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1.  AT – Αυστρία  

 
Ο ΑΦΤ δεν αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης: δεν εκδίδονται δελτία ΑΦΤ. Μπορούμε 
να βρούμε τους ΑΦΤ στις ειδοποιήσεις φορολογίας εισοδήματος,  στο άνω δεξιό μέρος της πρώτης 
σελίδας. Είναι πιθανό να περιλαμβάνονται και σε άλλα έγγραφα, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται 
κανένα σχετικό τυποποιημένο έντυπο.  
 
1.1. Ειδοποίηση φορολογίας εισοδήματος: υπόδειγμα 

  
 

ΑΦΜ 
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2.  BE – Βέλγιο  

Ο «Numero National» (NN) εμφανίζεται στα ακόλουθα έγγραφα: 
 
2.1. Επίσημο δελτίο ταυτότητας (πίσω όψη) μόνο για τους Βέλγους υπηκόους (Carte d'identité 

officielle).  

 
 
Σημείωση: το δελτίο ταυτότητας δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφει τον ΑΦΤ.  
 
2.2. Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης (Carte de sécurité sociale (carte SIS)) 

 
 
2.3. Κάρτα διαμονής & και πιστοποιητικό ταξινόμησης αυτοκινήτου για τους ξένους υπηκόους 

που διαμένουν στο Βέλγιο 

Τα έγγραφα αυτά δεν είναι μεν επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης, αλλά περιλαμβάνουν τους ΑΦΤ. 
 

 
 

Numéro national (ΑΦΤ) 

Numéro national (ΑΦΤ) 

Numéro national (ΑΦΤ) 
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3.  BG – Βουλγαρία  

Οι ΑΦΜ αναγράφονται στα παρακάτω επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης: 
 
3.1. Διαβατήριο (ПАСПОРТ) 

 
 
3.2. Δελτίο ταυτότητας (ЛИЧНА КАРТА) 

 
 

 
 

 

Προσωπικός Αριθμός 

Αναγνώρισης (ΑΦΜ) 

Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης 

(ΑΦΜ) 

Επώνυμο 

Όνομα 

Ημερομηνία γέννησης 

Διεύθυνση 

Τόπος γεννήσεως 
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3.3. Άδεια οδήγησης (СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС) 

 
 
3.4. Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας 

 
 

Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης 
(ΑΦΜ) 

Επώνυμο 
Όνομα 

Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως 

Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης ή 
άλλος αριθμός ταυτοποίησης που 

χρησιμοποιείται ως ΑΦΜ 



Πού βρίσκουμε τους ΑΦΤ; el – ελληνικά 

Version 13/05/2019 18:46:00  7/64 

4.  CY – Κύπρος  

4.1. Επίσημα έγγραφα προσόδων / έντυπα / ειδοποιήσεις επιβολής φορολογίας 

 
 

TIN 
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4.2. Βεβαιώσεις Α.Φ.Τ. εκδιδόμενες από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων κατόπιν αιτήσεως 
του φορολογουμένου 

 
 

5.  CZ – Τσεχική Δημοκρατία  

Οι ΑΦΜ αναγράφονται στα παρακάτω επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης. 
 
5.1. Δελτία ταυτότητας 

5.1.1. Εκδοθέντα πριν από τις 31/12/2000 (ισχύοντα μέχρι την αναγραφόμενη σε αυτά 
ημερομηνία) 

 
 

ΑΦΜ 

Προσωπικός 
αριθμός 

(ΑΦΜ) 
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5.1.2. Εκδοθέντα μετά από την 1/1/2005 (ισχύοντα μέχρι την αναγραφόμενη σε αυτά 
ημερομηνία) 

 
 
5.1.3. Εκδοθέντα μετά από την 1/1/2012 (valid ισχύοντα μέχρι την αναγραφόμενη σε αυτά 

ημερομηνία) 

 
 

 
 

 
 
 

Προσωπικός 

αριθμός (ΑΦΜ) 

Προσωπικός 
αριθμός 
(ΑΦΜ) 
 

Προσωπικός 
αριθμός 
(ΑΦΜ) 
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5.2. Διαβατήρια 

5.2.1. Εκδοθέντα από 1/7/2000 έως 15/3/2005 (δεκαετούς ισχύος και πενταετούς ισχύος για 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 15 ετών) 

 
 
5.2.2. Εκδοθέντα από 16/3/2005 έως 31/8/2006 (δεκαετούς ισχύος και πενταετούς ισχύος για 

πρόσωπα ηλικίας κάτω των 15 ετών) 

 
 

Προσωπικός 

αριθμός (ΑΦΜ) 

Προσωπικός 
αριθμός 

(ΑΦΜ) 
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5.2.3. Εκδοθέντα μετά από την 1/9/2006, δεκαετούς ισχύος (5 years for persons younger than 
15) 

 
 
