟οιήσεών του  
- Τα κατά ̟ερί̟τωση οριζόµενα έγγραφα   
  στον Πίνακα Α (για τους νοµίµους  
  εκ̟ροσώ̟ους και τυχόν ̟ραγµατικούς  
  δικαιούχους)  
- Εκκαθαριστικό σηµείωµα ή λοι̟ά έγγραφα  
   εκδόσεως ∆.Ο.Υ. (για το νοµικό ̟ρόσω̟ο) 
 

  

Γ. Λοι̟ά Νοµικά Πρόσω̟α ή σχήµατα ή οντότητες χωρίς νοµική ̟ροσω̟ικότητα  
 

  

- Ε̟ωνυµία, έδρα, διάρκεια, σκο̟ός  
- Νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οι, διευθυντικά  
  όργανα και τα στοιχεία ̟ιστο̟οίησης  
  της ταυτότητάς τους καθώς και των  
  τυχόν ̟ραγµατικών δικαιούχων,  
  ό̟ως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Α  
- Αριθµός Φορολογικού Μητρώου   
  (Α.Φ.Μ.)  

- Αντίγραφα των ̟ροβλε̟όµενων  
   νοµιµο̟οιητικών εγγράφων, καθώς και των  
   τυχόν τρο̟ο̟οιήσεών τους  
- Τα κατά ̟ερί̟τωση οριζόµενα έγγραφα στον 
  Πίνακα Α (για τους νοµίµους εκ̟ροσώ̟ους και  
  τυχόν ̟ραγµατικούς δικαιούχους)  
- Εκκαθαριστικό σηµείωµα ή λοι̟ά έγγραφα  
   εκδόσεως ∆.Ο.Υ. (για το νοµικό ̟ρόσω̟ο)  

 

 
 

  

 



1. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο συµβαλλόµενος ή συναλλασσόµενος ενεργεί για λογαριασµό 
τρίτου ̟ροσώ̟ου, νοµικού , εκτός α̟ό την α̟όδειξη της δικής του ταυτότητας κατά 
τα οριζόµενα στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο, α̟αιτείται και η ̟ιστο̟οίηση και 
ε̟αλήθευση των στοιχείων ταυτότητας του τρίτου ̟ροσώ̟ου, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ίδια ̟αράγραφο.  

2. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ελάτης είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο ή σχήµα ή οντότητα χώρας του 
εξωτερικού, ως ̟ρος την ̟ιστο̟οίηση της ταυτότητας έχουν ανάλογη εφαρµογή τα 
οριζόµενα στο Παράρτηµα αυτό. Ως έγγραφα ε̟αλήθευσης µ̟ορούν να γίνονται 
δεκτά ο̟οιαδή̟οτε νοµιµο̟οιητικά έγγραφα εκδίδονται α̟ό τις αρµόδιες αρχές της 
χώρας ̟ροέλευσης του ̟ελάτη, συµ̟εριλαµβανοµένων βεβαιώσεων ή εγγράφων των 
αρµοδίων αρχών ̟ου τηρούν σχετικά µητρώα και δεδοµένα, ή άλλα α̟οδεικτικά εν 
γένει έγγραφα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής. Τα υ̟όχρεα ̟ρόσω̟α 
µ̟ορούν να ζητούν µετάφραση των α̟αιτούµενων εγγράφων για την κατανόηση 
του ̟εριεχοµένου τους. 

 


