
ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ INTRASTAT 

 



Η ηζημζειίδα ημο ζοζηήμαημξ TAXISnet είκαη: 

http://taxisnet.mof.gov.cy 

  

To ζύζηεμα TAXISnet πνεζημμπμηείηαη από: 

• Υπενεζία Φ.Π.Α.   

• Τμήμα Εζςηενηθώκ Πνμζόδςκ 

Φνεζημμπμημύκηαη δηαθμνεηηθμί θςδηθμί πνόζβαζεξ. 

http://taxisnet.mof.gov.cy/


Ηιεθηνμκηθή Τπμβμιή δειώζεωκ γηα Φ.Π.Α.: 

• Ακαθεθαιαηςηηθόξ Πηκάθαξ VIES  

               (οπμπνεςηηθή οπμβμιή Ηιεθηνμκηθά από 01/01/2010) 

• Δήιςζε Intrastat Αθίλεωκ  

               (οπμπνεςηηθή οπμβμιή Ηιεθηνμκηθά από 01/07/2012) 

• Δήιςζε Intrastat Απμζημιώκ  

               (οπμπνεςηηθή οπμβμιή Ηιεθηνμκηθά από 01/07/2012) 

• Φμνμιμγηθή Δήιςζε Φ.Π.Α. 

Κάζε θμνμιμγμύμεκμξ μπμνεί κα μνίζεη ελμοζημδμηεμέκμ πνόζςπμ γηα ηεκ 

οπμβμιή ηςκ πημ πάκς δειώζεςκ. Έπεη ηεκ δοκαηόηεηα κα μνίζεη μέπνη θαη 4 

δηαθμνεηηθά πνόζςπα, έκα γηα θάζε δήιςζε. 



Σνόπμη Ηιεθηνμκηθήξ Τπμβμιήξ Δειώζεωκ Intrastat: 

 

• Φόνμα (HTML Form) – Σηεκ μζόκε ημο Η/Υ εμθακίδεηαη ε δήιςζε όπςξ 

αθνηβώξ είκαη ζε έκηοπε μμνθή. 

 

• XML ανπείμ. 

Η οπμβμιή με XML ανπείμ πνεζημμπμηείηαη θονίςξ γηα ηεκ οπμβμιή μεγάιςκ 

ζε όγθμ (γναμμέξ) δειώζεςκ θαη γηα μαδηθή οπμβμιή πμιιώκ δειώζεςκ.  

 

 



 Η Υπενεζία ΦΠΑ με ηεκ δεμημονγία ημο ιμγανηαζμμύ ζημ TAXISnet   
απμζηέιιεη ζημκ θμνμιμγμύμεκμ email με ημκ θώδηθα πνόζβαζεξ (username) 
θαη ημ απόννεημ ζύκζεμα (Πηκ) (password). 

 
 Τμ ζύζηεμα ζα δεηήζεη από ημκ θμνμιμγμύμεκμ κα ημοξ αιιάλεη γηα ιόγμοξ 
αζθαιείαξ. 

 
 H δηαδηθαζία απμζημιήξ είκαη αοημμαημπμηεμέκε θαη μη ιεηημονγμί ηεξ 
οπενεζίαξ δεκ γκςνίδμοκ ημ απόννεημ ζύκζεμα (password). 

 
 Απμζημιέαξ ημο email είκαη ημ help@mof.gov.cy θαη ημ ζέμα είκαη 
TAXISNet - Εγγναθή κέμο πνήζηε 

 
 Οη Λεηημονγμί ηεξ Υπενεζίαξ είκαη ζε ζέζε κα γκςνίδμοκ ακ παναδόζεθε ή 
όπη ημ email. 

Πνόζβαζε ημ ύζηεμα 



Πανάδεηγμα email 

From: help@mof.gov.cy 
To:  name@company.com 
CC: 
Subject : TAXISNet - Γγγναθή κέμο πνήζηε  
  
αξ εκεμενώκμομε όηη ηα ημηπεία Πνόζβαζεξ γηα πνήζε ηεξ ζειίδαξ ημο TAXISNet 
(http://taxisnet.mof.gov.cy), γηα ημκ θμνμιμγμύμεκμ COMPANY NAME , είκαη: 
  
Κώδηθαξ Πνόζβαζεξ : qctd1334219185555 (μη παναθηήνεξ πμο πνεζημμπμημύκηαη είκαη ζηα 
αγγιηθά) Απόννεημ ύκζεμα (ΠΙΝ) : 6zsku (μη παναθηήνεξ πμο πνεζημμπμημύκηαη είκαη ζηα 
αγγιηθά) 
  