5.3. Άδειες οδήγησης 

5.3.1. που εκδίδεται από 1. 5. 2004, εκδόθηκαν προσφάτως από 19. 1. 2013 

 
 

6.  DE – Γερμανία  

Οι ΑΦΤ δεν αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης, αλλά υπάρχουν στα παρακάτω 
έγγραφα:  
 
 

Προσωπικός 

αριθμός (ΑΦΜ) 

Προσωπικός 
αριθμός (ΑΦΜ) 
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6.1. Identifikationsnummer (IdNr.).:  

Τον νέο ΑΦΤ (Identifikationsnummer, IdNr.) μπορούμε, για παράδειγμα, να βρούμε στην επιστολή 
χορήγησης του IdNr. (“Mitteilungsschreiben über die Zuordnung einer Identifikationsnummer“): 
 

Στα αγγλικά:  
 

(ΑΦΤ) 
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7.  DK – Δανία  

Οι αριθμοί CPR (ΑΦΤ) αναγράφονται στα ακόλουθα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης: 
 
7.1. Διαβατήριο (Pas) 

Ο αριθμός CPR (ΑΦΤ) εμφανίζεται στη σελίδα του διαβατηρίου που περιέχει τη φωτογραφία του 
κατόχου. 
 

 
 
7.2. Κάρτα υγειονομικής ασφάλισης (Sundhedskort) 

Ο αριθμός CPR (ΑΦΤ) εμφανίζεται στο εξώφυλλο της κάρτας 
 

 
 
7.3. Άδεια οδήγησης (Kørekort) 

 

CPR (ΑΦΤ) 

CPR (ΑΦΤ) 

CPR (ΑΦΤ) 
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8.  EE – Εσθονία  

Οι ΑΦΤ αναγράφονται στα παρακάτω επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης: 
 
8.1. Διαβατήρια: 

 
 
8.2. Δελτία ταυτότητας: 

8.2.1. Δελτίο ταυτότητας εσθονού πολίτη, εκδοθέν μετά την 01/01/2002 

 
 

Isikukood (ΑΦΤ) 

Isikukood (ΑΦΤ) 
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8.2.2. Δελτίο ταυτότητας εσθονού πολίτη, εκδοθέν μετά τις 03/09/2007 

 
 
8.2.3. Δελτίο ταυτότητας εσθονού πολίτη, εκδοθέν μετά την 01/01/2011 

 
 
8.3. Άδειες οδήγησης: 

8.3.1. Εκδοθείσες μετά την 01.10.2004 (ισχύουν μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στη 
θέση 4b της άδειας) 

 
 

Isikukood (ΑΦΤ) 

Isikukood  

(θέση 4d) (ΑΦΤ) 

Isikukood (ΑΦΤ) 
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8.3.2. Εκδοθείσες στο διάστημα μεταξύ των ετών 1994-2004 (ισχύουν μέχρι το τέλος του έτους 
2014) 

 
 

Isikukood (ΑΦΤ) 
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9.  EL – Ελλάδα  

Οι ΑΦΤ δεν αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης, αλλά υπάρχουν στα παρακάτω 
έγγραφα:  

«Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας»  

Η «Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας» εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
μετά από αίτηση του φορολογουμένου. Το έγγραφο αυτό χρησιμεύει προς ενημέρωση παντός 
ενδιαφερομένου ότι ο φορολογούμενος δεν έχει εκκρεμείς φορολογικές υποχρεώσεις. 
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«Εκκαθαριστικό σημείωμα» 

Το «Εκκαθαριστικό σημείωμα» εκδίδεται κάθε έτος από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και 
ενημερώνει τον φορολογούμενο σχετικά με την κατάσταση της φορολογικής του δήλωσης (αν 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Α.Τ./ΑΡΙΘ. 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 
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οφείλονται φόροι ή αν υπάρχει επιστροφή φόρου) όσον αφορά δεδομένο οικονομικό έτος. Ο 
φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιεί το έγγραφο αυτό στο πλαίσιο των συναλλαγών του (π.χ. 
όταν συναλλάσσεται με φορείς πληρωμής) προς απόδειξη του εισοδήματός του.  

 

 

 

«Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.» 

Η  «Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.» εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μετά από 
αίτηση του φορολογούμενου. Το έγγραφο αυτό χρησιμεύει προς ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου 
ότι έχει ορισθεί Α.Φ.Μ. για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο. 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ
Ο ΕΤΟΣ + 1 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ
ΝΥΜΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
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ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ/ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

Α.Τ./ΑΡΙΘ. 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΕΚΔ. ΑΡΧΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΟΥ 
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10.  ES – Ισπανία  

Οι ΑΦΜ αναγράφονται στα παρακάτω επίσημα έγγραφα ταυτότητας: 
 
10.1. Ατομικό δελτίο ταυτότητας 

10.1.1. Σύνηθες δελτίο ταυτότητας από το 2006 

 
 
 
 
10.1.2. Ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας 

Τον Μάρτιο του 2006 καθιερώθηκε το ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας. 
 

