
 
 

Αιτήσεις για Εγγραφή και Εξουσιοδότηση / Ανάκληση εξουσιοδότησης γίνονται ΜΟΝΟ 

ηλεκτρονικά. 

Την εβδομάδα που αρχίζει στις 9 Απριλίου 2018 αναμένεται να είναι διαθέσιμος στο κοινό ο 

νέος ηλεκτρονικός τρόπος Εγγραφής και Εξουσιοδότησης / Ανάκληση Εξουσιοδότησης.  

Προϋποθέσεις εγγραφής : 

 Να έχετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) 

 Μοναδικός Αριθμός Εγγραφής  

Οι υφιστάμενοι φορολογούμενοι θα παραλάβουν μέσω ταχυδρομείου, στην καταχωρημένη 

στο μητρώο του τμήματος διεύθυνση αλληλογραφίας, επιστολή με τον Μοναδικό Αριθμό 

Εγγραφής (Δείγμα επισυνάπτεται). 

Νέοι φορολογούμενοι θα παραλαμβάνουν τον Μοναδικό Αριθμό Εγγραφής κατά την 

διαδικασία εγγραφή τους στο Τμήμα. 

Μάρτιος 2018 

 

Applications for Registration and Authorisation / Withdrawal of authorisation can ONLY be 

made electronically. 

During the week starting on 9th April 2018 the new online registration and authorisation / 

withdrawal of authorisation procedure is expected to become available. 

Prerequisites for registration : 

 You must have a Tax Identification Code (T.I.C.) 

 A telephone number and e-mail address  

 Unique Registration Number  

Existing taxpayers will receive by post, at the correspondence address held in the Department’s 

registry, a letter with the Unique Registration Number (See Attached). 

New Taxpayers will receive their Unique Registration Number during the registration procedure 

with the Department. 

March 2018 

https://taxisnet.mof.gov.cy/onSiteRegistrationSelect.do?dispatch=selectType
https://taxisnet.mof.gov.cy/onSiteRegistrationSelect.do?dispatch=selectType


 

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TAXISnet άμεσης φορολογίας 

(Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος 4 του 1978, όπως αυτός τροποποιήθηκε) 

 

 

Τμήμα Φορολογίας:  www.mof.gov.cy/tax  Υπηρεσία TAXISnet: https://taxisnet.mof.gov.cy 
 Η-ταχυδρομείο: taxisnet@mof.gov.cy 
(Έντυπο Τ.Φ. 66) 2018 

 
 

 Επαρχιακό Γραφείο (District Office): 
 

Α.Φ.Μ. /Α.Φ.T.(TIC): 
 

Μοναδικός Αριθμός εγγραφής (Unique Registration Number): 
 

Ημερομηνία ( Date): 
 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ TAXISnet 

Ενόψει της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το 
φορολογικό έτος 2017 (Μισθωτού / Αυτοεργοδοτούμενου), το Τμήμα Φορολογίας, προτρέπει για την 
έγκαιρη εγγραφή σας στο σύστημα TAXISnet (http://taxisnet.mof.gov.cy). 

Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή:  

 ΑΦΜ ή ΑΦΤ (βλέπε πιο πάνω)  

 Μοναδικός Αριθμός Εγγραφής (βλέπε πιο πάνω)  

 Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), στην οποία θα σας αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης.  

 Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Επισημαίνεται ότι, οι Φορολογικές Δηλώσεις Εισοδήματος Ατόμου 2017 (Μισθωτού / Αυτοεργοδοτούμενου) 
ΔΕΝ θα αποσταλούν σε έντυπη μορφή.  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Φορολογίας στα ακόλουθα 
τηλέφωνα:  

Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος 
22446215 25803717 24803590 26804398 23811856 

 
 
 
 

Ενημερωθείτε για τα δωρεάν προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνει το Κέντρο 
Παραγωγικότητας σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την 
απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του TAXISnet, 
στην ιστοσελίδα www.kepa.gov.cy/mathisi/eskills ή/και στα τηλέφωνα 22806000, 
25873588, 24812350. 

 
 
 
  
 

http://www.mof.gov.cy/tax
http://taxisnet.mof.gov.cy/
http://www.kepa.gov.cy/mathisi/eskills


 

TAX DEPARTMENT  

NOTICE TO REGISTER TO THE TAXISnet SYSTEM of direct taxation 

(Assessment and Collection of Taxes Law 4 of 1978, as amended) 

 

 

Tax Department:  www.mof.gov.cy/tax  TAXISnet Service: https://taxisnet.mof.gov.cy 
 E-mail: taxisnet@mof.gov.cy 
(Form T.D. 66) 2018 

 
 

 

TAXISnet REGISTRATION 

The electronic submission of the Income Tax Return for Individuals (Employees / Self-employed) 
for the tax year 2017, is compulsory. The Tax Department, urges you to timely register to the 
TAXISnet System  (http://taxisnet.mof.gov.cy). 

Data necessary for registration:  

 T.I.C. (see front page)  

 Unique Registration Νumber (see front page)  

 E-mail, to which your access codes will be sent.  

 Contact Telephone Νumber  

Please note that Income Tax Returns for Individuals 2017 (Employee / Self-Employed) will NOT 
be sent in paper form.  

For more information, please contact the Tax Department at the following telephone numbers:  

Lefkosia / Nicosia Limassol Larnaca Paphos Amochostos / 
Famagusta 

22446215 25803717 24803590 26804398 23811856 
 
 
 
 

Learn about the free training programs (available in Greek language) organized by 
the Cyprus Productivity Center in cooperation with the Department of Electronic 
Communications for the acquisition of digital skills, including the use of TAXISnet, at 
www.kepa.gov.cy/mathisi/eskills  and / or at 22806000 , 25873588, 24812350. 

 

http://www.mof.gov.cy/tax
http://taxisnet.mof.gov.cy/
http://www.kepa.gov.cy/mathisi/eskills

