ΤΙΤΛΟΣ
Έκδοση

06

Ημερομηνία

01.02.2018

Σελίδα 1 από 7

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ
ΟΠΑΠ Α.Ε.

Υποβλήθηκε από:

Εγκρίθηκε από:
Διευθύνοντα Σύμβουλο

Επικεφαλής Καταπολέμησης
Νομιμοποίησης Εσόδων

Κωνσταντίνα Κουβέλου

Damian Cope

ΤΙΤΛΟΣ:
Έκδοση

06

Ημερομηνία

01.02.2018

Σελίδα 2 από 7

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

Πίνακας Περιεχομένων Της Πολιτικής Χορήγησης Βεβαιώσεων
Κέρδους

Έκδοση/Ημερομηνία
Έγκρισης

Αριθμός Απόφασης ΔΣ

Περιγραφή

1η Έκδοση

1/22.01.2015 (θέμα 7 Α)

Αρχική Έκδοση

2η Έκδοση

6/25.06.2015 (θέμα 4ο)

Δεύτερη Έκδοση

3η Έκδοση

Έγκριση Δ/ντος
Συμβούλου

Τρίτη Έκδοση

4η Έκδοση

Έγκριση Δ/ντος
Συμβούλου

Τέταρτη Έκδοση

5η Έκδοση

Έγκριση Δ/ντος
Συμβούλου

Πέμπτη Έκδοση

6η Έκδοση

Έγκριση Δ/ντος
Συμβούλου

Έκτη Έκδοση
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εναρμονισμένη με την υπ' αριθ. 129/2/7-11-2014 απόφαση της
«Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (ΕΕΕΠ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
χορηγεί, για φορολογική χρήση, Βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους της αμέσως
προηγούμενης οικονομικής χρήσης, κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος του
ενδιαφερομένου / δικαιούχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά μία φορά ετησίως
εντός της επόμενης οικονομικής χρήσης από αυτήν της είσπραξης του κέρδους και έως
την 31η Οκτωβρίου και μόνο εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη
στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με τις ως άνω προβλεπόμενες διατάξεις. Η προθεσμία
υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος δύναται να παραταθεί με απόφαση της Εταιρείας, η
οποία γνωστοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της, www.opap.gr . Σε κάθε περίπτωση,
Βεβαίωση Κέρδους χορηγείται μόνον εφόσον ο αιτών κατά την κατάθεση της
κερδίζουσας συμμετοχής πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα Παίγνια της
ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως εξειδικεύονται στους Ειδικούς Κανονισμούς Παιγνίων.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, οι βεβαιώσεις κέρδους
που θα χορηγούνται από το έτος 2016 και εφεξής θα αφορούν αποκλειστικά τα κέρδη
της αμέσως προηγούμενης οικονομικής χρήσης και δεν χορηγείται πλέον βεβαίωση
για κέρδη που καταβλήθηκαν πριν την αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση.
Ειδικότερα, για την έκδοση Βεβαίωσης Κέρδους ανά κανάλι/πλατφόρμα διεξαγωγής
τυχερών παιχνιδιών, μέσω του οποίου αποκτήθηκε το κέρδος ισχύουν τα εξής:

Α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
H ΟΠΑΠ Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Κέρδους μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του Παίκτη, με
βάση το σύνολο της παικτικής δραστηριότητάς του κατά την οικονομική χρήση που
αφορά η βεβαίωση, όπως αυτή προκύπτει από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του Παίκτη
με την προϋπόθεση ότι το συνολικό μικτό κέρδος αφαιρούμενου του συνολικού ποσού
στοιχηματισμού είναι θετικό , εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη
στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού της ΕΕΕΠ
(Παράρτημα της παρούσης Πολιτικής).
Η αίτηση υποβάλλεται εντός της επόμενης οικονομικής χρήσης και εντός της ανωτέρω
χρονικής προθεσμίας (31η Οκτωβρίου) ή τυχόν παράτασης αυτής που δύναται να
αποφασίσει κατά την κρίση της η Εταιρεία και να γνωστοποιήσει μέσω της ιστοσελίδας
της, www.opap.gr για τα κέρδη της αμέσως προηγούμενης μέσω του ακόλουθου
εταιρικού ιστότοπου: www.pamestoixima.gr.
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Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΠΑΙΚΤΗ (παιγνιομηχανήματα τύπου VLTs)
H ΟΠΑΠ Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Κέρδους μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του Παίκτη, με
βάση το σύνολο της παικτικής δραστηριότητάς του κατά την οικονομική χρήση που
αφορά η βεβαίωση, όπως αυτή προκύπτει από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του Παίκτη
με την προϋπόθεση ότι το συνολικό μικτό κέρδος αφαιρούμενου του συνολικού ποσού
συμμετοχής είναι θετικό , εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη
στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού της ΕΕΕΠ
(Παράρτημα της παρούσης Πολιτικής). Το ποσό του κέρδους που προκύπτει από τη
συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT,
εφόσον προκύπτει κατά τα ανωτέρω, συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο που
αναγράφεται στη βεβαίωση που αφορά τα κέρδη από τυχερά παίγνια που διεξάγονται
μέσω του επίγειου δικτύου.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός της επόμενης οικονομικής χρήσης και εντός της ανωτέρω
χρονικής προθεσμίας (31η Οκτωβρίου) ή τυχόν παράτασης αυτής που δύναται να
αποφασίσει κατά την κρίση της η Εταιρεία και να γνωστοποιήσει μέσω της ιστοσελίδας
της, www.opap.gr για τα κέρδη της αμέσως προηγούμενης μέσω του ακόλουθου
εταιρικού ιστοτόπου: http://winningscertificates.opap.gr
Στην περίπτωση που υπάρχουν και τραπεζικές πληρωμές κερδών από τα επίγεια τυχερά
παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. , τότε θα εκδίδεται μία βεβαίωση κέρδους, η οποία θα
αναφέρει αναλυτικά το σύνολο των κερδών από κάθε κανάλι.