Γπηπνμζζέηωξ κα γκωνίδεηε όηη ηεκ πνώηε θμνά πμο ζα πνεζημμπμηήζεηε ηα ημηπεία 
Πνόζβαζεξ ζα ζαξ δεηεζεί κα ηα αιιάλεηε γηα ιόγμοξ αζθαιείαξ 
  
αξ εκεμενώκμομε όπωξ 
ε ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε επηθμηκωκίαξ με ημ Σμήμα Σειωκείωκ Τπενεζία Φ.Π.Α. είκαη ε 
δηεύζοκζε taxisnet@vat.mof.gov.cy  ε ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε επηθμηκωκίαξ με ημ Σμήμα 
Γζωηενηθώκ Πνμζόδωκ είκαη ε δηεύζοκζε taxisnet@mof.gov.cy. 
  
αξ παναθαιμύμε όπωξ μεκ επηθμηκωκείηε με ηεκ ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε help@mof.gov.cy 



Πνόζβαζε ημ ύζηεμα 



Πνόζβαζε ημ ύζηεμα 

Γηζαγωγή Κωδηθώκ 



Πνόζβαζε ημ ύζηεμα 

Αιιαγή ημηπείωκ Πνόζβαζεξ 



Τπμβμιή Δήιωζεξ Intrastat  

Δηαπείνηζε Δειώζεωκ 

1 

2 





Πνμζωνηκή Φύιαλε:  

 Η δήιςζε θαηαπςνείηαη ζημ ζύζηεμα με λεπςνηζηό ανηζμό οπμβμιήξ. 

 Ο θμνμιμγμύμεκμξ έπεη δηθαίςμα μεηαβμιήξ ηεξ. 

 Δεκ πναγμαημπμημύκηαη έιεγπμη εγθονόηεηαξ ηςκ δεδμμέκςκ πμο 

θαηαπςνήζεθακ.  Ειέγπεηαη μόκμ ακ θαηαπςνήζεθακ αθέναημη ανηζμμί . 

 Η δήιςζε ζεςνείηαη όηη δεκ οπμβιήζεθε ζηεκ Υπενεζία Φ.Π.Α. 

Ονηζηηθή Τπμβμιή: 

 Πναγμαημπμημύκηαη όιμη έιεγπμη εγθονόηεηαξ δεδμμέκςκ ηεξ δήιςζεξ. 

 Ακ ε δήιςζε δεκ έπεη ιάζε θαηαπςνείηαη ζημ ζύζηεμα με λεπςνηζηό ανηζμό 

οπμβμιήξ θαη ζεςνείηαη όηη έπεη οπμβιεζεί ζηεκ Υπενεζία Φ.Π.Α. με επηηοπία. 

εμείωζε: Δήιςζε πμο οπμβιήζεθε μόκμ ζε πνμζςνηκή θύιαλε θαη έπεη πενάζεη ε 

ηειεοηαία μένα οπμβμιήξ ζεςνείηαη όηη δεκ οπμβιήζεθε θαη επηβάιιεηαη πνόζηημμ 

με έγθαηνεξ οπμβμιήξ. 

Τπμβμιή Δήιωζεξ Intrastat  



Σεμεία πνμζμπήξ θαηά ηεκ οπμβμιή: 

 Ακ επηζομμύμε κα δηαγνάρμομε μηα γναμμή επηιέγμομε ημ θμοηί επηιμγήξ 

πμο βνίζθεηαη ζηα δεληά ηεξ θάζε γναμμήξ θαη μεηά επηιέγμομε «Πνμζςνηκή 

Φύιαλε» ή «Ονηζηηθή Υπμβμιή» ή ημ θμομπί «επόμεκε». 

 

 

 

 

  

Τπμβμιή Δήιωζεξ Intrastat  

 Ακ ε δήιςζε είκαη μεγαιύηενε ηςκ 20 γναμμώκ θάκμομε θιηθ ζημ θμομπί 

«επόμεκε» (θάης δεληά) θαη ακμίγεη κέα ζειίδα γηα ζομπιήνςζε ηεξ δήιςζεξ. 

 

 Όιμη μη ανηζμμί πμο θαηαπςνμύκηαη ζηεκ δήιςζε πνέπεη κα είκαη αθέναημη 
(πςνίξ θόμμα ή ηειεία). 

