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ΘΕΜΑ: « Οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ σε κατοίκους εξωτερικού για την υποβολή 
της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Ε1 και Ε9 έτους 2005»  
 
 
Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα και σε συνέχεια της από 27-6-2005 Ανακοίνωσης 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υποβολή της ∆ήλωσης Εισοδήµατος 
Ε1 και Ε9 έτους 2005 από τους κατοίκους εξωτερικού»,  θέτουµε υπόψη σας τα 
ακόλουθα: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της 1027411/842/∆Μ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193/Β) Απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµικών «Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ και διαδικασίες 
απόδοσής του», αποδίδεται ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά, 
κατοίκους Ελλάδας ή Εξωτερικού, µε την υποβολή στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του εντύπου 
Μ1 «∆ήλωση Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων». Με το έντυπο Μ1 
δηλώνονται τα προσωπικά στοιχεία του φυσικού προσώπου όπως αυτά 
αναγράφονται στο αντίστοιχο δελτίο ταυτοποίησής του (Αστυνοµική ταυτότητα, 
∆ιαβατήριο) το οποίο και επιδεικνύεται. Η χορήγηση ΑΦΜ µπορεί να διενεργηθεί 
µέσω τρίτου στην περίπτωση που προσκοµίζεται εξουσιοδότηση για αυτό το σκοπό 
και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του στοιχείου ταυτοποίησης του υπόχρεου. 
Ειδικότερα οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να συνυποβάλλουν µε το έντυπο Μ1 
και το έντυπο Μ7 «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου» µε το οποίο ορίζουν 
Αντίκλητο στην Ελλάδα. Στην προκειµένη περίπτωση ο αντίκλητος παραλαµβάνει την 
αλληλογραφία του κατοίκου εξωτερικού, χωρίς καµία φορολογική ευθύνη έναντι της 
∆.Ο.Υ. 
 
Με σκοπό τη διευκόλυνση των κατοίκων εξωτερικού για την υποβολή και µόνο του 
εντύπου Ε9 του έτους 2005, σας παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες , ώστε να 
προβείτε στην οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ για τις παρακάτω περιπτώσεις όταν: 
 
Α) οι κάτοικοι εξωτερικού επιθυµούν να ορίσουν Αντίκλητο στην Ελλάδα. 
 
Με τα έντυπα Ε1 και Ε9 συνυποβάλλονται και τα έντυπα Μ1 και Μ7, καθώς και 
φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτοποίησης. Σε περίπτωση που τα δηλούµενα στο Ε9 



ακίνητα ανήκουν στη σύζυγο ή σε προστατευόµενα µέλη τα οποία δεν έχουν ΑΦΜ, 
θα πρέπει αντίστοιχα για το καθένα να συνυποβληθεί το έντυπο Μ1. 
 
Β) οι κάτοικοι εξωτερικού αδυνατούν να ορίσουν αντίκλητο στην Ελλάδα. 
 
Με τα έντυπα Ε1 και Ε9 συνυποβάλλεται και έντυπο Μ1, καθώς και φωτοαντίγραφο 
του δελτίου ταυτοποίησης. Αν τα δηλούµενα στο Ε9 ακίνητα ανήκουν στη σύζυγο ή 
σε προστατευόµενα µέλη τα οποία δεν έχουν ΑΦΜ, θα πρέπει  αντίστοιχα για το 
καθένα να συνυποβληθεί το έντυπο Μ1.  
 
Αν οι ανωτέρω (χωρίς ορισµό αντικλήτου) αναγράφουν στο έντυπο Μ1 κάποια 
διεύθυνση στην Ελλάδα, τότε οι δηλώσεις αυτές  θα πρέπει να υποβληθούν στη 
∆.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του Νοµού στον οποίο ανήκει η διεύθυνση αυτή. 
 
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω (χωρίς ορισµό αντικλήτου) δεν αναγράφουν στο 
έντυπο Μ1 κάποια  διεύθυνση στην Ελλάδα, οι δηλώσεις αυτές  θα πρέπει να 
υποβληθούν στη ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού στην Αθήνα. Οι ∆.Ο.Υ. οι οποίες 
παραλαµβάνουν δηλώσεις χωρίς διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα θα τις 
διαβιβάζουν στη ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. 
 
Στις περιπτώσεις που έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδροµικά τα έντυπα Ε1 και Ε9 χωρίς 
το συνυποβαλλόµενο έντυπο Μ1, η χορήγηση ΑΦΜ είναι αδύνατη. Στην παρούσα 
περίπτωση  οι κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να   αποστείλουν συµπληρωµένο το 
έντυπο Μ1 και φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτοποίησής τους προκειµένου να 
πραγµατοποιήσετε την οίκοθεν απόδοση του ΑΦΜ. Για κάθε περίπτωση οίκοθεν 
απόδοσης ΑΦΜ θα δηµιουργείται φάκελος ο οποίος θα τηρείται σε χωριστό Αρχείο 
από το τµήµα Μητρώου της ∆.Ο.Υ. Στον εν λόγω φάκελο θα κρατείται και η 
βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ  έως ότου ζητηθεί από τον κάτοικο εξωτερικού. 
 
Οι παραπάνω διαδικασίες της οίκοθεν απόδοσης ΑΦΜ, για τους κατοίκους 
εξωτερικού θα εφαρµοστούν µέχρι τη λήξη του έτους 2005 και µόνο για την υποβολή 
του Ε9 του ιδίου έτους. Μετά τη λήξη του έτους 2005 θα εφαρµόζονται οι διατάξεις 
της 1027411/842/∆Μ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193/Β) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών. 
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