Γ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
H ΟΠΑΠ Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Κέρδους μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του Παίκτη, το
οποίο υποβάλλεται εντός της επόμενης οικονομικής χρήσης από αυτήν της είσπραξης
των κερδών και έως την 31η Οκτωβρίου (εκτός εάν η Εταιρεία παρατείνει την ανωτέρω
προθεσμία με ανακοίνωση που γνωστοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της,
www.opap.gr), εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού της ΕΕΕΠ (Παράρτημα της παρούσης
Πολιτικής).
Σε κάθε ηλεκτρονικό αίτημα και με βάση το ΑΦΜ του αιτούντος, θα ανακτάται
αυτόματα το σύνολο των τραπεζικών πληρωμών της αμέσως προηγούμενης
οικονομικής χρήσης όπως αυτές εντοπίζονται στο τηρούμενο αρχείο τραπεζικών
πληρωμών της εταιρίας. Στην περίπτωση που εντοπιστούν τραπεζικές πληρωμές και
από τις τρεις εταιρίες του Ομίλου, τότε το σύστημα θα δημιουργεί αυτόματα τρεις
αιτήσεις και θα εκδίδει τρεις διαφορετικές βεβαιώσεις κέρδους μία για την OΠΑΠ Α.Ε,
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μία για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. & μία για την ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. με το σύνολο των
επιμέρους τραπεζικών πληρωμών ανά εταιρία.
Στην εξαιρετική περίπτωση, που μία ή περισσότερες τραπεζικές πληρωμές της αμέσως
προηγούμενης οικονομικής χρήσης από αυτήν της είσπραξης των κερδών, δεν
ανακτηθούν με την παραπάνω αυτόματη διαδικασία, τότε θα παρέχεται η δυνατότητα
στον αιτούντα να εισάγει ο ίδιος τις πρόσθετες τραπεζικές πληρωμές που δεν
εμφανίστηκαν αυτόματα στο σύστημα, καταχωρώντας τον γραμμωτό κωδικό του
αποδεικτικού βεβαίωσης κέρδους ή τον κωδικό πληρωμής (bank code) που
αναγράφεται στη τραπεζική απόδειξη πληρωμής.
Βεβαίωση Κέρδους δύναται να χορηγηθεί και σε κέρδη πέραν του ενός δικαιούχου, για
τα παιχνίδια που δεν υποστηρίζουν ομαδική κατάθεση δελτίου, εφόσον έχει τηρηθεί η
προβλεπόμενη από την ΟΠΑΠ Α.Ε. διαδικασία πληρωμής. Για την έκδοση Βεβαίωσης
Κέρδους, κάθε Συνδικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει εντός της επόμενης οικονομικής
χρήσης από αυτή της είσπραξης των κερδών, το αίτημά του ηλεκτρονικά, μέσω του
ακόλουθου εταιρικού ιστοτόπου: https://winningscertificates.opap.gr
Σε κάθε περίπτωση, Βεβαίωση Κέρδους χορηγείται μόνον εφόσον ο αιτών είχε κατά
την κατάθεση της κερδίζουσας συμμετοχής, την ελάχιστη ηλικία των 18 ετών (εκτός
αν άλλως ορίζεται στο Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει τα παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε.). Για
κέρδη συμμετοχών που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος ενώ δεν πληρούσε την
παραπάνω προϋπόθεση, δεν εκδίδεται Βεβαίωση Κέρδους.

