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1.

AT – Αυστρία

1.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
99-999/9999

Επεξήγηση
9 ψηφία

Σχόλιο
Η παύλα και η κάθετος δεν
χρησιμοποιούνται απαραιτήτως σε όλες
τις περιπτώσεις (π.χ. για τους σκοπούς
μηχανογράφησης, θα πρέπει να
παραλείπονται).

1.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Η Αυστρία καταρτίζει αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης οι οποίοι δεν αναγράφονται στα επίσημα
έγγραφα ταυτότητας. Οι κατά τόπους ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες χορηγούν ΑΦΤ στους
υποκείμενους σε φορολογία με κατοικία στην περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω ∆ΟΥ, όταν οι
τελευταίοι ζητούν κάποια υπηρεσία από την τοπική ∆ΟΥ. Αυτό σημαίνει ότι ο ΑΦΤ μπορεί να αλλάζει
όταν ο φορολογούμενος αλλάζει τόπο κατοικίας.

2.

BE – Βέλγιο

2.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
99999999999

Επεξήγηση
11 ψηφία

Σχόλιο
Για τους σκοπούς μηχανογράφησης, ο
ΑΦΤ θα πρέπει να γράφεται ως ένα
ενιαίο σύνολο 11 ψηφίων, χωρίς να
παρεμβάλλεται καμία τελεία, κενό
διάστημα, παύλα ή κάθετος

2.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Το Βέλγιο καταρτίζει αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης οι οποίοι αναγράφονται σε επίσημα
έγγραφα ταυτοποίησης. Για τους ιδιώτες, ο ΑΦΤ αντιστοιχεί στον «Numéro National (NN)», αριθμό
που δίδεται στα φυσικά πρόσωπα όταν γίνεται εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο φυσικών
προσώπων. Αυτός ο αριθμός ταυτοποίησης αποτελείται από ένδεκα ψηφία και είναι ένας μοναδικός
αριθμός αναγνώρισης για κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο στο εν λόγω Μητρώο.

3.

BG – Βουλγαρία

3.1. ∆ομή του ΑΦΜ
Μορφότυπο
9999999999

10 ψηφία

Επεξήγηση

9999999999

10 ψηφία

Σχόλιο
Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης
(Ενιαίος Πολιτικός Αριθμός)
Προσωπικός Αριθμός Αλλοδαπού /
Επίσημος αριθμός Μητρώου της ΕΥΕ
Σημείωση:
Αυτός
ο
αριθμός
αναγνώρισης δεν μπορεί να επικυρωθεί
στην επιγραμμική (on-line) ενότητα
ελέγχου

Για φορολογικούς σκοπούς στη ∆ημοκρατία της Βουλγαρίας η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων (ΕΥΕ)
χρησιμοποιεί τα ακόλουθα διακριτικά ως ΑΦΜ:
1. Για τους Βούλγαρους πολίτες: Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (Ενιαίος Πολιτικός
Αριθμός), ο οποίος αποτελείται από μια ομάδα 10 ψηφίων·
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2. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς, όσοι έχουν φορολογική κατοικία στη Βουλγαρία: Αριθμός
Αναγνώρισης, ο οποίος αποτελείται από μια ομάδα 10 ψηφίων (παρακαλώ σημειώστε ότι
αυτός ο αριθμός ταυτότητας δεν μπορεί να επικυρωθεί στην on-line ενότητα ελέγχου)
3.2. Περιγραφή του ΑΦΜ
Για την αναγνώριση των Βουλγάρων πολιτών: η βουλγαρική Εθνική Υπηρεσία Εσόδων (ΕΥΕ)
χρησιμοποιεί τον ΕΠΑ (Ενιαίο Πολιτικό Αριθμό) ως τον Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης - ΑΦΜ. Οι
προσωπικοί αριθμοί αναγράφονται στα βουλγαρικά επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης.
Για την ταυτοποίηση των αλλοδαπών, με φορολογική κατοικία στη Βουλγαρία: η βουλγαρική Εθνική
Υπηρεσία Εσόδων χρησιμοποιεί ως ΑΦΜ τον προσωπικό αριθμό του αλλοδαπού / Επίσημο Αριθμός
Μητρώου της ΕΥΕ, ο οποίος αποτελείται από μια ομάδα 10 ψηφίων. Η ΕΥΕ εκδίδει πιστοποιητικό
φορολογικής κατοικίας το οποίο βεβαιώνει ότι ο κάτοχος έχει φορολογική κατοικία στη Βουλγαρία κατά
την έννοια της σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και ότι φορολογείται για το
παγκόσμιο εισόδημά του στη ∆ημοκρατία της Βουλγαρίας. Ο ΑΦΜ αναγράφεται στο εν λόγω
πιστοποιητικό.

4.

CY – Κύπρος

4.1. ∆ομή του ΑΦΜ
Μορφότυπο
99999999L

Επεξήγηση
8 ψηφία και 1 γράμμα

Σχόλιο
Το πρώτο ψηφίο είναι πάντοτε το 0
(μηδέν) για τα φυσικά πρόσωπα.

4.2. Περιγραφή του ΑΦΜ
Η Κύπρος καταρτίζει αριθμούς φορολογικού μητρώου οι οποίοι δεν αναγράφονται στα επίσημα
έγγραφα ταυτοποίησης.
Στην Κύπρο, ο ΑΦΜ εκδίδεται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στη βάση δεδομένων της
Φορολογικής Αρχής. Ο ΑΦΜ είναι γνωστός ως Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.).

5.