 

DNI (ΑΦΜ) 

Πρώτο επώνυμο 

Δεύτερο επώνυμο 

Όνομα του προσώπου 

Ημερομηνία γέννησης 

DNI (ΑΦΜ) 

Πρώτο επώνυμο 

Δεύτερο επώνυμο 

Όνομα του προσώπου 
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10.1.3. Άδεια παραμονής αλλοδαπού 

                       
 
 
 
10.2. Άδεια οδήγησης νέου τύπου 

Η νέα άδεια οδήγησης είναι σε χρήση από τον Νοέμβριο του 2004. Το μέγεθός της είναι αυτό μιας 
πιστωτικής κάρτας (9 cm επί 6 cm). 
 

 
 
 
 
10.3. Φορολογική ταυτότητα 

 
Η φορολογική ταυτότητα αποστέλλεται με επιστολή στα πρόσωπα που λαμβάνουν ΑΦΜ. Η εν λόγω 
ταυτότητα περιλαμβάνει έναν ηλεκτρονικό κωδικό για τον έλεγχο της αυθεντικότητάς της καταχώρισης 
μέσω της ιστοσελίδας της Εθνικής Φορολογικής Αρχής (Agencia Tributaria). 
 
 

Προσωπικός Αριθμός 

Ταυτότητας (ΑΦΜ) 

Πρώτο επώνυμο 

Δεύτερο επώνυμο 

Όνομα του προσώπου 

Ημερομηνία και χώρα 

γέννησης 

DNI (ΑΦΜ) 
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Επιπλέον, η εν λόγω ταυτότητα αποστέλλεται με προειδοποιητική επιστολή. Στο τέλος της επιστολής 
μάλιστα υπάρχει ένας κωδικός ασφαλείας για τον έλεγχο της αυθεντικότητας της καταχώρισης μέσω 
της ιστοσελίδας της εθνικής φορολογικής αρχής (Agencia Tributaria). 
 
Υπόδειγμα του κάτω μέρους της προειδοποιητικής επιστολής: 
«Έλεγχος της αυθεντικότητας, με τη χρησιμοποίηση του κωδικού ασφαλείας 
JKM7T8BDDSBSTNAX, μέσω της ιστοσελίδας www.agenciatributaria.gob.es». 
 
 
10.4. Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης 

Η κάρτα αυτή, που χορηγείται από την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας (Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria – INGESA), περιλαμβάνει εκτός από τον προσωπικό κωδικό αναγνώρισης κοινωνικής 
ασφάλισης και τον αριθμό μέλους, τον αριθμό του ΕΔΤ του/της κατόχου, ο οποίος είναι παράλληλα και 
ο ΑΦΜ του. 
 
 

 
 

http://www.agenciatributaria.gob.es/
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11.  FI – Φινλανδία  

Οι ΑΦΤ αναγράφονται στα παρακάτω επίσημα έγγραφα ταυτότητας:  
 
11.1. 1. Δελτίο ταυτότητας (Henkilökortti / Identitetskort) 

 
 
 
11.2. Διαβατήριο (Passi / Pass) 

 
 
11.3. Άδεια οδήγησης (Ajokortti-Körkort) 

 

ΑΦΤ : 
- 1ο μέρος  

σε 
μεταβαλλόμε

νη εικόνα 
λέιζερ  

- δεύτερο 
μέρος σε 
κανονικό 
κείμενο) 

ΑΦΤ : 
- 1ο μέρος σε 
μεταβαλλόμε

νη εικόνα 
λέιζερ   

- δεύτερο 
μέρος σε 
κανονικό 
κείμενο) 

ΑΦΤ  
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12.  FR – Γαλλία  

Ο φορολογικός αριθμός αναφοράς αναγράφεται στην προσυμπληρωμένη φορολογική δήλωση και στα 
εκκαθαριστικά σημειώματα για τον φόρο εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας. 
 
Εάν κάποιο έγγραφο είναι κοινό σε περισσότερα του ενός άτομα, ο φορολογικός αριθμός καθενός από 
τους ενδιαφερόμενους φορολογούμενους καθορίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες 
περιέχονται στην ενότητα «Οικογενειακή κατάσταση» της προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. 
 
Ο εισπρακτέος ΑΦΤ συμπίπτει,, κατά περίπτωση, με τον ΑΦΤ του δικαιούχου του λογαριασμού ή της 
σύμβασης, τον ΑΦΤ του κατόχου του αγαθού ή τον ΑΦΤ του δικαιούχου του εισοδήματος.  Στην 
περίπτωση κατά την οποία τα εμπλεκόμενα άτομα είναι περισσότερα του ενός, (παραδείγματος χάρη 
στην περίπτωση κοινού λογαριασμού δύο ατόμων), πρέπει να εισπράττεται ο ΑΦΤ από το κάθε 
πρόσωπο ξεχωριστά. 
 