Για την έκδοση Βεβαίωσης Κέρδους για κέρδη από
επίγεια παιχνίδια μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
απαιτούνται υποχρεωτικά:
1. Η δημιουργία ατομικού ηλεκτρονικού λογαριασμού μέσω του οποίου ο αιτών
θα
υποβάλλει
το
αίτημά
του
από
τον
ιστότοπο
https://winningscertificates.opap.gr
Στην αίτηση υποχρεωτικά θα δηλώνονται: Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο,
το ΑΦΜ, το Α.Δ.Τ. ή ο Αριθμός και η χώρα έκδοσης του Διαβατηρίου (και η εν
ισχύ άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς εκτός συνθήκης Σέγκεν), η
ημερομηνία γέννησης, τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό & κινητό), η
ισχύουσα διεύθυνση κατοικίας και τα κάτωθι στοιχεία του αντικλήτου (π.χ.
δικηγόρου, λογιστή ή άλλου), εφόσον αυτός ορίζεται: ονοματεπώνυμο,
ιδιότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και ΑΦΜ.
2. Η ηλεκτρονική επισύναψη των αναγκαίων παραστατικών πιστοποίησης και
επαλήθευσης όλων των στοιχείων του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ
της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. και συγκεκριμένα: α) Το τελευταίο εκκαθαριστικό
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σημείωμα του αιτούντος και β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, η οποία θα συμπληρώνεται αυτομάτως με: τα προσωπικά του
στοιχεία, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, το ασκούμενό του επάγγελμα καθώς
και τα στοιχεία του αντικλήτου, εφόσον αυτός ορίζεται και όπως αυτά
καταχωρούνται από τον Παίκτη κατά τη δημιουργία του ατομικού
ηλεκτρονικού λογαριασμού. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Παίκτη από αρμόδια Αρχή.
3. Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων, υποβάλλεται από τον κάθε συνδικαιούχο
ξεχωριστά, ηλεκτρονικό αίτημα χορήγησης Βεβαίωσης Κέρδους μέσω του
ιστοτόπου https://winningscertificates.opap.gr
4. Στις περιπτώσεις αναντιστοιχίας των στοιχείων στην "Αίτηση Πληρωμής προς
Τράπεζα", στις οποίες πραγματοποιείται πίστωση του κέρδους σε αριθμό IBAN
του δικαιούχου, ο παίκτης υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα χορήγησης
Βεβαίωσης Κέρδους μέσω του ιστοτόπου https://winningscertificates.opap.gr
5. Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη επαναλαμβάνεται,
κάθε φορά που υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια και πληρότητα των
στοιχείων που προσκομίστηκαν.
6. Εφόσον τα αναφερόμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική αίτηση κατά τον έλεγχο
αποδειχθούν αναληθή ή ανακριβή ή από τις τραπεζικές πληρωμές προκύπτει
ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες στις συμμετοχές, στα
παιγνίδια και στις πληρωμές των αντίστοιχων κερδών, δεν χορηγείται
βεβαίωση κέρδους.
7. Σε κάθε εγκεκριμένο από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ηλεκτρονικό αίτημα Βεβαίωσης
Κέρδους, θα αποστέλλεται σύνδεσμος/link στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του αιτούντος, με την επιλογή του οποίου, θα παρέχεται η
δυνατότητα μεταφοράς και αποθήκευσής της Βεβαίωσης Κέρδους στον
προσωπικό υπολογιστή του αιτούντος.
8. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα απόρριψης αίτησης χορήγησης
βεβαίωσης κέρδους για λόγους που αφορούν στην κρίση της εταιρείας,
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ
Τα στοιχεία που, κατ’ ελάχιστον, απαιτούνται για την πιστοποίηση της ταυτότητας των
Παικτών κατά την έκδοση βεβαίωσης κέρδους καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα για
την επαλήθευση των εν λόγω στοιχείων, είναι, ενδεικτικά, τα εξής:
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ (ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΑ Η’
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου και εκδίδουσα αρχή

Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και
στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ημερομηνία και τόπος γέννησης
Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας

Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως
Δ.Ο.Υ.
Άδεια διαμονής σε ισχύ
Βεβαίωση του εργοδότη
Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως
Δ.Ο.Υ.

Ασκούμενο επάγγελμα

Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας
Επαγγελματική ταυτότητα
Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα

Αριθμός φορολογικού μητρώου
(Α.Φ.Μ.)

Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως
Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που ο Παίκτης είναι αλλοδαπός, ως προς την πιστοποίηση της
ταυτότητας έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στο Παράρτημα αυτό. Ως έγγραφα
επαλήθευσης μπορούν να γίνονται δεκτά οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα
εκδίδονται από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας προέλευσης του Παίκτη,
συμπεριλαμβανομένων βεβαιώσεων ή εγγράφων των αρμοδίων αρχών που τηρούν
σχετικά Μητρώα και δεδομένα, ή άλλα αποδεικτικά εν γένει έγγραφα, σύμφωνα με τη
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νομοθεσία της χώρας αυτής. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα μπορούν να ζητούν μετάφραση των
απαιτούμενων εγγράφων για την κατανόηση του περιεχομένου τους.