CZ – Τσεχική ∆ημοκρατία

5.1. TIN structure
Format
999999/999

9 digits

Explanation

999999/9999

10 digits

Comment
For the purpose of IT processing, the
TIN should be written as a single block,
without any slash sign.
For the purpose of IT processing, the
TIN should be written as a single block,
without any slash sign.

5.2. Περιγραφή του ΑΦΜ
Η Τσεχική ∆ημοκρατία χρησιμοποιεί για την αναγνώριση των φορολογουμένων της αριθμούς όπως ο
ΑΦΜ (Προσωπικούς Αριθμούς). Οι εν λόγω αριθμοί αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα
ταυτοποίησης και αναφέρονται ως «προσωπικός αριθμός».

6.

DE – Γερμανία

6.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
99999999999
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βλέπε πιοκάτω
6.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Η Γερμανία καταρτίζει αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης οι οποίοι δεν αναγράφονται στα επίσημα
έγγραφα ταυτότητας.
Τον Identifikationsnummer (αριθμός ταυτοποίησης, νέος ΑΦΤ – βραχυγραφία: IdNr.): υπάρχει από το
2008, περιλαμβάνει 11 ψηφία και έχει εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα. Μελλοντικά, αυτός ο ΑΦΤ
θα αντικαταστήσει τον προηγούμενο (Steuernummer), αλλά προς το παρόν και οι δύο έχουν νομική
αξία.
Οι υποκείμενοι σε φορολογία που είναι φυσικά πρόσωπα μπορούν να ταυτοποιούνται με βάση τον
Identifikationsnummer.

7.

DK – ∆ανία

7.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
999999-9999

Επεξήγηση
10 ψηφία

Σχόλιο
Μεταξύ του 6ου και του 7ου ψηφίου
παρεμβάλλεται παύλα. Για τους
σκοπούς μηχανογράφησης, ο ΑΦΤ θα
πρέπει να αναγράφεται ως ένα ενιαίο
σύνολο 10 ψηφίων, χωρίς την παύλα.

Επιφύλαξη: Οι αριθμοί CPR (ΑΦΤ) που έχουν χορηγηθεί πριν την 1η Οκτωβρίου 2007 μερικές φορές
εμφανίζονται με διαφορετικό μορφότυπο. Η εξακρίβωση αυτών των αριθμών CPR (ΑΦΤ) δεν μπορεί
να γίνει διαδικτυακά, μέσω του εθνικού ιστότοπου.
7.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Η ∆ανία καταρτίζει αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης (ΑΦΤ, αριθμοί CPR), οι οποίοι αναγράφονται
σε επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης.
Το Κεντρικό Ληξιαρχείο λειτουργεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Υγείας. Το εν λόγω
ληξιαρχικό γραφείο έχει την ευθύνη του Συστήματος ∆ημοτολογίων της ∆ανίας (CRS) και λειτουργεί
ως ο κύριος προμηθευτής των βασικών προσωπικών πληροφοριών σε δημόσιες αρχές και στον
ιδιωτικό τομέα.
Στο πλαίσιο του συστήματος ΑΦΤ (CPR-system) της ∆ανίας, χορηγείται ένα αριθμός δημοτολογίου σε
κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο:
1. είναι εγγεγραμμένα σε εθνικό επίπεδο στη ∆ανία, λόγω γέννησης ή μετεγκατάστασης από την
αλλοδαπή·
2. συμπεριλαμβάνεται στο Επικουρικό Ταμείο της ∆ανικής Αγοράς Εργασίας (ATP)·
3. πρέπει, σύμφωνα με τις φορολογικές αρχές, να διαθέτει κάποιον αριθμό για τους σκοπούς
διεκπεραίωσης των φορολογικών του υποθέσεων στη ∆ανία.
Ο ΑΦΤ είναι μοναδικός αριθμός για κάθε φυσικό πρόσωπο και έτσι λειτουργεί ως αριθμός
ταυτοποίησης κάθε ατόμου. Σχεδόν όλη η δημόσια διοίκηση χρησιμοποιούν τον αριθμό ταυτοποίησης
με σκοπό να αποφεύγονται οι διπλές καταχωρήσεις σε μητρώα καθώς και τα σφάλματα όσον αφορά
τα στοιχεία ταυτότητας των φυσικών προσώπων. Η χρήση του αριθμού ταυτότητας διευκολύνει επίσης
τη συνεργασία μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας του ληξιαρχείου και των δημόσιων αρχών που
λαμβάνουν δεδομένα από το σύστημα CRS.
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8.

EE – Εσθονία

8.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
99999999999

Επεξήγηση
11 ψηφία

Σχόλιο
Ουδέν

8.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Η Εσθονία καταρτίζει αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης οι οποίοι αναγράφονται σε επίσημα
έγγραφα ταυτοποίησης.

9.

EL – Ελλάδα

9.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
999999999

Επεξήγηση
9 ψηφία

Σχόλιο
Ουδέν

9.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Η Ελλάδα καταρτίζει αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης (ΑΦΤ) οι οποίοι δεν αναγράφονται στα
επίσημα έγγραφα ταυτότητας.

10.