12.1. Προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αριθμός φορολογικού μητρώου) 
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Πού βρίσκουμε τους ΑΦΤ; el – ελληνικά 

Version 13/05/2019 18:46:00  27/64 

 
12.2. Εκκαθαριστικό σημείωμα (φόρος εισοδήματος, φόρος κατοικίας, φόρος ακίνητης 

περιουσίας) - ενότητα «Στοιχεία αναφοράς σας» (αριθμός φορολογικού μητρώου) 

 

Οι αριθμοί φορολογικού μητρώου των φορολογουμένων 1 και 2 αντιστοιχούν στον αριθμό που 
αναγράφεται στην προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 
 

13.  HR - Κροατία 

Ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης αναγράφεται στο  πιστοποιητικό προσωπικού αριθμού 
αναγνώρισης, στα δελτία ταυτότητας ή τα διαβατήρια που εκδίδονται από τις 10 Ιουνίου 2013, στις 
άδειες οδήγησης που εκδίδονται από την 1η Ιουλίου 2013, στα βιομετρικά διαβατήρια που εκδίδονται 
από τις 30 Ιουνίου 2009, στην κάρτα υγείας και σε κάθε φορολογική δήλωση, στο πλαίσιο διοικητικών 
διαδικασιών και σε πράξεις πληρωμών. 
 
Οι κροατικοί ΑΦΜ αναγράφονται στα ακόλουθα έγγραφα: 
 
13.1. Potvrda o OIB-u (Πιστοποιητικό προσωπικού αριθμού αναγνώρισης) 

 
 
 
 
 

 

TIN 
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13.2. Prijava poreza na dohodak (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) 
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REPUBLIKA 
HRVATSKA           

Obrazac DOH 

  
MINSTARSTVO FINANCIJA, POREZNA 
UPRAVA         

                  
  

PODRUČNI URED:   

  
ISPOSTAVA: 

 
  

                  

  

PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2012. 
GODINU 

                  
 1. OPĆI PODACI 

 1.1. IME I PREZIME / IME RODITELJA:   

 1.2. ADRESA (mjesto, ulica i kućni 
broj): 

  

 1.3. OIB: 
 94577403194  

Telefon: 
  

 1.4. UMIROVLJENIK (zaokružiti): 
DA  /  
NE 

 
RAZDOBLJE: 

od   do   

 1.5. PPDS I DRUGA PODRUČJA ¹ (zaokružiti 
područje): 

P1                     P2                     P3                     P4 

 1.6. PROMJENA PREBIVALIŠTA / UOBIČAJENOG PREBIVALIŠTA TIJEKOM GODINE 

R. 
br. 

RAZDOBLJE DRŽAVA MJESTO ULICA I KUĆNI BROJ 
PPDS 

i dr. podr. 

1. od   do           

2. od   do           

3. od   do           

 1.7. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI) 

R. 
br. 

RAZDOBLJE INVALIDNOSTI HRVI DA / NE 
OZNAKA INVALIDNOSTI ² 

(zaokružiti) 

POSTOTAK 
INVALIDNOSTI 

(ispunjava HRVI) 

1. od   do     I                    I*   

2. od   do     I                    I*   

 1.8. BROJ RAČUNA:   

    OTVOREN U (naziv i sjedište):   

 1.9. PODACI O OPUNOMOĆENIKU / POREZNOM SAVJETNIKU 

    1.9.1. NAZIV / IME I PREZIME:   

  
  1.9.2. ADRESA SJEDIŠTA / PREBIVALIŠTA / 
BORAVIŠTA: 

  

    1.9.3. OIB:   

TIN 



Πού βρίσκουμε τους ΑΦΤ; el – ελληνικά 

Version 13/05/2019 18:46:00  30/64 

14.  HU – Ουγγαρία  

Οι ΑΦΤ δεν αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης, αλλά μπορούμε να τους βρούμε στην 
ουγγρική κάρτα ΑΦΜ.  
 
14.1.1. Ουγγρική κάρτα ΑΦΜ (παλιά μορφή) 

 
 
14.1.2. Ουγγρική κάρτα ΑΦΜ (νέα μορφή) 

 
 
(1) Ο κωδικός δείχνει τον αύξοντα αριθμό της κάρτας ΑΦΜ. 
(2) Ο κωδικός δηλώνει το ΑΦΜ. 

