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Τα αξρηθά ηνπ Α.Φ.Μ. ζεκαίλνπλ Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ θαη 

είλαη ν ελληαςήθηνο αξηζκόο πνπ αληηπξνζσπεύεη ηνπο πνιίηεο ηεο ρώξαο θαη 

ρξεζηκεύεη ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ην 

θξάηνο. Έηζη, ινηπόλ, όηαλ θάπνηνο ζέιεη λα μεθηλήζεη κηα επηρείξεζε 

απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ, είλαη ε 

έθδνζε Α.Φ.Μ., έηζη ώζηε ν αξηζκόο απηόο λα αλαγξάθεηαη ζηηο απνδείμεηο θαη 

ηα ηηκνιόγηα πνπ ζα εθδίδεη. Πέξα από ηνπο επηρεηξεκαηίεο όινη νη πνιίηεο πνπ 

θάλνπλ θάζε ρξόλν θνξνινγηθή δήισζε γηα λα δειώζνπλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο, 

έρνπλ ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπο. Με ηελ ρξήζε ηνπ Α.Φ.Μ. δελ ρξεηάδεηαη λα 

αλαθέξνληαη άιια πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη επεηδή είλαη κνλαδηθόο γηα ηνλ 

θαζέλα απνθεύγνληαη ιάζε από ζπλσλπκίεο ή άιια πξνβιήκαηα. 

Ο Α.Φ.Μ. ρξεζηκεύεη ζε δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο ππεξεζίεο. Έηζη όηαλ 

έλαο πνιίηεο ρξεηάδεηαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα θαη πεγαίλεη ζηελ εθνξία 

εθηόο από νλνκαηεπώλπκν θαη ηνλ αξηζκό ηαπηόηεηαο δειώλεη θαη ην Α.Φ.Μ. 

ηνπ γηα πην έγθπξε εμππεξέηεζε. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη όηαλ αλνίγεη θάπνηνο 

ινγαξηαζκό ζε ηξάπεδα ή θάλεη ζπκβόιαην κε θάπνηα εηαηξεία θηλεηήο 

ηειεθσλίαο γηα παξάδεηγκα. 

Υπνρξέσζε ησλ πνιηηώλ είλαη λα δειώλνπλ θάζε ρξόλν ηα έμνδά ηνπο κε 

θνξνινγηθή δήισζε έηζη ώζηε ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ λα ππνινγίδεη ην 

θόξν πνπ ηνπο αλαινγεί. Τα έζνδα από ηνπο θόξνπο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο πνπ θξνληίδεη γηα ηελ επεκεξία ησλ πνιηηώλ 

θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο. Η ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηνπ θξάηνπο 

δηεπθνιύλεηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλώλ κε κηα απιή πιεθηξνιόγεζε ησλ 

Α.Φ.Μ. ησλ πνιηηώλ θαη δηαζηαπξώλεη ζηνηρεία ώζηε λα αλαθαιύςεη 

θνξνδηαθπγή θαη ςεπδέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. 

Σηηο ζπλαιιαγέο καο ν Α.Φ.Μ. παξέρεη ζηνηρεία ησλ θαηαλαισηώλ αιιά 

θαη ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε πηζησηηθή 

θάξηα ή ππνγξάθνπκε κηα πηζησηηθή επηηαγή ε εηαηξεία πνπ εθδίδεη ηηο 

πηζησηηθέο θάξηεο ή ε ηξάπεδα δηαηεξεί αξρείν ζε ππνινγηζηή θαη εθεί θαίλεηαη 

πόζα ρξήκαηα μνδεύνπκε θαη πνύ ηα μνδεύνπκε. Όηαλ ζπλδπάδνληαη απηέο νη 

πιεξνθνξίεο, ζρεκαηίδεηαη ε νηθνλνκηθή θαηαλνκή ελόο  πξνζώπνπ. Απηή είλαη 

ε πηζησηηθή αμηνπηζηία. Όηαλ δεηνύκε λα δαλεηζηνύκε από κηα ηξάπεδα, απηή 

ειέγρεη ηελ πηζησηηθή αμηνπηζηία καο θαη εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηνλ δαλεηζκό. 

Με ηε βνήζεηα ησλ ππνινγηζηώλ θαη πιεθηξνινγώληαο απιά ηνλ Α.Φ.Μ., νη 

ηξάπεδεο κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ πνιηηηθή αμηνπηζηία ησλ πνιηηώλ. 

Καηαιήγνληαο κπνξνύκε λα πνύκε όηη ν Α.Φ.Μ. είλαη έλα ζηνηρείν κε ην 

νπνίν θάζε πνιίηεο είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ θξάηνπο θαη 

ησλ ηξαπεδώλ θαη ειέγρεηαη θαη παξαθνινπζείηαη από απηνύο. Σύκθσλα όκσο 

κε ην Σύληαγκα, ην θξάηνο πξνζηαηεύεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη νη πνιίηεο 

πξέπεη λα ληώζνπλ αζθαιείο όηαλ είλαη ζπλεπείο ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

θαη ζπλαιιαγέο ηνπο. 