ES – Ισπανία

10.1. ∆ομή του ΑΦΜ
Μορφότυπο
- 99999999L

Επεξήγηση
- 8 ψηφία + 1 γράμμα

- L9999999L

- L + 7 ψηφία + 1 γράμμα

- K9999999L

- K + 7 ψηφία + 1 γράμμα

- X ó Y ó Z 9999999

- X/Y/Z + 7 ψηφία + 1 γράμμα

- M9999999L

- M + 7 ψηφία + 1 γράμμα

Σχόλια
Φυσικά
πρόσωπα
ισπανικής
υπηκοότητας
με
εθνικό
δελτίο
ταυτότητας - Ε∆Τ (DNI) *
Ισπανοί υπήκοοι κάτοικοι αλλοδαπής
χωρίς Ε∆Τ (DNI) *
Ισπανοί υπήκοοι κάτοικοι Ισπανίας κάτω
των 14 ετών χωρίς Ε∆Τ (DNI)*
Αλλοδαποί με Αριθμό Ταυτότητας
Αλλοδαπού (NIE)**
Αλλοδαποί χωρίς Αριθμό Ταυτότητας
Αλλοδαπού (NIE)**

* DNI = Documento Nacional de Identidad (Εθνικό ∆ελτίο Ταυτότητας - Ε∆Τ)
** NIE = Número de Identificación de Extranjero (Αριθμός Ταυτότητας Αλλοδαπού)
10.2. Περιγραφή του ΑΦΜ
Ο ΑΦM για τα φυσικά πρόσωπα στην Ισπανία είναι ό ίδιος τόσο για φορολογικούς όσο και για
τελωνειακούς σκοπούς και περιλαμβάνει εννιά χαρακτήρες, εκ των οποίων ο τελευταίος είναι ένα
γράμμα για τον έλεγχο.
-

Φυσικά πρόσωπα με ισπανική υπηκοότητα: Γενικά, ο ΑΦΜ είναι ο αριθμός του Εθνικού
∆ελτίου Ταυτότητας που απονέμεται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική ∆ιεύθυνση
Αστυνομίας). Η Φορολογική Αρχή θα απονέμει στα φυσικά πρόσωπα ισπανικής
υπηκοότητας που δεν υποχρεούνται να έχουν Εθνικό ∆ελτίο Ταυτότητας (Ε∆Τ) έναν Αριθμό
Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΜ) που θα αρχίζει με το γράμμα L (Ισπανοί υπήκοοι κάτοικοι
αλλοδαπής) ή με το γράμμα Κ (Ισπανοί υπήκοοι κάτοικοι Ισπανίας κάτω των 14 ετών) μετά
από αίτημά τους.
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-

11.

Φυσικά πρόσωπα χωρίς ισπανική υπηκοότητα: Γενικά, ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) είναι ο Αριθμός Ταυτότητας Αλλοδαπού (ΝΙΕ). Απονέμεται επίσης από το
Υπουργείο Εσωτερικών. Τα φυσικά πρόσωπα χωρίς ισπανική υπηκοότητα, που δεν έχουν
Αριθμό Ταυτότητας Αλλοδαπού (ΝΙΕ) αλλά χρειάζονται Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας
(ΑΦΜ) επειδή πρόκειται να προβούν σε συναλλαγές υποκείμενες σε φόρο στην Ισπανία,
μπορούν να λάβουν έναν προσωρινό Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας που θα αρχίζει με το
γράμμα Μ μέχρι να λάβουν, ενδεχομένως, έναν Αριθμό Ταυτότητας Αλλοδαπού (ΝΙΕ), ο
οποίος απονέμεται επίσης από τη Φορολογική Αρχή.

FI – Φινλανδία

11.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
999999(+/-/A)999(L/9)

Επεξήγηση
11 χαρακτήρες:
- 6 ψηφία
- 1 χαρακτήρας που μπορεί να
είναι τα σημεία + (συν), (πλην) ή το γράμμα A
- 3 ψηφία
- 1 αλφαριθμητικός χαρακτήρας

Σχόλιο
Ο 7ος χαρακτήρας (+, - ή A)
αντιπροσωπεύει
τον
αιώνα
της
γέννησης
και
δεν
μπορεί
να
παραλειφθεί: καταγράφεται δεόντως και
αναπαράγεται σε κάθε τεκμηρίωση. Το
σημείο + σημαίνει: γεννηθείς, -σα
μεταξύ 1800-1899, το σημείο –
σημαίνει γεννηθείς, -σα μεταξύ 19001999 και το γράμμα A σημαίνει
γεννηθείς, -σα μετά το 2000.
Στα ανωτέρω σημεία και γράμμα δεν
μπορεί να δοθεί καμία άλλη σημασία.

11.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Η Φινλανδία καταρτίζει αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης οι οποίοι αναγράφονται στα επίσημα
έγγραφα ταυτότητας. Ο ΑΦΤ αποτελεί τον φινλανδικό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος
αποδίδεται κατά τη γέννηση ή, σε περίπτωση μετανάστευσης στη Φινλανδία, κατά την εγγραφή στο
Μητρώο Πληθυσμού από το οικείο Κέντρο της Φινλανδίας.

12.

FR – Γαλλία

12.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο

Επεξήγηση

Σχόλιο

99 99 999 999 999

Ο ΑΦΤ αποτελείται από 13 ψηφία. Το πρώτο ψηφίο του ΑΦΤ
είναι «0», «1», «2» ή «3».
Για τους σκοπούς της
μηχανογράφησης, ο ΑΦΤ
πρέπει να γράφεται ως ένα
ενιαίο σύνολο 13 ψηφίων
χωρίς κενό διάστημα

12.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Οι γαλλικές φορολογικές αρχές χορηγούν αριθμό φορολογικής ταυτοποίησης σε όλα τα φυσικά
πρόσωπα τα οποία υπέχουν της υποχρέωσης να υποβάλλουν φορολογική δήλωση στη Γαλλία.
Ο ΑΦΤ χορηγείται κατά την εγγραφή του προσώπου στις βάσεις δεδομένων της φορολογικής
διοίκησης. Είναι γνωστός ως «αριθμός φορολογικού μητρώου» ή αριθμός «SPI» (Simplification des
Procédures d'Imposition - απλούστευση φορολογικών διαδικασιών). Χορηγείται σε κάθε πρόσωπο
που έχει καταχωρισθεί στο αρχείο αναφοράς προσώπων της DGFiP (αρχείο αναφοράς PERS), για
όλους τους φόρους. Είναι μοναδικός, άνευ σημασίας, αξιόπιστος και μόνιμος.
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13.

