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Θέμα: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των κείμενων διατάξεων αναφορικά με την οίκοθεν 
απόδοση Α.Φ.Μ.. 
 
Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας αναφορικά με τη διαδικασία της οίκοθεν 
απόδοσης Α.Φ.Μ., επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
Ι. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/2013 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / 
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» 
(Β’19/2014), όπως ισχύει, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η Φορολογική Διοίκηση, με οίκοθεν ενέργειες, 
μπορεί να προβαίνει στην απόδοση Α.Φ.Μ. εφ’ όσον έχει στη διάθεσή της τα πλήρη στοιχεία του 
φορολογούμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1006/2013 και τα οριζόμενα με τις κείμενες 
διατάξεις δικαιολογητικά.  
 
ΙΙ. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΟΛ.1072/2006 εγκυκλίου «Οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα, 
ημεδαπά και αλλοδαπά, κατοίκους εξωτερικού, με σκοπό τη βεβαίωση οφειλών σε βάρος τους, χωρίς την 
καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα των στοιχείων του αντικλήτου» όπως ισχύει, αποδίδεται 
Α.Φ.Μ., οίκοθεν, στις περιπτώσεις που πρέπει να βεβαιωθούν φόροι - πρόστιμα - καταλογιστικές πράξεις - 
ποινές - δικαστικά έξοδα και υπόχρεοι για την καταβολή τους είναι αλλοδαποί ή Έλληνες κάτοικοι 
εξωτερικού, αλλοδαποί που έχουν δικαστεί ερήμην ή έχουν απελαθεί ή αλλοδαποί κρατούμενοι σε 
ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα.  
 
Στις περιπτώσεις αυτές και μόνο εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι ο χρηματικός κατάλογος αναγράφει τα πλήρη 
στοιχεία του οφειλέτη που απαιτούνται για τη χορήγηση Α.Φ.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
της ΠΟΛ.1006/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, συμπληρώνεται 
οίκοθεν το έντυπο Μ1 «Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./ Μεταβολής ατομικών στοιχείων» και αποδίδεται 
ΑΦΜ, χωρίς την καταχώριση στοιχείων αντικλήτου ή φορολογικού εκπροσώπου. Επισημαίνεται ότι οι 
αρχές που συντάσσουν χρηματικούς καταλόγους είναι υπεύθυνες για την αναγραφή σε αυτούς των 
διευθύνσεων κατοικίας ή διαμονής των υπόχρεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
 
ΙΙΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1123/2018 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε 
πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες, για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4174/2013 (Α’ 170)» (Β’2864) όπως ισχύει, αποδίδεται οίκοθεν Α.Φ.Μ. στις 
περιπτώσεις φορολογούμενου ή προσώπου που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, προκειμένου:  

http://www.aade.gr/
ΑΔΑ: 6ΤΦΥ46ΜΠ3Ζ-Ξ2Τ



 
 

(α) να βεβαιωθούν ή και να εισπραχθούν απαιτήσεις κατά αυτού, σύμφωνα με τη διαδικασία του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 (Α’ 170)) ή του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974 (Α’ 90)) και 
(β) στο πλαίσιο διαχείρισης του συστήματος M.O.S.S..  
 
Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών προβαίνει σε οίκοθεν απόδοση, εφ’ όσον έχει στη διάθεση της κατ’ 
ελάχιστον: 
(α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τα προσωπικά του στοιχεία ήτοι, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, 
ημερομηνία γέννησης, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του. Κατ’ 
εξαίρεση, εάν η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης αλλοδαπού προσώπου δεν είναι 
διαθέσιμη κατά το χρόνο απόδοσης του Α.Φ.Μ., απαιτείται η χώρα υπηκοότητας του και  
(β) σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, την επωνυμία και την έδρα του.  
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, οι εκάστοτε αρμόδιες για την οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. καθώς 
και εν γένει οι αρχές που συντάσσουν χρηματικούς καταλόγους, παρακαλούνται όπως ακολουθούν την 
κατά περίπτωση προβλεπόμενη διαδικασία και μεριμνούν για την κατά το δυνατόν πληρέστερη 
καταγραφή των στοιχείων των φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων.   
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ      

    ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
 (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.) 
2. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) 
3. Γ.Ε.Φ. (μέσω των Δ.Ο.Υ.) 
ΙΙ.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών  
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών 
3.  Αποδέκτες Πίνακα  Α΄ (εκτός των αριθμών 2 και 3) 
4. Αποδέκτες πίνακα Α΄ (εκτός των αριθμ. 2 και 3) 
5. Αποδέκτες πίνακα Β΄  
6. Αποδέκτες πίνακα Γ΄ (εκτός του αριθμ. 5)  
7. Αποδέκτες πίνακα Δ΄ (εκτός του αριθμ. 3)  
8. Αποδέκτες πίνακα  Ζ ΄ (μόνο τους αριθμ. 1 και 7)  
9. Αποδέκτες πίνακα Θ ΄ (μόνο τους αριθμ. 4, 5, 6, 7) 
10. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Τ.Κ. 10562 Αθήνα 
ΙΙΙ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  
2. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής  Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 
3. Δ/νση Ελέγχων -Τμήμα Ε΄  
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