
Ανακοίνωςη ςχετικά με τη ςυμπλήρωςη του πεδίου ΑΦΜ (TIN)   

Στο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ διμεροφσ Συμφωνίασ FATCA (ν. 4493/2017, Α’ 164), τα 

Δθλοφντα Ελλθνικά Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα υποχρεοφνται ςτθ ςυλλογι και υποβολι 

πλθροφοριϊν  ςχετικά με τον αμερικανικό ΑΦΜ (TIN) για κάκε Κακοριςμζνο Πρόςωπο ΗΠΑ 

που είναι Δικαιοφχοσ Λογαριαςμοφ ι  Ελζγχον Πρόςωπο μίασ Μθ Αμερικανικισ Οντότθτασ.  

Μετά το πζρασ τθσ μεταβατικισ περιόδου για τα θμερολογιακά ζτθ 2017-2019 που 

προζβλεπε θ Ανακοίνωςθ 2017-46 των ΗΠΑ και με ςκοπό τθν καλφτερθ κατανόθςθ για τα 

ηθτιματα που αντιμετωπίηουν τα αλλοδαπά Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα κατά τθν 

απόκτθςθ του αμερικανικοφ ΑΦΜ, θ Υπθρεςία Εςωτερικϊν Εςόδων (IRS) ζχει αναπτφξει 

ςειρά κωδικϊν που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τα Δθλοφντα Χρθματοπιςτωτικά 

Ιδρφματα ςτο πεδίο ΑΦΜ του χρθςιμοποιοφμενου τεχνικοφ μορφοτφπου.  

Η χριςθ των ανωτζρω κωδικϊν είναι προαιρετικι και δεν ςυνεπάγεται ότι ζνα 

Χρθματοπιςτωτικό Ίδρυμα δεν κα διατρζχει τον κίνδυνο να χαρακτθριςτεί ςθμαντικά μθ 

ςυμμορφοφμενο εξαιτίασ τθσ αποτυχίασ αναφοράσ κάκε απαιτοφμενου αμερικανικοφ 

ΑΦΜ. Η Υπθρεςία Εςωτερικϊν Εςόδων (IRS) κα λαμβάνει υπόψθ τα περιςτατικά και τισ 

ςυνκικεσ που οδθγοφν ςτθν ζλλειψθ του αμερικανικοφ ΑΦΜ, όπωσ οι λόγοι για τουσ 

οποίουσ ο ΑΦΜ δεν μποροφςε να αποκτθκεί, εάν το Χρθματοπιςτωτικό Ίδρυμα διακζτει 

επαρκείσ διαδικαςίεσ για τθν απόκτθςθ των ΑΦΜ, κακϊσ και οι προςπάκειεσ που κατζβαλε 

το Χρθματοπιςτωτικό Ίδρυμα για τθν απόκτθςι τουσ (λ.χ. εάν το Χρθματοπιςτωτικό Ίδρυμα 

επικοινωνεί ετθςίωσ με τουσ Δικαιοφχουσ Λογαριαςμοφ ηθτϊντασ τυχόν ΑΦΜ που 

ελλείπουν).  

Οι κωδικοί και θ περιγραφι τθσ περίπτωςθσ ςτθν οποία αντιςτοιχοφν είναι οι ακόλουκοι: 

 222222222 – Προχπάρχων Ατομικόσ Λογαριαςμό με μοναδικι ζνδειξθ ΗΠΑ τον 

τόπο γζννθςθσ ςτισ ΗΠΑ.  

 

 333333333 – Νζοσ Ατομικόσ Λογαριαςμόσ που 1) ζχει ζνδειξθ τόπου γζννθςθσ ςτισ 

ΗΠΑ και 2) είτε:  

 

 (α) υπάρχει αλλαγι ςτισ περιςτάςεισ, θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα θ αρχικι 

αυτοπιςτοποίθςθ κατά το άνοιγμα του λογαριαςμοφ να είναι λανκαςμζνθ ι 

αναξιόπιςτθ και δεν ζχει αποκτθκεί νζα αυτοπιςτοποίθςθ, ι  

  

 (β) ιταν κάτω του κατϊτατου ορίου για τθν τεκμθρίωςθ και τθν αναφορά του 

λογαριαςμοφ κατά το άνοιγμα του λογαριαςμοφ και ςτθ ςυνζχεια, υπερζβθ το 

κατϊτατο όριο και δεν ζχει αποκτθκεί αυτοπιςτοποίθςθ.  