HR - Κροατία

13.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
99999999999

Επεξήγηση
1 ομάδα 11 ψηφίων

Σχόλιο
N/A

13.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης είναι ένα σταθερό αναγνωριστικό για κάθε πρόσωπο (φυσικό ή
νομικό), το οποίο οι δημόσιες αρχές χρησιμοποιούν στα επίσημα αρχεία, στην καθημερινή εργασία
τους και στην ανταλλαγή δεδομένων. Η χρήση του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης ξεκίνησε στη
∆ημοκρατία της Κροατίας την 1η Ιανουαρίου 2009 και από την 1η Ιανουαρίου 2011 άρχισε η πλήρης
εφαρμογή του, πράγμα που σημαίνει ότι ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης κατέστη το μοναδικό
αναγνωριστικό προσώπων στο κροατικό νομικό σύστημα.

14.

HU – Ουγγαρία

14.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
9999999999

Επεξήγηση
10 ψηφία

Σχόλιο
Ουδέν

14.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Η Ουγγαρία καταρτίζει αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης οι οποίοι δεν αναγράφονται στα επίσημα
έγγραφα ταυτότητας.
Στα φυσικά πρόσωπα παραδίδεται κάρτα ΑΦΜ εφόσον διαθέτουν φορολογητέο εισόδημα. Ο φορέας
πληρωμής οφείλει να αναγράφει τον αριθμό αυτόν στα έγγραφα πληρωμών.

15.

IE – Ιρλανδία

15.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
9999999L(W)

Επεξήγηση
7 ψηφία + 1 ή 2 γράμματα

Σχόλιο
Στο τέλος μπορούν να αναγράφονται
ένα ή δύο γράμματα.

15.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Η Ιρλανδία καταρτίζει αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης οι οποίοι δεν αναγράφονται στα επίσημα
έγγραφα ταυτότητας. Ο αριθμός που αποδίδεται στους φορολογούμενους που είναι φυσικά πρόσωπα
είναι ο Ατομικός Αριθμός ∆ημοσίων Υπηρεσιών (Personal Public Service Number - PPS No). Τον
αριθμό αυτόν εκδίδει η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας (Department of Social Protection)
χρησιμοποιείται όμως και από τις υπηρεσίες φορολογίας εισοδήματος (Revenue Commissioners) για
τους σκοπούς ταυτοποίησης των φορολογουμένων.
Οι αριθμοί PPS αποδίδονται αυτομάτως κατά την εγγραφή στο Ληξιαρχείο όσων παιδιών γεννιούνται
στην επικράτεια της Ιρλανδίας. Κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο οφείλει να υποβάλει αίτηση σε κάποιο
από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας. Άπαξ εκδοθεί, ο αριθμός PPS ουδέποτε
μεταβάλλεται.

16.

IT – Ιταλία

16.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
LLLLLL99L99L999L
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Ουδέν
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2 ψηφία + 1 γράμμα + 2 ψηφία
+ 1 γράμμα + 3 ψηφία + 1
γράμμα)
16.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Η Ιταλία καταρτίζει αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης (στα ιταλικά: Codice fiscale – Φορολογικός
κωδικός) οι οποίοι δεν αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα ταυτότητας.
Οι γενικοί κανόνες σχετικά με την απόδοση του ΑΦΜ στα φυσικά και στα άλλα πρόσωπα ορίζονται
στο Προεδρικό ∆ιάταγμα αριθ. 605 της 29/09/1973.
Ένας ΑΦΜ είναι έγκυρος εφόσον περιλαμβάνεται στο ιταλικό Φορολογικό Μητρώο το οποίο
διαχειρίζεται η ιταλική Υπηρεσία Φορολογίας Εισοδήματος (Agenzia delle Entrate).
Τα πρόσωπα που δεν έχουν ΑΦΜ θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε γραφείο της
ιταλικής Υπηρεσίας Φορολογίας Εισοδήματος. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά
δεδομένα και τη σωστή διεύθυνση κατοικίας· κατόπιν αυτού τους εκδίδεται κάρτα που αναγράφει τον
αποδιδόμενο ΑΦΜ. Με την υποβολή της αίτησης, οι ιταλοί υπήκοοι ή οι υπήκοοι των χωρών της ΕΕ
πρέπει να επιδείξουν έγκυρο πιστοποιητικό ταυτότητας.
Όσον αφορά τους ανηλίκους, η αίτηση υποβάλλεται από το γονέα, ο οποίος επιδεικνύει το δικό του
δελτίο ταυτότητας.
Για τα βρέφη, ο ΑΦΜ αποδίδεται από τους δήμους κατά το χρόνο της πρώτης εγγραφής τους στο
δημοτολόγιο.
Πολίτες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επιδείξουν, εναλλακτικά:
- έγκυρο διαβατήριο με θεώρηση, εφόσον αυτή απαιτείται, ή ισοδύναμο έγγραφο που να έχει εγκριθεί
από τις ιταλικές αρχές·
- πιστοποιητικό ταυτότητας που να έχει εκδώσει ιταλική διπλωματική ή προξενική αρχή στη χώρα
καταγωγής (με φωτογραφία)·
- έγκυρη άδεια παραμονής·
- δελτίο ταυτότητας που να έχει εκδώσει ο ∆ήμος του τόπου διαμονής.
Ο μόνος αποδεκτός ΑΦΜ είναι αυτός τον οποίο εκδίδουν τα Γραφεία της Υπηρεσίας Φορολογίας
Εισοδήματος (Agenzia delle Entrate). Κανείς άλλος δεν επιτρέπεται να παράγει τα προγράμματα
λογισμικού για τον υπολογισμό του ΑΦΜ ή να εκτυπώνει τις σχετικές κάρτες.

