Ανακοίνωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
Αγαπητοί συνεργάτες,
Ο νέος Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα
υπόχρεα πρόσωπα στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που εξέδωσε η Επιτροπή
Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) προβλέπει, ότι για την έκδοση βεβαίωσης
κέρδους από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ή την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., απαιτείται η είσπραξη του κέρδους
- για το οποίο ζητείται η βεβαίωση κέρδους - να έχει διενεργηθεί αποκλειστικά από
συνεργαζόμενη τράπεζα.
Η πληρωμή κερδών γίνεται με βάση τα παρακάτω όρια:
 Για μικτό κέρδος προ φόρων από €2.000 και άνω, η είσπραξη γίνεται αποκλειστικά από
συνεργαζόμενη τράπεζα με έκδοση ονομαστικής αίτησης πληρωμής και μπορεί να χορηγηθεί
βεβαίωση κέρδους, εφόσον το επιθυμείτε. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται να έχετε μαζί
σας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο έγγραφο απόδειξης της ταυτότητάς
σας.
 Για μικτό κέρδος προ φόρων από €1.000 έως και €1.999,99 η πληρωμή γίνεται σε σημείο
πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., εκτός αν επιθυμείτε να αιτηθείτε
βεβαίωσης κέρδους, οπότε απαιτείται η πληρωμή του κέρδους να γίνει από συνεργαζόμενη
τράπεζα (ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις με την προηγούμενη περίπτωση).
 Για μικτό κέρδος προ φόρων κάτω από €1.000 η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά από σημείο
πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και δεν χορηγείται βεβαίωση κέρδους.
Σε περίπτωση δελτίων ή λαχνών που συμμετέχουν σε πολλαπλές κληρώσεις, η εξαργύρωση
των κερδών πραγματοποιείται στα αντίστοιχα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης (α) για τα
παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την προσκόμιση του δελτίου συμμετοχής, και β) για τα παιχνίδια
της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. ανά λαχνό. Για όσες κληρώσεις έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη στιγμή
προσκόμισης του δελτίου πληρώνεται το σύνολο των κερδών. Τα κέρδη πληρώνονται, είτε
από το εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης με εκτύπωση απόδειξης πληρωμής, είτε από
συνεργαζόμενη τράπεζα, εφόσον σωρευτικά υπερβαίνουν τα προαναφερθέντα όρια και με
την προσκόμιση της αίτησης πληρωμής που έχει εκτυπωθεί από το τερματικό του
εξουσιοδοτημένου σημείου πώλησης.
Κατά την πληρωμή των κερδών, παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ή την Ελληνικά
Λαχεία Α.Ε. ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
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Για την αποφυγή λαθών στην καταχώρηση των στοιχείων σας, συνιστάται να ζητάτε από τα
εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης δοκιμαστική εκτύπωση για επιβεβαίωση.

Για την ΟΠΑΠ Α.Ε. και για την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
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