
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TAXISnet 
 
1. Με ποια διαδικασία εξασφαλίζω πρόσβαση στο σύστημα TAXISnet; 

2. Πότε θα λάβω απάντηση ότι έχω εξασφαλίσει πρόσβαση στο σύστημα  TAXISnet; 

3. Γιατί δεν έχω λάβει ακόμα τους κωδικούς πρόσβασης; 

 

1. Με ποια διαδικασία εξασφαλίζω πρόσβαση στο σύστημα TAXISnet; 

➢ Αν οφείλετε να υποβάλλετε Φορολογικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. (Έντυπο Τ.Φ. 1004) 

μέσω του συστήματος TAXISnet, πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση για 

πρόσβαση. Η αίτηση για πρόσβαση στο σύστημα TAXISnet και η αίτηση 

εξουσιοδότησης άλλου προσώπου υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω 

της ιστοσελίδας http://taxisnetreg.mof.gov.cy 

➢ Αν οφείλετε να υποβάλλετε Δηλώσεις INTRASTAT για Ενδοενωσιακές Εισαγωγές 

ή και Δηλώσεις INTRASTAT για Ενδοενωσιακές Εξαγωγές πρέπει να 

συμπληρώσετε την αίτηση για πρόσβαση (έντυπο TAXISnet 01-INTRASTAT).  

➢ Αν οφείλετε να υποβάλλετε τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες μέσω του 

συστήματος TAXISnet, πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση για πρόσβαση. Η 

αίτηση για πρόσβαση στο σύστημα TAXISnet υποβάλλεται με το έντυπο που 

TAXISnet 01-VIES ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 

http://taxisnetreg.mof.gov.cy 

➢ Τα έντυπα TAXISnet 01-INTRASTAT και TAXISnet 01-VIES μπορούν να 

τυπωθούν από την ιστοσελίδα https://taxisnet.mof.gov.cy. Όταν συμπληρώσετε 

το έντυπο της αίτησης μπορείτε να το υποβάλετε στα κατά τόπους Επαρχιακά 

Γραφεία είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

vatvima@vat.mof.gov.cy είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Φορολογίας, 

1471 Λευκωσία. Τα στοιχεία της αίτησης θα ελεγχθούν και, εφόσον πιστοποιηθεί 

η ορθότητά τους, εκδίδεται κωδικός πρόσβασης και απόρρητο σύνθημα τα οποία 

και θα σας αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην 

αίτηση. 

 

2. Πότε θα λάβω απάντηση ότι έχω εξασφαλίσει πρόσβαση στο σύστημα 

TAXISnet; 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 

εγγραφής (http://taxisnetreg.mof.gov.cy) διεκπεραιώνονται την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα, για τις υπόλοιπες η διαδικασία πιστοποίησης διαρκεί από 1 έως 5 εργάσιμες 

ημέρες, εφόσον δεν υπάρχουν λάθη συμπλήρωσης και εφόσον συνοδεύονται από τα 

απαραίτητα έγγραφα που αναγράφονται στα έντυπα των αιτήσεων. Χρειάζεται προσοχή 

στην καταχώριση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) κατά τη συμπλήρωση των 

αιτήσεων. 

 

3. Γιατί δεν έχω λάβει ακόμα τους κωδικούς πρόσβασης; 

(α) Γιατί στα στοιχεία της αίτησης για πρόσβαση στο σύστημα ΤAXISnet πιθανόν να 

βρέθηκαν λάθη τα οποία δεν επιτρέπουν την πιστοποίηση σας. 

(β) Γιατί πιθανόν να είναι λάθος η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. 

(γ) Γιατί πιθανόν να είχατε υποβάλει παλαιότερα αίτηση πρόσβασης και αργότερα 

αίτηση ακύρωσης πρόσβασης. Σε αυτήν την περίπτωση δεν εκδίδονται νέοι κωδικοί 

αλλά χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που σας στάλθηκαν την πρώτη φορά που αιτηθήκατε 

πρόσβασης. 

http://taxisnetreg.mof.gov.cy/
http://taxisnetreg.mof.gov.cy/