17.

LT – Λιθουανία

17.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
99999999999

Επεξήγηση
11 ψηφία

Σχόλιο
Ουδέν

17.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Η Λιθουανία καταρτίζει αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης οι οποίοι αναγράφονται στα επίσημα
έγγραφα ταυτότητας.

18.

LU – Λουξεμβούργο

18.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
9999999999999
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Επεξήγηση
13 ψηφία

Σχόλιο
Ανεφάρμοστο
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18.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Επί του παρόντος, το Λουξεμβούργο δεν εκδίδει ΑΦΤ με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά μετά τον
νόμο της 19.06.2013 αποδίδεται αριθμός ταυτοποίησης 13 ψηφίων σε όλα τα φυσικά πρόσωπα:
•
•
•

19.

που είναι εγγεγραμμένα σε δημοτικό μητρώο φυσικών προσώπων·
που είναι εγγεγραμμένα βάσει νομοθετικής διάταξης σε αρχείο δημόσιας διοικητικής
υπηρεσίας·
που έχουν τη λουξεμβουργιανή ιθαγένεια και διαμένουν στο εξωτερικό.

LV – Λετονία

19.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
ΗΗΜΜΕΕ99999

Επεξήγηση
Ημερομηνία γέννησης
ψηφία

32999999999

32 + 9 ψηφία

+

5

Σχόλιο
- Μορφότυπο
της
ημερομηνίας
γέννησης: ΗΗΜΜΕΕ
- Κατά την αναγραφή του ΑΦΤ δεν
παρεμβάλλεται καμία παύλα
- Ο ατομικός κωδικός θα αρχίζει με τα
ψηφία «32», ενώ τα υπόλοιπα ψηφία
από «0» έως «9» θα δημιουργούνται
αυτόματα από το σύστημα

19.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Η Λετονία αποδίδει ατομικούς κωδικούς ταυτοποίησης (ΑΚΤ) οι οποίοι αναγράφονται στα επίσημα
έγγραφα ταυτοποίησης. Ο ΑΚΤ επέχει θέση ΑΦΤ. Χρησιμοποιείται σε κάθε επίσημο έγγραφο ή
μετάφραση και χορηγείται από την Υπηρεσία Υποθέσεων του πολίτη και Μετανάστευσης του
Υπουργείου Εσωτερικών, με καταχώρηση και ενημέρωση των δεδομένων σχετικά με τα φυσικά
πρόσωπα στα δημοτολόγια. Ο συγκεκριμένος ατομικός κωδικός ταυτοποίησης φυσικού προσώπου
παραμένει αμετάβλητος, εκτός από τις περιπτώσεις εξειδίκευσης της ημερομηνίας γέννησης ή
υιοθεσίας του προσώπου.
Η μόνη διαφορά μεταξύ του ΑΚΤ και του ΑΦΤ είναι μία παύλα μεταξύ του έκτου και του έβδομου
στοιχείου: στην περίπτωση του ΑΦΤ δεν υπάρχει παύλα.
Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της εθνικής νομοθεσίας, από 1.7.2017 ο ατομικός κωδικός
ταυτοποίησης θα εκδίδεται χωρίς ένδειξη της ημερομηνίας γέννησης. Από 1.7.2017 ο ατομικός
κωδικός ταυτοποίησης θα αποτελείται από 11 ψηφία (όπως και πριν), με πρόνοια ώστε ο ατομικός
κωδικός ταυτοποίησης να μην επαναλαμβάνεται. Μέχρι τις 30.6.2017 ο ατομικός κωδικός
ταυτοποίησης θα εκδίδεται όπως και πριν, με ένδειξη της ημερομηνίας γέννησης στα πρώτα έξι ψηφία.
Η δομή των ατομικών κωδικών που εκδόθηκαν πριν από την 1.7.2017 δεν θα αλλάξει.

20.

MT – Μάλτα

20.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
(0000)999L έως
9999999L
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Επεξήγηση
8 χαρακτήρες:
- 7 ψηφία
- 1 γράμμα (M, G, A, P, L, H, B,
Z)

Σχόλιο
Για όσους έχουν μαλτέζικη ιθαγένεια:
Σημείωση 1: τα πρώτα 4 ψηφία
μπορούν να παραλείπονται όταν είναι
το 0 (μηδέν)
Σημείωση 2: στην περίπτωση
μηχανοργάνωσης, ο εν λόγω αριθμός
ΑΦΤ πρέπει να περιλαμβάνει σε κάθε
περίπτωση 8 χαρακτήρες· έτσι, το
πρώτο 0 (μηδέν) πρέπει πάντοτε να
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999999999

αναγράφεται
Για όσους δεν έχουν μαλτέζικη
ιθαγένεια

9 ψηφία

20.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Για τα άτομα που είναι υπήκοοι Μάλτας, η χώρα αυτή χρησιμοποιεί ως ΑΦΤ τον αριθμό του ∆ελτίου
Ταυτότητας, ο οποίος περιλαμβάνεται στα στοιχεία των επίσημων εγγράφων ταυτοποίησης.
Όσοι δεν είναι υπήκοοι Μάλτας μπορούν να χρησιμοποιούν ΑΦΤ αποδιδόμενο από την Υπηρεσία
Εσωτερικών Προσόδων (Inland Revenue Department), αριθμό αποτελούμενο από ένα ενιαίο σύνολο
9 ψηφίων.

