
ΓΘΑΝΝΗ ΛΑΖΟ 

ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ 

4 ΛΤΚ . ΔΡΑΜΑ  

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΦΜ 

  

Ο Α.Φ.Μ. είλαη έλαο κνλαδηθόο αξηζκόο πνπ 

απνδίδεηαη ζε θάζε ζπλαιιαζζόκελν κε ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ θαη κε ηνλ επξύηεξν Γεκόζην Σνκέα θαη 

ηνλ «ηαπηνπνηεί» κνλαδηθό κε Βάζε ηα αηνκηθά ηνπ 

ζηνηρεία. Ο Α.Φ.Μ. ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε 

ζπλαιιαγή κε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο, όπνπ 

απαηηείηαη από ηε λνκνζεζία. 

  

Τπνρξέσζε λα απνθηήζνπλ ΑΦΜ έρνπλ ηα εκεδαπά 

ή αιινδαπά θπζηθά πξόζσπα πνπ: 

 Δίλαη ή πξόθεηηαη λα γίλνπλ επηηεδεπκαηίεο.  

 Δίλαη ππόρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο.  

 Απνθηνύλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηεθκήξην (όπσο Δ.ΗΥ, 

κνηνζπθιέηα >50 cc. ζθάθνο αλαςπρήο, 

αεξνπιάλν, ειηθόπηεξν θιπ. θαζώο θαη 

απόθηεζε άδεηαο νδήγεζεο απηώλ).  

 Εεηνύλ Απνδεηθηηθό Φνξνινγηθήο 

Δλεκεξόηεηαο, Πηζηνπνηεηηθά ή Βεβαηώζεηο από 

ηηο ΓΟΤ.  

 Πξέπεη λα ππνβάιινπλ δειώζεηο Κεθαιαίνπ 

(ιόγσ απόθηεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θιπ).  



 Δίλαη κέιε, εηαίξνη ή ζρεηηδόκελνη κε 

επηρεηξήζεηο (Ο.Δ, Δ.Δ., ΔΠΔ, Α.Δ. θιπ).  

 Δίλαη εθπξόζσπνη θνξνινγνπκέλσλ θαη 

δηελεξγνύλ πξάμεηο θνξνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο 

αληί απηώλ (θεδεκόλαο νρνιάδνπζαο 

θιεξνλνκηάο, εθθαζαξηζηήο, θνξνινγηθόο 

αληηπξόζσπνο, αληίθιεηνο θιπ). 

Γηθαίσκα λα απνθηήζνπλ ΑΦΜ έρνπλ όια ηα θπζηθά 

πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, πνπ θαηνηθνύλ ζηελ 

Διιάδα.  

  

ΑΦΜ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΠΗΣΩΣΗΚΖ 

ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ 

  

ΣΔΗΡΑΗΑ Α.Δ. 

"Ζ Σεηξεζίαο ΑΔ είλαη κηα δηαηξαπεδηθή εηαηξία, ε 

νπνία εμεηδηθεύεηαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε 

πιεξνθνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθνλνκηθή 

ζπκπεξηθνξά επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηώλ, 

πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζε ηαπηόηεηεο 

/δηαβαηήξηα πνπ έρνπλ θιαπεί ή απνιεζζεί, θαζώο 

θαη πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε δόιηα ρξήζε 

πηζησηηθώλ θαξηώλ.  

Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ ζεζκνύ ηεο πίζηεο, ζηε κείσζε ησλ επηζθαιεηώλ 

θαη ζηελ εμπγίαλζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ, 

πξνο όθεινο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη ηνπ 

ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο."   
  



Η Τειπεζίαρ ζςμβάλλει:  

 Σηην πποζηαζία ηος θεζμού ηηρ πίζηηρ και ζηην 
εξςγίανζη ηων οικονομικών ζςναλλαγών 

  

 Σηη μείωζη ηων επιζθαλειών και καη΄ επέκηαζη ηος 
κόζηοςρ δανειζμού 

  

 Σηον πεπιοπιζμό ηηρ ςπεπσπέωζηρ μέζω ηηρ οπθήρ 
εκηίμηζηρ ηηρ θεπεγγςόηηηαρ και ηηρ πιζηοληπηικήρ 
ικανόηηηαρ ηων ζςναλλαζζομένων 

  

 Σηη μείωζη ηηρ γπαθειοκπαηίαρ και ηος κόζηοςρ για 
ηην έγκπιζη σοπηγήζεων 

  

 Σηον πεπιοπιζμό ηηρ απάηηρ ζηιρ ζςναλλαγέρ πος 
ζςνεπάγεηαι πποζηαζία ηων πολιηών και αύξηζη ηηρ 
εμπιζηοζύνηρ ζηην αγοπά 

  

 Σηην πποζηαζία ηων πολιηών πος έσοςν απολέζει 
πποζωπικά έγγπαθα (ηαςηόηηηα, διαβαηήπιο) από 
πιθανέρ απάηερ ειρ βάπορ ηοςρ 

  

                                         ΑΦΜ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ 

  

  

Αλάκεζα ζηα κέηξα πνπ πξνηείλεη ν Γ. Πξνβόπνπινο 

γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, είλαη ην 

θνξνινγηθό θαθέισκα.  



 Οη θνξνινγηθέο αξρέο λα θαηαξηίζνπλ έλαλ κνλαδηθό 

αηνκηθό ειεθηξνληθό θάθειν γηα θάζε 

θνξνινγνύκελν κεηά ηελ ειηθία ησλ 18 εηώλ (ή ζε 

κηθξόηεξε ειηθία, εάλ εξγάδεηαη ή ζπκκεηέρεη ζε 

ζπλαιιαγή επί αθίλεηεο πεξηνπζίαο). Δπίζεο ζα ήηαλ 

ζθόπηκν λα δεκηνπξγεζεί έλαο κνλαδηθόο 

ειεθηξνληθόο θάθεινο γηα θάζε κηθξή επηρείξεζε 

(αηνκηθή, ΟΔ,ΔΔ θ.ιπ., αιιά όρη ΑΔ). Σν 

ειεθηξνληθό αξρείν γηα θάζε θνξνινγνύκελν ζα 

κπνξνύζε λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην εηζόδεκα 

πνπ δειώλεη θάζε ρξόλν, ην επάγγεικα, ηελ απόθηεζε 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη αγαζώλ κεγάιεο αμίαο 

(π.ρ. απηνθηλήησλ, ζθαθώλ θ.ιπ.), ηηο ηπρόλ 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηελ θαηνρή 

κεηνρώλ θ.ιπ. Φπζηθά, ζην αξρείν απηό ζα 

εκθαλίδνληαλ θαη όιεο νη ζπλαιιαγέο κε ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο γηα όινπο ηνπο θόξνπο θαη γηα όια 

ηα έηε, θαζώο θαη νη ηπρόλ θνξνινγηθέο παξαβάζεηο, 

ξπζκίζεηο θαη πνηλέο. 

 