ΑΦΤ 

Ονοματεπώνυμο 

Ημερομηνία γέννησης 

Τόπος γέννησης 

Μητρώνυμο 
Ημερομηνία έκδοσης 

ΑΦΤ 
 Ονοματεπώνυμ

ο 
 

Ημερομηνία γέννησης 
 Τόπος γέννησης 

 
Μητρώνυμο 

 Ημερομηνία έκδοσης 
 

αύξων αριθμός 

QR Code (1) 
 γραμμωτού κώδικα (2) 
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14.2. Άλλα σχετικά επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης 

Ο φορέας πληρωμής μπορεί επίσης να εξακριβώσει την ταυτότητα (αλλά όχι τον ΑΦΤ) ενός ιδιώτη με 
βάση τα ακόλουθα έγγραφα: 
 
14.2.1. Παλαιότερο έγγραφο ταυτοποίησης 

Στην πρώτη σελίδα του εγγράφου αυτού υπάρχει φωτογραφία και αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία 
ταυτότητας του κατόχου (Ονοματεπώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης). Ο αριθμός του εν λόγω 
δελτίου αναγράφεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας. 
 

 
 
14.2.2. Δελτίο ταυτότητας 

Σήμερα, οι αρχές εκδίδουν μόνο το ακόλουθο δελτίο ταυτότητας. Αυτό περιλαμβάνει φωτογραφία και 
τα ατομικά στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου (Ονοματεπώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης). 
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14.2.3. Προσωρινό δελτίο ταυτότητας 

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση 
μεταβολής των στοιχείων του, παραδίδεται στον ιδιώτη αυτή η κάρτα βεβαίωσης των στοιχείων του, 
έως ότου εκδοθεί το σχετικό κανονικό δελτίο ταυτότητας. 
 

 
 
14.2.4. Δελτίο πιστοποίησης της διεύθυνσης κατοικίας/διαμονής 

Η κάρτα αυτή, συνοδευόμενη από το δελτίο ταυτότητας, αποδεικνύει την ταυτότητα ενός φυσικού 
προσώπου. Αποτελεί για τον πληρωτή αποδεικτικό στοιχείο της πραγματικής διεύθυνσης του κατόχου 
της κάρτας αυτής. 
 

 
 
14.2.5. Άδεια οδήγησης 

Ένας ιδιώτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί προς απόδειξη της ταυτότητάς του το έγγραφο αυτό. 
Στην πρώτη σελίδα του υπάρχει η φωτογραφία και αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου 
(Ονοματεπώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης).  
 

 
 

1. Családnév Επώνυμο 

2. Utónév Όνομα 

3. Születési idő, hely Τόπος και ημερομηνία γέννησης 

4a. Kibocsátási dátum Ημερομηνία έκδοσης 

4b. Érvényességi idő Ημερομηνία ισχύος 

5. Sorszám Αριθμός της άδειας 

14. Anyja neve Επώνυμο μητέρας 

Államp. Ιθαγένεια 
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14.2.6. Διαβατήριο 

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να βεβαιώνουν την ταυτότητά τους επίσης με το έγγραφο αυτό. Στην 
τελευταία σελίδα του υπάρχει η φωτογραφία και αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου 
(Ονοματεπώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης).  
 

 
 

15.  IE – Ιρλανδία  

Οι ΑΦΤ δεν αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα ταυτότητας, αναφέρονται όμως στις φορολογικές 
δηλώσεις:  
 

 
 

PPS N° (ΑΦΤ) 
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16.  IT – Ιταλία  

Οι ΑΦΤ (Codice fiscale) δεν αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης, αλλά στην κάρτα 
υγείας και στην κάρτα ΑΦΜ.  
 
16.1. Κάρτα υγείας 

Στην περίπτωση προσώπων που δικαιούνται υπηρεσίες του ιταλικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο 
ΑΦΜ εμφαίνεται στην προσωπική κάρτα κάρτα υγείας / Φορολογικός κωδικός (Tessera 
sanitaria/Codice fiscale).  
 

² 
 
16.2. Κάρτα ΑΦΜ 

Στην περίπτωση προσώπων που δεν δικαιούνται υπηρεσίες του ιταλικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
ο ΑΦΜ εμφαίνεται στην αντίστοιχη κάρτα.  
 
16.2.1. Νέα κάρτα εκδιδόμενη από το 2006 

 
 
16.2.2. Παλαιά κάρτα (εκδιδόταν πριν το 2006) 

 

Codice fiscale (ΑΦΤ) 

Codice fiscale (ΑΦΤ) 

Codice fiscale (ΑΦΤ) 
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17.  LT – Λιθουανία  

17.1. Διαβατήριο 

17.1.1. Διαβατήριο (από το 2008) 

 
 
17.1.2. Διαβατήριο (πριν από το 2008) 

 
 

ΑΦΤ 

ΑΦΤ 
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17.2. Δελτίο ταυτότητας  

 
 
17.3. Άδεια οδήγησης 

17.3.1. Άδεια οδήγησης (από το 2005) 

 
 
17.3.2. Άδεια οδήγησης (2003-2005) 

 
 

ΑΦΤ 

ΑΦΤ 

TIN 
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17.3.3. Άδεια οδήγησης (πριν από το 2003) 

 
 

18.  LU – Λουξεμβούργο  

Οι ΑΦΤ δεν αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης, αλλά είναι διαθέσιμοι στα παρακάτω 
έγγραφα: 

