
 

 

 ΠΟΛ.1005/31.12.2013  
Απόδοση Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο ή νοµική οντότητα, το οποίο πραγµατοποιεί οποιαδήποτε οικονοµική 
συναλλαγή µε τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα πιστωτικά ιδρύµατα και 
τα ιδρύµατα πληρωµών της ηµεδαπής  

ΠΟΛ 1005/2014 
 
(ΦΕΚ Β' 19/10-01-2014) 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α) Τις διατάξεις του β΄ εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 
170 Α΄), όπως ισχύει. 
 
β) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του 
ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «΄Εγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το «άρθρο πρώτο» του Π.∆. 63/2005 (Α΄ 
98) «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα». 
 
δ) Τις διατάξεις του Π.∆. 284/88 (ΦΕΚ 128/Α΄) «Οργανισµός του Υπουργείου 
Οικονοµικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
ε) Τις διατάξεις του Π.∆. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας…» και του Π.∆. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισµός και ανακατανοµή 
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 
 
στ) Την αριθ. 1/16−1−2013 (Υ.Ο.∆.∆. 18) πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου 
«Επιλογή και διορισµός Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων». 
 
ζ) Την αριθ. ∆6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β΄ και 372/Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών «Μεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονοµικών», όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. ∆6Α 1125239 ΕΞ 
2013/8.8.2013 (ΦΕΚ 2003/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του 
Υφυπουργού Οικονοµικών. 
 
η) Την ανάγκη απόδοσης από 1.8.2013 Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε 



 

 

 φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που πραγµατοποιεί οποιαδήποτε 
οικονοµική συναλλαγή µε τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τα πιστωτικά 
ιδρύµατα καθώς και τα ιδρύµατα πληρωµών της ηµεδαπής, για τη διαφάνεια των 
συναλλαγών τους και τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. 
 
θ) Το γεγονός ότι µε την παρούσα Απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού, 
 
αποφασίζουµε: 
 
Άρθρο 1 
 
Η Φορολογική ∆ιοίκηση αποδίδει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε κάθε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που πραγµατοποιεί οποιαδήποτε 
οικονοµική συναλλαγή µε τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί 
περιγράφονται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄), το οποίο προστέθηκε 
µε το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α) και ισχύει, τα πιστωτικά ιδρύµατα 
όπως αυτά ορίζονται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.3601/2007 (ΦΕΚ 178 
Α) και τα ιδρύµατα πληρωµών της ηµεδαπής, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 
4 του άρθρου 4 του ν.3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α΄). 
 
Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αποδίδεται στα εν λόγω πρόσωπα, µε την 
υποβολή στη Φορολογική ∆ιοίκηση των σχετικών δηλώσεων και δικαιολογητικών 
όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 2 
 
Οι διατάξεις της παρούσας, ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2013. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2013 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 