21.

NL – Κάτω Χώρες

21.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
999999999

Επεξήγηση
9 ψηφία

Σχόλιο
Ουδέν

21.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Οι Κάτω Χώρες καταρτίζουν αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης (ΑΦΤ) οι οποίοι αναγράφονται σε
επίσημα έγγραφα ταυτότητας.

22.

PL – Πολωνία

22.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
99999999999
9999999999

Επεξήγηση
11 ψηφία
10 ψηφία

Σχόλιο
Αριθμός PESEL
Αριθμός ΑΦΤ

22.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
22.2.1. Περιγραφή του αριθμού PESEL
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2011, η Πολωνία αναγνωρίζει ως αριθμό φορολογικής ταυτοποίησης τον
αριθμό PESEL ο οποίος αποδίδεται σε φυσικά πρόσωπα καταχωρημένα στο Μητρώο PESEL και τα
οποία δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν αριθμό ΦΠΑ.
Ο αριθμός PESEL είναι ένα σταθερό αριθμητικό σύνολο 11 ψηφίων, το οποίο ταυτοποιεί με μοναδικό
τρόπο ένα συγκεκριμένο άτομο καταχωρημένο στη βάση δεδομένων PESEL (η οποία αποτελεί το
κοινό ηλεκτρονικό σύστημα των δημοτολογίων). Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο εν λόγω
σύστημα μεταφέρονται από τις βάσεις των δημοτολογίων, τα οποία είναι τα αρχεία των δημοτικών
μητρώων.
Το μητρώο PESEL είναι σε λειτουργία από το 1979 και περιλαμβάνει τα στοιχεία των φυσικών
προσώπων τα οποία διαμένουν μονίμως στην επικράτεια της ∆ημοκρατίας της Πολωνίας, με μόνιμη ή
προσωρινή κατοικία (άνω των 3 μηνών), των προσώπων τα οποία υποβάλλουν αίτηση έκδοσης
ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, όπως και όσων διαθέτουν αριθμό κοινωνικής ασφάλισης
βάσει των διατάξεων της πολωνικής νομοθεσίας. Οι αριθμοί PESEL αποδίδονται από το Υπουργείο
που είναι αρμόδιο για τις Εσωτερικές Υποθέσεις.
22.2.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2011, η Πολωνία αποδίδει αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης στις λοιπές
οντότητες, οι οποίες υπόκεινται σε καταχώρηση (π.χ. ιδιώτες, νομικά πρόσωπα, ιδιώτες οι οποίοι δεν
έχουν νομική προσωπικότητα και λοιπές οντότητες) υπό την προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με τους
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νόμους της Πολωνίας, ορίζονται ως υποκείμενοι σε φόρο ή ως υπόχρεοι κοινωνικής ασφάλισης ή
υπόχρεοι καταβολής εισφορών σε Ταμείο Υγείας.
Εντούτοις, αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης ο οποίος είχε αποδοθεί έως τις 31 Αυγούστου 2011
μετατρέπεται σε ΑΦΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου της 29ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τους
κανόνες που διέπουν την εγγραφή σε μητρώα και την ταυτοποίηση (ΦΕΚ 171, αριθ. 1016), και
κατ’ αυτόν τον τρόπο οι αποφάσεις απόδοσης των εν λόγω αριθμών φορολογικής ταυτοποίησης
παραμένουν σε ισχύ.

23.

PT – Πορτογαλία

23.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
999999999

Επεξήγηση
1 ενιαίο σύνολο 9 ψηφίων

Το τελευταίο
ελέγχου.

Σχόλιο
ψηφίο

είναι

ψηφίο

23.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης (ΑΦΤ) καταρτίζουν οι πορτογαλικές φορολογικές αρχές.

24.

RO – Ρουμανία

24.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπος
9999999999999

Επεξήγηση
1 ομάδα 13 ψηφίων

Σχόλιο
Ουδέν

24.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Η ρουμανική φορολογική αρχή εκδίδει ΑΦΤ οι οποίοι αναγράφονται μόνο στα επίσημα φορολογικά
έγγραφα και μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για φορολογικούς σκοπούς. Ο ΑΦΤ (Codul de
înregistrare fiscală) (αριθμός φορολογικού μητρώου) εκδίδεται επίσης για πρόσωπα που δεν έχουν τη
φορολογική τους κατοικία στη Ρουμανία και διαφέρει από τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (CNP).
Ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (CNP) εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

25.

SE – Σουηδία

25.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
999999–9999
999999+9999

10 ψηφία

Επεξήγηση

999999–9999

10 ψηφία

Σχόλιο
Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης:
Φυσικό πρόσωπο που είναι ή υπήρξε
κάτοικος Σουηδίας
Σημείωση:
για
τους
σκοπούς
μηχανογράφησης, ο ΑΦΤ θα πρέπει να
γράφεται χωρίς τα σημεία σύν ή μείον.
Συντονιστικός αριθμός:
Φυσικό πρόσωπο που δεν είναι ούτε
υπήρξε κάτοικος Σουηδίας
Σημείωση:
για
τους
σκοπούς
μηχανογράφησης, ο ΑΦΤ θα πρέπει να
γράφεται χωρίς τα σημεία σύν ή μείον.