Κάρτα ταυτότητας κοινωνικής ασφάλισης 

 

 

TIN 
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19.  LV – Λετονία  

Οι ΑΦΤ αναγράφονται στα εξής επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης: 
 
19.1. Διαβατήριο (Pase) 

 
 
19.2. δελτίο ταυτότητας 

 
 

PIC (ΑΦΤ) 

PIC (ΑΦΤ) 
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19.3. Άδεια οδήγησης 

 
 

20.  MT – Μάλτα  

Οι ΑΦΤ αναγράφονται στα παρακάτω επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης: 
 
20.1. Διαβατήριο (Passport) 

 
 
20.2. Δελτίο ταυτότητας (Karta ta’ l-Identita’) 

 
 

PIC (ΑΦΤ) 

Προσωπικός Αριθμός 

Αναγνώρισης (ΑΦΤ) 

Προσωπικός Αριθμός 

Αναγνώρισης (ΑΦΤ) 



Πού βρίσκουμε τους ΑΦΤ; el – ελληνικά 

Version 13/05/2019 18:46:00  40/64 

21.  NL – Κάτω Χώρες  

Οι ΑΦΤ περιλαμβάνονται στα παρακάτω επίσημα έγγραφα στοιχείων ταυτότητας. 
 
21.1. Διαβατήριο (Paspoort) 

21.1.1. Υπόδειγμα διαβατηρίου από το 2014 

 
 

 
 

ΑΦΤ 

http://prado.consilium.europa.eu/nl/8030/viewImage_212294.html
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21.1.2. Υπόδειγμα διαβατηρίου από το 2011 

 
 
21.1.3.  Υπόδειγμα διαβατηρίου από το 2006 

 

ΑΦΤ 

ΑΦΤ 
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21.1.4. Υπόδειγμα διαβατηρίου από το 2001 

 
 
 
 
 
21.2. Δελτίο ταυτότητας (Identiteitskaart) 

21.2.1.  Δελτίο ταυτότητας (από το 2014) 

 
 
21.2.2. Δελτίο ταυτότητας (από το 2011) 

 
 

ΑΦΤ 
 

ΑΦΤ 
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21.2.3. Δελτίο ταυτότητας (από το 2006) 

 

 

21.2.4. Δελτίο ταυτότητας (από το 2001) 

 
 
21.3. Άδεια οδήγησης (Rijbewijs) 

21.3.1. Άδεια οδήγησης (από την 1η Νοέμβριος 2014) 

  
 

    

 
21.3.2. Άδεια οδήγησης (από την 1η Οκτωβρίου 2013) 

  
 
 

ΑΦΤ 
 

ΑΦΤ 
 

ΑΦΤ 

ΑΦΤ 
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21.3.3.  Άδεια οδήγησης (από την 1η Οκτωβρίου 2006) 

 
 

 
21.3.4. Άδεια οδήγησης (από την 1η Οκτωβρίου 2002) 

 

     
 

22.  PL – Πολωνία  

22.1. PESEL 

Οι αριθμοί PESEL αναγράφονται σε επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης. 
 
22.1.1. Διαβατήριο 

 
 

PESEL 

πρόσοψη πίσω πλευρά 

ΑΦΤ 

ΑΦΤ 
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22.1.2. Δελτίο ταυτότητας 

 
 
22.2. ΑΦΤ 

Οι ΑΦΤ δεν αναγράφονται σε επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης, αλλά μπορούμε να τους βρούμε σε 
επίσημο έγγραφο προϊσταμένου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία αποδίδει τους ΑΦΤ, π.χ.: 
 
22.2.1. Απόφαση (NIP-4) για ΑΦΤ αποδιδόμενους βάσει της ισχύσασας νομοθεσίας έως τις 

31 Αυγούστου 2011 

 

 
 

ΑΦΤ 

PESEL 
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22.2.2. Έγγραφα εκδοθέντα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 

 
 

 
22.2.3. Από την 1η Δεκεμβρίου 2014, η δημοσιοποίηση του ΑΦΤ στο εθνικό δικαστικό μητρώο ή στο 
κεντρικό μητρώο καταχώρησης και πληροφοριών για τις επιχειρήσεις επιβεβαιώνει ότι ο εν λόγω ΑΦΤ 
έχει εκδοθεί στο όνομα της εν λόγω οντότητας/προσώπου. Συνεπώς, ο ΑΦΤ είναι δυνατόν να βρεθεί 
στα παρακάτω έγγραφα: 
 

ΑΦΤ 

ΑΦΤ 
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22.2.3.1 Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από το κεντρικό μητρώο καταχώρησης και 
πληροφοριών για τις επιχειρήσεις 
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22.2.3.2 Πληροφορίες προερχόμενες από το εθνικό δικαστικό μητρώο 

 
 

