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Θέµα: «Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ» 
 
Με  αφορµή ερωτήµατα που ανακύπτουν στην υπηρεσία µας και το γεγονός ότι οι 
∆.Ο.Υ. γίνονται καθηµερινά και σε µεγάλο ποσοστό δέκτης αιτηµάτων πολιτών για 
την επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
Με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 της 1027411/842/∆Μ/26-2-1998 
(ΦΕΚ 193/Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται µεταξύ άλλων ότι στα 
φυσικά πρόσωπα µε την απόδοση ΑΦΜ, χορηγείται από τη ∆.Ο.Υ. έντυπη 
βεβαίωση απόδοσης. Στη  βεβαίωση  αυτή αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 
του υπόχρεου, καθώς και ο ΑΦΜ που του αποδόθηκε. 
Η παραπάνω βεβαίωση  επιδεικνύεται από τον υπόχρεο όπου επιβάλλεται η 
αναγραφή του ΑΦΜ είτε από τις διατάξεις της αναφερόµενης ΑΥΟ είτε από 
άλλες διατάξεις.  
 
Οποιαδήποτε µεταβολή επέρχεται  µεταγενέστερα στα στοιχεία του υπόχρεου ή στη 
διεύθυνση κατοικίας του δεν αναγράφεται στην επανεκτυπωµένη  βεβαίωση 
απόδοσης ΑΦΜ η οποία σηµειώνουµε ότι χορηγείται µόνο από τη ∆.Ο.Υ. που έχει  
πραγµατοποιήσει την απόδοση του ΑΦΜ και όχι από οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. της 
χώρας. 
 
Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν και ζητούν επαλήθευση του ΑΦΜ 
φυσικού  προσώπου, οφείλουν σε κάθε περίπτωση να αποδέχονται την ανωτέρω 
βεβαίωση και να µην προβαίνουν σε αναζήτηση βεβαίωσης µε πρόσφατη 
ηµεροµηνία. Έχουν δε τη δυνατότητα να δέχονται προς επαλήθευση του ΑΦΜ, 
εναλλακτικά το εκκαθαριστικό σηµείωµα στο οποίο ο ΑΦΜ είναι προεκτυπωµένος 
καθώς ο κάτοχος της εν λόγω βεβαίωσης, βάσει των διατάξεων της ανωτέρω 
Απόφασης, έχει την υποχρέωση επίδειξης αυτής, όπου του ζητείται επαλήθευση του 
ΑΦΜ που κατέχει και όχι κατάθεσής της. 
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Αναφορικά µε τους ΑΦΜ οι οποίοι έχουν χορηγηθεί πριν την εφαρµογή της ανωτέρω 
Απόφασης και για τους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης έντυπης 
βεβαίωσης, η επαλήθευσή τους δύναται να πραγµατοποιηθεί, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, από το εκκαθαριστικό σηµείωµα στο οποίο έχει αποτυπωθεί 
µηχανογραφικά ο ΑΦΜ. 
 
Σηµειώνουµε δε ότι για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ζητείται επανεκτύπωση 
βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ µε πρόσφατη ηµεροµηνία έκδοσης, για χρήση σε 
ιδιωτικούς φορείς, και το φυσικό πρόσωπο κατέχει ήδη βεβαίωση η οποία όµως δε 
γίνεται δεκτή λόγω της ηµεροµηνίας έκδοσής της, δεν θα προβαίνετε στην 
επανεκτύπωση αλλά θα τίθεται στη διάθεση του αιτούντος η παρούσα εγκύκλιος. 
 
Τέλος, οι  υπηρεσίες σας θα προβαίνουν σε επανεκτύπωση βεβαίωσης 
απόδοσης ΑΦΜ µόνο κατόπιν αιτήσεως του φυσικού προσώπου για τις 
περιπτώσεις εκείνες της αποδεδειγµένης απώλειας ή κλοπής αυτής.  
 
  
      Ακριβές Αντίγραφο                                    Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 
Η Προϊσταµένη Γραµµατείας                                        Αφροδίτη Μασίκα 
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