25.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Στη Σουηδία υπάρχουν δύο είδη ΑΦΤ για τα φυσικά πρόσωπα.
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1. Ατομικός αριθμός ταυτοποίησης (personnummer) για φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι
εγγεγραμμένα ή είχαν εγγραφεί στο σουηδικό μητρώο πληθυσμού και
2. Συντονιστικός αριθμός (samordningsnummer) για φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν είναι
εγγεγραμμένα ούτε είχαν εγγραφεί σε σουηδικά δημοτολόγια.
Ο Ατομικός αριθμός ταυτοποίησης και ο Συντονιστικός αριθμός χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες
δραστηριότητες, δημόσιες ή ιδιωτικές, και δεν είναι ιδιωτικής φύσεως. Σε οποιαδήποτε ∆ΟΥ μπορούν
να απευθυνθούν ερωτήματα σχετικά με το ποιος είναι ο κάτοχος συγκεκριμένου ατομικού αριθμού
ταυτοποίησης ή συντονιστικού αριθμού.
Ο Ατομικός αριθμός ταυτοποίησης και ο Συντονιστικός αριθμός αποτελούνται από 10 ψηφία. Υπάρχει
ένα ενωτικό σημείο (σημείο μείον) μεταξύ του 6ου και του 7ου ψηφίου. Στην περίπτωση του Ατομικού
αριθμού ταυτοποίησης, το ενωτικό μετατρέπεται σε ένα συν το έτος που το φυσικό πρόσωπο
συμπληρώνει τα 100 χρόνια.
1. Ατομικός αριθμός ταυτοποίησης
Σε όλους όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο πληθυσμού της Σουηδίας αποδίδεται ένας ατομικός
αριθμός που χρησιμεύει για την ταυτοποίησή τους. Οι ατομικοί αριθμοί ταυτοποίησης χρησιμεύουν για
την ταυτοποίηση των προσώπων στις περισσότερες δραστηριότητες, είτε αφορούν το ∆ημόσιο είτε
ιδιωτικές υποθέσεις.
Οι ατομικοί αριθμοί ταυτοποίησης είναι πάγιοι και μοναδικοί, πράγμα που σημαίνει ότι ο εν λόγω
αριθμός συνδέεται με το συγκεκριμένο πρόσωπο καθόλη τη διάρκεια του βίου του και ότι κανένας
ατομικός αριθμός ταυτοποίησης δεν είναι ίδιος με άλλον. Εάν, σε μεταγενέστερο χρόνο, κάποιο
πρόσωπο μεταναστεύσει εκτός Σουηδίας και διαγραφεί από τα μητρώα πληθυσμού, το πρόσωπο
αυτό διατηρεί τον ατομικό αυτό αριθμό του. Ένας ατομικός αριθμός ταυτοποίησης δεν μπορεί ποτέ να
αντικατασταθεί από έναν συντονιστικό αριθμό.
Ο ατομικός αριθμός ταυτοποίησης πρέπει να αναγράφεται στις επιστροφές φόρου, στις καταστάσεις
εισοδήματος και στα άλλα έγγραφα που υποβάλλονται στη Σουηδική Φορολογική Αρχή.
2. Συντονιστικός αριθμός
Ο συντονιστικός αριθμός είναι ένας ομοιόμορφος αριθμός ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων τα
οποία δεν είναι εγγεγραμμένα ούτε είχαν εγγραφεί σε σουηδικά δημοτολόγια.
Η Εφορία μπορεί να αποδώσει συντονιστικό αριθμό μόνο μετά από αίτηση δημόσιας αρχής για
συγκεκριμένους σκοπούς. Παραδείγματα τέτοιων σκοπών είναι ότι ένα άτομο έχει εισόδημα από
εργασία ή λαμβάνει σύνταξη που είναι φορολογητέα στη Σουηδία. Εντούτοις, οποιοσδήποτε διαθέτει
συντονιστικό αριθμό μπορεί να χρησιμοποιεί τον αριθμό αυτό σε άλλες δραστηριότητες, τόσο
δημόσιες όσο και ιδιωτικές.
Ο συντονιστικός αριθμός πρέπει να είναι πάγιος και μοναδικός, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός
αυτός ακολουθεί το πρόσωπο και ότι κανένας δεν μπορεί να είναι ίδιος με άλλον. Εάν, σε
μεταγενέστερο χρόνο, το φυσικό πρόσωπο εγγραφεί στο μητρώο πληθυσμού, ο συντονιστικός
αριθμός αντικαθίσταται από ατομικό αριθμό ταυτοποίησης.
Εάν σε φυσικό πρόσωπο, υποκείμενο σε φόρο, αποδοθεί συντονιστικός αριθμός, ο αριθμός αυτός –
κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει σχετικά με τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης – πρέπει να αναγράφεται
στις επιστροφές φόρου, στις καταστάσεις εισοδήματος και στα άλλα έγγραφα που υποβάλλονται στη
Σουηδική Φορολογική Αρχή.
Επίσημο έγγραφο ταυτότητας προσώπου δεν μπορεί να χορηγηθεί με βάση τον συντονιστικό αριθμό
του.

26.

SI – Σλοβενία

26.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
99999999
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Επεξήγηση
1 ενιαίο σύνολο 8 ψηφίων

Σχόλιο
Ουδέν

13/15

el – ελληνικά

∆ομή και Περιγραφή του ΑΦΤ

26.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Η αρμόδια φορολογική αρχή αποδίδει στους φορολογούμενους ΑΦΤ οι οποίοι όμως δεν
αναγράφονται σε επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης. Οι ΑΦΤ χρησιμοποιούνται για τη μοναδική
αναγνώριση και συσχέτιση δεδομένων στα μητρώα που τηρούνται από τη δημοσιονομική διοίκηση της
∆ημοκρατίας της Σλοβενίας. Οι ΑΦΤ χρησιμοποιούνται για όλους τους φόρους.