 

 444444444 – Προχπάρχων Ατομικόσ Λογαριαςμόσ και Λογαριαςμόσ Οντότθτασ που 

1) ζχει ζνδειξθ ΗΠΑ διαφορετικι από τον τόπο γζννθςθσ ςτισ ΗΠΑ και 2) είτε: 

 

(α) υπάρχει αλλαγι ςτισ περιςτάςεισ, θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα θ αρχικι 

αυτοπιςτοποίθςθ ι άλλα αποδεικτικά ζγγραφα να είναι λανκαςμζνα ι αναξιόπιςτα 

και δεν ζχει αποκτθκεί νζα αυτοπιςτοποίθςθ ι άλλα αποδεικτικά ζγγραφα, ι    



  

(β) ιταν κάτω του κατϊτατου ορίου για τθν τεκμθρίωςθ και τθν αναφορά του 

λογαριαςμοφ κατά το άνοιγμα του λογαριαςμοφ και ςτθ ςυνζχεια, υπερζβθ το 

κατϊτατο όριο και δεν ζχει αποκτθκεί αυτοπιςτοποίθςθ ι άλλα αποδεικτικά 

ζγγραφα.   

 

 555555555 – Νζοσ Ατομικόσ Λογαριαςμόσ και Λογαριαςμόσ Οντότθτασ που ζχει 

ζνδειξθ ΗΠΑ διαφορετικι από τον τόπο γζννθςθσ ςτισ ΗΠΑ και 2) είτε: 

 

(α) υπάρχει αλλαγι ςτισ περιςτάςεισ, θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα θ αρχικι 

αυτοπιςτοποίθςθ ι άλλα αποδεικτικά ζγγραφα να είναι λανκαςμζνα ι αναξιόπιςτα 

και δεν ζχει αποκτθκεί νζα αυτοπιςτοποίθςθ ι άλλα αποδεικτικά ζγγραφα, ι    

 

(β) ιταν κάτω του κατϊτατου ορίου για τθν τεκμθρίωςθ και τθν αναφορά του 

λογαριαςμοφ κατά το άνοιγμα του λογαριαςμοφ και ςτθ ςυνζχεια, υπερζβθ το 

κατϊτατο όριο και δεν ζχει αποκτθκεί αυτοπιςτοποίθςθ ι άλλα αποδεικτικά 

ζγγραφα.   

 

 666666666 – Προχπάρχων Λογαριαςμόσ Οντότθτασ με υπόλοιπο λογαριαςμοφ που 

υπερβαίνει το 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ και τθρείται από Πακθτικι MXAO για τθν 

οποία δεν ζχουν αποκτθκεί αυτοπιςτοποιιςεισ και δεν ζχουν προςδιοριςτεί 

ενδείξεισ ΗΠΑ ςε ςχζςθ με τα Ελζγχοντα Πρόςωπά τθσ. 

 

 777777777 – Προχπάρχων Λογαριαςμόσ για τον οποίο δεν είναι διακζςιμοσ ο ΑΦΜ 

και ο Λογαριαςμόσ είναι αδρανισ ι ανενεργόσ αλλά εξακολουκεί να υπερβαίνει το 

κατϊτατο όριο αναφοράσ, γνωςτόσ επίςθσ και ωσ «αδρανισ λογαριαςμόσ». Οι ΗΠΑ 

προςδιορίηουν τθν ζννοια «αδρανισ λογαριαςμόσ» ςτουσ Κανονιςμοφσ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν των ΗΠΑ §1.1471-4(δ)(6)(ii). 

 

 

Το ςφςτθμα τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικϊν Εςόδων (IRS) κα εξακολουκιςει να παράγει 

ειδοποιιςεισ ςφάλματοσ για να υποδείξει ότι θ τιμι δεν είναι ζγκυρθ όταν ζνασ από τουσ 

ανωτζρω κωδικοφσ χρθςιμοποιείται. Επιπλζον, θ ειςαγωγι εννζα “A” ι “O” κα 

ςυνεπάγεται, επίςθσ, τθ δθμιουργία ειδοποιιςεων ςφάλματοσ. Οι ειδοποιιςεισ ςφάλματοσ 

ςχετικά με τθν ζλλειψθ ΑΦΜ υπάγονται ςτθν περίπτωςθ των Διαχειριςτικϊν ι Άλλων 

Μικρϊν Σφαλμάτων (βλ. παρ.4.2.2 τθσ Συμφωνίασ Αρμοδίων Αρχϊν μεταξφ Ελλάδασ – ΗΠΑ) 

και θ επίλυςι τουσ απαιτείται να ολοκλθρωκεί εντόσ 120 θμερϊν.  

 

Τα προθγοφμενα ιςχφουν αρχισ γενομζνθσ από τα δεδομζνα θμερολογιακοφ ζτουσ 2020, 

τα οποία κα πρζπει να υποβλθκοφν από τα Δθλοφντα Ελλθνικά Χρθματοπιςτωτικά 

Ιδρφματα προσ τθν ΑΑΔΕ ζωσ τθν 31θ Μαΐου 2021.  

  