 



 Σηα πεδία 4,5,6,7,8 & 10 οπάνπεη ε δοκαηόηεηα επηιμγήξ ηςκ ηημώκ από ηεκ 
μζόκε πμο εμθακίδεηαη ζημ ζύζηεμα θάκμκηαξ θιηθ ζημ «θαθό». 

 
 Ο πνήζηεξ έπεη πνόκμ 30 ιεπηώκ γηα ζομπιήνςζε ηεξ δήιςζεξ. Εάκ δεκ 
θάκεη πνμζςνηκή θύιαλε ή μνηζηηθή οπμβμιή όια ηα δεδμμέκα πμο οπόβαιε ζηεκ 
ζογθεθνημέκε θόνμα ζα παζμύκ. Εάκ ε δήιςζε πμο ζα οπμβιεζεί έπεη πμιιέξ 
γναμμέξ ηόηε είκαη ζςζηό θαηά δηαζηήμαηα κα γίκεηαη πνμζςνηκή θύιαλε ηεξ 
δήιςζεξ έηζη ώζηε κα μεκ πάκμκηαη ηα δεδμμέκα θαη κα γίκεηαη αοηόμαηα 
ακακέςζε ημο πνόκμο (γηα επηπιέμκ 30 ιεπηά)  έηζη ώζηε κα οπμβιεζεί ζςζηά 
ε δήιςζε. 



ομπιήνωζε πωνίξ ιάζε 



Μήκομα ζοζηήμαημξ γηα Ονηζηηθή Τπμβμιή 

Οιμθιήνωζε Δηαδηθαζίαξ με επηηοπία 



ομπιήνωζε δήιωζεξ με ιάζε 



ομπιήνωζε με ιάζε 



Δηόνζωζε ιαζώκ 



Τπμβμιή Μεδεκηθήξ Δήιωζεξ Intrastat  

1 

οκμιηθόξ ανηζμόξ εηδώκ ζομπιενώκμομε 0 



Γπηβεβαίωζε Τπμβμιήξ & Πνμβμιή Δήιωζεξ Intrastat  



Γπηβεβαίωζε Τπμβμιήξ & Πνμβμιή Δήιωζεξ Intrastat  





Καηάζηαζε 
 ε Πνμζωνηκή Παναιαβή: Η δήιςζε έπεη θοιαπζεί πνμζςνηκά. 
Ελαθμιμοζεί κα οπάνπεη ε δοκαηόηεηα μεηαβμιήξ ηεξ. 
 Δεμημονγία: Τμ ζύζηεμα Intrastat θαη ημ ζύζηεμα TAXISnet είκαη 2 
ακελάνηεηα ζοζηήμαηα. Σε Δεμημονγία ζεμαίκεη όηη ε δήιςζε έπεη οπμβιεζεί 
με επηηοπία ζημ TAXISnet αιιά δεκ έπεη μεηαθενζεί αθόμε ζημ ζύζηεμα ημο 
Intrastat. 
 ε Γλέηαζε: Έπεη λεθηκήζεη ε δηαδηθαζία μεηαθμνάξ ηεξ δήιςζεξ από ημ  
ζύζηεμα TAXISnet ζημ Intrastat. 
 Απμδεθηή: Η δήιςζε έπεη μεηαθενζεί ζημ ζύζηεμα ημο Intrastat θαη 
έπεη γίκεη απμδεθηή. 
 Απμννηπηέα: Η δήιςζε έπεη μεηαθενζεί ζημ ζύζηεμα ημο Intrastat θαη 
δεκ έπεη γίκεη απμδεθηή. 
Μία δήιςζε δεκ είκαη απμδεθηή ακ ήδε έπεη οπμβιεζεί ή έπεη δηαγναθεί από 
ημ ζύζηεμα Intrastat. 

Γπηβεβαίωζε Τπμβμιήξ & Πνμβμιή Δήιωζεξ Intrastat  



Γπηβεβαίωζε Τπμβμιήξ & Πνμβμιή Δήιωζεξ Intrastat  

Η πνμβμιή ηεξ δήιςζεξ γίκεηαη επηιέγμκηαξ ημκ Ανηζμό Δήιςζεξ 



Γπηβεβαίωζε Τπμβμιήξ & Πνμβμιή Δήιωζεξ Intrastat  



 Τπμβμιή Δήιωζεξ Intrastat ωξ Γθπνόζωπμξ 



 Τπμβμιή Δήιωζεξ Intrastat ωξ Γθπνόζωπμξ 



Τπμβμιή Δήιωζεξ Intrastat με XML Ανπείμ 

XSD Schemas: 
 cy-core.xsd 
 olive-core.xsd 
 cy-intrastat-declaration.xsd 
 cy-intra11-declaration.xsd   Γηα Intrastat Αθίλεηξ  
 cy-intra12-declaration.xsd   Γηα Intrastat Απμζημιέξ 
 