23.  PT – Πορτογαλία  

Οι ΑΦΤ αναγράφονται σε ειδικά δελτία (κάρτες) τα οποία εκδίδει η Διοίκηση Οικονομικών Υπηρεσιών  
όπως και στην Κάρτα Πολίτη (δελτίο ταυτότητας), που είναι και το επίσημο δελτίο ταυτότητας: 
 
23.1. Κάρτες ΑΦΤ 

 
 

ΑΦΤ 

Ονοματεπώνυμο 
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23.2. Δελτίο ταυτότητας (κάρτα πολίτη) 

 
 

 
 

ΑΦΤ 

Ονοματεπώνυμο 

ΑΦΤ 

Ονοματεπώνυμο 

ΑΦΤ 
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24.  RO – Ρουμανία  

24.1. Οι ΑΦΤ αναγράφονται στα ακόλουθα επίσημα έγγραφα:  

24.1 Πιστοποιητικό εγγραφής στο φορολογικό μητρώο (παλαιό έντυπο) 

      

24.2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο φορολογικό μητρώο (νέο έντυπο) 

 

24.3. Διαβατήριο (Pasaport): 

ΑΦΤ 

ΑΦΤ 
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24.3.1. Κανονικό διαβατήριο 

 

24.3.2. Προσωρινό διαβατήριο (Pasaport temporar): 

 

24.3.3. Ηλεκτρονικό διαβατήριο (Pasaport electronic): 

ΑΦΤ 

ΑΦΤ 
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24.4. Δελτίο ταυτότητας (Carte de Identitate)  

(πηγή http://prado.consilium.europa.eu) 

24.4.1. Έναρξη εκδόσεως: Ιούνιος 1997 

 

 

24.4.2. Έναρξη εκδόσεως: Μάιος 2009  

ΑΦΤ 

ΑΦΤ 

http://prado.consilium.europa.eu/
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24.5. Δελτίο ταυτότητας μόνιμου κατοίκου για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ίδιας μορφής 
με το δελτίο μόνιμης διαμονής για τα μέλη της οικογένειας και το δελτίο διαμονής για τα 
μέλη της οικογένειας) - Έναρξη εκδόσεως: Ιανουάριος του 2007  

(πηγή http://prado.consilium.europa.eu) 

 

24.6. Δελτίο ταυτότητας προσωρινού (ή μακράς διαμονής) κατοίκου για πολίτες χωρών εκτός 
ΕΕ - Έναρξη εκδόσεως: Ιανουάριος του 2007  

(πηγή http://prado.consilium.europa.eu) 

 

ΑΦΤ 
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24.7. Άδεια οδήγησης (Permis de conducere) 

 

 

 

25.  SE – Σουηδία  

Οι ΑΦΤ αναγράφονται στα παρακάτω επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης: 
 
25.1. Διαβατήριο (Europeiska Unionen Sverige Pass) 

25.1.1. Διαβατήριο (από 2.1.2012) 
 

ΑΦΤ 

ΑΦΤ 
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25.2. Δελτίο ταυτότητας (Nationellt Id-Kort/National identity card/Carte nationale d'identité) 

25.2.1. Δελτίο ταυτότητας (από 2.1.2012) 
 

 
 
 
25.3. Άδεια οδήγησης (Körkort Sverige) 

25.3.1. Άδεια οδήγησης (από τις 21.1.2016) 

Ατομικός αριθμός 
ταυτοποίησης (ΑΦΤ) 
 

Ατομικός αριθμός 
ταυτοποίησης (ΑΦΤ) 
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25.3.2. Άδεια οδήγησης (από τις 19.1.2013 έως τις 20.1.2016) 
 

 
 

Ατομικός αριθμός 
ταυτοποίησης (ΑΦΤ) 
 

Ατομικός αριθμός 

ταυτοποίησης (ΑΦΤ) 
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25.4. Άλλα δελτία ταυτότητας (IDENTITETSKORT)  

Δελτίο ταυτότητας για άτομα που έχουν καταχωρηθεί για πληθυσμιακούς σκοπούς στη Σουηδία. Η 
κάρτα αυτή χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση προσώπων στη Σουηδία και δεν σε περίπτωση 
ταξιδίου δεν αντικαθιστά το διαβατήριο ή το εθνικό δελτίο ταυτότητας. Ο ΑΦΤ αναγράφεται κάτω από 
τον τίτλο PERSONNUMMER.  
 