27.

SK – Σλοβακία

27.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπος
9999999999

Επεξήγηση
10 ψηφία

999999/999(9)

9 ή 10 ψηφία

Παρατήρηση
Για την ηλεκτρονική επεξεργασία
δεδομένων,
ο ΑΦΜ θα πρέπει να αναγράφεται ως
ενιαίο σύνολο χωρίς κάθετο.

27.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Η Σλοβακία εκδίδει ΑΦΜ μόνο για (φυσικά και νομικά) πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα και που υπέχουν υποχρέωση εγγραφής σε τοπική φορολογική υπηρεσία. ∆εν εκδίδεται
ΑΦΜ για πολίτες της Σλοβακίας οι οποίοι δεν υπέχουν υποχρέωση εγγραφής σε τοπική φορολογική
υπηρεσία και, ως εκ τούτου, τα περισσότερα φυσικά πρόσωπα δεν διαθέτουν ΑΦΜ. Εάν ένα φυσικό
πρόσωπο δεν διαθέτει ΑΦΜ, χρησιμοποιείται μοναδικός προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης για τους
σκοπούς της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (AIOE). Ο μοναδικός προσωπικός αριθμός
ταυτοποίησης αποτελείται από 9 ή 10 ψηφία.

28.

UK – Ηνωμένο Βασίλειο

28.1. ∆ομή του ΑΦΤ
Μορφότυπο
9999999999
LL999999L

Επεξήγηση
10 ψηφία
9 χαρακτήρες:
- 2 γράμματα
- 6 ψηφία
- 1 γράμμα (οπωσδήποτε ένα
από τα A, B, C και D)

Σχόλιο
UTR: Unique Taxpayer Reference
(Μοναδικός Αριθμός Φορολογούμενου)
NINO: National Insurance Number
(Εθνικός Αριθμός Ασφαλισμένου)

28.2. Περιγραφή του ΑΦΤ
Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εκδίδει ΑΦΤ με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά διαθέτει δύο
παρεμφερείς προς ΑΦΤ αριθμούς, οι οποίοι δεν αναφέρονται σε επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης:
1.

Ο πλέον πρόσφατος παρεμφερής προς ΑΦΤ αριθμός είναι ο Μοναδικός Αριθμός
Φορολογούμενου (UTR). Το μορφότυπό του είναι ένα μοναδικό σύνολο 10 ψηφίων που
αποδίδεται αυτόματα από την Βασιλική Υπηρεσία Προσόδων και Τελωνείων (HMRC) σε
φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπόχρεα να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Παρά το
γεγονός ότι χρησιμοποιείται στις φορολογικές δηλώσεις και ορισμένα άλλα έγγραφα
επικοινωνίας, ο UTR δεν τεκμηριώνεται σε κάποιο δελτίο, κάρτα ή άλλο επίσημο έγγραφο.

2.
Ο άλλος αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιείται ευρέως στη Βρετανία, και ο οποίος είναι
ίσως ο πιο γνωστός, είναι ο Εθνικός Αριθμός Ασφαλισμένου (ΝΙΝΟ). Ο αριθμός αυτός αποτελείται
από δύο γράμματα, έξι ψηφία και ένα καταληκτικό γράμμα A, B, C ή D (για παράδειγμα ο αριθμός
DQ123456C). Σε όλα τα άτομα με συνήθη κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδίδεται ή χορηγείται
αριθμός NINO. Ο αριθμός NINO χορηγείται αυτομάτως στα νεαρά άτομα που ζον στο Ηνωμένο
Βασίλειο όταν πλησιάζουν την ηλικία των 16 ετών.
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Ο NINO χρησιμοποιείται σε μια σειρά επίσημων εγγράφων. Στους ιδιώτες, ο αριθμός τους
αυτός γνωστοποιείται σε μια πλαστική κάρτα, ή από τον Σεπτέμβριο του 2010 με επίσημη
επιστολή, από τη ∆ιεύθυνση Απασχόλησης και Συντάξεων. Ωστόσο, περιέχεται σε αυτά η
ένδειξη: «Το παρόν δεν αποτελεί απόδειξη των στοιχείων ταυτότητάς σας» και επομένως δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου. Ο ΝΙΝΟ μπορεί
να αναφέρεται ως ο αριθμός φορολογικού μητρώου σε ορισμένα επίσημα έγγραφα
αποστελλόμενα από την Βασιλική Υπηρεσία Προσόδων και Τελωνείων (HMRC).
Οι φορολογικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν δηλώσει ότι θα αποδέχονται τον αριθμό
αυτό ως οιονεί ΑΦΜ για τους σκοπούς της οδηγίας για τη φορολόγηση εισοδημάτων από
αποταμιεύσεις.
Τόσο ο UTR όσο και ο NINO αποτελούν προσωπικό και ιδιωτικό αριθμό του φυσικού προσώπου στο
οποίο έχουν αποδοθεί· ορίζονται άπαξ δια παντός και το μορφότυπό τους παραμένει αναλλοίωτο.
Ωστόσο, αριθμός UTR ή NINO δεν αποδίδεται σε όλους τους κατοίκους που είναι υπόχρεοι φόρου,
ούτε σε όλους τους βρετανούς υπηκόους.

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.
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