
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΧΠ 0002666 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1670 
  Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη 

μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 
«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών 
στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 
και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 
4331/2015 και 4334/2015» (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 4 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161) , όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει,

β) του π.δ/τος 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,

γ) του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

δ) του π.δ/τος 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),

ε) του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Την ανάγκη να τροποποιηθούν περιορισμοί και απα-
γορεύσεις συναλλαγών και πράξεων που προβλέπονται 
στο άρθρο πρώτο της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84).

3. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστά-
θειας.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση των περιορισμών στην ανάληψη 
μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστη-
καν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης 
Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Από την 1η Οκτωβρίου 2018 επιτρέπονται χωρίς περι-
ορισμό ποσού οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από 
κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές 
(ATM) από τα ιδρύματα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανο-
μένων των αναλήψεων με χρήση πιστωτικών και προ-
πληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και κάθε 
άλλη πληρωμή μετρητών από τα ιδρύματα, ανεξαρτήτως 
νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των 
εισπράξεων επιταγών και των πληρωμών βάσει εγγυη-
τικών επιστολών.».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Από την 1η Οκτωβρίου 2018 επιτρέπονται οι κάθε μορ-
φής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στο εξωτερικό, 
συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων με χρήση πιστω-
τικών και προπληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί 
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, 
έως του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000) ή του 
ισόποσου σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό μήνα ανά 
καταθέτη (Customer ID), ανά πιστωτικό ίδρυμα.».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Επιτρέπεται ειδικώς η μεταφορά χαρτονομισμάτων 
σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των ευρώ 
δέκα χιλιάδων (10.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα 
ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό, έως 
την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 17 
του παρόντος άρθρου Πράξης Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος.».

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ιζ. της παραγρά-
φου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ιζ. Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματι-
ών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών 
τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις εκατό 
χιλιάδες (100.000) ευρώ η καθεμία ανά πελάτη, ανά ημέ-
ρα, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και 
λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση 
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με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα 
ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν 
έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

5. Μετά την περίπτωση κβ. της παραγράφου 11 του 
άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, προστίθεται 
νέα περίπτωση κγ. ως ακολούθως:

«κγ. Ανεξαρτήτως των οριζομένων στην περίπτωση στ. 
της παρούσας παραγράφου, χρηματικά ποσά που αποτε-
λούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από επενδεδυ-
μένα κεφάλαια στην Ελλάδα μπορούν να μεταφερθούν 
στο εξωτερικό έως ποσοστό 100% του επενδεδυμένου 
κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος, σε τραπεζικό 
λογαριασμό του δικαιούχου τηρούμενο σε πιστωτικό 
ίδρυμα της αλλοδαπής, εφόσον τα ως άνω κεφάλαια 
έχουν μεταφερθεί από την αλλοδαπή μετά την έναρξη 

της ισχύος της παρούσας με έμβασμα σε λογαριασμό 
του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που 
λειτουργεί στην Ελλάδα.

Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής εισροής κε-
φαλαίων από την αλλοδαπή και εκροής των κερδών και 
μερισμάτων προς την αλλοδαπή ανήκει στην ευθύνη 
του πιστωτικού ιδρύματος και πρέπει να είναι πλήρης.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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