Πενημνηζμμί XML Ανπείωκ:  
 Μέγηζημ Μέγεζμξ: 3ΜB 
 Μέγηζημξ Ανηζμόξ Δειώζεςκ Intrastat: 50 
 Μέγηζημξ Ανηζμόξ γναμμώκ γηα μηα Δήιςζε:5000 
 Έκα ανπείμ XML πενηέπεη είηε μόκμ δειώζεηξ Intrastat Αθίλεςκ 
είηε μόκμ δειώζεηξ Intrastat Απμζημιώκ  
 Σημ ίδημ XML ανπείμ δεκ μπμνμύκ κα οπάνπμοκ πενηζζόηενεξ από μηα 
δειώζεηξ γηα έκα θμνμιμγμύμεκμ. 



Τπμβμιή Δήιωζεξ Intrastat με XML Ανπείμ 



Τπμβμιή Δήιωζεξ Intrastat με XML Ανπείμ 

Δηαπείνηζε XML Ανπείςκ 



Τπμβμιή Δήιωζεξ Intrastat με XML Ανπείμ 

Υπμβμιή XML Ανπείμο 

1. Επηιμγή είδμξ εκηύπμο. 
2. Επηιμγή ημο ανπείμο Ακέβαζμα (Uploading) XML Ανπείμο. 
3. Επηιμγή ημο θμομπημύ Υπμβμιή. 



Τπμβμιή Δήιωζεξ Intrastat με XML Ανπείμ 

Απμηέιεζμα Εκένγεηαξ 

Η οπμβμιή εκόξ XML ανπείμο με επηηοπία δεκ ζεμαίκεη όηη θαη μη 
δειώζεηξ πμο πενηέπμκηαη ζημ ανπείμ  έπμοκ οπμβιεζεί με επηηοπία. 



Τπμβμιή Δήιωζεξ Intrastat με XML Ανπείμ 
Πνμβμιή Υπμβμιώκ XML Ανπείςκ 

 Απμδεθηό επηιέγμομε ημκ ανηζμό οπμβμιήξ γηα κα δμύμε ηεκ δήιςζε ή ηηξ 
δειώζεηξ.  
 «Λάζε ζηηξ δειώζεηξ» επηιέγμκηαξ ημκ ανηζμό οπμβμιήξ μπμνμύμε κα δμύμε ηα 
ιάζε.  
 Ο έιεγπμξ ηςκ XML Ανπείςκ γίκεηαη ζε 2 μένε από ημ ζύζηεμα. Πνώηα ειέγπεηαη 
ακ ζομθςκεί με ηα XSD schemas θαη αθμιμύζςξ γίκεηαη έιεγπμξ εγθονόηεηαξ ηςκ 
δεδμμέκςκ πμο πενηέπμκηαη. Ακ απμηύπεη ζημ πνώημ μένμξ ημο έιεγπμο ημ ζύζηεμα 
βγάδεη ημ μήκομα «Λακζαζμέκμ XML». 



Τπμβμιή Δήιωζεξ Intrastat με XML Ανπείμ 

Λάζε ζηηξ Δειώζεηξ 

Επηιέγμομε ηεκ θαηάζηαζε Απμννηπηέα γηα κα εμθακίζεη ημ ιόγμ απόννηρεξ 



Τπμβμιή Δήιωζεξ Intrastat με XML Ανπείμ 

Λάζε ζηηξ Δειώζεηξ 



Τπμβμιή Δήιωζεξ Intrastat με XML Ανπείμ 

Πνμβμιή Υπμβμιώκ  XML Ανπείςκ -Απμδεθηό XML 

Επηιέγμκηαξ ημκ ανηζμό δήιςζεξ εμθακίδεηαη ε δήιςζε. 



οκδοαζμέκε Οκμμαημιμγία 

Υπάνπεη ζηεκ Ιζημζειίδα ηεξ Υπενεζίαξ Φ.Π.Α. 
 http://www.mof.gov.cy/vat 
 INTRASTAT 
 Σοκδοαζμέκε Οκμμαημιμγία (Κςδηθμί Εμπμνεομάηςκ) 
 2012 