25.4.1. Άλλα δελτία ταυτότητας (από 2.4.2013) 
 

 
 
25.4.2. Άλλα δελτία ταυτότητας (από 1.7.2017) 
 
 

 

Ατομικός αριθμός 

ταυτοποίησης (ΑΦΤ) 

Ατομικός αριθμός 
ταυτοποίησης (ΑΦΤ) 
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26.  SI – Σλοβενία  

Οι ΑΦΤ δεν αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης, αλλά στα ακόλουθα έγγραφα: 
 
26.1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο φορολογικό μητρώο 

Η δημοσιονομική διοίκηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό εντός 8 
ημερών από την εγγραφή ενδιαφερομένου στο φορολογικό μητρώο. Ο ΑΦΤ αναγράφεται στο 
ακόλουθο πιστοποιητικό. 
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26.2. Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας 

Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας εκδιδόμενο για τους σκοπούς εφαρμογής της σύμβασης 
αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος, όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου 
(Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων) 
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27.  SK – Σλοβακία  

Οι ΑΦΜ που εκδίδουν οι σλοβακικές φορολογικές υπηρεσίες δεν αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα 
ταυτοποίησης. 
Ο μοναδικός προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης (αριθμός που προσομοιάζει στον ΑΦΜ και 
χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της AEOI) αναγράφεται  
στα ακόλουθα έγγραφα ταυτοποίησης: 
 
27.1. Δελτίο ταυτότητας (Občiansky preukaz) 

27.1.1. Δελτίο ταυτότητας (εκδοθέν από 01.09.2003) 

 
 
27.1.2. Δελτίο ταυτότητας (εκδίδεται από 01.07.2008, που επικαιροποιήθηκαν το 2013 και το 

2015) 

 
 

Προσωπικός αριθμός 
(ΑΦΜ) 

 

Προσωπικός αριθμός 
(ΑΦΜ) 
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27.2. Διαβατήριο (Cestovný pas) 

27.2.1. Διαβατήριο (εκδόσεως από 01.04.1994 έως 31.03.2005) 

 
 
27.2.2. Διαβατήριο (εκδόσεως από 01.04.2005 έως 14.01.2008) 

 
 
27.2.3. Διαβατήριο (εκδοθέν από 15.01.2008, επικαιροποιήθηκε το 2014) 

 
 

Προσωπικός αριθμός 
(ΑΦΜ) 

 

Προσωπικός αριθμός 
(ΑΦΜ) 

 

Προσωπικός αριθμός 
(ΑΦΜ) 
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28.  UK – Ηνωμένο Βασίλειο  

Ο Μοναδικός Αριθμός Φορολογούμενου (Unique Taxpayer Reference - UTR) και ο  Εθνικός Αριθμός 
Ασφαλισμένου (National Insurance Number - NINO) δεν αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα 
ταυτοποίησης. Και οι δύο αυτοί αριθμοί αναγνώρισης είναι μοναδικοί και αποτελούν προσωπικό 
δεδομένο του ενδιαφερόμενου ατόμου.  
 
28.1. Unique Taxpayer Reference (UTR) (Μοναδικός Αριθμός Φορολογούμενου) 

Βρίσκουμε τον UTR στην πρώτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης  (έντυπο SA100) όπως εμφαίινεται 
στο κατωτέρω παράδειγμα:  
 

 
 
Μπορούμε επίσης να βρούμε τον UTR σε έντυπο οδηγιών για τη συμπλήρωση της φορολογικής 
δήλωσης (Notice to complete Tax Return) (έντυπο SA 316) ή σε φορολογικό ενημερωτικό σημείωμα 
(Statement of Account). Ανάλογα με το είδος του εκδιδόμενου εντύπου, τα στοιχεία αυτά μπορούν να 
εκτυπώνονται δίπλα από τους τίτλους «Tax Reference», «UTR» ή «Official Use». 
 
28.2. National Insurance Number (NINO) (Εθνικός Αριθμός Ασφαλισμένου) 

Η HMRC αποστέλλει στους φορολογούμενους ειδοποιητήρια φορολόγησης. Στο κείμενο της 
επικεφαλίδας του σχετικού σημειώματος περιλαμβάνεται ο National Insurance Number (NINO) όπως 
εμφαίνεται στο κατωτέρω παράδειγμα:  
 

 
 
Ο Εθνικός Αριθμός Ασφαλισμένου μπορεί επίσης να αναγράφεται στην εθνική κάρτα ασφάλισης και 
στις επιστολές που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Απασχόλησης και Συντάξεων (DWP). Ο αριθμός 

UTR (ΑΦΤ) 

NINO (ΑΦΤ) 
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εμφανίζεται επίσης στο δελτίο δελτίο μισθοδοσίας του εργαζομένου και σε καταστάσεις λογαριασμού 
(εκκαθαριστικά σημειώματα) που εκδίδει η HMRC. 
 

29. Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου 

Οι παρεχόμενες στην παρούσα ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη πληροφορίες σχετικά με τους Αριθμούς 
Φορολογικής Ταυτοποίησης (ΑΦΤ) και τη χρήση της ενότητας ηλεκτρονικής εξακρίβωσης του ΑΦΤ 
υπόκεινται σε αποποίηση ευθύνης, σε επιφύλαξη δικαιωμάτων και σε κανόνες σχετικούς με την 
προστασία προσωπικών στοιχείων και απορρήτου.  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html

