
Η αίτηση εγγραφής για νέους χρήστες καταχωρείται μέσω της επιλογής «Αιτήσεις εγγραφής 
/εξουσιοδότησης» της υπηρεσίας TAXISnet.  Οι εγγραφές γίνονται καθ΄όλην τη διάρκεια του έτους και δεν 
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εγγραφής στην Υπηρεσία TAXISnet 
και της έγκαιρης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος. 

Οδηγίες ηλεκτρονικής εγγραφής Φυσικών Προσώπων στην υπηρεσία TAXISnet 

Δικαίωμα εγγραφής μέσω της επιλογής «Αιτήσεις εγγραφής /εξουσιοδότησης» έχουν φορολογούμενοι 
που είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο φορολογουμένων του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (Τ.Ε.Π.) και 
σους οποίους έχει σταλεί τουλάχιστον μια ειδοποίηση επιβολής φορολογίας φόρου εισοδήματος. 

Για φορολογούμενους, που δεν έχουν φορολογία φόρου εισοδήματος, η αίτηση να γίνεται μέσω του 
εντύπου Ε.Πρ.66.  

Για νέους φορολογούμενους που δεν έχουν εγγραφεί στο Τ.Ε.Π. είναι αναγκαίο πρώτα να υποβληθεί 
αίτηση εγγραφής Ε.Πρ.163 για απόκτηση Α.Φ.Τ. 

Για ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης καταχωρείστε: 

• Αριθμό φορολογικής ταυτότητας (Α.Φ.Τ): Είναι 9ψηφιος αριθμός και το τελευταίο γράμμα να είναι 
κεφαλαίο και λατινικό. 
 

• Ημερομηνία γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ): Η ημερομηνία γέννησης πρέπει να είναι η ίδια με την 
ημερομηνία που υπάρχει στο αρχείο φορολογουμένων του τμήματος.  π.χ. 01/02/1983.  Αν όχι 
τότε η αίτηση δεν γίνεται δεκτή.  

 
• Αριθμός αναφοράς φορολογίας: Είναι 12ψήφιος αριθμός.  Αν η αναφορά φορολογίας δεν υπάρχει 

στο σύστημα η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή. Ο αριθμός αναφοράς φορολογίας δεν αρχίζει ούτε 
τελειώνει  σε μηδέν, ορθή μορφή π.χ. 120130000562, 420090022415 
 

• Ποσό φόρου: Με βάση το έτος και τον αριθμό αναφοράς της φορολογίας που έχετε επιλέξει, 
καταχωρείστε το ποσό φόρου.  Μεταξύ ακέραιου και δεκαδικού πρέπει να καταχωρείτε κόμμα, 
Μην διαχωρίζετε τις χιλιάδες. Αν το πόσο είναι επιστρεπτέος φόρος καταχωρείτε μπροστά το 
πλην.  π.χ. πληρωτέος φόρος 120,59 και επιστρεπτέος φόρος -120,59. 

Με την έγκριση της αίτησή σας θα σταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση μήνυμα με τους κωδικούς 
πρόσβασής σας. 

Αν η αίτηση σας δεν εγκριθεί θα σας σταλεί μήνυμα με το λόγο απόρριψης. Σε αυτή την περίπτωση 
πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση με τα σωστά δεδομένα. 

 

 


