ΣΥΣΤΗΜΑ TAXISnet
1. Σύστημα TAXISnet
Το σύστημα TAXISnet είναι µια υπηρεσία που προσφέρει το Τμήμα Φορολογίας προς τα
υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Φ.Π.Α., για
την υποβολή µέσω του διαδικτύου των Φορολογικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. (έντυπο Φ.Π.Α.
4) ή και του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ή και της Δήλωσης INTRASTAT για Αφίξεις
(έντυπο INTRASTAT 1.1) ή και της Δήλωσης INTRASTAT για Αποστολές (έντυπο
INTRASTAT 1.2). Δηλαδή είναι µια µέθοδος ηλεκτρονικής επικοινωνίας του
υποκειµένου στον φόρο προσώπου µε το Τμήμα Φορολογίας µέσω του ειδικού
συστήματος TAXISnet.
2. Βασικοί στόχοι του TAXISnet







Η ποιοτική, άµεση και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του υποκειµένου στο φόρο
προσώπου.
Η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
24ωρη αδιάλειπτη λειτουργία.
Η αναβάθµιση της ποιοτικής ενηµέρωσης του υποκειµένου στο φόρο προσώπου.
Ο εκσυγχρονισµός των µεθόδων υποβολής των πιο πάνω Εντύπων µε τη χρήση
µοντέρνας τεχνολογίας.

3. Πλεονεκτήµατα χρήσης του TAXISnet
•
•
•
•
•

Απλοποιεί τις διαδικασίες.
Μειώνει τις µετακινήσεις.
Εξοικονοµεί χρόνο και χρήµα.
Παρέχει εύκολη πρόσβαση στα έντυπα της Υπηρεσίας Φ.Π.Α.
Ενηµερώνει άµεσα τον χρήστη για την παραλαβή του σχετικού Εντύπου.

4. Διαδικασία για εξασφάλιση πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet
Κάθε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που ενδιαφέρεται να έχει πρόσβαση στο σύστηµα
και να χρησιµοποιήσει το δίκτυο TAXISnet, πρέπει να συµπληρώσει την αίτηση
πρόσβασης στο TAXISnet.




Για την υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης ΦΠΑ η αίτηση για πρόσβαση στο
σύστημα TAXISnet υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
http://taxisnetreg.mof.gov.cy.
Για την υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα VIES η αίτηση για πρόσβαση
στο σύστημα TAXISnet υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
http://taxisnetreg.mof.gov.cy είτε με την χρήση του εντύπου TAXISnet 01-vies



Για την υποβολή της Δήλωσης Intrastat Αφίξεων ή και της Δήλωσης Intrastat
Αποστολών η αίτηση για πρόσβαση στο σύστημα TAXISnet υποβάλλεται με το
έντυπο TAXISnet 01-intrastat

5. Δηλώσεις και ηµεροµηνίες υποβολής
Η χρήση του συστήματος TAXISnet δεν διαφοροποιεί τις καθορισµένες από τους
Νόµους ηµεροµηνίες υποβολής των αντίστοιχων Δηλώσεων.

6. Ο περί Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του
Ατόµου) Νόµος Αρ. 138(Ι) του 2001
Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. τηρεί Αρχείο στο οποίο περιλαµβάνονται προσωπικά δεδοµένα των
υποκειµένων στο φόρο προσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας για σκοπούς εφαρµογής
της περί Φ.Π.Α. Νοµοθεσίας. Για τη λειτουργία του Αρχείου αυτού υπήρξε σχετική
ενηµέρωση µέσω του Τύπου, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου του 2001 όπως
αυτός τροποποιήθηκε.
7. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο Τµήµα Εγγραφής, στα
κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Φ.Π.Α. του Τμήματος Φορολογίας ή στον Τομέα
VIMA στα τηλέφωνα 22446194, 22446202, 22446189, 22446195, 22454875 και
22446213
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